
η διαδικασία ελέγχου των 

υποθέσεων που έχουν πε-

ρισσότερο τοπικό χαρακτή-

ρα και επηρεάζουν ελάχιστα 

τις συναλλαγές. Η Επιτροπή 

προτείνει επίσης την αναθε-

ώρηση του Κανονισμού για 

τις ενισχύσεις ήσσονος ση-

μασίας 1998/2006, με στό-

χο να διαπιστωθεί κατά πό-

σον το ισχύον όριο ανταπο-

κρίνεται στις υπάρχουσες 

συνθήκες της αγοράς. Πα-

ράλληλα, πιθανές θεωρού-

νται οι τροποποιήσεις στον 

εξουσιοδοτικό Κανονισμό 

994/1998 του Συμβουλίου 

για την εξαίρεση ορισμένων 

ενισχύσεων από την υποχρέ-

ωση κοινοποίησης. Τέλος, η 

Επιτροπή προτείνει την ανα-

θεώρηση και πιθανή επέ-

κταση του Γενικού Απαλλακ-

τικού Κανονισμού 800/ 

2008, με στόχο την απλο-

ποίηση του διοικητικού χει-

Επιτροπή – Ανακοίνωση – 

κρατικές ενισχύσεις – εκ-

συγχρονισμός – αναθεώρη-

ση  

Στις 08.05.2012 η Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο 

της προσπάθειας για την 

ενίσχυση της ανάπτυξης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, εξέδω-

σε Ανακοίνωση [COM 

(2012) 209 final] για τον 

εκσυγχρονισμό των κανό-

νων των κρατικών ενισχύσε-

ων. Σύμφωνα με την Ανακο-

ίνωση, οι κρατικές ενισχύ-

σεις αποτελούν εργαλείο, 

που στο ευρύτερο πλαίσιο 

της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», μπορεί να συμβάλει 

στον κοινό στόχο μίας πε-

ρισσότερο «έξυπνης», βιώσι-

μης και χωρίς αποκλει-

σμούς οικονομίας. Επιπρό-

σθετα, μέσω της στοχευμέ-

νης εστίασης των δημοσίων 

δαπανών σε αποδοτικές και 

αποτελεσματικές πολιτικές, 

οι κρατικές ενισχύσεις μπο-

ρούν να δώσουν ώθηση 

στην υλοποίηση της στρατη-

γικής «Ευρώπη 2020» και 

να συμβάλουν τόσο στην 

ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 

οικονομίας όσο και στη δη-

μοσιονομική εξυγίανση. 

Η Επιτροπή, με την παρού-

σα Ανακοίνωση, καθιστά 

σαφές ότι οι κρατικές ενι-

σχύσεις πρέπει να επικεν-

τρώνονται σε τομείς, όπου 

υπάρχει ανεπάρκεια από 

την πλευρά της 

αγοράς και να 

συμπληρώνουν, 

χωρίς να υπο-

καθιστούν, τις 

ιδιωτικές επεν-

δύσεις. Κατ’ 

αυτόν τον τρό-

πο η χορήγηση 

ενίσχυσης θα 

ωθεί τους εν 

δυνάμει δικαι-

ούχους στην 

ανάληψη δρα-

στηριοτήτων, 

στις οποίες ει-

δάλλως δεν θα προέβαιναν 

και, συνακόλουθα, θα επι-

τυγχάνονται οι στόχοι των 

εθνικών πολιτικών των κρα-

τών μελών. Έτσι, σημαντικό 

ρόλο έχει η ύπαρξη χαρα-

κτήρα κινήτρου στις κρατι-

κές ενισχύσεις, καθώς η 

αντιμετώπιση των ανεπαρ-

κειών της αγοράς έχει ως 

παράπλευρη θετική συνέ-

πεια την αποτροπή της 

άσκοπης σπατάλης δημοσί-

ων πόρων και της επιδείνω-

σης των συνθηκών ανταγω-

νισμού στην εσωτερική αγο-

ρά. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η 

Επιτροπή θέτει ως στόχο 

την ιεράρχηση των προτε-

ραιοτήτων και τον αυστηρό-

τερο έλεγχο των ενισχύσε-

ων που έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στην εσωτερική 

αγορά. Παράλληλα, τονίζει 

ότι πρέπει να απλουστευθεί 

Εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 
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Πρόσφατη νομολογία 
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ  
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σίευση της Ανακοίνωσης, 

ώστε οι προτάσεις για την 

αναθεώρηση του διαδικα-

στικού και του εξουσιοδοτι-

κού Κανονισμού να εγκρι-

θούν το φθινόπωρο του 

2012 και μετά από διαβού-

λευση με τα κράτη μέλη και 

ανοιχτό διάλογο με το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο, οι τελι-

κές αλλαγές να θεσπιστούν 

ως το τέλος του 2013. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

modernisation/

sam_communication_el.pdf 

ρισμού καλά σχεδιασμένων 

μέτρων με χαμηλά ποσά 

ενίσχυσης. 

Όσον αφορά τις καταγγελίες 

για την ύπαρξη ενισχύσεων, 

η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέ-

πει να αποσαφηνιστεί και να 

επεξηγηθεί καλύτερα η έν-

νοια της κρατικής ενίσχυ-

σης, καθώς και τα αντικει-

μενικά κριτήρια που απα-

ριθμούνται στο άρθρο 107 

ΣΛΕΕ. Επίσης, προτείνει τον 

εκσυγχρονισμό του διαδι-

καστικού Κανονισμού 659/ 

1999, με σκοπό τη συγκέν-

τρωση των απαραίτητων 

πληροφοριών από τους φο-

ρείς της αγοράς και την πλη-

ρέστερη εξέταση των υποθέ-

σεων, που έχουν το μεγαλύ-

τερο αντίκτυπο στην εσωτε-

ρική αγορά. 

Η Επιτροπή με την υιοθέτη-

ση των παραπάνω προτάσε-

ων αναμένει τη σαφέστερη 

και συνεκτικότερη διάρθρω-

ση του ελέγχου των κρατι-

κών ενισχύσεων και τονίζει 

την αλληλεπίδραση των δυ-

νητικών μέτρων για την επί-

τευξη στόχων υψηλού επιπέ-

δου. Για το λόγο αυτό, θεω-

ρεί ότι οι προτεινόμενες αλ-

λαγές πρέπει να δρομολογη-

θούν αμέσως μετά τη δημο-

χρονικό διάστημα, σε περί-

πτωση σημαντικής επιδείνω-

σης της οικονομικής κατά-

στασης κάποιου χρηματο-

πιστωτικού ιδρύματος. 

Οι προτάσεις της Επιτροπής 

έχουν δημοσιευθεί στις ακό-

λουθες διευθύνσεις: 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=IP/12/570&format=

HTML&aged=0&language=

EL&guiLanguage=el 

http://ec.europa.eu/

internal_market/bank/

docs/crisis-

manage-

ment/2012_eu_framework

/20120606_citizens_sum

mary_el.pdf 

Επιτροπή – χρηματοπιστωτι-

κή κρίση – χρηματοπιστωτι-

κά ιδρύματα – εξυγίανση – 

διάσωση  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέ-

δωσε στις 06.06.2012 προ-

τάσεις κανόνων, με στόχο 

την ανάκαμψη και την εξυγί-

ανση των τραπεζικών ιδρυ-

μάτων στην Ευρωπαϊκή Έ-

νωση. Συγκεκριμένα, η Επιτ-

ροπή προτείνει την υιοθέτη-

ση ενός πλαισίου εξυγίαν-

σης, με βάση τη μέχρι τώρα 

εμπειρία των κρατών μελών 

από τη θέσπιση σχετικών 

μέτρων, που θα οδηγήσει 

στη βιωσιμότητα των χρημα-

τοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

στη δημιουργία μίας δέσμης 

«εργαλείων» για τη διαχείρι-

ση της πτώχευσης των τρα-

πεζών. 

Το παραπάνω πλαίσιο, σύμ-

φωνα με τις προτάσεις της 

Επιτροπής, θα καταστήσει 

υποχρεωτική για τα τραπεζι-

κά ιδρύματα την εκπόνηση 

σχεδίων ανάκαμψης, σχεδί-

ων εξυγίανσης και την τρο-

ποποίηση των νομικών και 

λειτουργικών δομών των 

τραπεζών. Τα κύρια εργα-

λεία που προτείνονται για 

την εξυγίανση των χρηματο-

πιστωτικών ιδρυμάτων, είναι 

η πώληση δραστηριοτήτων, 

η δημιουργία μεταβατικού 

ιδρύματος (bridge institu-

tion tool), ο διαχωρισμός 

των περιουσιακών στοιχεί-

ων, η διάσωση με ίδια μέσα 

και η ενίσχυση της συνεργα-

σίας μεταξύ των εθνικών 

αρχών σε όλα τα στάδια της 

προετοιμασίας της παρέμ-

βασης και της εξυγίανσης, 

σε περιπτώσεις ιδρυμάτων 

που δραστηριοποιούνται 

διασυνοριακά. 

Επίσης, σημαντική θεωρεί-

ται και η έγκαιρη παρέμβα-

ση των εποπτικών αρχών με 

στόχο την ταχύτερη αντιμε-

τώπιση των οικονομικών 

δυσκολιών μόλις αυτές εμ-

φανιστούν. Οι προτάσεις της 

Επιτροπής περιλαμβάνουν, 

τέλος, τη δυνατότητα, εκ 

μέρους των εποπτικών αρ-

χών, διορισμού ειδικού δια-

χειριστή για περιορισμένο 

 

Αναθεώρηση   

των κανόνων           

για κρατικές           

ενισχύσεις 

 

Προτάσεις κανόνων της Επιτροπής για την κρίση στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα 
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στρέβλωσης του ανταγωνι-

σμού. Έτσι, τα παραπάνω 

μέτρα δύνανται να κηρυ-

χθούν συμβατά με το άρθρο 

107 παρ.3 γ΄ΣΛΕΕ, εφόσον 

οδηγούν σε αυξημένη προ-

στασία του περιβάλλοντος 

και δεν επηρεάζουν αρνητι-

κά τους όρους συναλλαγών 

σε βαθμό αντίθετο προς το 

κοινό συμφέρον. 

Τα μέτρα που καλύπτονται 

από τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές αφορούν δαπάνες 

που πραγματοποιούνται από 

την 1η Ιανουαρίου 2013 και 

εφεξής, με την εξαίρεση των 

ενισχύσεων που χορηγού-

νται σε ορισμένα κράτη μέ-

λη για την προσωρινή δωρε-

άν διάθεση δικαιωμάτων 

εκπομπών και τον εκσυγχρο-

νισμό της παραγωγής ηλεκ-

τρικής ενέργειας. 

Η Ανακοίνωση της Επιτρο-

πής δημοσιεύθηκε στις 

05.06.2012 στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ στην ακό-

λουθη διεύθυνση: 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:158:0004:0

022:EL:PDF 

Επιτροπή – Κατευθυντήριες 

Γραμμές – κρατικές ενισχύ-

σεις – Σύστημα Εμπορίας 

Δικαιωμάτων Αερίων του 

Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) – δικαι-

ώματα εκπομπής αερίου –  

δωρεάν διάθεση  

Στις 22.05.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή εξέδωσε Κα-

τευθυντήριες Γραμμές (ΕΕ 

2012 C 158/4), σύμφωνα 

με τις οποίες τα κράτη μέλη 

μπορoύν να εφαρμόζουν 

ορισμένα μέτρα κρατικών 

ενισχύσεων στο πλαίσιο του 

ΣΕΔΕ. Τα μέτρα αυτά προ-

βλέπονται στην Οδηγία 

2009/29 ΕΚ, η οποία απο-

τελεί μέρος μίας δέσμης 

νομοθετικών μέτρων που 

στόχο έχει την καταπολέμη-

ση της κλιματικής αλλαγής 

και την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, με 

στόχο τις χαμηλές εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα. 

Συγκεκριμένα, το πεδίο ε-

φαρμογής των Κατευθυντη-

ρίων Γραμμών αφορά ειδικά 

και προσωρινά μέτρα για 

την αντιστάθμιση των αυξή-

σεων στις τιμές της ηλεκτρι-

κής ενέργειας, λόγω του 

ΣΕΔΕ υπέρ επιχειρήσεων 

που αναμένεται να εκτεθούν 

σε σημαντικό κίνδυνο διαρ-

ροής άνθρακα λόγω του 

κόστους των δικαιωμάτων 

που μετακυλίεται στις τιμές 

της ηλεκτρικής ενέργειας, 

όπως αυτές που δραστηριο-

ποιούνται στη βιομηχανία 

αλουμινίου, χαλκού, λιπα-

σμάτων, χάλυβα, χάρτου και 

βάμβακος (έμμεσο κόστος 

εκπομπών). Επίσης, αφορά 

τις επενδυτικές ενισχύσεις 

σταθμών ηλεκτρικής ενέργε-

ιας υψηλής αποδοτικότη-

τας, τα προαιρετικά μεταβα-

τικά δωρεάν δικαιώματα 

στον τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας σε ορισμένα κρά-

τη μέλη και την εξαίρεση 

ορισμένων μικρών εγκατα-

στάσεων και νοσοκομείων 

από το ΣΕΔΕ. 

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 

θέτουν ως στόχο ότι η υλο-

ποίηση του ΣΕΔΕ, αφενός, 

θα συμβάλλει στη μείωση 

των εκπομπών αερίου του 

θερμοκηπίου, γεγονός που 

δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς 

τη χορήγηση ενίσχυσης και, 

αφετέρου, στο ότι τα θετικά 

αποτελέσματα της ενίσχυ-

σης θα υπερβαίνουν τα αρ-

νητικά από τη σκοπιά της 

ριες Γραμμές. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

μπορούν να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους μέχρι 

τις 12.09.2012. 

Το κείμενο της διαβούλευ-

σης έχει δημοσιευθεί στην 

ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγω-

νισμού της Επιτροπής στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/

consultations/2012_gber/

index_en.html 

Επιτροπή – διαβούλευση – 

Γενικός Απαλλακτικός Κανο-

νισμός (ΓΑΚ) – αναθεώρηση 

– εκσυγχρονισμός  

Στις 20.06.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή εγκαινίασε δη-

μόσια διαβούλευση σχετικά 

με την αναθεώρηση των δια-

τάξεων του Γενικού Κανονι-

σμού Απαλλαγής κατά κατη-

γορία (Κανονισμός 800/ 

2008). Στο πλαίσιο των πρό-

σφατων πρωτοβουλιών της 

Επιτροπής, η επανεξέταση 

του ΓΑΚ αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο για τον εκσυγχρο-

νισμό των κανόνων των κρα-

τικών ενισχύσεων. 

Η παρούσα διαβούλευση 

περιλαμβάνει γενικές ερω-

τήσεις που αφορούν μόνο 

τον ΓΑΚ και τις κατηγορίες 

ενισχύσεων που καλύπτο-

νται από αυτόν. Στη συνέχει-

α, η Επιτροπή προκειμένου 

να διασφαλισθεί η συνοχή 

της πολιτικής των κρατικών 

ενισχύσεων, θα καταρτίσει 

ξεχωριστά ερωτηματολόγια 

για τις ενισχύσεις που κα-

λύπτονται από συγκεκριμέ-

να Πλαίσια ή Κατευθυντή-

Κατευθυντήριες Γραμμές για κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του 

ΣΕΔΕ – SWD (2012) 130 final, SWD (2012) 131 final 

Η Επιτροπή θέτει υπό διαβούλευση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό  
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ενδιαφέροντος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να υποβάλουν τις παρατη-

ρήσεις τους επί των προτά-

σεων της Επιτροπής μέχρι 

την 01.09.2012. Το σχέδιο 

των υπό διαβούλευση Κα-

τευθυντηρίων Γραμμών έχει 

αναρτηθεί στον επίσημο 

δικτυακό τόπο της Επιτρο-

πής στην ακόλουθη διεύθυν-

ση: 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2012_broadband_gui

delines/index_en.html 

κρατικές ενισχύσεις – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές – ευ-

ρυζωνικά δίκτυα – επενδύ-

σεις  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε-

γκαινίασε την 01.06.2012 

δημόσια διαβούλευση σχετι-

κά με την αναθεώρηση των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών 

(ΕΕ 2009 C 235/07) για την 

εφαρμογή των κανόνων των 

κρατικών ενισχύσεων στην 

ανάπτυξη των ευρυζωνικών 

δικτύων. 

Στόχος της Επιτροπής είναι 

η προσαρμογή των παραπά-

νω Κατευθυντηρίων Γραμ-

μών στις προτεραιότητες 

της στρατηγικής «Ψηφιακή 

Ατζέντα» της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης. Οι αλλαγές, που προ-

τείνει η Επιτροπή, συνάδουν 

με το γενικότερο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας για τον εκ-

συγχρονισμό των κρατικών 

ενισχύσεων και αποσκοπούν 

να διασφαλίσουν ότι οι κρα-

τικές ενισχύσεις στον τομέα 

της ευρυζωνικότητας διευ-

κολύνουν τις επενδύσεις, σε 

όσες περιπτώσεις δεν υπάρ-

χει ανταπόκριση από την 

ιδιωτική πρωτοβουλία και 

ταυτόχρονα εξυπηρετούνται 

στόχοι κοινού Ευρωπαϊκού 

Διαβούλευση για τις εξαγωγικές πιστώσεις 

αποδοχής των καλυπτόμε-

νων από τη σύμβαση αγα-

θών χωρίς την επίκληση 

ιδιαίτερου λόγου, η πτώχευ-

ση του οφειλέτη ή και του 

εγγυητή,  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

μπορούν να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους μέχρι 

την 21.09.2012. 

Το κείμενο της διαβούλευ-

σης βρίσκεται στην ιστοσελί-

δα της ΓΔ Ανταγωνισμού της 

Επιτροπής στην ακόλουθη 

διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2012_short_term_ex

port_credit/index_en.html 

Επιτροπή – διαβούλευση – 

Ανακοίνωση για τις βραχυ-

πρόθεσμες εξαγωγικές πι-

στώσεις – αναθεώρηση  

Στις 29.06.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή εγκαινίασε δη-

μόσια διαβούλευση με σκο-

πό τη συγκέντρωση των α-

πόψεων των ενδιαφερομέ-

νων μερών, σχετικά με τους 

κανόνες που διέπουν την 

ασφάλιση των βραχυπρό-

θεσμων εξαγωγικών πιστώ-

σεων. 

Με δεδομένο ότι οι ενισχύ-

σεις των κρατών μελών 

προς εξαγωγείς αγαθών και 

υπηρεσιών στρεβλώνουν τον 

ανταγωνισμό, η Επιτροπή 

θεωρεί ότι πρέπει να υπάρ-

ξουν αλλαγές στο υπάρχον 

νομοθετικό πλαίσιο των εξα-

γωγικών πιστώσεων. Με την 

υπό αναθεώρηση Ανακοίνω-

ση εκτιμάται ότι θα δοθεί 

στα κράτη μέλη λεπτομερής 

καθοδήγηση, για τον τρόπο 

που εφαρμόζονται οι κανό-

νες των κρατικών ενισχύσε-

ων στην ασφάλιση των εξα-

γωγικών πιστώσεων στο ε-

μπόριο τόσο εντός όσο και 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Υπενθυμίζεται ότι πεδίο ε-

φαρμογής της Ανακοίνωσης 

είναι οι εμπορεύσιμοι κίνδυ-

νοι διάρκειας μικρότερης 

των δύο ετών, όπως είναι    

η καταχρηστική καταγγελία 

συμβάσεων από τον οφειλέ-

τη, η καταχρηστική άρνηση 

 

Διαβούλευση    

για τις εξαγωγικές 

πιστώσεις 

 

Διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις στα ευρυζωνικά δίκτυα 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Ιούνιος 2012 

το τρέχον επιτόκιο ανέρχε-

ται σε ποσοστό 1,67%. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:155:0003:0

003:EL:PDF 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Ιού-

νιος 2012 

Την 01.06.2012 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 

155/03) τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επιτό-

κια αναφοράς/προεξόφλη-

σης κρατικών ενισχύσεων 

για τα 27 κράτη μέλη, που 

ισχύουν από την 1η Ιουνίου 

2012. Ειδικά για την Ελλάδα 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_broadband_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_broadband_guidelines/index_en.html
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http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_broadband_guidelines/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_short_term_export_credit/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_short_term_export_credit/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_short_term_export_credit/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_short_term_export_credit/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_short_term_export_credit/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:155:0003:0003:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:155:0003:0003:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:155:0003:0003:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:155:0003:0003:EL:PDF
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παρέβη τις υποχρεώσεις 

της. 

Η Απόφαση έχει δημοσιευ-

θεί στο δικτυακό τόπο του 

Δικαστηρίου στην ακόλουθη 

διεύθυνση: 

http://curia.europa.eu/

juris/document/

document.jsf?

text=&docid=124468&pag

eIndex=0&doclang=EL&mo

de=lst&dir=&occ=first&part

=1&cid=89500 

Επιτροπή – Ελλάδα – προ-

σφυγή – Δικαστήριο – Ελλη-

νικά Ναυπηγεία ΑΕ – ανά-

κτηση – μη συμμόρφωση 

Στις 28.06.2012 το Δικαστή-

ριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εξέδωσε απόφαση επί της 

προσφυγής, που είχε ασκή-

σει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατά της Ελληνικής Δημοκ-

ρατίας (υπόθεση C-485/ 

10), σχετικά με τη μη ανά-

κτηση ενισχύσεων που χορή-

γησε το Ελληνικό Δημόσιο 

προς την εταιρία Ελληνικά 

Ναυπηγεία ΑΕ. 

Το Δικαστήριο εκτίμησε ότι 

η Ελληνική Δημοκρατία δεν 

συμμορφώθηκε πλήρως με 

την Απόφαση περί ανάκτη-

σης της Επιτροπής 

(2009/610/ΕΚ), διότι δεν 

παρείχε εντός της ταχθεί-

σας προθεσμίας συγκεκρι-

μένες πληροφορίες σχετικά 

με τα μέτρα εκτέλεσης της 

απόφασης. Ως εκ τούτου, το 

ΔΕΕ έκρινε ότι η Ελλάδα 

Καταδίκη της Ελλάδας λόγω μη ανάκτησης των ενισχύσεων που 

χορηγήθηκαν στην εταιρία «Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ» 

 

 

Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε 

ότι στην υπό κρίση προσφυ-

γή δεν πληρούνται οι τυπι-

κές προϋποθέσεις θεμελίω-

σης του έννομου συμφέρον-

τος της προσφεύγουσας 

European Goldfields Ltd, 

διαδόχου της «Ελληνικός 

Χρυσός ΑΕ», και ως εκ τού-

του απέρριψε την προσφυγή 

ακυρώσεως ως απαράδε-

κτη. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:151:0029:0

029:EL:PDF 

κρατική ενίσχυση – προσφυ-

γή ακυρώσεως – Γενικό Δι-

καστήριο – Μεταλλεία Κασ-

σάνδρας – Ελληνικός Χρυ-

σός ΑΕ – European Gold-

fields Ltd  

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 

151/29) η από 27.03.2012 

διάταξη του Γενικού Δικα-

στηρίου της ΕΕ σχετικά με 

την προσφυγή ακυρώσεως 

της εταιρίας European Gold-

fields Ltd κατά της απόφα-

σης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής 2011/452/ΕΕ, που α-

φορά την κρατική ενίσχυση 

του Ελληνικού Δημοσίου 

προς την εταιρία Ελληνικός 

Χρυσός ΑΕ (C 48/08). 

Η Επιτροπή, με την προ-

σβαλλόμενη απόφαση, είχε 

διαπιστώσει ότι η παραχώ-

ρηση της εκμετάλλευσης 

των μεταλλείων Κασσάν-

δρας από το Ελληνικό Δημό-

σιο στην «Ελληνικός Χρυσός 

ΑΕ» έγινε σε τιμή χαμηλότε-

ρη της αγοράς, ενώ ταυτό-

χρονα η δικαιούχος είχε 

ωφεληθεί και από τη χορή-

γηση φοροαπαλλαγών. Ως 

εκ τούτου, η Επιτροπή κατέ-

ληξε στο συμπέρασμα ότι η 

εταιρία Ελληνικός Χρυσός 

ΑΕ ήταν αποδέκτης παράνο-

μης ενίσχυσης και διέταξε 

την ανάκτησή της. 

Υπόθεση ενισχύσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας 

refer-

ence=MEMO/12/397&form

at=HTML&aged=0&languag

e=EN&guiLanguage=en 

εθνικά μέτρα – κατάλογος –  

χρηματοπιστωτική κρίση – 

επίσημη διαδικασία έρευνας  

Δημοσιεύτηκε την 01.06. 

2012 στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής κατάλογος με τα 

μέτρα που έχουν λάβει τα 

κράτη μέλη κατά τη διάρκει-

α της χρηματοπιστωτικής 

και οικονομικής κρίσης και 

έχουν εγκριθεί ήδη ή που 

βρίσκονται υπό τη διαδικα-

σία επίσημης έρευνας από 

την Επιτροπή. Ο κατάλογος 

είναι ενημερωμένος έως την 

01. 06.2012. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

Εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124468&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first∂=1&cid=89500
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Η Επιτροπή ενέκρινε την ενίσχυση της τράπεζας «T Bank» – 

SA.34115 

 

Κυπριακό μέτρο δωρεάν διάθεσης δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων 

βάθμιση της εγχώριας ενερ-

γειακής υποδομής και την 

παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

Τέλος, υπολογίζεται ότι από 

το 2013 μέχρι το 2019 η 

Κύπρος θα διαθέσει δωρεάν 

σε σταθμούς ηλεκτροπαρα-

γωγής 10.975.977 δικαιώ-

ματα εκπομπών. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=MEMO/12/350&form

at=HTML&aged=0&languag

e=EL&guiLanguage=en 

Επιτροπή – Κύπρος – σύστη-

μα ΣΕΔΕ – δικαιώματα εκ-

πομπών αερίων του θερμο-

κηπίου –σταθμός ηλεκτρο-

παραγωγής – ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας  

Στις 16.05.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή έκανε δεκτή 

αίτηση της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας, που αφορά τη 

συνέχιση δωρεάν διάθεσης 

δικαιωμάτων εκπομπών αε-

ρίου του θερμοκηπίου του 

συστήματος ΣΕΔΕ για τον 

κλάδο της παραγωγής ηλεκ-

τρικής ενέργειας. 

Η απόφαση της Επιτροπής 

εντάσσεται στις εξαιρέσεις 

της Οδηγίας 2009/29 ΕΚ, 

σύμφωνα με την οποία, από 

το 2013 και μετά τα δικαιώ-

ματα εκπομπών του συγκε-

κριμένου κλάδου θα πρέπει 

να αγοράζονται είτε σε δη-

μοπρασίες είτε μέσω της 

αγοράς. Η Κύπρος και άλλα 

εννέα κράτη μέλη της ΕΕ 

ζήτησαν και έλαβαν τη δυ-

νατότητα προσωρινής εξαί-

ρεσης από το παραπάνω 

πλαίσιο μέχρι και το 2019, 

υπό την προϋπόθεση ότι η 

αξία των διατιθέμενων δι-

καιωμάτων θα διοχετευθεί 

σε επενδύσεις για την ανα-

Ταμιευτηρίου από τις ελληνι-

κές αρχές, η εξάμηνη αυτή 

προσωρινή έγκριση θα πα-

ραταθεί αυτόματα μέχρι την 

οριστική απόφαση της Επι-

τροπής σχετικά με την ανα-

διάρθρωση του Ταχυδρομι-

κού Ταμιευτηρίου. 

Η απόφαση της Επιτροπής 

θα δημοσιευθεί μόλις επιλυ-

θούν ζητήματα που έχουν 

να κάνουν με το απόρρητο. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34115 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η ε-

νίσχυση, που χορηγήθηκε 

από το ελληνικό Ταμείο Εγ-

γύησης Καταθέσεων και 

Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), είναι 

αναγκαία για να διατηρηθεί 

η χρηματοπιστωτική σταθε-

ρότητα στην ελληνική τραπε-

ζική αγορά και ότι αποσκο-

πεί στην άρση σοβαρής δια-

ταραχής της οικονομίας 

κράτους μέλους, βάσει του 

άρθρου 107 παρ. 3 β΄   

ΣΛΕΕ. 

Με την υποβολή επικαιρο-

ποιημένου σχεδίου αναδιάρ-

θρωσης του Ταχυδρομικού 

Επιτροπή – κρατική ενίσχυ-

ση – T Bank – εξυγίανση – 

αναδιάρθρωση – Ταχυδρο-

μικό Ταμιευτήριο Ελλάδος – 

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσε-

ων και Επενδύσεων  

Στις 16.05.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή, με απόφαση 

περί μη προβολής αντιρρή-

σεων, ενέκρινε, στο πλαίσιο 

της εξυγίανσης της T Bank, 

κρατική ενίσχυση συνολικού 

ποσού 680 εκατομμυρίων 

ευρώ για περίοδο έξι μηνών, 

ενόψει της απόκτησης της T 

Bank από το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο Ελλάδος.  

Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για τις αερομεταφορές– 

SA.32523 

βάλλονται αερομεταφορείς 

εγκατεστημένοι στην Κύπρο 

εξαιτίας της απαγόρευσης 

εισόδου των αεροσκαφών 

τους στον εναέριο χώρο της 

Τουρκίας. Η Επιτροπή έκανε 

δεκτές τις αιτιάσεις της 

Κύπρος – κρατικές ενισχύ-

σεις – αερομεταφορές – 

ζημίες – έκτακτα γεγονότα 

Η Επιτροπή εξέδωσε στις 

27.06.2012 Απόφαση περί 

μη προβολής αντιρρήσεων, 

με την οποία ενέκρινε κυπρι-

ακό καθεστώς ενισχύσεων 

για την αποκατάσταση ζημί-

ας που προκλήθηκε σε αε-

ρομεταφορείς εγκατεστημέ-

νους στην Κύπρο. 

Η ενίσχυση αφορά το αυξη-

μένο κόστος, στο οποίο υπο-

 

Κυπριακά         

καθεστώτα       

ενισχύσεων  
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Το καθεστώς έχει διάρκεια 

από τις 30.04.2011 μέχρι 

την 01.01.2020. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί μόλις διευθετηθούν ζη-

τήματα που έχουν να κά-

νουν με το απόρρητο. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_32523 

Κυπριακής Δημοκρατίας, 

σύμφωνα με τις οποίες η 

απαγόρευση αυτή επηρεά-

ζει αρνητικά τους κυπρια-

κούς αερομεταφορείς, οι 

οποίοι υποβάλλονται σε συγ-

κριτικά αυξημένες δαπάνες 

ως προς τη λειτουργία, τη 

συντήρηση, τα δρομολόγια 

και τα καύσιμα των αερο-

σκαφών, τα αυξημένα τέλη 

των υπερπτήσεων και τα 

αυξημένα επιδόματα των 

εργαζομένων, γεγονός που 

έχει ως αποτέλεσμα τη μεί-

ωση της ανταγωνιστικότη-

τάς τους σε σχέση με αερο-

μεταφορείς που δεν αντιμε-

τωπίζουν την ίδια απαγόρευ-

ση. 

Η Επιτροπή ενέκρινε το κα-

θεστώς, βάσει του άρθρου 

107 παρ. 2 β΄ ΣΛΕΕ, σύμ-

φωνα με το οποίο οι ενισχύ-

σεις για την επανόρθωση 

ζημιών, που προκλήθηκαν 

εξαιτίας έκτακτων γεγονό-

των, συμβιβάζονται με την 

εσωτερική αγορά.  

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ 

 
 

 

ΔΕΕ C-485/10, 28.06.2012, 

Επιτροπή/Ελληνική Δημοκ-

ρατία 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους 

– κρατικές ενισχύσεις – ε-

νισχύσεις προς την επιχείρη-

ση Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ – 

ασυμβίβαστο με την κοινή 

αγορά – ανάκτηση – μη εκ-

τέλεση 

Νομικό ζήτημα 

Η εκπρόθεσμη γνωστοποίη-

ση στην Επιτροπή, εκ μέρο-

υς του κράτους μέλους, πλη-

ροφοριών σχετικών με την 

εκτέλεση απόφασης περί 

ανάκτησης δεν αποτελεί 

άμεση και αποτελεσματική 

εκτέλεσή της 

 

ΔΕΕ, C‑124/10 P, 05.06. 

2012, Επιτροπή/EDF κ.α. 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – παραίτηση 

από φορολογική απαίτηση – 

απαλλαγή από τον φόρο 

εταιριών – αύξηση μετοχι-

κού κεφαλαίου – συμπερι-

φορά του δημοσίου ως ενη-

μερωμένου ιδιώτη επενδυτή 

σε οικονομία αγοράς – κρι-

τήρια διακρίσεως μεταξύ 

του Δημοσίου ως μετόχου 

και του Δημοσίου ως φορέα 

προνομίων δημόσιας εξουσί-

ας – αρχή της ίσης μεταχει-

ρίσεως – βάρος αποδείξεως 

Νομικό ζήτημα 

Η Επιτροπή οφείλει να εξε-

τάζει, βάσει του κριτηρίου 

του ιδιώτη επενδυτή, εάν 

κρατικοί πόροι χορηγήθη-

καν υπό συνθήκες αντίστοι-

χες με εκείνες της αγοράς, 

ανεξάρτητα από τη μορφή 

της ενίσχυσης και τον τρόπο 

που αυτή χορηγήθηκε από 

το Δημόσιο  

 
 

 

ΔΕΕ C- 452/10, 21.06. 

2012, BNP Paribas/Επιτρο-

πή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κή ενίσχυση – σύστημα α-

ναπροσαρμογής των φορο-

λογητέων αξιών των στοιχεί-

ων ενεργητικού – τραπεζι-

κός τομέας – φορολόγηση 

των υπεραξιών – φόρος αν-

τικαταστάσεως – επιλεκτι-

κός χαρακτήρας 

Νομικό ζήτημα 

Η μη πλήρης εξέταση από 

το ΓεΔΕΕ της επιλεκτικότη-

τας ενός φορολογικού με-

τρου συνιστά παράβαση του 
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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. 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

revue hellénique de droit européen  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 

1/2011 και 2-3/2011 

της νομικής επιθεώρησης 

ΔηΣΚΕ & αγορά, με πλού-

σια ύλη σε θεματικές του 

δημόσιου οικονομικού 

δικαίου.  

Η ΔηΣΚΕ & αγορά κυκλο-

φορεί πλέον και σε ηλεκ-

τρονική μορφή στην διεύ-

θυνση:  http://

www.diske.gr/  

Δημόσιες Συμβάσεις 

Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 
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