
φόρτου των κρατών µελών. 

Για τον σκοπό αυτόν, η Επι-

τροπή την 23.05.2011 ε-

γκαινίασε δημόσια διαβού-

λευση για την τροποποίηση 

των ανωτέρω κοινοτικών 

κειμένων, καθώς και του 

Κανονισμού 794/2004. 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2011_reporting_oblig

ations/index_en.html 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2011_reporting_oblig

ations/

communication_el.pdf 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2011_reporting_oblig

ations/regulation_el.pdf 

δημόσια διαβούλευση –      

Κανονισμός 794/2004 – 

ειδικές εκθέσεις – απλού-

στευση – Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή  

Βάσει των απαιτήσεων των 

Κανονισµών 659/1999 και 

794/2004 τα κράτη µέλη 

είναι υποχρεωμένα να υπο-

βάλουν ετήσιες εκθέσεις 

στην Επιτροπή. Πέραν των 

απαιτήσεων που ορίζονται 

στις εν λόγω διατάξεις, οι 

ακόλουθες Κατευθυντήριες 

Γραµµές, Πλαίσια και Ανα-

κοινώσεις θεσπίζουν συµ-

πληρωµατικές ειδικές υπο-

χρεώσεις υποβολής εκθέσε-

ων:  

• οι Κατευθυντήριες Γραµ-

µές για τις περιβαλλοντικές 

ενισχύσεις,  

• το Πλαίσιο για την Έρευ-

να, την Ανάπτυξη και την 

Καινοτοµία, 

• οι Κατευθυντήριες Γραµ-

µές για τα επιχειρηµατικά 

κεφάλαια, 

• οι Κατευθυντήριες Γραµ-

µές διάσωσης και αναδιάρ-

θρωσης, 

• η Ανακοίνωση για τις εγ-

γυήσεις, 

• η Ανακοίνωση για το λαν-

θάνον κόστος και 

• η Ανακοίνωση για την 

άµεση φορολογία των επι-

χειρήσεων.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυ-

τές οι ειδικές υποχρεώσεις 

υποβολής εκθέσεων, οι ο-

ποίες στην πράξη φαίνεται 

ότι έχουν περιορισµένη αξί-

α για την Επιτροπή,  δύνα-

νται να απλοποιηθούν χω-

ρίς να επηρεασθούν οι ανά-

γκες παρακολούθησης της 

Επιτροπής, µε σκοπό την 

ελάφρυνση του διοικητικού 

Δημόσια διαβούλευση για την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων 

προς την Επιτροπή 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών 

ενισχύσεων - Τεύχος 3/2011 

3/2011                                  Μάιος - Ιούνιος 2011 

Σύνταξη: Ε. Μουαμελετζή, ΔΝ, Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ, Συντονίστρια ΜοΚΕ 

Επιμέλεια ύλης: Αικ. Δ. Σγουρίδου, Χ. Κουρκούτη, Δικηγόροι, Στελέχη ΜοΚΕ 

Δημόσια διαβούλευση 

για την υποχρέωση υπο-

βολής εκθέσεων προς 

την Επιτροπή 

Αναθεώρηση της Ανα-

κοίνωσης για τον κινη-

ματογράφο 

Επιτόκια αναφοράς, 

προεξόφλησης και ανά-

κτησης - Ιούλιος 2011 

Εθνικά μέτρα κατά την 

διάρκεια της χρηματοπι-

στωτικής κρίσης 

Παράταση των καθε-

στώτων N 328/2010 

και N 560/2008 για τις 

ελληνικές τράπεζες 

Έγκριση του προγράμ-

ματος αναδιάρθρωσης 

της Αγροτικής Τράπεζας 

της Ελλάδος 

Ιδιωτικοποίηση του καζί-

νου Πάρνηθας (Mont 

Parnès)  

Ανάκτηση παράνομων 

ενισχύσεων από τα δη-

μόσια καζίνα 

Ελληνικό καθεστώς ενισ-

χύσεων - Ν 538/2010 

Ενισχύσεις σε 3 Εταιρίες 

Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) 

Κυπριακά καθεστώτα 

ενισχύσεων  

Πρόσφατη νομολογία 

ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρα-

τικές ενισχύσεις 

Αναθεώρηση της Ανακοίνωσης για τον κινηματογράφο 

Ανακοίνωση – δημόσια δια-

βούλευση – κινηματογρά-

φος 

Την 20.06.2011 η Επιτρο-

πή εγκαινίασε δημόσια δια-

βούλευση για την αναθεώ-

ρηση της «Ανακοίνωσης για 

τον κινηματογράφο», που 

είχε εκδοθεί το έτος 2001 

και η ισχύς της οποίας πα-

ρατάθηκε διαδοχικά τα έτη 

 

2004, 2007 και 2009. Η εν 

λόγω Ανακοίνωση είχε εισά-

γει συγκεκριμένα κριτήρια 

σε σχέση με την αξιολόγηση 

των κρατικών ενισχύσεων 

για την υποστήριξη της πα-

ραγωγής κινηματογραφι-

κών ταινιών και οπτικοα-

κουστικών έργων. Με την 

παράταση του 2009, η Επι-

τροπή εξήγγειλε ότι έως την 

31.12.2012 θα αρχίσουν 
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tions/2011_state_aid_films

/issues_paper_el.pdf 

Οι απαντήσεις πρέπει να 

αποσταλούν μέχρι τις 31 

Αυγούστου 2011 στην ακό-

λουθη διεύθυνση e-mail: 

stateaidgreffe@ec.europa.e

u και να φέρουν τον κωδικό 

αναφοράς HT.2950 

να ισχύουν νέοι κανόνες 

όσον αφορά τις κρατικές 

ενισχύσεις για τα κινηματο-

γραφικά και τα λοιπά οπτι-

κοακουστικά έργα. Η πα-

ρούσα διαβούλευση εστιάζε-

ται ακριβώς στην τροποποί-

ηση των υφισταμένων κριτη-

ρίων και στην επικαιροποίη-

σή τους προς τις σημερινές 

συνθήκες.  

Τα σχόλια πρέπει να υπο-

βληθούν μέχρι τις 30 Σε-

πτεμβρίου 2011. 

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες, το ερωτηματολόγιο (σε 

όλες τις επίσημες γλώσσες 

της ΕΕ) διατίθεται στην διεύ-

θυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης - Ιούλιος 2011 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2011 

http://eurlex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2011:187:0012:0

012:EL:PDF 

επιτόκια – ανάκτηση – Ιούλι-

ος 2011 

Την 28.06.2011 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα ΕΕ [ΕΕ 2011 C 

187/06] τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επιτό-

κια αναφοράς / προεξόφλη-

σης κρατικών ενισχύσεων 

για τα 27 κράτη μέλη που 

ισχύουν από την 1η Ιουλίου 

2011. Ειδικά για την Ελλάδα 

τα τρέχοντα επιτόκια ανέρ-

χονται σε ποσοστό 2,05%. 

Εθνικά μέτρα κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=MEMO/11/325&form

at=HTML&aged=0&languag

e=EN&guiLanguage=en 

χρηματοπιστωτική κρίση – 

εθνικά μέτρα – Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

Την 23.05.2011 δημοσιεύ-

θηκε στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής κατάλογος με τα 

μέτρα που έχουν λάβει τα 

κράτη μέλη και έχουν εγκρι-

θεί από την Επιτροπή κατά 

την διάρκεια της χρηματοπι-

στωτικής και οικονομικής 

κρίσης. Ο κατάλογος είναι 

ενημερωμένος έως την 

23.05.2011.  

Παράταση των καθεστώτων N 328/2010 και N 560/2008 για τις 

ελληνικές τράπεζες 

και μεσοπρόθεσμων δανεί-

ων υπό αυστηρούς όρους.  

Η απόφαση της Επιτροπής, 

το πλήρες κείμενο της ο-

ποίας δεν έχει προς το πα-

ρόν δημοσιευτεί, έχει ως 

νομική βάση το άρθρο 107 

παρ. 3β ΣΛΕΕ, καθώς η Επι-

τροπή εκτίμησε ότι τα εξετα-

ζόμενα μέτρα (της παράτα-

σης των δύο καθεστώτων) 

μπορεί να θεωρηθούν ως 

κατάλληλα μέσα για την 

άρση σοβαρής διαταραχής 

της ελληνικής οικονομίας.  

καθεστώς – N 328/2010 – 

N 560/2008 – παράταση – 

πιστωτικά ιδρύματα – ανα-

κεφαλαιοποίηση – εγγυή-

σεις  

Στις 09.06.2011 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει 

των κοινοτικών κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων, 

μια εξάμηνη παράταση (έως 

την 31.12.2011) του εγκε-

κριμένου καθεστώτος Ν 

328/2010 για την ανακεφα-

λαιοποίηση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων που λειτουργούν 

στην Ελλάδα από το Ελληνι-

κό Ταμείο Χρηματοπιστωτι-

κής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Η 

Επιτροπή ενέκρινε επίσης 

την παράταση μέχρι το τέ-

λος του έτους και του καθε-

στώτος Ν 560/2008, που 

παρείχε στις τράπεζες της 

Ελλάδας νέα κεφάλαια και 

τίτλους ρευστοποιήσιμους 

έναντι της Ευρωπαϊκής Κε-

ντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), 

καθώς και εγγυήσεις για τη 

σύναψη βραχυπρόθεσμων 

 

Παράταση καθε-

στώτων για τις ελ-

ληνικές τράπεζες 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_state_aid_films/issues_paper_el.pdf
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Έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσης της Αγροτικής 

Τράπεζας της Ελλάδος 

ποίου η Ελλάδα επανέλαβε 

την δέσμευσή της να εφαρ-

μόσει πλήρως το πρόγραμ-

μα αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ.  

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης SA 

31154 στο Μητρώο Κρατι-

κών Ενισχύσεων που βρίσκε-

ται στον δικτυακό τόπο της 

ΓΔ Ανταγωνισμού, μόλις δι-

ευθετηθούν όλα τα ζητήμα-

τα που έχουν σχέση με το 

απόρρητο.  

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=IP/11/626&format=

HTML&aged=0&language=

EN&guiLanguage=en 

ΑΤΕ – αναδιάρθρωση – ανα-

κεφαλαιοποίηση 

Την 23.05.2011 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει 

των κανόνων της ΕΕ για τις 

κρατικές ενισχύσεις, το πρό-

γραμμα αναδιάρθρωσης 

της Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδος (ΑΤΕ), θεωρώντας 

ότι είναι κατάλληλο για την 

αποκατάσταση της μακρο-

πρόθεσμης βιωσιμότητας 

της τράπεζας και ότι εξα-

σφαλίζει ταυτόχρονα την 

ανάληψη από την ΑΤΕ ενός 

μέρους του βάρους της ανα-

διάρθρωσης και τον περιο-

ρισμό των στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού.  

Το πρόγραμμα περιλαμβά-

νει την ανακεφαλαιοποίηση 

της τράπεζας από το κράτος 

μέχρι του ποσού των 

1.144,5 εκατ. ευρώ, καθώς 

και μέτρα ρευστότητας. Πε-

ριλαμβάνει, επίσης, επαρκή 

μέτρα με τα οποία εξασφα-

λίζεται ότι οι ιδιοκτήτες της 

τράπεζας συνεισφέρουν 

επαρκώς στην κάλυψη του 

κόστους της αναδιάρθρω-

σης και με τα οποία περιορί-

ζεται η στρέβλωση του αντα-

γωνισμού που συνεπάγεται 

η κρατική στήριξη. Περαιτέ-

ρω, η τράπεζα ανέλαβε την 

δέσμευση να μειώσει κατά 

25% τα συνολικά περιουσια-

κά της στοιχεία κατά την 

περίοδο της αναδιάρθρω-

σης και να βελτιώσει την 

αποδοτικότητά της.  

Συνεπώς, κατά την Επιτρο-

πή, το πρόγραμμα ικανοποι-

εί τα κριτήρια της Ανακοίνω-

σης της Επιτροπής περί ανα-

διάρθρωσης των τραπεζών 

(EE 2009 C 195/9). Το πρό-

γραμμα αξιολογήθηκε επι-

πλέον βάσει του διεθνούς 

προγράμματος παροχής 

μακροοικονομικής χρηματο-

δοτικής συνδρομής εκ μέ-

ρους του Διεθνούς Νομισμα-

τικού Ταμείου, της Ευρωπαϊ-

κής Κεντρικής Τράπεζας και 

της ΕΕ, στο πλαίσιο του ο-

sername=PROF&advanced=

0&guiLanguage=en 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/236889/236889_11

25687_15_1.pdf 

καζίνο Πάρνηθας – πώληση 

μεριδίων – διαγωνισμός 

Την 24.05.2011 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή ολοκλήρωσε 

την έρευνά της σχετικά με 

τους όρους  πώλησης του 

μεριδίου 49% του ελληνικού 

κράτους στο καζίνο Mont 

Parnès. Με την απόφασή 

της διαπίστωσε ότι η πώλη-

ση πραγματοποιήθηκε με 

ανοικτή και ανεπιφύλακτη 

διαγωνιστική διαδικασία και 

θεώρησε ότι η Ελλάδα επέ-

τυχε τιμή σύμφωνη με την 

αγορά. Συνεπώς, κατά την 

Επιτροπή, οι όροι πώλησης 

του μεριδίου 49% του ελλη-

νικού κράτους στο καζίνο 

Mont Parnès ήταν σύμφω-

νοι με την αγορά και, επομέ-

νως, δεν συνιστούν κρατική 

ενίσχυση. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης  θα διατεθεί 

με τον αριθμό C 15/2010 

(SA. 16408) στο Mητρώο 

Κρατικών Ενισχύσεων του 

δικτυακού τόπου της ΓΔ Α-

νταγωνισμού, μόλις επιλυ-

θούν ορισμένα θέματα εμπι-

στευτικότητας.  

http://europa.eu/rapid/

searchResultAction.do?

search=OK&query=comp&u

Ιδιωτικοποίηση του καζίνου Πάρνηθας (Mont Parnès)  

 

Πρόγραμμα        

αναδιάρθρωσης 

ΑΤΕ 
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Ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων από τα δημόσια καζίνα 

της από τα καζίνα τα οποία 
ανήκουν στο Δημόσιο από το 
1999 και εφεξής. Δεδομέ-
νου ότι οι πληροφορίες σχετι-
κά με τα ποσά της ενίσχυσης 
δεν είναι πλήρεις, η Επιτρο-
πή χορήγησε στην Ελλάδα 
οδηγίες όσον αφορά την 
μέθοδο υπολογισμού του 
ποσού της ανάκτησης. Επί-
σης, η Επιτροπή ζήτησε από 
την Ελλάδα να ακυρώσει όλα 
τα εκκρεμή φορολογικά πλε-
ονεκτήματα που απορρέουν 
από το μέτρο. Η Επιτροπή 
σημειώνει ότι η Ελλάδα εξε-
τάζει το ενδεχόμενο αλλαγής 
του καθεστώτος τιμολόγη-
σης, ώστε να εξαλειφθούν οι 

διακρίσεις μεταξύ καζίνων.  

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 
της απόφασης  θα διατεθεί 
με τον αριθμό C 16/2010 
(SA. 28973) στο Mητρώο 
Κρατικών Ενισχύσεων του 
δικτυακού τόπου της ΓΔ Α-
νταγωνισμού, μόλις επιλυ-
θούν ορισμένα θέματα εμπι-

στευτικότητας.  

http://europa.eu/rapid/
searchResultAction.do?
search=OK&query=comp&u
sername=PROF&advanced=

0&guiLanguage=en 

http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases/236890/236890_11

25659_14_1.pdf 

δημόσια καζίνα – εισιτήρια 
εισόδου – φορολόγηση – 
προνομιακή μεταχείριση – 
παράνομες ενισχύσεις  –  

ανάκτηση  

Το 2009 η Επιτροπή έλαβε 
καταγγελία, σύμφωνα με την 
οποία η φορολόγηση των 
εισιτηρίων εισόδου στα 
καζίνα στην Ελλάδα εισήγαγε 
διακρίσεις και συνεπαγόταν 
κρατική ενίσχυση υπέρ των 
δημοσίων καζίνων. Βάσει του 
ελληνικού δικαίου, τα 
εισιτήρια εισόδου υπόκεινται 
σε ενιαίο φόρο 80%, αλλά η 
νόμιμη τιμή των εισιτηρίων 
ανέρχεται σε 6 ευρώ για τα 
καζίνα που ανήκουν στο 
κράτος, ενώ τα ιδιωτικά 
καζίνα υποχρεούνται να 
χρεώνουν εισιτήριο 15 ευρώ. 
Συνεπώς, τα ιδιωτικά καζίνα 
πρέπει να καταβάλουν φόρο 
στο κράτος επί του εισιτηρί-
ου ύψους 12 ευρώ ανά 
άτομο (80% x 15), ενώ τα 
δημόσια καζίνα (καθώς και 
ένα ιδιωτικό καζίνο κατ' εξαί-
ρεση εξομοιούμενο με τα 
δημόσια) καταβάλλουν μόνο 

4,8 ευρώ (80% x 6).  

Μετά από έρευνα, η Επιτρο-
πή κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι η διαφορετική φορο-
λογική μεταχείριση, αφενός, 
παρέχει πλεονέκτημα μόνο 
στα καζίνα που ανήκουν στο 
κράτος ή στο εξομοιούμενο 

με αυτά καζίνο και, αφετέ-
ρου, συνεπάγεται για το κρά-
τος απώλεια εσόδων, τα ο-
ποία θα είχε σε διαφορετική 
περίπτωση εισπράξει. Το 
μέτρο νοθεύει τον ανταγωνι-
σμό και επηρεάζει το εμπόρι-
ο μεταξύ κρατών μελών, δε-
δομένου ότι οι φορείς εκμε-
τάλλευσης σ' αυτόν τον τομέ-
α είναι διεθνείς ξενοδοχεια-
κοί όμιλοι, των οποίων οι 
αποφάσεις να προβούν σε 
επενδύσεις ή πωλήσεις μπο-
ρούν να επηρεαστούν από το 
επιλεκτικό μέτρο. Επιπλέον, 
το επιχείρημα ότι το επίπεδο 
της τιμής καθορίζεται σύμ-
φωνα με τις συνθήκες κάθε 
επιμέρους καζίνου και απο-
σκοπεί στην αποτροπή των 
ατόμων χαμηλού εισοδήμα-
τος από τα τυχερά παιχνίδια, 
δεν συμβιβάζεται με το γεγο-
νός ότι τα καζίνα που έχουν 
το εισιτήριο των 6 ευρώ, εί-
ναι εκείνα που απέχουν λιγό-
τερο από τα μεγαλύτερα 
πληθυσμιακά κέντρα της 
Ελλάδας ούτε με τη ρητή 
δυνατότητα να γίνονται δε-
κτοί πελάτες χωρίς να κατα-

βάλουν εισιτήριο. 

Επομένως, η Επιτροπή κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι η 
διακριτική φορολογική μετα-
χείριση συνεπάγεται παράνο-
μη και μη συμβιβάσιμη ενί-
σχυση και διέταξε την Ελλά-
δα να προβεί στην ανάκτησή 

Εγκρίθηκε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων - N 538/2010  

χεται σε 2.100.000 ευρώ. Η 
Επιτροπή ενέκρινε το καθε-
στώς, αφού διαπίστωσε ότι 
τα μετεωρολογικά δεδομένα 
που παρασχέθηκαν σχετικά 
με τα συμβάντα της περιό-
δου της άνοιξης και της αρ-
χής του καλοκαιριού του 
2009 αποδεικνύουν την επέ-
λευση κλιματικών γεγονότων 
που μπορούν να δικαιολογή-
σουν τη χορήγηση αποζημίω-
σης σύμφωνα με το καθε-

στώς-πλαίσιο N 414/07. 

καθεστώς ενισχύσεων – N 
538/2010 – παραγωγοί μη-
λων των νομών Γρεβενών 

και Καστοριάς 

Νομική βάση των προβλεπό-
μενων κρατικών ενισχύσεων 
αποτελεί ένα σχέδιο κοινής 
υπουργικής απόφασης, το 
οποίο προβλέπει την αντι-
στάθμιση των ζημιών που 
υπέστη η μηλοκαλλιέργεια 
λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών την άνοιξη και 
στην αρχή του καλοκαιριού 

του 2009. Οι δικαιούχοι, η 
ένταση των ενισχύσεων, οι 
λεπτομέρειες χορήγησής 
τους, καθώς και οι γενικοί 
όροι εφαρμογής τους καθο-
ρίζονται στο καθεστώς ενι-
σχύσεων N 414/2007 (κα-
θεστώς-πλαίσιο) το οποίο 
ενέκρινε η Επιτροπή στις 15 
Νοεμβρίου 2007. Ο προϋπο-
λογισμός που διατίθεται για 
το εν λόγω καθεστώς, το ο-
ποίο θα διαρκέσει έως την 
31η Δεκεμβρίου 2011, ανέρ-

 

Ανάκτηση παρά-

νομων ενισχύσεων 

από τα δημόσια  

καζίνα 

 

http://europa.eu/rapid/searchResultAction.do?search=OK&query=comp&username=PROF&advanced=0&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/searchResultAction.do?search=OK&query=comp&username=PROF&advanced=0&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/searchResultAction.do?search=OK&query=comp&username=PROF&advanced=0&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/searchResultAction.do?search=OK&query=comp&username=PROF&advanced=0&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/searchResultAction.do?search=OK&query=comp&username=PROF&advanced=0&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236890/236890_1125659_14_1.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236890/236890_1125659_14_1.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236890/236890_1125659_14_1.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/236890/236890_1125659_14_1.pdf
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Συμβιβάσιμες οι ενισχύσεις σε 3 Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) 

τα 20 έτη της λειτουργίας 

των ΕΠΑ, οι καταναλωτές 

στην Αττική θα αυξηθούν σε 

450.000, στη Θεσσαλονίκη 

σε 150.000 και στη Θεσσα-

λία σε 33.000. Σύμφωνα με 

τις ίδιες εκτιμήσεις, τα συν-

δεδεμένα νοικοκυριά στην 

Αττική θα αυξηθούν σε 

700.000, στη Θεσσαλονίκη 

σε 295.000 και στη Θεσσα-

λία σε 75.000. 

     Η εισαγωγή του φυσι-

κού αερίου αναμένεται να 

δημιουργήσει άμεσα ή έμ-

μεσα νέες ευκαιρίες απα-

σχόλησης. Οι ΕΠΑ θα απα-

σχολούν άμεσα τουλάχιστον 

350 άτομα. Αναμένεται ση-

μαντική αύξηση των ευκαι-

ριών απασχόλησης σε επαγ-

γέλματα που συνδέονται με 

την αγορά φυσικού αερίου 

(κατασκευαστικές εταιρείες, 

προμηθευτές εξοπλισμού, 

κλπ.). 

Το πλήρες κείμενο της από-

φασης της Επιτροπής βρί-

σκεται δημοσιευμένο στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

eu_law/state_aids/comp-

2000/nn090 00.pdf  

NN 90/2000 – φυσικό αέ-

ριο – ΕΠΑ – κρατικές ενι-

σχύσεις 

Με επιστολή της 7ης Ιουλίου 

2000 οι ελληνικές αρχές 

ενημέρωσαν την Επιτροπή 

σχετικά με την χορήγηση 

ενισχύσεων σε τρεις εταιρεί-

ες παροχής αερίου (ΕΠΑ). Η 

υπόθεση καταγράφηκε ως 

παράνομη ενίσχυση, επειδή 

η ελληνική υπουργική από-

φαση που χορηγεί την ενί-

σχυση εκδόθηκε πριν εκ-

φράσει η Επιτροπή τη γνώ-

μη της. 

Οι επίμαχες ενισχύσεις πα-

ρέχονται για την ανάπτυξη 

συστημάτων χαμηλής πίε-

σης σε κάθε μία από τις 

τρεις περιοχές. Ειδικότερα, 

ως επιλέξιμα κόστη θεωρού-

νται οι δαπάνες που πραγ-

ματοποιούνται εντός επτά 

ετών από τη δημιουργία των 

ΕΠΑ και αφορούν τα δίκτυα 

χαμηλής πίεσης (LPDS), 

τους σταθμούς μείωσης της 

πίεσης (PR) και τις γραμμές 

εξυπηρέτησης.  

Η Επιτροπή εκτίμησε ότι οι 

παραπάνω ενισχύσεις μπο-

ρούν να θεωρηθούν συμβι-

βάσιμες σύμφωνα με το 

άρθρο 87, παρ. 3, στοιχείο 

α) της συνθήκης ΕΚ.  

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη 

της στην απόφασή της το 

γεγονός ότι: 

Η ενίσχυση στοχεύει στη 

χρηματοδότηση της επέκτα-

σης του δικτύου φυσικού 

αερίου στην Ελλάδα, και 

συνεπώς ενθαρρύνει τις 

επενδύσεις σε μία περιοχή η 

οποία συνολικά είναι επιλέ-

ξιμη ως προς το άρθρο 87, 

παρ. 3, στοιχείο α). 

Η εισαγωγή του φυσι-

κού αερίου στην Ελλάδα θα 

προσφέρει πρόσθετες ενερ-

γειακές πηγές που θα βελ-

τιώσουν τον ανταγωνισμό 

και θα έχουν ως αποτέλε-

σμα χαμηλότερες τιμές για 

τους καταναλωτές, γεγονός 

που θα επιτρέψει στην Ελλά-

δα να καλύψει την καθυστέ-

ρησή της ως προς την ανά-

πτυξη της αγοράς ενέργειας 

σε σχέση με τα άλλα κράτη 

μέλη. Σύμφωνα με τις μέσες 

προβλέψεις σχετικά με τη 

διείσδυση του φυσικού αερί-

ου στις τρεις αυτές περιο-

χές, αναμένεται ότι τα πρώ-

Κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεων  

λερικά της οργανωμένης 

πτηνοτροφίας και στα άγρια 

πτηνά,  σύμφωνα με τις πρό-

νοιες της κοινοτικής νομοθε-

σίας. 

http://www.moa.gov.cy/

moa/vs/vs.nsf/

All/8B33B81A1D3BF1FDC

22577DF002C1347/$file/

avian%20influenza%

202011.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2011:136:0013:0

017:EL:PDF 

καθεστώς ενισχύσεων – 

Κύπρος – ΜΜΕ – παραγωγή 

αγροτικών προϊόντων – Επι-

τροπή 

Η Κύπρος χορήγησε τα εξής 

καθεστώτα ενισχύσεων σε 

ΜΜΕ του τομέα παραγωγής 

αγροτικών προϊόντων (Κανο-

νισμός 1857/2006): 

– Ενίσχυση αριθ. SA.32002 

(10/XA). Στόχος της ενίσχυ-

σης είναι η εφαρμογή προ-

γράμματος για την αντιμετώ-

πιση της τρομώδους νόσου 

των αιγοπροβάτων,  σύμφω-

να με το άρθρο 10  του Κα-

νονισμού 1857/2006. 

http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2011:136:0008:0

012:EL:PDF 

http://www.moa.gov.cy/

moa/vs/vs.nsf/All/

D81418426FF9D116C225

77DF002C61F4/$file/

scrapie%202011.pdf 

– Ενίσχυση αριθ. XA 

183/10. Στόχος της ενίσχυ-

σης είναι η εφαρμογή προ-

γράμματος επιτήρησης της 

γρίπης των πτηνών στα που-

 

Ενισχύσεις σε      

Εταιρίες Παροχής      

Αερίου 

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2000/nn090%2000.pdf
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2000/nn090%2000.pdf
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/comp-2000/nn090%2000.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/8B33B81A1D3BF1FDC22577DF002C1347/$file/avian%20influenza%202011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/8B33B81A1D3BF1FDC22577DF002C1347/$file/avian%20influenza%202011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/8B33B81A1D3BF1FDC22577DF002C1347/$file/avian%20influenza%202011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/8B33B81A1D3BF1FDC22577DF002C1347/$file/avian%20influenza%202011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/8B33B81A1D3BF1FDC22577DF002C1347/$file/avian%20influenza%202011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/8B33B81A1D3BF1FDC22577DF002C1347/$file/avian%20influenza%202011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:136:0013:0017:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:136:0013:0017:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:136:0013:0017:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:136:0013:0017:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:136:0008:0012:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:136:0008:0012:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:136:0008:0012:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:136:0008:0012:EL:PDF
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/D81418426FF9D116C22577DF002C61F4/$file/scrapie%202011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/D81418426FF9D116C22577DF002C61F4/$file/scrapie%202011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/D81418426FF9D116C22577DF002C61F4/$file/scrapie%202011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/D81418426FF9D116C22577DF002C61F4/$file/scrapie%202011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/D81418426FF9D116C22577DF002C61F4/$file/scrapie%202011.pdf
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χαλυβουργίας – είσπραξη 

δημοσίων απαιτήσεων – 

απόφαση κηρύσσουσα τις 

ενισχύσεις ασυμβίβαστες 

προς την κοινή αγορά και 

διατάσσουσα την ανάκτησή 

τους – προσφυγή ακυρώσε-

ως – έννομο συμφέρον – 

παραδεκτό – έννοια της 

κρατικής ενισχύσεως – κρι-

τήριο του ιδιώτη πιστωτή 

Νομικό ζήτημα 

Το ποσό που θα αποκόμιζαν 

οι πολωνικές αρχές μέσω 

της διαδικασίας πτώχευσης 

της εταιρίας Technologie 

Buczek δεν είναι μεγαλύτε-

ρο συγκριτικά με άλλες με-

θόδους είσπραξης και, άρα, 

κατ’ εφαρμογήν του κριτηρί-

ου του ιδιώτη πιστωτή, η εν 

λόγω εταιρία δεν έλαβε κρα-

τική ενίσχυση   

 

 

ΔΕΕ C‑71/09 P, C‑73/09 P 

και C‑76/09 P, 09.06. 

2011, Comitato «Venezia 

vuole vivere» κ.λπ./Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – προ-

σφυγή ακυρώσεως – παρα-

δεκτό – νομιμοποίηση – 

έννομο συμφέρον – ένσταση 

εκκρεμοδικίας – κρατικές 

ενισχύσεις – πολυτομεακό 

καθεστώς ενισχύσεων – 

απαλλαγές ή μειώσεις κοι-

νωνικών εισφορών – από-

φαση 2000/394/ΕΚ – αντι-

σταθμιστικός χαρακτήρας – 

επηρεασμός του ενδοκοινο-

τικού εμπορίου – επιπτώσεις 

επί του ανταγωνισμού – 

έκταση του ελέγχου – βάρος 

αποδείξεως – υποχρέωση 

αιτιολογήσεως – άρθρο 87, 

παράγραφος 2, στοιχείο β΄, 

και παράγραφος 3, στοιχεία 

β΄ έως δ΄, εκ – Κανονισμός 

ΓεΔΕΕ Τ-267/08 και Τ-279/ 

08, 12.05.2011, Περιφέρει-

α Nord-Pas-de-Calais και 

Ένωση Δήμων της Περιφέ-

ρειας του Douaisis/Επιτρο-

πή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – σιδη-

ροδρομικός εξοπλισμός – 

προκαταβολές επιστρεπτέες 

– απόφαση κηρύσσουσα την 

ενίσχυση ασυμβίβαστη με 

την κοινή αγορά και διατάσ-

σουσα την ανάκτησή της – 

προσαρμογή των συμπερα-

σμάτων – δικαιώματα 

άμυνας – υποχρέωση αιτιο-

λόγησης – κρατικοί πόροι – 

καταλογισμός στο κράτος – 

κριτήριο του ιδιώτη επενδυ-

τή – προβληματική επιχείρη-

ση 

Νομικό ζήτημα 

Η χορήγηση προκαταβολών 

εκ μέρους των τοπικών γαλ-

λικών αρχών, επιστρεπτέων 

σε έντοκες δόσεις από την 

δικαιούχο επιχείρηση, υπό 

όρους ευνοϊκότερους από 

εκείνους που θα μπορούσε 

η τελευταία να εξασφαλίσει 

στη χρηματοπιστωτική αγο-

ρά, συνεπάγεται την παροχή 

κρατικής ενίσχυσης η οποία 

δεν συμβιβάζεται με την 

κοινή αγορά και πρέπει να 

ανακτηθεί 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-423/07, 19.05. 

2011, Ryanair/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – αντα-

γωνισμός – κατάχρηση δε-

σπόζουσας θέσεως – αερο-

πορικός τομέας – αποκλει-

στική χρήση του τερματικού 

σταθμού 2 του αεροδρομίου 

του Μονάχου – προσφυγή 

κατά παραλείψεως – λήψη 

θέσεως εκ μέρους της Επι-

τροπής – κατάργηση της 

δίκης – υποχρέωση ενεργεί-

ας  

Νομικό ζήτημα 

Παράλειψη της Επιτροπής 

να λάβει θέση επί καταγγελί-

ας, η οποία αφορά σε παρά-

βαση των κανόνων περί 

κρατικών ενισχύσεων και 

των κανόνων ανταγωνισμού, 

είναι δυνατόν να προσβλη-

θεί με προσφυγή εάν, κατά 

το χρονικό σημείο που η 

Επιτροπή οχλήθηκε σύμφω-

να με το άρθρο 232 ΕΚ, είχε 

υποχρέωση να ενεργήσει  

 

 

ΔΕΕ C-305/09, 05.05.2011, 

Επιτροπή/Ιταλική Δημοκρα-

τία 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους 

– κρατικές ενισχύσεις – φο-

ρολογικά κίνητρα υπέρ επι-

χειρήσεων που μετέχουν σε 

εμπορικές εκθέσεις στην 

αλλοδαπή – ανάκτηση 

Νομικό ζήτημα 

Η ακύρωση εθνικής πράξης, 

η οποία αφορά στην επι-

στροφή ασυμβίβαστης κρα-

τικής ενίσχυσης, έρχεται σε 

αντίθεση με την υποχρέωση 

άμεσης και αποτελεσματι-

κής εκτέλεσης της απόφα-

σης περί ανάκτησης της 

Επιτροπής  

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-1/08, 17.05.2011, 

Buczek Automotive/Επιτρο-

πή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – ανα-

διάρθρωση της πολωνικής 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις  



 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2011 

έννοια της εγκριθείσας ενί-

σχυσης – δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη – λογική καθυ-

στέρηση – μη κοινοποίηση 

Νομικό ζήτημα 

Η άρνηση των εθνικών αρ-

χών να προβούν σε ανάκτη-

ση κρατικών ενισχύσεων 

που κρίθηκαν ασυμβίβα-

στες με την κοινή αγορά δεν 

δικαιολογείται από την μεγά-

λη διάρκεια της διαδικασίας 

εξέτασης από την Επιτροπή, 

διότι αυτή οφείλεται στην μη 

παροχή εκ μέρους τους των 

αναγκαίων πληροφοριών για 

τις εν λόγω ενισχύσεις 

(ΕΚ) 659/1999 – άρθρα 14 

και 15 

Νομικό ζήτημα 

Οι απαλλαγές ή μειώσεις 

των κοινωνικών εισφορών 

υπέρ των επιχειρήσεων που 

εδρεύουν στην Βενετία και 

την Chioggia αποτελούν α-

συμβίβαστες κρατικές ενι-

σχύσεις και πρέπει να ανα-

κτηθούν 

 

 

ΔΕΕ C‑465/09 P έως C-

470/09 P, 09.06.2011, 

Diputación Foral de Vizcaya 

κ.λπ./Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – προσφυγή 

ακυρώσεως – απόφαση 

περί κίνησης της επίσημης 

διαδικασίας έρευνας δυνά-

μει του άρθρου 88, παρά-

γραφος 2, ΕΚ – τελικές απο-

φάσεις με τις οποίες κηρύ-

χθηκαν ασυμβίβαστες με 

την κοινή αγορά οι ενισχύ-

σεις που χορήγησε η Ισπανί-

α το 1993 υπέρ ορισμένων 

νεοσύστατων επιχειρήσεων 

στην επαρχία της Álava, της 

Vizcaya και της Guipúzcoa - 

απαλλαγή από φόρο επί επι-

χειρήσεων – εκκρεμοδικία – 

   Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

revue hellénique de droit européen  

Η ΕΕΕυρΔ, που εκδίδεται 

από το ΚΔΕΟΔ και τον 

Δ.Σ.Θ., ιδρύθηκε το 1981. 

Εκδίδεται στα ελληνικά και 

η θεματική της αναφέρεται 

στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και 

ιδίως σε θέματα ευρωπαϊ-

κής ολοκλήρωσης, προστα-

σίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, διεθνούς οικο-

νομικού δικαίου, δημοσίου 

διεθνούς δικαίου και ιδιω-

τικού διεθνούς δικαίου. Η 

θεματική των προσεχών 

τευχών της ΕΕΕυρΔ θα 

είναι αφιερωμένη στην 

Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ   Τ Ο Υ   Κ Δ Ε Ο Δ  


