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νουν μια σύντομη έκθεση σε 

όλα τα άλλα κράτη μέλη 

σχετικά με όλες τις διασυνο-

ριακές φορολογικές συμφω-

νίες που έχουν εκδώσει. Η 

αυτόματη ανταλλαγή πληρο-

φοριών για φορολογικές 

συμφωνίες θα επιτρέψει 

στα κράτη μέλη να εντοπί-

ζουν ορισμένες καταχρηστι-

κές φορολογικές πρακτικές 

εταιριών και να λαμβάνουν 

μέτρα για την αντιμετώπισή 

τους. 

Επιπλέον, η Επιτροπή ανα-

κοινώνει και την ανάληψη 

και άλλων πρωτοβουλιών 

για τη φορολογική διαφά-

νεια, όπως: 

Εξέταση της σκοπιμότη-

τας νέων απαιτήσεων δια-

φάνειας για τις πολυεθνικές 

εταιρείες 

φορολογική διαφάνεια – 

εταιρική φοροαποφυγή – 

βελτίωση της συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 

πλαίσιο της πάταξης της 

εταιρικής φοροαποφυγής 

και του επιζήμιου φορολογι-

κού ανταγωνισμού στην ΕΕ, 

παρουσίασε πακέτο με-

τρων για τη φορολογική 

διαφάνεια. Βασικό στοιχείο 

της εν λόγω δέσμης μέτρων 

είναι η πρόταση για καθιέ-

ρωση αυτόματης ανταλλα-

γής πληροφοριών μεταξύ 

των κρατών μελών σχετικά 

με τις φορολογικές τους 

συμφωνίες (tax rulings). 

Η εταιρική φοροαποφυγή 

εκτιμάται ότι στερεί από 

τους δημόσιους προϋπολο-

γισμούς των κρατών μελών 

της ΕΕ δισεκατομμύρια 

ευρώ ετησίως, ενώ υπονο-

μεύει την ισότιμη κατανομή 

των βαρών μεταξύ των φο-

ρολογουμένων και τον θεμι-

τό ανταγωνισμό μεταξύ των 

επιχειρήσεων. Πολλές εται-

ρίες εκμεταλλεύονται τις 

περίπλοκες φορολογικές 

ρυθμίσεις και την έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών, προκειμέ-

νου να μειώσουν τεχνητά 

τις φορολογικές τους ει-

σφορές. 

Βασικό στοιχείο της παρού-

σας δέσμης μέτρων είναι η 

νομοθετική πρόταση για 

βελτίωση της συνεργασίας 

μεταξύ των κρατών μελών 

στις διασυνοριακές φορο-

λογικές συμφωνίες, που 

στόχο έχει να σηματοδοτή-

σει μια νέα εποχή διαφά-

νειας. 

Η Επιτροπή προτείνει να 

καταργηθεί το περιθώριο 

διακριτικής ευχέρειας των 

κρατών μελών κατά την 

εκτίμηση και λήψη υπόψη 

διασυνοριακών φορολογι-

κών συμφωνιών και τα κρά-

τη μέλη να ανταλλάσσουν 

αυτόματα πληροφορίες 

σχετικά με τις φορολογικές 

τους συμφωνίες και, μάλι-

στα, μέσα σε αυστηρό χρο-

νοδιάγραμμα: κάθε 3 μή-

νες, οι εθνικές φορολογικές 

αρχές θα πρέπει να στέλ-

Δέσμη μέτρων της Επι-
τροπής για την καταπο-
λέμηση της φοροαποφυ-
γής των εταιρειών 

Τομεακή έρευνα για τους 
μηχανισμούς διασφάλι-
σης του εφοδιασμού 
ηλεκτρικής ενέργειας  

Ανάκτηση παράνομων 
κρατικών ενισχύσεων 
που χορήγησε η Ελλάδα 
στην Cosco Ltd 

Κρατική ενίσχυση για την 
εκκαθάριση της Πανελ-
λήνιας Τράπεζας  

Έγκριση χορήγησης κρα-
τικής ενίσχυσης από τις 
ελληνικές αρχές στην  
Aλουμίνιον Α.Ε.  

Μέτρα τοπικού χαρα-
κτήρα 

Έγκριση ενίσχυσης ανα-
διάρθρωσης προς την 
ιρλανδική τράπεζα    
Permanent TSB 

Ενισχύσεις φορολογικού 
χαρακτήρα για παραγω-
γικές επενδύσεις στις 
γαλλικές υπερπόντιες 
περιοχές  

Έγκριση κρατικών ενι-
σχύσεων στον κλάδο 
αερομεταφορών της     
Γαλλίας 

Κρατικές ενισχύσεις για 
τη δημιουργία είκοσι 
υπεράκτιων αιολικών 
πάρκων στη Γερμανία 

Κρατικές ενισχύσεις για 
τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στην Ολλανδία 

Πρόσφατη νομολογία 
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για     
κρατικές ενισχύσεις 

Παρουσίαση δέσμης μέτρων της Επιτροπής για την καταπολέμη-

ση της φοροαποφυγής των εταιρειών 
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διαβούλευση και στο Συμ-

βούλιο για έγκριση. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-15-

4610_en.htm  

Αναθεώρηση του Κώδι-

κα Δεοντολογίας για τη Φο-

ρολόγηση των Επιχειρήσεων 

Ποσοτικός προσδιορι-

σμός της έκτασης της φορο-

διαφυγής και φοροαποφυ-

γής 

Κατάργηση της Οδηγίας 

για τη φορολόγηση εισοδη-

μάτων από αποταμιεύσεις 

Οι νομοθετικές προτάσεις 

του εν λόγω πακέτου με-

τρων θα υποβληθούν στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 

Ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων που χορήγησε η Ελλά-

δα στην Cosco Ltd – SA.28876 

ση, που χορήγησαν οι ελλη-

νικές αρχές στον φορέα 

εκμετάλλευσης του λιμένος 

Πειραιώς «Σταθμός εμπο-

ρευματοκιβωτίων Πειραιά 

παράνομες κρατικές ενισχύ-

σεις – φοροαπαλλαγές – 

φορέας εκμετάλλευσης λιμέ-

νος Πειραιώς 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

απόφασή της έκρινε ότι οι 

φοροαπαλλαγές, οι εκπτώ-

σεις φόρου και η προτιμη-

σιακή λογιστική μεταχείρι-

Τομεακή έρευνα με αντικείμενο τους μηχανισμούς διασφάλισης 

του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας  

νεπάγονται αδικαιολόγητη 

ευνοϊκή μεταχείριση ορισμέ-

νων παραγωγών ή τύπων 

τεχνολογίας ή να δημιουρ-

γούν φραγμούς που παρε-

μποδίζουν τη ροή της ηλεκ-

τρικής ενέργειας από μια 

χώρα της ΕΕ σε άλλη. Με 

την τομεακή έρευνα η Επι-

τροπή στοχεύει να προσδιο-

ρίσει κατά πόσον υπάρχουν 

ορισμένα χαρακτηριστικά 

σχεδιασμού των μηχανι-

σμών δυναμικότητας που 

στρεβλώνουν τον ανταγωνι-

σμό μεταξύ παρόχων δυνα-

μικότητας ή παρεμποδίζουν 

τις διασυνοριακές εμπορι-

κές συναλλαγές. Η Επιτροπή 

προτίθεται να δημοσιεύσει 

τα τελικά αποτελέσματά της 

στα μέσα του 2016.  

http://ec.europa.eu/

competition/sectors/

energy/

state_aid_to_secure_electri

city_supply_en.html 

μηχανισμοί δυναμικότητας – 

διαθεσιμότητα ηλεκτροπα-

ραγωγής – Ενεργειακή Ένω-

ση 

Στο πλαίσιο συμπλήρωσης 

της στρατηγικής της Επιτρο-

πής για την Ενεργειακή 

Ένωση, η Επιτροπή έχει ξεκι-

νήσει τομεακή έρευνα για 

τις κρατικές ενισχύσεις με 

αντικείμενο τα εθνικά μέτρα 

(«μηχανισμοί δυναμικότη-

τας») που λαμβάνουν τα 

κράτη μέλη, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η διαθεσιμό-

τητα της επάρκειας δυναμι-

κότητας ηλεκτροπαραγωγής 

για την αποφυγή διακοπής 

ρεύματος. Ειδικότερα, η 

Επιτροπή θα εξετάζει πληρο-

φορίες σχετικά με τους μη-

χανισμούς δυναμικότητας 

όσον αφορά τον επαρκή 

εφοδιασμό ηλεκτρικής ενέρ-

γειας και, στη συνέχεια, θα 

κρίνει τη συμβατότητά τους 

με τους κανόνες του αντα-

γωνισμού. Οι πληροφορίες 

θα συλλεγούν από αντιπρο-

σωπευτικό δείγμα κρατών 

μελών, τα οποία έχουν θέσει 

ή προτίθενται να θέσουν σε 

εφαρμογή μηχανισμούς δυ-

ναμικότητας, και συγκεκρι-

μένα από το Βέλγιο, την 

Κροατία, τη Δανία, τη Γαλ-

λία, τη Γερμανία, την Ιρλαν-

δία, την Ιταλία, την Πολωνία, 

την Πορτογαλία, την Ισπανία 

και τη Σουηδία. Η Επιτροπή 

εκτιμά ότι τα εθνικά μέτρα 

είναι δυνατό να δικαιολο-

γούνται με βάση τις Κατευ-

θυντήριες γραμμές 2014 

για τις κρατικές ενισχύσεις   

στους τομείς του περιβάλ-

λοντος και της ενέργειας, 

που περιείχαν για πρώτη 

φορά κριτήρια αξιολόγησης 

για τη συμβατότητα των μη-

χανισμών δυναμικότητας με 

τους κανόνες περί κρατικών 

ενισχύσεων. Σύμφωνα με 

την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 

πρέπει να αποδείξουν ότι τα 

μέτρα είναι αναγκαία και ότι 

οι μηχανισμοί δυναμικότη-

τας είναι σχεδιασμένοι κατά 

τρόπο που να μην στρεβλώ-

νουν τον ανταγωνισμό στην 

ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι μη-

χανισμοί αυτοί δεν πρέπει 

σε καμία περίπτωση να συ-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
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τόπο για τον ανταγωνισμό, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_28876 

Α.Ε» και στη μητρική του 

εταιρία «Cosco Pacific    

Limited» (Cosco), είναι πα-

ράνομες και ασυμβίβαστες 

κρατικές ενισχύσεις, καθώς 

παρέχουν αδικαιολόγητο 

οικονομικό πλεονέκτημα σε 

σχέση με τις ανταγωνίστριες 

εταιρίες. Σύμφωνα με την 

απόφαση της Επιτροπής, οι 

ελληνικές αρχές οφείλουν 

να ανακτήσουν από τους 

δικαιούχους τις παράνομες 

ενισχύσεις, καθώς και να 

παύσουν τη χορήγηση τέ-

τοιων πλεονεκτημάτων για 

το μέλλον, προς αποφυγή 

περαιτέρω στρέβλωσης του 

ανταγωνισμού.  

 Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης 

SA.28876 στον διαδικτυακό 

ότι η ως άνω μεταφορά 

δραστηριοτήτων είναι σύμ-

φωνη και με το σχέδιο ανα-

διάρθρωσης της Τράπεζας 

Πειραιώς που εγκρίθηκε 

στις 23.07.2014. 

 Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης 

SA.41503 στον διαδικτυακό 

τόπο για τον ανταγωνισμό, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_STATEMENT-

15-4799_en.htm  

αδυναμία ανακεφαλαιοποίη-

σης – Πανελλήνια Τράπεζα – 

θέση σε ειδική εκκαθάριση 

– μεταβίβαση στοιχείων του 

ενεργητικού 

Η Τράπεζα της Ελλάδος με 

απόφασή της έθεσε υπό 

ειδική εκκαθάριση την Πα-

νελλήνια Τράπεζα, λόγω της 

αδυναμίας της τελευταίας 

να ολοκληρώσει με επιτυ- 

χία την ανακεφαλαιοποίησή 

της, όπως απαιτούσαν τα 

stress tests που πραγματο-

ποιήθηκαν το 2013 στον 

ελληνικό τραπεζικό τομέα. 

Σύμφωνα με το σχέδιο της 

εκκαθάρισης, επιλεγμένες 

δραστηριότητες της Πανελ-

λήνιας Τράπεζας μεταφέρ-

θηκαν και ενσωματώθηκαν 

στην Τράπεζα Πειραιώς, 

κατόπιν μιας ανοιχτής και 

χωρίς διακρίσεις διαδικα-

σίας πώλησης, ενώ οι μέτο-

χοι της Πανελλήνιας Τράπε-

ζας συνεισέφεραν με ίδια 

κεφάλαια, ώστε η χορηγού-

μενη κρατική ενίσχυση να 

περιοριστεί μόνο στο απολύ-

τως απαραίτητο μέτρο. Με 

τον τρόπο αυτόν, οι δραστη-

ριότητες της Πανελλήνιας 

Τράπεζας θα καταστούν και 

πάλι μακροπρόθεσμα βιώσι-

μες και θα περιοριστούν οι 

στρεβλώσεις του ανταγωνι-

σμού, λόγω της χορήγησης 

κρατικής ενίσχυσης. 

Τέλος, η Επιτροπή σημείωσε 

Έγκριση χορήγησης κρατικής ενίσχυσης από τις ελληνικές αρχές 

στην εταιρία  Aλουμίνιον Α.Ε. – SA. 38101 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_38101  

μη προβολή αντιρρήσεων – 

διαιτητική απόφαση – μειω-

μένα τιμολόγια ηλεκτρικού 

ρεύματος 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

απόφασή της δεν προβάλλει 

αντιρρήσεις στη χορήγηση,  

κατόπιν διαιτητικής απόφα-

σης, μειωμένων τιμολογίων 

ηλεκτρικού ρεύματος από 

τη Δημόσια Επιχείρηση Η-

λεκτρισμού (ΔΕΗ) προς την 

εταιρία Αλουμίνιον Α.Ε., η 

οποία δραστηριοποιείται 

στον τομέα της εξόρυξης 

μεταλλευμάτων και της κα-

τασκευής μεταλλικών προϊ-

όντων, εκτός από μηχανήμα-

τα. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης SA. 

38101 στον διαδικτυακό 

τόπο για τον ανταγωνισμό, 

Κρατική ενίσχυση για την εκκαθάριση της Πανελλήνιας Τράπεζας  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_28876
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_28876
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_28876
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_28876
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4799_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4799_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4799_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38101
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38101
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38101
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38101
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Μέτρα τοπικού χαρακτήρα που δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις 

μέλη. Επιπλέον, τα οφέλη 

που αποκομίζει το ιατρικό 

κέντρο, λόγω του μικρού 

μεγέθους του και του ποσού 

του μισθώματος, είναι εξαι-

ρετικά περιορισμένα, αν όχι 

αμελητέα.  

3. Γερμανία – Εταιρία ανά-

ληψης έργων 

“Wirtschaftsburo Gaarden – 

Kiel” – SA.33149 

Η δημοτική επιχείρηση 

“Projektgesellschaft Kiel – 

Gaarden GmbH” της πόλης 

του Kiel παρέχει δωρεάν 

πληροφορίες και συμβου-

λευτικές υπηρεσίες σε ενδι-

αφερόμενους που έχουν 

συστήσει πρόσφατα μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις, 

προκειμένου να προωθήσει 

την οικονομική δραστηριό-

τητα της περιοχής Kiel – 

Gaarden. Η Επιτροπή δια-

πίστωσε ότι οι υπηρεσίες 

αυτές παρέχονται αποκλει-

στικά στην περιοχή Kiel – 

Gaarden, η οποία είναι μια 

υποβαθμισμένη περιοχή της 

πόλης Kiel και, επιπλέον, ότι 

δεν υφίσταται στρέβλωση 

στον ανταγωνισμό εντός της 

ΕΕ, διότι δεν υπάρχει ενδια-

φέρον για επενδύσεις στη 

συγκεκριμένη περιοχή από 

άλλα κράτη μέλη. 

4. Γερμανία – Κλινική Land-

grafen – SA.38035 

Η κλινική αποκατάστασης 

Landgrafen, με δυνατότητα 

φιλοξενίας 200 ασθενών, 

που βρίσκεται στο Bad 

Nenndorf στην Κάτω Σαξο-

νία, έλαβε από το ομόσπον-

δο κράτος χρηματοδότηση, 

με σκοπό να αποκαταστήσει 

ζημίες που υπέστη από την 

παροχή υγειονομικής περί-

θαλψης. Σύμφωνα με την 

Επιτροπή, αυτή η κρατική 

χρηματοδότηση δεν είναι σε 

θέση να επηρεάσει το εμπό-

ριο μεταξύ των κρατών με-

λών και, επομένως, δεν συ-

επιχειρήσεις τοπικού χαρα-

κτήρα – μη κοινοποίηση – 

έλλειψη σημαντικής επίδρα-

σης στο εμπόριο μεταξύ των 

κρατών μελών 

Με αφορμή την εξέταση 

επτά περιπτώσεων μέτρων 

υπέρ επιχειρήσεων που δρα-

στηριοποιούνται σε καθαρά 

τοπικό επίπεδο, η Επιτροπή 

εκτίμησε ότι δεν υφίσταται 

θέμα χορήγησης κρατικής 

ενίσχυσης, σύμφωνα με την 

έννοια των κανόνων της ΕΕ, 

διότι ήταν απίθανο να υπάρ-

ξει σημαντική επίδραση στο 

εμπόριο μεταξύ των κρατών 

μελών. Οι αποφάσεις αφο-

ρούν την Τσεχία, τη Γερμα-

νία, την Ολλανδία και το Η-

νωμένο Βασίλειο. 

Η Επιτροπή, πιο συγκεκριμέ-

να, σημείωσε ότι οι κανόνες 

της ΕΕ περί κρατικών ενι-

σχύσεων εφαρμόζονται, 

προκειμένου να διασφαλί-

σουν ότι τα μέτρα ενίσχυσης 

επιχειρήσεων που υιοθετούν 

τα κράτη μέλη δεν θα 

στρεβλώσουν τον ανταγω-

νισμό μεταξύ τους, ώστε οι 

επιχειρήσεις που δραστη-

ριοποιούνται στα κράτη μέ-

λη της Ένωσης να συμμετέ-

χουν στην εσωτερική αγορά 

επί ίσοις όροις. Η απαγόρευ-

ση αυτή, όμως, εφαρμόζεται 

για μέτρα τα οποία πράγμα-

τι είναι σε θέση να επηρεά-

σουν το εμπόριο μεταξύ των 

κρατών μελών. Σύμφωνα με 

την άποψη της Επιτροπής, 

τέτοιας φύσης δεν είναι τα 

μέτρα που εφαρμόζουν τα 

κράτη μέλη, προκειμένου  

να ενισχύσουν επιχειρή-  

σεις που δραστηριοποιού-

νται απόκλειστικά σε τοπικό 

επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, οι επτά πε-

ριπτώσεις κρατικών ενισχύ-

σεων που εξέτασε η Επιτρο-

πή είναι οι ακόλουθες: 

1. Τσεχία – Δημόσια νοσο-

κομεία στην περιφέρεια 

Hradec Kralove – SA.37432 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η 

κρατική χρηματοδότηση 

που χορηγείται στα δημόσια 

νοσοκομεία της περιφέ-

ρειας Hradec Kralove, προ-

κειμένου να αναβαθμίσουν 

τις υπηρεσίες για τα επεί-

γοντα περιστατικά και να 

προμηθευτούν με τον απα-

ραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, 

δεν συνιστά κρατική ενίσχυ-

ση, διότι δεν επηρεάζει το 

εμπόριο μεταξύ των κρατών 

μελών. Συγκεκριμένα, τα εν 

λόγω δημόσια νοσοκομεία 

παρέχουν υπηρεσίες ιατρι-

κής βοήθειας για τους αν-

θρώπους που κατοικούν στη 

γύρω περιοχή, ενώ δεν υ-

πάρχει καμία ένδειξη από 

άλλα κράτη μέλη για επεν-

δύσεις στον τομέα των νοσο-

κομείων της συγκεκριμένης 

περιφέρειας. 

2. Γερμανία – Ιατρικό κέν-

τρο στο Durmersheim – 

SA.37904 

Η Επιτροπή, εξετάζοντας 

μέτρα στήριξης της Κοινότη-

τας Durmersheim στη Βάδη-

Βυρτεμβέργη προς το ιατρι-

κό κέντρο Klinikum Mittel-

baden, βάσει των οποίων η 

Κοινότητα εκμίσθωνε ακίνη-

το ιδιοκτησίας της στο ιατρι-

κό κέντρο σε τιμή χαμηλότε-

ρη από τη μέση τιμή της 

αγοράς, έκρινε ότι το εξετα-

ζόμενο μέτρο δεν επηρεάζει 

το εμπόριο μεταξύ των κρα-

τών μελών της ΕΕ, διότι οι 

ιατρικές υπηρεσίες της κλι-

νικής παρέχονται αποκλει-

στικά σε τοπικό επίπεδο, 

δηλαδή στους κατοίκους 

της περιοχής, λόγω δε των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

της περιοχής είναι απίθανο 

να εκδηλωθεί ενδιαφέρον 

για επένδυση στον τομέα 

των ιατρικών υπηρεσιών της 

περιοχής από άλλα κράτη 
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7.  Ηνωμένο Βασίλειο – Ο-

μάδες γκολφ ιδιοκτησίας 

των μελών τους – SA.38208 

Η Επιτροπή, εξετάζοντας τα 

μέτρα φοροαπαλλαγών στο 

Ηνωμένο Βασίλειο υπέραθ-

λητικών ομάδων που χαρα-

κτηρίζονται ως Κοινοτικές 

Ερασιτεχνικές Αθλητικές 

Ομάδες (Community Ama-

teur Sport Club – CASCs), 

έκρινε ότι αυτά δεν συνι-

στούν κρατική ενίσχυση, 

διότι, αφενός κινούνται σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα και, 

αφετέρου, αυτές οι αθλητι-

κές ομάδες φροντίζουν για 

την προώθηση του αθλητι-

σμού μόνο στο τοπικό επίπε-

δο της κοινότητας και δεν 

πρόκειται να επηρεαστεί 

σημαντικά το εμπόριο μετα-

ξύ των κρατών μελών.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-15-

4889_en.htm 

νιστά κρατική ενίσχυση.  

5. Ολλανδία – Επενδυτική 

ενίσχυση για το λιμάνι του 

Lauwersoog – SA.39403 

Κατά την Επιτροπή, το κρα-

τικό επενδυτικό σχέδιο για 

το λιμάνι του Lauwersoog, 

που περιελάμβανε επέκτα-

ση της αποβάθρας, εκσυγ-

χρονισμό της μαρίνας για τα 

σκάφη αναψυχής και πλωτή 

εξέδρα για ερασιτεχνικό 

ψάρεμα, δεν συνιστούσε 

παράνομη κρατική ενίσχυ-

ση, διότι επρόκειτο για ένα 

μικρό λιμάνι το οποίο χρησι-

μοποιούν οι κάτοικοι της 

περιοχής, ενώ η χορηγούμε-

νη χρηματοδότηση δεν θα 

είχε ως αποτέλεσμα τον ε-

πηρεασμό του εμπορίου 

μεταξύ των κρατών μελών.  

6. Ηνωμένο Βασίλειο – Κα-

τασκήνωση Glenmore – 

SA.37963 

Το Εθνικό Υπαίθριο Προπο-

νητικό Κέντρο της Σκωτίας 

(δημόσιος οργανισμός) έχει 

αναλάβει τη θέση σε λει-

τουργία και τη χρηματοδό-

τηση της Κατασκήνωσης 

Glenmore, η οποία παρέχει 

μαθήματα πιστοποίησης 

προπονητών ορειβασίας, 

παρέχοντας τίτλους που 

αναγνωρίζονται από όλους 

τους αθλητικούς φορείς της 

Βρετανίας, και υπηρεσίες 

εκπαίδευσης για διάφορα 

ορειβατικά αθλήματα για το 

ευρύ κοινό. Η Επιτροπή, εξε-

τάζοντας την κρατική χρη-

ματοδότηση που χορηγείται 

στην Κατασκήνωση Glen-

more, κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα ότι δεν πρόκειται για 

κρατική ενίσχυση, διότι το 

μεγαλύτερο μέρος των 

δραστηριοτήτων της Κατά-

σκήνωσης απευθύνεται σε 

μέλη της τοπικής κοινωνίας 

και, επομένως, δεν πρόκει-

ται να επηρεαστεί το εμπό-

ριο μεταξύ των κρατών με-

λών.  

Έγκριση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης προς την ιρλανδική τράπεζα 

Permanent TSB 

ενισχύσεων. Επίσης, η Επι-

τροπή σημείωσε ότι το σχέ-

διο αναδιάρθρωσης που 

υποβλήθηκε ήταν επικαιρο-

ποιημένο, έχοντας λάβει 

υπόψη τόσο τις επικρατού-

σες συνθήκες της αγοράς, 

όσο και τα αποτελέσματα 

της ολοκληρωμένης αξιολό-

γησης των μεγαλύτερων 

ευρωπαϊκών τραπεζών που 

διενεργήθηκε το 2014 από 

τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχα-

νισμό. 

Επομένως, με βάση τα ανω-

τέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι 

οι δεσμεύσεις που ανέλαβε 

το ιρλανδικό δημόσιο, μέσω 

του σχεδίου αναδιάρθρω-

σης της PTSB που παρου-

ενίσχυση αναδιάρθρωσης – 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότη-

τα – προσωρινή έγκριση 

ανακεφαλαιοποίησης 

Το ιρλανδικό κράτος χορή-

γησε, από το έτος 2008 και 

έπειτα, σειρά ενισχύσεων 

στην τράπεζα Permanent 

TSB υπό τη μορφή κρατικών 

εγγυήσεων. Τον Ιούλιο του 

2011, η Επιτροπή ενέκρινε 

προσωρινά την ανακεφαλαι-

οποίηση της τράπεζας από 

το ιρλανδικό δημόσιο, υπό 

τον όρο υποβολής ενός βιώ-

σιμου σχεδίου αναδιάρθρω-

σής της.  

Με την από 09/04/2015 

απόφασή της, η Επιτροπή 

ενέκρινε οριστικά τη χορή-

γηση των παραπάνω ενισχύ-

σεων στην PTSB, διότι εκτί-

μησε ότι το σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης που αυτή υπέβαλε 

είναι σύμφωνο με τους κα-

νόνες της ΕΕ περί κρατι-  

κών ενισχύσεων, καθώς δη-

μιουργεί τις προϋποθέσεις, 

προκειμένου η εν λόγω τρά-

πεζα να καταστεί μακρο-

πρόθεσμα βιώσιμη χωρίς 

περαιτέρω κρατική βοήθεια. 

Επιπλέον, το σχέδιο εγγυά-

ται ότι η τράπεζα και οι μέ-

τοχοί της θα είναι αυτοί που 

θα αναλάβουν το κόστος 

της αναδιάρθρωσής της, 

περιορίζοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο τις στρεβλώσεις 

που προκαλεί στον ανταγω-

νισμό η χορήγηση κρατικών 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4889_en.htm
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κρατικών ενισχύσεων προς 

την ιρλανδική τράπεζα 

PTSB. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-15-

4755_en.htm 

σίασε, ήταν αρκετές, προ-

κειμένου να διασφαλιστεί 

ότι οι πιθανές στρεβλώσεις 

στον ανταγωνισμό θα είναι 

περιορισμένες. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η Επιτροπή εκτίμη-

σε ότι τα εξεταζόμενα μέτρα 

ήταν σύμφωνα με τις Ανα-

κοινώσεις για τις κρατικές 

ενισχύσεις στις τράπεζες 

κατά τη διάρκεια της οικο-

νομικής κρίσης, και, για  

τους λόγους αυτούς, ενέκρι-

νε οριστικά τη χορήγηση 

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στον κλάδο αερομεταφορών της 

Γαλλίας 

Τα εν λόγω καθεστώτα πα-

ρέχουν ένα σαφές και απο-

τελεσματικό νομικό και οικο-

νομικό πλαίσιο για τις αερο-

πορικές εταιρίες, ενώ την 

ίδια στιγμή θα προωθήσουν 

την ορθή χρήση των δημό-

σιων πόρων προς όφελος 

των διαφόρων επενδυτών. 

Οι ενισχύσεις θα βοηθήσουν 

στη βελτίωση της περιφερει-

ακής σύνδεσης, στην κατα-

πολέμηση της συμφόρησης 

της εναέριας κυκλοφορίας 

και θα διευκολύνουν την 

περιφερειακή ανάπτυξη. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-15-

4741_en.htm  

γαλλικός τομέας αερομετα-

φορών – κρατικές ενισχύ-

σεις – Νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές 

Με απόφασή της η Επιτρο-

πή εγκρίνει, για πρώτη φο-

ρά, σύμφωνα με τις νέες 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις κρατικές ενισχύσεις 

σε αεροδρόμια και αεροπο-

ρικές εταιρίες, τρία κάθε-

στώτα ενισχύσεων για τα 

αεροδρόμια και τις αεροπο-

ρικές εταιρίες στη Γαλλία. 

Στόχος των νέων Κατευθυ-

ντήριων Γραμμών ήταν να 

προσφέρουν στα κράτη μέ-

λη μεγαλύτερη ευελιξία στη 

χορήγηση επενδυτικών ενι-

σχύσεων που θεωρούνταν 

απαραίτητες για την ανά-

πτυξη των περιφερειακών 

αεροδρομίων, προωθώντας 

έτσι την περιφερειακή οικο-

νομική ανάπτυξη και από-

φεύγοντας την ύπαρξη   

ασύμφορων αεροδρομίων 

που συνεπάγονται απώλεια 

δημοσίων εσόδων και αδι-

καιολόγητη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. 

Έτσι, η Επιτροπή ενέκρινε τα 

τρία αυτά καθεστώτα ενι-

σχύσεων που αφορούν επεν-

δυτικές και λειτουργικές 

ενισχύσεις για τα αεροδρό-

μια, καθώς και ενισχύσεις 

για τη δημιουργία νέων δρο-

μολογίων (start-up aid for 

new routes), για χρονικό 

διάστημα δέκα ετών. 

Ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα για παραγωγικές επενδύσεις 

στις γαλλικές υπερπόντιες περιοχές – SA.38536 

λίες πρόσβασης στις αγορές 

κεφαλαίου, προκειμένου να 

χρηματοδοτήσουν τις δρα-

στηριότητές τους και να 

υλοποιήσουν τις απαραίτη-

τες επενδύσεις. 

Το καθεστώς θα έχει διάρ-

κεια έως τις 31.12.2017, 

ενώ οι γαλλικές αρχές θα 

προβούν σε αξιολόγηση του 

καθεστώτος πριν το τέλος 

του ίδιου έτους.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_38536  

φοροελαφρύνσεις – επενδύ-

σεις στις υπερπόντιες γαλλι-

κές περιοχές – περιοχές με 

διαρθρωτικά μειονεκτήματα  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έκρινε ότι το γαλλικό κάθε-

στώς περιφερειακών κρατι-

κών ενισχύσεων για επενδύ-

σεις στις εξόχως αποκε-

ντρωμένες γαλλικές περιο-

χές δεν συνεπάγεται υπερ-

βολική στρέβλωση του αντα-

γωνισμού και, ως εκ τούτου, 

είναι σύμφωνο με τα άρθρα 

349 και 107 παρ. 3 (α) της 

ΣΛΕΕ. Το εν λόγω καθεστώς 

περιλαμβάνει φοροαπαλλα-

γές και φορολογικές ελα-

φρύνσεις για επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις που είναι εγκα-

τεστημένες σε μία από τις 

επτά υπερπόντιες περιοχές 

της Γαλλίας (Γουαδελούπη, 

Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, 

Ρεϋνιόν, Άγιος Βαρθολομαί-

ος, Άγιος Μαρτίνος, Αζόρες, 

Μαδέρα και Κανάριοι Νή-

σοι). Η Επιτροπή αναγνωρί-

ζει τη σοβαρότητα των διαρ-

θρωτικών μειονεκτημάτων 

που αντιμετωπίζουν οι επι-

χειρήσεις, που είναι εγκα-

τεστημένες στις περιοχές 

αυτές και, ιδίως, τις δυσκο-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4755_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4755_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4755_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4741_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4741_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4741_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38536
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38536
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38536
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38536
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σε ότι τα ανωτέρω σχέδια 

ήταν σε θέση να συνεισφέ-

ρουν αποτελεσματικά στην 

επίτευξη των στόχων της 

Γερμανίας για αποτελεσμα-

τικότερη εκμετάλλευση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέ-

ργειας μέχρι το 2020, ενώ 

παράλληλα θα προσέλκυαν 

νέους επενδυτές στην γερ-

μανική αγορά ενέργειας. 

 Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμούς υπόθεσης 

SA.39722 έως SA.39736 

και SA.39738 έως 

SA.39742 στον διαδικτυακό 

τόπο για τον ανταγωνισμό, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-15-

4788_en.htm  

υπεράκτια αιολικά πάρκα – 

κρατικές ενισχύσεις - Γερμα-

νία 

Τον Οκτώβριο του 2014, η 

Γερμανία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή σχέδια χορήγησης 

κρατικών ενισχύσεων για 

την κατασκευή και λειτουρ-

γία είκοσι υπεράκτιων αιολι-

κών πάρκων, εκ των οποίων 

τα δεκαεπτά θα βρίσκονται 

στη Βόρεια Θάλασσα και τα 

τρία στη Βαλτική. Σύμφωνα 

με τα σχέδια αυτά, θα χορη-

γούνταν στις επιχειρήσεις, 

που θα αναλάμβαναν την 

κατασκευή και λειτουργία 

των αιολικών πάρκων, κρα-

τική ενίσχυση υπό τη μορφή 

προσαύξησης στην αγοραία 

τιμή της παραγόμενης ηλεκ-

τρικής ενέργειας. 

Με απόφασή της η Επιτρο-

πή έκρινε ότι τα εν λόγω 

σχέδια της Γερμανίας είναι 

σύμφωνα με τους κανόνες 

της ΕΕ για τις κρατικές ενι-

σχύσεις και κατάλληλα να 

προωθήσουν τους στόχους 

της ΕΕ σχετικά με την πολιτι-

κή της για το περιβάλλον και 

την ενέργεια, χωρίς να προ-

καλούν αδικαιολόγητες 

στρεβλώσεις στον ανταγω-

νισμό εντός της εσωτερικής 

αγοράς. 

Επιπλέον, η Επιτροπή εκτί-

μησε ότι τα εξεταζόμενα 

μέτρα είναι σύμφωνα και με 

το περιεχόμενο των Κατευ-

θυντηρίων Γραμμών σχετικά 

με τις κρατικές ενισχύσεις 

για την προστασία του περι-

βάλλοντος και την ενέργεια, 

που τέθηκαν σε ισχύ τον 

Ιούλιο του 2014. Συγκεκρι-

μένα, η Επιτροπή διαπίστω-

Κρατικές ενισχύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 

Ολλανδία 

το εξεταζόμενο καθεστώς 

στόχο έχει να προωθήσει 

κοινούς ενεργειακούς και 

περιβαλλοντικούς σκοπούς, 

χωρίς να προκαλέσει στρε-

βλώσεις στον ανταγωνισμό 

εντός της ΕΕ, και είναι σύμ-

φωνο με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις για το Περιβάλ-

λον και την Ενέργεια. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης SA. 

39399 στον διαδικτυακό 

τόπο για τον ανταγωνισμό, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-15-

4760_en.htm  

ανανεώσιμες πηγές ενέργει-

ας – αυξημένος ενεργεια-

κός φόρος – προώθηση κοι-

νών ενεργειακών και περι-

βαλλοντικών σκοπών 

Με απόφασή της, η Επιτρο-

πή διαπίστωσε ότι κάποιες 

τροποποιήσεις σε υφιστάμε-

νο καθεστώς κρατικών ενι-

σχύσεων στην Ολλανδία για 

την παραγωγή ηλεκτρισμού, 

φυσικού αερίου και θερμό-

τητας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας είναι σύμ-

φωνες με τους κανόνες της 

ΕΕ περί κρατικών ενισχύσε-

ων. Το εν λόγω τροποποιημέ-

νο καθεστώς αναμένεται να 

συμβάλει σημαντικά στην 

απεξάρτηση της οικονομίας 

από τη χρήση άνθρακα. Οι 

επίμαχες ρυθμίσεις προβλέ-

πουν μια ανταγωνιστική δια-

δικασία υποβολής προσφο-

ρών μεταξύ των φορέων 

εκμετάλλευσης ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας, προ-

κειμένου να προσδιοριστεί 

το επίπεδο των αντισταθμι-

σμάτων που θα δοθούν   

στους δικαιούχους. Το κα-

θεστώς περιλαμβάνει, επί-

σης, και ενισχύσεις για ταυ-

τόχρονη καύση βιομάζας, 

καθώς και μια χωριστή δια-

δικασία υποβολής προσφο-

ρών για παραγωγή ηλεκτρι-

κής ενέργειας από υπερά-

κτιες εγκαταστάσεις αιολι-

κής ενέργειας. Η χρηματο-

δότηση του καθεστώτος θα 

γίνει από έναν αυξημένο 

ενεργειακό φόρο, τον οποίο 

θα καταβάλλουν οι κατανα-

λωτές.  

Σύμφωνα με την Επιτροπή, 

Κρατικές ενισχύσεις για τη δημιουργία είκοσι υπεράκτιων αιολικών 

πάρκων στη Γερμανία 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4788_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4788_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4788_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-4760_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-4760_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-4760_en.htm
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

σχύσεις εν μέρει συμβατές 

– οικονομικό πλεονέκτημα – 

επιλεκτικός χαρακτήρας της 

ενίσχυσης 

Νομικό ζήτημα 

Η έννοια των δαπανών που 

βαρύνουν κατά κανόνα τον 

προϋπολογισμό μιας επιχεί-

ρησης περιλαμβάνει και τις 

πρόσθετες δαπάνες τις ο-

ποίες αυτή υποχρεούται να 

καλύψει βάσει νομοθετικής 

ή κανονιστικής διάταξης 

νόμου. 

 

 

ΔΕΕ C-690/13, 16.04.2015, 

Τράπεζα Eurobank Ergasias 

AE/Αγροτική Τράπεζα της 

Ελλάδος ΑΕ (ΑΤΕ), Παύλος 

Σιδηρόπουλος 

Λέξεις κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 

κρατικές ενισχύσεις – 

έννοια – προνόμια τραπεζι-

κού ιδρύματος – τραπεζικό 

ίδρυμα «κοινωφελούς» χα-

ρακτήρα – δημόσια υπηρε-

σία – υφιστάμενες και νέες 

ενισχύσεις – εξουσίες εθνι-

κού δικαστηρίου 

Νομικό ζήτημα 

To εθνικό δικαστήριο έχει 

την εξουσία να εκτιμήσει, 

βάσει των πραγματικών δε-

δομένων, εάν ουσιαστικά 

και δικονομικά προνόμια, 

που χορηγεί το οικείο κρά-

τος μέλος σε τραπεζικό 

ίδρυμα κοινωφελούς χαρα-

κτήρα, μπορούν να χαρα-

κτηριστούν ως κρατική ενί-

σχυση. 

ΔΕΕ C-667/13, 05.03.2015, 

Banco Privado Português 

και Massa Insolvente do 

Banco Privado Português 

Λέξεις κλειδιά 

προδικαστικό ερώτημα – 

εγγύηση του Δημοσίου – 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα – 

κρατική ενίσχυση- παραδε-

κτό – αιτιολογία – επηρεα-

σμός του εμπορίου μεταξύ 

κρατών μελών – σοβαρή 

διαταραχή της οικονομίας 

κράτους μέλους 

Νομικό ζήτημα 

Η μη υποβολή στην Επιτρο-

πή σχεδίου αναδιάρθρωσης 

χρηματοπιστωτικού ιδρύμα-

τος και η παράταση ισχύος 

της εγγύησης του Δημοσίου 

για δάνειο χωρίς προηγού-

μενη κοινοποίηση, καθιστά 

παράνομη την προηγούμενη 

ενίσχυση διάσωσης που είχε 

λάβει το ίδρυμα 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-89/09, 17.03. 

2015, Pollmeier Mas-

sivholz/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – κρατι-

κά μέτρα για την ανέγερση 

πριστηρίου στο κρατίδιο της 

Έσσης –προσφυγή ακυρώ-

σεως – απόφαση με την 

οποία διαπιστώνεται ότι δεν 

υφίσταται κρατική ενίσχυση  

– συνυπολογισμός του στοι-

χείου ενίσχυσης των κρατι-

κών εγγυήσεων 

Νομικό ζήτημα 

Η μεμονωμένη ενίσχυση 

βάσει καθεστώτος εξετάζε-

ται εάν καλύπτεται από το 

εγκεκριμένο από την Επιτρο-

πή  καθεστώς, ανεξάρτητα 

αν τροποποιήθηκε το ενωσι-

ακό νομοθετικό κείμενο βά-

σει του οποίου εγκρίθηκε το 

εν λόγω καθεστώς. 

 

 

ΔΕΕ C-672/13, OTP Bank 

Nyrt/ Mayar Allam, Magyar 

Allamkincstar 

Λέξεις κλειδιά 

έννοια κρατικής ενίσχυσης 

– στεγαστική ενίσχυση – 

χορήγηση πριν από την 

ένταξη της Ουγγαρίας στην 

ΕΕ – καταβολή της ενίσχυ-

σης μόνο από χρηματοπι-

στωτικά ιδρύματα – κρατική 

εγγύηση – νέα ενίσχυση – 

υποχρέωση κοινοποίησης 

Νομικό ζήτημα 

Κρατική ενίσχυση χορηγού-

μενη πριν από την ένταξη 

του κράτους μέλους στην ΕΕ 

χαρακτηρίζεται ως νέα, ε-

φόσον δεν πληροί τους 

όρους του Παραρτήματος IV 

της Πράξεως Προσχωρή-

σεως, και θεωρείται παρά-

νομη, εάν δεν έχει κοινοποι-

ηθεί προσηκόντως στην  

Επιτροπή. 

 

 

ΓεΔΕΕ, Τ-538/11, 25.03. 

2015, Βέλγιο/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

δημόσια υγεία – φόρος   

υπέρ τρίτων – χρηματοδότη-

ση εξετάσεων για την ανί-    

χνευση ΣΕΒ – κρατικές ενι-



 

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 
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Η νομική επιθεώρηση       

ΔηΣΚΕ & αγορά για το 

έτος 2015 διατίθεται σε 

ηλεκτρονική   μορφή με 

πλούσιο υλικό σε  θέμα-

τα δημοσίων συμβάσε-

ων και κρατικών ενισχύ-

σεων 

Για περισσότερες  πλη-

ροφορίες και συνδρο-

μές επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του περιοδι-

κού                        

http://www.diske.gr/   

ή επικοινωνήστε μαζί 

μας στο τηλέφωνο 

2310 476103 ή απο- 

στείλετε μήνυμα ηλεκ-

τρονικού  ταχυδρομείου 

στην διεύθυνση 

diske@cieel.gr 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσα-

λονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δι-

καίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, 

που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης,  

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων, στο Υπουργείο Οικονομι-

κών αλλά και σε όλους τους δημόσιους φο-

ρείς νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρα-

τικές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι 

νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δί-

καιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή 

συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλά-

δας των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο 

στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστρο-

φής των παράνομων ενισχύσεων. 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

Ικάρων 1  (ΤΘ 14) 551 02  Καλαμαριά 

Τηλ.: 2310 486947,  Fax: 2310 476105 

e-mail: moke@cieel.gr                       

http://moke.cieel.gr 

http://www.diske.gr/
mailto:diske@cieel.gr

