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Η Επιτροπή εξέτασε την εν 

λόγω συμφωνία με βάση τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

του 2014 σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για την 

ενέργεια και την προστασία 

του περιβάλλοντος, σύμφω-

να με τις οποίες οι κρατικές 

ενισχύσεις μπορούν να θεω-

ρούνται συμβατές με τους 

κανόνες της ΕΕ υπό προϋπο-

θέσεις, εφόσον προωθούν 

στόχους κοινού ενδιαφέρο-

ντος.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε συ-

γκεκριμένα τα εξής:  

Το έργο θα συμβάλλει 

στην περαιτέρω διαφοροπο-

ίηση των πηγών και των ο-

δών του ευρωπαϊκού ενερ-

γειακού εφοδιασμού, καθώς 

θα μεταφέρει φυσικό αέριο 

από την περιοχή της Κα-

σπίας Θάλασσας και τη Μέ-

ση Ανατολή στην ΕΕ. 

αγωγός φυσικού αερίου – 

Διαδριατικός αγωγός – σύν-

δεση της αγοράς της ΕΕ με 

νέες πηγές φυσικού αερίου 

– «συμφωνία φιλοξενούσας 

χώρας» 

Με απόφασή της την 03/ 

03/2016, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έκρινε ότι η συμ-

φωνία μεταξύ της Ελλάδας 

και της εταιρίας Trans Adri-

atic Pipeline AG (TAP) για 

την κατασκευή νέου αγω-

γού φυσικού αερίου είναι 

συμβατή με τους κανόνες 

της ΕΕ περί κρατικών ενι-

σχύσεων. 

Ο Διαδριατικός αγωγός 

είναι το ευρωπαϊκό σκέλος 

του Νότιου Διαδρόμου Φυ-

σικού Αερίου, που στοχεύει 

στη σύνδεση της αγοράς 

της ΕΕ με νέες πηγές φυσι-

κού αερίου. Ο αγωγός, που 

θα μεταφέρει φυσικό αέριο 

από το κοίτασμα του Σαχ 

Ντενίζ ΙΙ στο Αζερμπαϊτζάν 

στην Ευρώπη από το 2020, 

θα ξεκινά από τα ελληνο-

τουρκικά σύνορα και μέσω 

Αλβανίας θα καταλήγει 

στην Ιταλία, διασχίζοντας 

υπογείως την Αδριατική. Η 

εταιρία που θα αναλάβει 

την κατασκευή και λειτουρ-

γία του Διαδριατικού αγω-

γού είναι η Trans Adriatic 

Pipeline AG (TAP), μια κοι-

νοπραξία ενεργειακών εται-

ριών, η οποία θα επενδύσει 

5,6 δισ. ευρώ για μία πε-

νταετία, εκ των οποίων 2,3 

δισ. στην Ελλάδα. 

Η ελληνική κυβέρνηση υπέ-

γραψε «συμφωνία φιλοξε-

νούσας χώρας» με την TAP, 

η οποία προβλέπει τους 

όρους κατασκευής και λει-

τουργίας του αγωγού κα-

θώς και τις αντίστοιχες  

υποχρεώσεις των δύο με-

ρών. Επίσης, με τη συμφω-

νία αυτή, παρέχεται στην 

ως άνω κοινοπραξία ειδικό 

φορολογικό καθεστώς για 

25 χρόνια από την έναρξη 

των εμπορικών δραστηριο-

τήτων της, γεγονός που  

ενδέχεται να παρέχει στην 

εταιρία οικονομικό πλεο-

νέκτημα έναντι των ανταγω-

νιστών της και, ως εκ του-

του, να συνεπάγεται κρατι-

κή ενίσχυση κατά την έν-

νοια των κανόνων της ΕΕ. 

Συμφωνία Ελλάδας-TAP 

για αγωγό φυσικού    

αερίου  

Υποχρέωση ανάκτησης 

των αντισταθμιστικών 

αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ 

Παράνομες ενισχύσεις 

σε ΛΑΡΚΟ και ΕΝ ΚΛΩ 

Μεταβατικός μηχανι-

σμός αποζημίωσης ευελι-

ξίας  

Αποκατάσταση ζημιών 

από ανεμοστρόβιλο  

Ελληνικά καθεστώτα για 

αποκατάσταση ζημιών 

από πλημμύρες 

Έκτακτα μέτρα για τη 

στήριξη των Ευρωπαίων 

γεωργών  

Πρόσφατη νομολογία 

ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατι-

κές ενισχύσεις 

Σύνταξη: Ε. Μουαμελετζή, ΔΝ, Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ, Συντονίστρια ΜοΚΕ 
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Υποχρέωση ανάκτησης των αντισταθμιστικών αποζημιώσεων του 

ΕΛΓΑ 

που καταβλήθηκαν από τον 

ΕΛΓΑ στους παραγωγούς 

γεωργικών προϊόντων στη 

διάρκεια των ετών 2008-

2009 συνιστούν κρατικές 

ενισχύσεις μη συμβατές με 

την εσωτερική αγορά και 

πρέπει να ανακτηθούν. 

Η Ελλάδα προσέφυγε ενώ-

πιον του ΓεΔΕΕ, ζητώντας 

την ακύρωση της ως άνω 

απόφασης της Επιτροπής. 

Ταυτόχρονα, ζήτησε και πέ-

τυχε την αναστολή εκτέλε-

σης της εν λόγω απόφασης 

μέχρι την έκδοση της οριστι-

κής απόφασης του Γενικού 

Δικαστηρίου. Ωστόσο, το 

ΓεΔΕΕ απέρριψε τελικά την 

ελληνική προσφυγή (υπόθε-

ση Τ-52/12, απόφαση της 

06.07.2014). Κατόπιν, η ελ-

απόφαση ΔΕΕ – απόρριψη 

αίτησης αναίρεσης της Ελ-

λάδας – υποχρέωση ανάκτη-

σης – Έλληνες αγρότες – πα-

ράνομες αντισταθμιστικές 

αποζημιώσεις – ΕΛΓΑ  

Τον Ιανουάριο του 2009,     

ο Οργανισμός Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων 

(ΕΛΓΑ), φορέας του Δημο-

σίου που έχει ως σκοπό την 

ασφάλιση των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων για ζημίες 

οφειλόμενες σε φυσικούς 

κινδύνους, κατέβαλε σε πε-

ρίπου 800.000 Έλληνες  

αγρότες αντισταθμιστικές ε-

νισχύσεις, συνολικού ύψους 

425 εκατομμυρίων ευρώ, 

λόγω ζημιών που είχαν 

προκληθεί το 2008. 

Σύμφωνα με τις ελληνικές 

αρχές, μέρος του ποσού 

προερχόταν από εισφορές 

που είχαν καταβάλει οι 

Έλληνες αγρότες στο πλαί-

σιο του συστήματος υπο-

χρεωτικής ασφαλίσεως του 

ΕΛΓΑ, ενώ το υπόλοιπο κα-

λύφθηκε από δάνειο που 

συνήψε ο οργανισμός αυτός 

με τράπεζες, με την εγγύηση 

του Ελληνικού Δημοσίου. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

την με αριθμό 2012/157/

ΕΕ απόφασή της, λαμβάνο-

ντας υπόψη ιδίως τους κα-

νόνες του Προσωρινού Κοι-

νοτικού Πλαισίου (ΠΚΠ) για 

τη λήψη μέτρων κρατικών 

ενισχύσεων, λόγω της πρό-

σφατης χρηματοπιστωτικής 

κρίσης, κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα ότι οι αποζημιώσεις 

μειώνεται, επίσης, ότι η από-

φαση της Επιτροπής για την 

έγκριση χορήγησης της κρα-

τικής ενίσχυσης είναι ένας 

από τους όρους της συμφω-

νίας φιλοξενούσας χώρας 

που πρέπει να εκπληρωθεί 

προτού ξεκινήσει το έργο 

του Διαδριατικού αγωγού 

φυσικού αερίου.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό απόφασης 

SA.43879 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

μόλις διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

541_el.htm  

Θα αυξηθεί ο ανταγωνι-

σμός στην ευρωπαϊκή αγο-

ρά φυσικού αερίου χάρη 

στις επιπλέον ποσότητες 

φυσικού αερίου και στη νέα 

οδό εφοδιασμού της ΕΕ. 

Η κατασκευή του αγωγού 

απαιτεί σημαντικές αρχικές 

επενδύσεις για πολλά χρό-

νια προτού αρχίσει να παρά-

γει έσοδα. Το έργο θα χρη-

ματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου 

από ιδιωτικές επενδύσεις 

και θα αποφέρει έσοδα στο 

ελληνικό τμήμα μόνον από 

τα τέλη που θα καταβάλ-

λουν οι πελάτες που μεταφέ-

ρουν φυσικό αέριο μέσω 

του  αγωγού. Η Επιτροπή κα-

τέληξε στο συμπέρασμα ότι 

το έργο θα ήταν απίθανο να 

υλοποιηθεί χωρίς ενίσχυση. 

Η ενίσχυση έγκειται σε 

ειδικό φορολογικό κάθε-

στώς στο οποίο θα εντάσσε-

ται η TAP, ενώ, σε περίπτω-

ση αύξησης των φορολογι-

κών συντελεστών, η ενίσχυ-

ση θα περιορίζεται στο ελά-

χιστο φορολογικό πλεονέ-

κτημα για τον TAP. 

Ειδικότερα, το καθεστώς 

περιλαμβάνει έναν μηχανι-

σμό προσαρμογής που περι-

ορίζει το μέγιστο πλεονέκτη-

μα για την εταιρία. Αν ο  

αντίστοιχος φορολογικός 

συντελεστής που ισχύει στην 

Ελλάδα αυξηθεί ή μειωθεί 

σε ποσοστό μεγαλύτερο από 

20%, η συμμετοχή της ΤΑΡ 

θα υπολογιστεί εκ νέου μέ-

σω του μηχανισμού αναπρο-

σαρμογής. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι, σύμφωνα με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές, τα οφέ-

λη του έργου ως προς την 

ενίσχυση του ανταγωνισμού 

και την ασφάλεια του ενερ-

γειακού εφοδιασμού υπερέ-

χουν σαφώς των στρεβλώ-

σεων του ανταγωνισμού που 

ενδεχομένως να προκαλού-

σε η κρατική ενίσχυση. Ση-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-541_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-541_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-541_el.htm
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συμπεριφοράς. Ωστόσο, εν 

προκειμένω, το Δικαστήριο 

διαπίστωσε ότι η Ελλάδα 

δεν προέβαλε ενώπιον του 

ΓεΔΕΕ το επιχείρημα ότι συ-

νέτρεχαν τέτοιες εξαιρετι-

κές ειδικές περιστάσεις 

στον ελληνικό γεωργικό το-

μέα, οι οποίες διαφορο-

ποιούνταν από εκείνες που 

χαρακτήριζαν τον ίδιο τομέα 

σε άλλα, πληττόμενα από 

την οικονομική κρίση, κράτη 

μέλη και οι οποίες θα μπο-

ρούσαν να επιβάλουν στην 

Επιτροπή την απόκλιση από 

το Προσωρινό Κοινοτικό 

Πλαίσιο. Επομένως, το ΔΕΕ 

απέρριψε την αίτηση αναί-

ρεσης της ελληνικής πλευ-

ράς, επικύρωσε την απόφα-

ση της Επιτροπής και, ως εκ 

τούτου, το Ελληνικό Δημόσιο 

υποχρεούται να ανακτήσει 

τις κρατικές ενισχύσεις. 

http://curia.europa.eu/

jcms/upload/docs/

application/pdf/2016-03/

cp160026el.pdf 

ληνική κυβέρνηση άσκησε 

αίτηση αναίρεσης ενώπιον 

του ΔΕΕ, ζητώντας, αφενός 

μεν, την ακύρωση της πρω-

τόδικης απόφασης και, αφε-

τέρου, την εκ νέου αναστολή 

της εκτέλεσης της απόφα-

σης της Επιτροπής, αίτημα 

το οποίο εν προκειμένω  

απορρίφθηκε. 

Το Δικαστήριο της Ένωσης, 

κρίνοντας επί της αιτήσεως 

αναιρέσεως της ελληνικής 

πλευράς, επεσήμανε καταρ-

χάς ότι η είσπραξη των ει-

σφορών των αγροτών από 

το Δημόσιο και η εισαγωγή 

τους στον κρατικό προϋπο-

λογισμό, πριν αυτές αποδο-

θούν από το Δημόσιο στον 

ΕΛΓΑ, αρκούν για να θεωρη-

θεί ότι οι παροχές που χορη-

γεί ο ΕΛΓΑ προέρχονται από 

κρατικούς πόρους. Δεδομέ-

νου, επίσης, ότι οι πληρωμές 

που χορηγεί ο ΕΛΓΑ ήταν 

ανεξάρτητες των εισφορών 

που είχαν καταβάλει οι α-

γρότες, οι πληρωμές αυτές 

συνιστούσαν πλεονέκτημα, 

το οποίο δεν θα είχαν οι 

δικαιούχοι υπό κανονικές 

συνθήκες αγοράς και, επο-

μένως, είχαν επιπτώσεις 

στον ανταγωνισμό. 

Ως προς την εφαρμογή, από 

την Επιτροπή των κανόνων 

του Προσωρινού Κοινοτικού 

Πλαισίου, το Δικαστήριο 

επεσήμανε ότι η Επιτροπή, 

θεσπίζοντας τέτοιους κανό-

νες, αυτοπεριορίστηκε όσον 

αφορά την άσκηση της ευ-

ρείας εξουσίας εκτιμήσεως 

σχετικά με το αν είναι συμ-

βατές με την εσωτερική αγο-

ρά οι ενισχύσεις με σκοπό 

την άρση σοβαρής διαταρα-

χής της οικονομίας κράτους 

μέλους και, ως εκ τούτου, 

δεν μπορεί, καταρχήν, να 

αποκλίνει από αυτούς τους 

κανόνες. Σε περίπτωση, 

όμως, που κράτος μέλος 

επικαλείται και αποδεικνύει 

την ύπαρξη εξαιρετικών πε-

ριστάσεων για συγκεκριμένο 

τομέα της οικονομίας, η 

Επιτροπή δύναται να από-

κλίνει από τέτοιους κανόνες 

ψει ενός σχεδίου αναδιάρ-

θρωσης ικανού να διασφα-

λίσει την επιστροφή της  

εταιρίας στη βιωσιμότητα, 

τα μέτρα αυτά προκαλούν 

στρέβλωση του ανταγωνι-

σμού στην ενιαία αγορά και 

παραβιάζουν τους κανόνες 

περί κρατικών ενισχύσεων 

της ΕΕ. Δύο χρόνια μετά   

την απόφαση για ανάκτηση   

των 136 εκατ. ευρώ από τη 

ΛΑΡΚΟ, η ανάκτηση δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμα. 

Σχετικά με την Ενωμένη 

Κλωστοϋφαντουργία (ΕΝ 

ΚΛΩ), έναν από τους μεγα-

λύτερους παραγωγούς κλω-

στοϋφαντουργικών προϊό-

ντων στην Ελλάδα, η Επιτρο-

πή υπογραμμίζει ότι, μεταξύ 

του 2007 και του 2009, οι 

ελληνικές αρχές χορήγησαν 

παραπομπή της Ελλάδας 

στο ΔΕΕ – μη συμμόρφωση 

σε υποχρέωση ανάκτησης – 

ΛΑΡΚΟ Α.Ε – Ενωμένη Κλω-

στοϋφαντουργία Α.Ε 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα-

κοίνωσε την 28.04.2016 την 

πρόθεσή της να παραπέμ-

ψει την Ελλάδα στο Δικαστή-

ριο της Ένωσης για μη συμ-

μόρφωση σε δύο αποφά-

σεις της (του 2014 και 

2012), οι οποίες διέτασσαν 

την ανάκτηση ασυμβίβα-

στων κρατικών ενισχύσεων 

που είχαν χορηγηθεί από τις 

ελληνικές αρχές στις εται-

ρίες ΛΑΡΚΟ Α.Ε. και Ενωμέ-

νη Κλωστοϋφαντουργία Α.Ε. 

Σύμφωνα με την κοινοτική 

νομοθεσία, τα κράτη μέλη 

πρέπει να ανακτήσουν την 

ασυμβίβαστη κρατική ενί-

σχυση εντός της προθεσμί-

ας που ορίζεται στις αποφά-

σεις της Επιτροπής, η οποία 

συνήθως είναι τέσσερις μή-

νες. Όπως σημειώνεται, αυ-

τό είναι απαραίτητο, διότι οι 

καθυστερήσεις στην ανά-

κτηση των παράνομων ενισ-

χύσεων διαιωνίζουν τη στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού. 

Η ΛΑΡΚΟ Α.Ε. είναι μια ελλη-

νική κρατική εταιρία εξόρυ-

ξης που αντιμετώπιζε οικο-

νομικές δυσκολίες για πολλά 

χρόνια. Μεταξύ του 2008 

και του 2011, χορηγήθηκε 

στην εταιρία μια σειρά από 

κρατικές εγγυήσεις και το 

κράτος συμμετείχε στην 

αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου κατά το 2009. 

Τον Μάρτιο του 2014, η Επι-

τροπή διαπίστωσε ότι, ελλεί-

Παράνομες ενισχύσεις σε ΛΑΡΚΟ και ΕΝ ΚΛΩ 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-03/cp160026el.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-03/cp160026el.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-03/cp160026el.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-03/cp160026el.pdf
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γώσει» τη διαδικασία αυτή, 

με σκοπό την επανενεργο-

ποίηση των δραστηριοτήτων 

της εταιρίας, χωρίς να έχει 

γίνει ανάκτηση των ασυμβί-

βαστων ενισχύσεων. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-16-

1563_en.htm  

μια κρατική εγγύηση και 

ρύθμισαν με διακανονισμό 

τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώ-

σεις σε ασφαλιστικά ταμεία. 

Τον Φεβρουάριο του 2012, 

η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

τα μέτρα αυτά παρείχαν 

στην Ενωμένη Κλωστοϋφα-

ντουργία αδικαιολόγητο οι-

κονομικό πλεονέκτημα, χω-

ρίς να αποκαταστήσουν τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότη-

τά της, κατά παράβαση των 

κανόνων περί κρατικών ενι-

σχύσεων της ΕΕ. Έτσι, η Ελ-

λάδα διατάχθηκε να ανα-

κτήσει περίπου 37 εκατομ-

μύρια ευρώ από την εται-

ρία. Τον Ιούλιο του 2012, η 

ΕΝ ΚΛΩ έχει εισέλθει σε δια-

δικασία εκκαθάρισης, ενώ 

τον Δεκέμβριο του 2015 η 

Ελλάδα αποφάσισε να «πα-

Μεταβατικός μηχανισμός αποζημίωσης ευελιξίας – SA.38968 

περιβάλλοντος (2014-2020) 

και απόφάσισε να μην προ-

βάλει αντιρρήσεις στην υλο-

ποίηση του εν λόγω μέτρου. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης 

SA.38968 στο μητρώο κρα-

τικών ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

μόλις διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_38968  

Ελλάδα – μεταβατικός μηχα-

νισμός αποζημίωσης ευελι-

ξίας – μονάδες ηλεκτροπα-

ραγωγής 

Με απόφασή της την 31.03. 

2016, η Επιτροπή αποφάσι-

σε να μην προβάλει αντιρρή-

σεις στο κοινοποιούμενο 

σχέδιο των ελληνικών αρχών 

για τη θέσπιση μεταβατικού 

μηχανισμού για την αποζημί-

ωση των υπηρεσιών ευελι-

ξίας που παρέχουν οι μονά-

δες ηλεκτροπαραγωγής. Ως 

«Μεταβατικός Μηχανισμός 

Αποζημίωσης Ευελιξίας» νο-

είται η καταβολή στις επιλε-

γείσες μονάδες ηλεκτροπα-

ραγωγής ανταλλάγματος για 

τη διαθεσιμότητά τους προς 

παροχή της «υπηρεσίας ευε-

λιξίας» στο Σύστημα Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας, ενώ ως «υπη-

ρεσία ευελιξίας» ορίζεται η 

ταχεία αύξηση ή μείωση της 

κατανεμόμενης ισχύος της 

μονάδας, ώστε να καλύπτει 

τη ζήτηση, ακολουθώντας 

τις εντολές κατανομής του   

ΑΔΜΗΕ. Η Επιτροπή εξέτασε 

το εν λόγω μέτρο, αφενός, 

με βάση το άρθρο 107 παρ. 

3 εδ. γ’ ΣΛΕΕ και, αφετέρου, 

σύμφωνα με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για τις κρα-

τικές ενισχύσεις στους το-

μείς της ενέργειας και του 

Αποκατάσταση ζημιών από ανεμοστρόβιλο – SA.44792 

εν λόγω καθεστώς θα έχει 

διάρκεια από 21.03.2016 

έως 21.09.2019. 

Χορηγούσα αρχή είναι η 

Διεύθυνση Αποκατάστασης 

Επιπτώσεων Φυσικών Κα-

ταστροφών Αττικής 

(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) και ο συνολικός 

προϋπολογισμός ανέρχεται 

σε 1,298 εκατ. ευρώ. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44792  

ζημίες από ανεμοστρόβιλο – 

γεωργικός τομέας – κάθε-

στώς ενισχύσεων – στεγαστι-

κή συνδρομή – Πελοπόν-

νησος  

Βάσει του Απαλλακτικού Κα-

νονισμού 702/2014 θεσπί-

στηκε ελληνικό καθεστώς 

ενισχύσεων για την παροχή 

στεγαστικής συνδρομής με 

στόχο την αποκατάσταση 

των ζημιών που προκλήθη-

καν σε αγροτικές κτιριακές 

εγκαταστάσεις από τον ανε-

μοστρόβιλο την 21η Σεπτεμ-

βρίου 2015 στις περιοχές: 

α) Τ.Κ. Ασπροχώματος και 

Λαίικων της Δ.Ε. Καλαμά-

τας, του Δήμου Καλαμάτας, 

της Π.Ε. Μεσσηνίας, της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

β) «Μπουρνιάς» της Δ.Κ. Κα-

λαμάτας, της Δ.Ε. Καλαμά-

τας, του Δήμου Καλαμάτας, 

της Π.Ε. Μεσσηνίας, της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

γ) Δ.Κ. Σκάλας και Τ.Κ. Λεή-

μονα, της Δ.Ε. Σκάλας, του 

Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λα-

κωνίας, της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και δ) Τ.Κ. 

Έλους και Αστερίου, της Δ.Ε. 

Έλους, του Δήμου Ευρώτα, 

της Π.Ε. Λακωνίας, της Περι-

φέρειας Πελοποννήσου. Το 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-1563_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-1563_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-1563_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38968
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38968
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38968
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38968
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44792
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44792
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Ελληνικά καθεστώτα για αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες 

οποίες επλήγησαν από τις 

πλημμύρες της 22ας και 

23ης Σεπτεμβρίου 2015, θα 

έχει διάρκεια από 21.03. 

2016 έως 23.09.2019 και 

συνολικό προϋπολογισμό 

0,7916 εκατ. ευρώ. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44786  

 

στ) SA.44788 

Το καθεστώς αυτό αφορά 

σε περιοχές των Δήμων  

Παύλου Μελά και Ωραιο-

κάστρου της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας, οι οποίες επλήγη-

σαν από τις πλημμύρες της 

18ης Ιουνίου 2015, θα έχει 

διάρκεια από 21.03.2016 

έως 18.06.2019 και συνολι-

κό προϋπολογισμό 0,1066 

εκατ. ευρώ. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44788  

 

ζ) SA. 44790 

Το καθεστώς αυτό αφορά 

σε περιοχές του Δήμου 

Σκύδρας της Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας της Περι-

φέρειας Κεντρικής Μακεδο-

νίας, οι οποίες επλήγησαν 

από τις πλημμύρες της 14ης 

και 15ης Σεπτεμβρίου 2014, 

θα έχει διάρκεια από 

21.03.2016 έως 15.09. 

2018 και συνολικό προϋπο-

λογισμό 0,0974 εκατ. ευρώ. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44790  

Ελληνικά καθεστώτα ενισχύ-

σεων – αποκατάσταση ζη-

μιών – σεισμοί – πλημμύρες 

– γεωργικός τομέας – κτιρι-

ακές εγκαταστάσεις  

Βάσει του Απαλλακτικού 

Κανονισμού 702/2014 θε-

σπίστηκαν ελληνικά καθεσ-

τώτα ενισχύσεων για παρο-

χή στεγαστικής συνδρομής 

με στόχο την αποκατάσταση 

ζημιών που προκλήθηκαν 

από σεισμούς και πλημμύ-

ρες σε κτιριακές αγροτικές 

εγκαταστάσεις. Οι ενισχύ-

σεις αυτές χορηγήθηκαν 

από τη Διεύθυνση Αποκα-

τάστασης Επιπτώσεων Φυσι-

κών Καταστροφών Αττικής 

(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 

α) SA.44767 

Το καθεστώς αυτό αφορά 

περιοχές του Δήμου Οιχα-

λίας της Περιφερειακής Ενό-

τητας Μεσσηνίας της Περι-

φέρειας Πελοποννήσου, οι 

οποίες επλήγησαν από τις 

πλημμύρες της 6ης και 7ης 

Μαρτίου 2015, θα έχει   

διάρκεια από 21.03.2016 

έως 07.03.2019 και συνολι-

κό προϋπολογισμό ύψους 

0,0338 εκατ. ευρώ.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44767  

 

β) SA.44769 

Το καθεστώς αυτό αφορά 

περιοχές του Δήμου Σουφλί-

ου της Περιφερειακής Ενό-

τητας Έβρου της Περιφέρει-

ας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, οι οποίες επλή-

γησαν από τις πλημμύρες 

της 7ης Μαΐου 2015, θα έχει 

διάρκεια από 21.03.2016 

έως 07.05.2019 και συνολι-

κό προϋπολογισμό 0,034 

εκατ. ευρώ. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44769 

 

γ) SA.44771 

Το καθεστώς αυτό αφορά 

περιοχές των Περιφερεια-

κών Ενοτήτων Ροδόπης και 

Ξάνθης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, οι οποίες επλήγη-

σαν από τις πλημμύρες του 

Μαρτίου 2015, θα έχει δι-

άρκεια από 21.03.2016 

έως 31.03.2019 και συνολι-

κό προϋπολογισμό 0,6565 

εκατ. ευρώ. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44771  

 

δ) SA.44773 

Το καθεστώς αυτό αφορά 

σε περιοχές του Δήμου Αλε-

ξανδρείας της Περιφερεια-

κής Ενότητας Ημαθίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας, οι οποίες επλήγη-

σαν από τις πλημμύρες του 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 

2014, θα έχει διάρκεια από 

21.03.2016 έως  31.12. 

2018 και συνολικό προϋπο-

λογισμό 0,0699 εκατ. ευρώ. 

 http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44773  

 

ε) SA.44786 

Το καθεστώς αυτό αφορά 

σε περιοχές του Δήμου Σκο-

πέλου της Περιφερειακής 

Ενότητας Σποράδων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44786
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Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των Ευρωπαίων γεωργών  

ανά γεωργό ανά έτος, χωρίς 

την εφαρμογή εθνικού ανώ-

τατου ορίου. Το μέτρο αυτό 

μπορεί να ληφθεί άμεσα και 

πολύ ταχύτερα απ' ό,τι η 

αύξηση των ορίων de mini-

mis. Υπενθυμίζεται ότι, σύμ-

φωνα με τον Κανονισμό 

1408/13, οι ενισχύσεις de 

minimis στην γεωργία δεν 

πρέπει να υπερβαίνουν το 

ποσό των 15.000 Ευρώ ανά 

τριετία. 

3. Διπλασιασμός των ανώτα-

των ορίων παρέμβασης για 

το αποκορυφωμένο γάλα σε 

σκόνη και για το βούτυρο 

Η Επιτροπή θα αυξήσει τα 

ποσοτικά όρια για το αποκο-

ρυφωμένο γάλα σε σκόνη 

και για το βούτυρο στην πα-

ρέμβαση από 109.000   

τόνους και 60.000 τόνους, 

σε 218.000 τόνους και 

100.000 τόνους αντιστοί-

χως. Με τον τρόπο αυτόν 

δεσμεύεται για τη στήριξη 

της καθορισμένης τιμής 

παρέμβασης 

4. Ενίσχυση των παραγωγών 

στην αλυσίδα εφοδιασμού 

Ο ρόλος και η θέση των πα-

ραγωγών στην αλυσίδα εφο-

διασμού τροφίμων εξακο-

λουθεί να αποτελεί πηγή 

έντονης ανησυχίας. Η ειδική 

ομάδα «Γεωργικές αγορές», 

η οποία δημιουργήθηκε στο 

πλαίσιο της δέσμης μέτρων 

στήριξης, ύψους 50 εκατ. 

Ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 

2015, θα διατυπώσει το 

φθινόπωρο τα συμπεράσμα-

τά της, καθώς και προτά-

σεις για τη βελτίωση της 

ισορροπίας στην αλυσίδα 

εφοδιασμού και θα συνα-

ντηθεί με εθνικούς αντιπρο-

σώπους, για να εξετάσει την 

κατάσταση που επικρατεί 

στον γαλακτοκομικό τομέα. 

ενεργοποίηση έκτακτων με-

τρων – απόφαση Επιτροπής 

– κοινή γεωργική πολιτική – 

στήριξη των γεωργών της ΕΕ 

– οικονομική κρίση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 

δελτίο τύπου που εξέδωσε 

την 14/03/2016, ανακοίνω-

σε την ενεργοποίηση πρό-

σθετης δέσμης έκτακτων με-

τρων, για την εφαρμογή των 

οποίων έχουν χρησιμοποιη-

θεί όλα τα μέσα που διαθέ-

τει η κοινή γεωργική πολιτι-

κή (ΚΓΠ), με σκοπό τη στήρι-

ξη των γεωργών της ΕΕ, δι-

ασφαλίζοντας παράλληλα 

την εύρυθμη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. Με τη 

θέσπιση της νέας δέσμης 

μέτρων η Επιτροπή αναγνω-

ρίζει τη σοβαρότητα και τη 

διάρκεια της τρέχουσας 

κρίσης στον γεωργικό το-

μέα, καθώς και τις σημαντι-

κές προσπάθειες που κατα-

βάλλονται σε επίπεδο κρα-

τών μελών για τη στήριξη 

των γεωργών. 

Σε μια περίοδο πολλαπλών 

κρίσεων και δημοσιονομι-

κών περιορισμών, η Επιτρο-

πή διέθεσε πάνω από 1 δισ. 

Ευρώ σε διάστημα δύο   

ετών, συμπεριλαμβανομέ-

νης της δέσμης μέτρων στή-

ριξης ύψους 500 εκατ. ευ-

ρώ του Σεπτεμβρίου 2015. 

Τα μέτρα που ανακοινώθη-

καν με το παρόν δελτίο τύ-

που προσφέρουν μεγάλο 

περιθώριο προσαρμογής, 

ώστε να μπορούν τα κράτη 

μέλη να τα χρησιμοποιή-

σουν κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, ανάλογα με 

την κατάσταση που επικρα-

τεί σε καθένα από αυτά. Οι 

τομείς των γαλακτομικών 

προϊόντων, του χοιρείου 

κρέατος και των οπωροκη-

πευτικών είναι στο επίκεν-

τρο αυτής της δέσμης με-

τρων στήριξης.  

Τα μέτρα που παρουσιάστη-

καν έχουν ως εξής: 

1. Εφαρμογή της εθελοντι-

κής διαχείρισης της προ-

σφοράς (άρθρο 222 ΚΟΑ) 

Η Επιτροπή θα ενεργοποιή-

σει, για περιορισμένο χρονι-

κό διάστημα, τη δυνατότητα 

να επιτραπεί στις οργανώ-

σεις παραγωγών, στις διε-

παγγελματικές οργανώσεις 

και στους συνεταιρισμούς 

στον γαλακτοκομικό τομέα 

να συνάπτουν εθελοντικές 

συμφωνίες όσον αφορά την 

παραγωγή τους και την 

προσφορά. Πρόκειται για 

την εφαρμογή του άρθρου 

222 της Κοινής Οργάνωσης 

Αγοράς (ΚΟΑ), το οποίο  

αφορά ειδικά τον γεωργικό 

τομέα και μπορεί να εφαρ-

μοστεί σε περίπτωση σοβα-

ρών ανισορροπιών στην αγο-

ρά και το οποίο, όπως 

έκρινε η Επιτροπή, μπορεί, 

υπό τις παρούσες συνθήκες, 

να εφαρμοστεί στον γαλα-

κτοκομικό τομέα. Το εν λόγω 

άρθρο αποτελεί έκτακτο 

μέτρο, το οποίο πρέπει επί-

σης να διασφαλίσει την εσω-

τερική αγορά της ΕΕ και 

συμπεριλήφθηκε στη μεταρ-

ρύθμιση της Κοινής Γεωργι-

κής Πολιτικής το 2013 (Κα-

νονισμός 1308/2013, 17. 

12.2013, για τη θέσπιση 

κοινής οργάνωσης των αγο-

ρών γεωργικών προϊόντων), 

αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε 

ποτέ στο παρελθόν. 

2. Προσωρινή αύξηση των 

κρατικών ενισχύσεων 

Η Επιτροπή αποφάσισε να 

εξετάσει το ενδεχόμενο προ-

σωρινής έγκρισης κρατικών 

ενισχύσεων στο πλαίσιο της 

οποίας τα κράτη μέλη θα 

μπορούν να χορηγούν, κατ' 

ανώτατο όριο 15.000 Ευρώ 
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγι-

κών Επενδύσεων για επεν-

δύσεις στον γεωργικό τομέα. 

11. Εξαγωγικές πιστώσεις 

Η Επιτροπή εξετάζει τη δυ-

νατότητα θέσπισης κάθε-

στώτος εξαγωγικών πιστώ-

σεων, το οποίο θα μπορούσε 

να συμπληρώσει τα κάθε-

στώτα που εφαρμόζουν τα 

κράτη μέλη σε εθνικό επίπε-

δο. 

12. Τομέας οπωροκηπευτι-

κών 

Εξετάζεται το ενδεχόμενο 

παράτασης των έκτακτων 

μετρων στήριξης για τον το-

μέα των οπωροκηπευτικών, 

που απορρέουν από τη ρω-

σική απαγόρευση, τα οποία 

λήγουν στις 30 Ιουνίου 

13. Αγροτική ανάπτυξη 

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί 

με τα κράτη μέλη, προκειμέ-

νου να εξεταστεί που και με 

ποιον τρόπο μπορούν να 

προσαρμοστούν τα προ-

γράμματα αγροτικής ανά-

πτυξης, ώστε να ανταποκρί-

νονται καλύτερα στην τρέ-

χουσα κρίση. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

806_el.htm  

5. Στήριξη του τομέα χοι-

ρείου κρέατος 

Εξετάζεται το ενδεχόμενο 

θέσπισης νέου καθεστώτος 

ενίσχυσης της ιδιωτικής α-

ποθεματοποίησης για το 

χοίρειο κρέας. 

6. Δημιουργία παρατηρητη-

ρίου της αγοράς κρέατος 

Ακολουθώντας το παράδειγ-

μα του Παρατηρητηρίου της 

Αγοράς Γάλακτος που δημι-

ουργήθηκε το 2014, θα δη-

μιουργηθεί Παρατηρητήριο 

της Αγοράς Κρέατος για το 

βόειο και το χοίρειο κρέας. 

7. Διεθνές εμπόριο 

Η Επιτροπή εμφανίστηκε 

αποφασισμένη να προωθή-

σει τα συμφέροντα της ΕΕ 

και το άνοιγμα νέων αγορών 

για τα προϊόντα της, παράλ-

ληλα με τη διεξαγωγή δια-

πραγματεύσεων για διαφο-

ροποιημένη μεταχείριση των 

ευαίσθητων προϊόντων. 

8. Προώθηση 

Οι εκστρατείες προώθησης 

αποτελούν βασικό μέσο για 

την εξεύρεση νέων αγορών 

και πάνω από 110 εκατ. 

Ευρώ έχουν διατεθεί, μόνο 

για το 2016, για τη στήριξη 

της προώθησης των γεωργι-

κών προϊόντων της ΕΕ, τόσο 

εντός της Ένωσης όσο και 

στις τρίτες χώρες. 

9. Ρωσική απαγόρευση των 

εισαγωγών/εμπόδια υγειο-

νομικής και φυτοϋγειονομι-

κής προστασίας 

Η Επιτροπή συνεχίζει τις 

προσπάθειες για την άρση 

της ρωσικής απαγόρευσης 

φυτοϋγειονομικής προστα-

σίας. Ωστόσο, έχει σημειω-

θεί σημαντική πρόοδος 

όσον αφορά την άρση των 

αδικαιολόγητων ή δυσανά-

λογων φυτοϋγειονομικών με-

τρων από τρίτες χώρες, γε-

γονός που θα συμβάλει στη 

σημαντική αύξηση των    

εμπορικών ροών. 

10. Χρηματοδοτικά μέσα/

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-

δύσεων/Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων 

Η Επιτροπή θα προωθήσει 

τη συνεργασία με την Ευρω-

παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

με σκοπό την ανάπτυξη των 

κατάλληλων χρηματοδοτι-

κών μέσων, για να βοηθήσει 

τους γεωργούς και τους με-

ταποιητές να επενδύσουν 

στις επιχειρήσεις τους και 

να βελτιώσουν την ανταγω-

νιστικότητά τους, ενώ τα 

κράτη μέλη ενθαρρύνονται 

να αξιοποιήσουν τις δυνατό-

τητες που προσφέρει το 

νας για την ύπαρξη ή μη 

κρατικών ενισχύσεων, ο δι-

καστής της Ένωσης ελέγχει 

μόνο την τήρηση των κανό-

νων της διαδικασίας. Όσον 

αφορά τον χαρακτηρισμό 

μιας επιχείρησης ως «νεο-

σύστατης», προκειμένου να 

κριθεί εάν αυτή δικαιούται ή 

όχι ενίσχυση διάσωσης, το 

Δικαστήριο σημείωσε ότι ως 

ΓεΔΕΕ Τ-79/14, 01.03. 

2016, Secop GmbH/Επι-

τροπή 

Λέξεις κλειδιά 

διάσωση προβληματικών 

επιχειρήσεων – ενίσχυση 

υπό μορφή κρατικής εγγύη-

σης – απόφαση που κηρύσ-

σει ενίσχυση συμβατή με την 

εσωτερική αγορά – μη κίνη-

ση της επίσημης διαδικα-

σίας έρευνας – σοβαρές 

δυσχέρειες – νεοσύστατη 

επιχείρηση – σώρευση ενι-

σχύσεων διάσωσης 

Νομικό ζήτημα 

Σε περίπτωση που αμφισβη-

τείται η απόφαση της Επι-

τροπής να μην κινήσει την 

επίσημη διαδικασία έρευ-

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-806_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-806_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-806_el.htm
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περίπτωση, κανόνων που 

παρεκκλίνουν του Προσωρι-

νού Κοινοτικού Πλαισίου, θα 

πρέπει να αποδεικνύεται 

συγκεκριμένα ότι συντρέ-

χουν ειδικές περιστάσεις, 

διαφορετικές εκείνων που 

ισχύουν για τα λοιπά κράτη 

μέλη. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-103/14, 16.03. 

2016, Frucona Kosice a.s./

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – ειδι-

κοί φόροι κατανάλωσης – 

σύσταση χρηματοοικονομι-

κών εγγυήσεων υπέρ της 

φορολογικής αρχής – ανα-

βολή εξόφλησης φορολογι-

κών υποχρεώσεων – πτω-

χευτικός συμβιβασμός – 

κριτήριο ιδιώτη πιστωτή – 

διευκολύνσεις για την εξό-

φληση της οφειλής μιας επι-

χείρησης – επίκληση του 

κριτηρίου ιδιώτη πιστωτή 

από τον δικαιούχο της ενί-

σχυσης – υποχρέωση αιτιο-

λογίας 

Νομικό ζήτημα 

Eάν το οικείο κράτος μέλος 

δεν επικαλείται κατά τη διοι-

κητική διαδικασία ενώπιον 

της Επιτροπής το κριτήριο 

του ιδιώτη πιστωτή και θεω-

ρεί ότι το εξεταζόμενο μέτρο 

συνιστά κρατική ενίσχυση, 

αυτό δεν σημαίνει ότι η Επι-

τροπή απαλλάσσεται από 

την υποχρέωσή της να εξε-

τάσει κατά πόσον όντως το 

μέτρο αυτό συνιστά ή όχι 

κρατική ενίσχυση, ούτε από 

την υποχρέωσή της να ε-

φαρμόσει το κριτήριο του 

ιδιώτη πιστωτή. Παράλληλα, 

η μη επίκληση από το οικείο 

κράτος μέλος του κριτηρίου 

του ιδιώτη πιστωτή δεν συ-

νεπάγεται και αδυναμία του 

δικαιούχου της ενίσχυσης 

να επικαλεστεί εκείνος το εν 

«νεοσύστατη» μπορεί να χα-

ρακτηριστεί η διάδοχος επι-

χείρηση, στην οποία ενσω-

ματώθηκαν τα μεταβιβα-

σθέντα στοιχεία του ενεργη-

τικού. Επιπλέον, επισημάν-

θηκε ότι οι ιδιαιτερότητες 

των ενισχύσεων διάσωσης, 

δηλαδή η προσωρινή στήρι-

ξη που παρέχουν και η επεί-

γουσα διαδικασία εξέτασής 

τους, δεν επιτρέπουν τη συ-

νεκτίμηση του σωρευτικού 

αποτελέσματος προηγούμε-

νων ενισχύσεων. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-15/14, 03.03. 

2016  Simet SpA/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αντιστάθμιση λόγω υποχρε-

ώσεων δημόσιας υπηρεσίας 

– υπηρεσίες διαπεριφερεια-

κής μεταφοράς με υπερα-

στικά λεωφορεία – μονομε-

ρής επιβολή από τη διοίκη-

ση υποχρεώσεων δημόσιας 

υπηρεσίας – οικειοθελής 

προσχώρηση σε συμβατική 

σχέση για παροχή δημόσιας 

υπηρεσίας – χορήγηση   

αντιστάθμισης – Κανονι-

σμός 1191/69 

Νομικό ζήτημα 

Οι επιχειρήσεις μεταφοράς 

που παρέχουν υπηρεσίες υ-

ποκείμενες σε υποχρεώσεις 

δημόσιας υπηρεσίας, είτε 

κατόπιν μονομερούς επιβο-

λής τους από τη διοίκηση 

είτε κατόπιν συνάψεως συμ-

βάσεως δημόσιας υπηρεσί-

ας ή οικειοθελούς προσχω-

ρήσεως σε σχέση συμβατι-

κού χαρακτήρα για την πα-

ροχή δημόσιας υπηρεσίας, 

και ασκούν ταυτόχρονα και 

άλλες δραστηριότητες, είναι 

υποχρεωμένες να τηρούν 

χωριστούς λογαριασμούς, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1191/69, προκειμένου να 

αποκλειστεί ο κίνδυνος υ-

περβολικής αντιστάθμισης. 

ΔΕΕ 431/14P, 08.03.2016, 

Ελλάδα/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

ύπαρξη κρατικών πόρων – 

αντισταθμιστικές αποζημιώ-

σεις – Οργανισμός Ελληνι-

κών Γεωργικών Ασφαλίσεων 

(ΕΛΓΑ) – δάνειο με την εγγύ-

ηση του δημοσίου – απόφα-

ση της Επιτροπής περί 

ύπαρξης κρατικών ενισχύ-

σεων ασυμβίβαστων με την 

εσωτερική αγορά – διαταγή 

ανάκτησης – Προσωρινό 

Κοινοτικό Πλαίσιο (ΠΚΠ) για 

λήψη μέτρων κρατικών ενι-

σχύσεων με στόχο την πρό-

σβαση στη χρηματοδότηση 

εν μέσω οικονομικής κρίσης 

– σοβαρή διατάραξη της 

οικονομίας κράτους μέλους  

Νομικό ζήτημα 

Το γεγονός και μόνον ότι     

οι εισφορές του ΕΛΓΑ προ-

έρχονται από τις υπό-       

χρεες ιδιωτικές επιχειρήσεις 

(αγρότες) και όχι από το 

Δημόσιο δεν σημαίνει ότι 

δεν μπορούν να χαρακτη-

ριστούν ως κρατικοί πόροι, 

τη στιγμή που εισπράττονται 

από τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές, εγγράφονται λογιστι-

κά στον κρατικό προϋπολο-

γισμό και παραμένουν, έστω 

για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα, στη διάθεση του 

ΕΛΓΑ, ο οποίος αποτελεί 

οργανισμό πλήρως ελεγχό-

μενο από το Ελληνικό Δημό-

σιο και, άρα, τελούν διαρ-

κώς υπό δημόσιο έλεγχο. 

Δεδομένου, επίσης, ότι οι 

πληρωμές στις οποίες προ-

χώρησε ο ΕΛΓΑ ήταν ανε-

ξάρτητες των εισφορών που 

είχαν καταβάλει οι αγρότες, 

το Δικαστήριο έκρινε ότι 

συνιστούσαν πλεονέκτημα 

το οποίο δεν θα είχαν οι 

δικαιούχοι υπό κανονικές 

συνθήκες αγοράς και, επο-

μένως, είχαν επιπτώσεις 

στον ανταγωνισμό. Τέλος, 

ως προς τη δυνατότητα ε-

φαρμογής στην προκειμένη 
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έκδοση απόφασης – ενίσχυ-

ση που τέθηκε παράνομα σε 

εφαρμογή 

Νομικό ζήτημα 

Η έκδοση απόφασης του 

Συμβουλίου, με την οποία 

επιτράπηκε στην Γαλλία, την 

Ιρλανδία και την Ιταλία, να 

θεσπίσουν απαλλαγή από 

τον ειδικό φόρο κατανάλω-

σης πετρελαιοειδών που 

χρησιμοποιούνται ως καύσι-

μα για την παραγωγή αλου-

μίνας, δεν αποκλείει τη δυ-

νατότητα της Επιτροπής να 

κινήσει διαδικασία εξέτασης 

της απαλλαγής αυτής βάσει 

των άρθρων 107 και 108 

ΣΛΕ, ούτε απαλλάσσει τα 

συγκεκριμένα κράτη μέλη 

από τη συναφή υποχρέωση 

κοινοποίησης. Περαιτέρω, η 

φαινομενική αδράνεια της 

Επιτροπής επί 49 μήνες, 

μολονότι αντιβαίνει στην 

αρχή της τηρήσεως της εύ-

λογης προθεσμίας, δεν συ-

νιστά εξαιρετική περίσταση 

ικανή να δημιουργήσει    

στους δικαιούχους των α-

παλλαγών δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη ως προς τη 

νομιμότητα της ενίσχυσης, 

διότι οι συγκεκριμένες απαλ-

λαγές συνιστούν παράνομες 

ενισχύσεις. 

 

λόγω κριτήριο ενώπιον της 

Επιτροπής, δεδομένου ότι, 

σύμφωνα με πάγια νομολο-

γία, ο δικαιούχος δύναται  

να προβάλει επιχειρήματα, 

προκειμένου να αποδείξει 

ότι το επίδικο μέτρο δεν συ-

νιστά κρατική ενίσχυση. 

 

 

ΔΕΕ C-100/15 P, 14.04. 

2016, Netherlands Mari-

time Technology Associa-

tion/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

ισπανικό φορολογικό κάθε-

στώς – πρόωρη απόσβεση 

περιουσιακών στοιχείων – 

κτήση κυριότητας μέσω χρη-

ματοδοτικής μίσθωσης – μη 

κίνηση επίσημης διαδικα-

σίας έρευνας – υποχρέωση 

αιτιολόγησης – επιλεκτικότη-

τα – φύση και οικονομία του 

φορολογικού συστήματος 

Νομικό ζήτημα 

Φορολογικό καθεστώς το 

οποίο επιτρέπει την ταχύτε-

ρη απόσβεση περιουσιακών 

στοιχείων που αποκτήθηκαν 

μέσω χρηματοδοτικής μί-

σθωσης, και όχι όσων από-

κτήθηκαν με άλλο τρόπο, 

δεν είναι επιλεκτικό, εφόσον 

η διαφορετική αυτή μεταχεί-

ριση δικαιολογείται από την 

ίδια τη φύση ή την οικονο-

μία του γενικού φορολογι-

κού συστήματος, όπου    

εντάσσεται και το οποίο στό-

χο έχει να αντισταθμίσει το 

γεγονός ότι ο μισθωτής (σε 

μία χρηματοδοτική μίσθω-

ση) επιβαρύνεται με το οικο-

νομικό κόστος συντήρησης 

ενός περιουσιακού στοιχεί-

ου, πριν ακόμα αυτό κατά-

στεί λειτουργικό. 

 

 

ΓεΔΕΕ, 22.04.2016, Τ-60/ 

06 RENV II, Ιταλία/Επι-

τροπή, Τ-56/06 RENV II, 

Γαλλία/Επιτροπή, T-50/06 

RENV II, Ιρλανδία/Επιτροπή 

(συνεκδικαζόμενες υποθέ-

σεις) 

Λέξεις κλειδιά 

ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

επί πετρελαιοειδών – φορο-

απαλλαγή – έγκριση χορήγη-

σης της απαλλαγής από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – 

κατανομή αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Συμβουλίου και Επι-

τροπής – αρχή της δικαιολο-

γημένης εμπιστοσύνης – 

τήρηση εύλογης προθεσμίας 

από την Επιτροπή για την 
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Η Ελληνική Επιθεώρηση 

Ευρωπαϊκού Δικαίου 

εκδίδεται από το έτος 

1981 από το ΚΔΕΟΔ σε 

συνεργασία με τον Δικη-

γορικό Σύλλογο Θεσσα-

λονίκης 4 φορές το χρό-

νο στην ελληνική γλώσ-

σα, ενώ από το 2004 

εκδίδεται ετησίως ένα 

πέμπτο ξενόγλωσσο 

τεύχος. Αντικείμενό της 

αποτελεί το σύνολο του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου, 

καθώς και οι τομείς της 

προστασίας των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς δικαίου, 

δημόσιου και ιδιωτικού. 

Ειδικά τεύχη παρουσιά-

ζουν αφιερώματα σε 

θέματα ιδιαίτερου ενδι-

αφέροντος, όπως λ.χ. η 

Σύμβαση των Βρυξελ-

λών, η ραδιοτηλεόραση, 

το περιβάλλον, οι συμ-

βάσεις δημόσιων 

έργων, η εκπαίδευση 

και η διαφήμιση. 

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 Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο Υπουργείο 

Οικονομικών αλλά και σε όλους τους δημό-

σιους φορείς νομική υποστήριξη, προκειμέ-

νου οι κρατικές ενισχύσεις που αυτοί χορη-

γούν να είναι νόμιμες και σύμφωνες με το 

ενωσιακό δίκαιο. Ως εξειδικευμένη συμβου-

λευτική δομή συμβάλλει στην τήρηση εκ μέ-

ρους της Ελλάδας των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το ενωσιακό σύστημα ελέγ-

χου, με απώτερο στόχο να αποτρέπεται ο 

κίνδυνος επιστροφής των παράνομων ενι-

σχύσεων. 

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 
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