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Νέες Κατευθυντήριες 
Γραμμές περιφερειακών 
ενισχύσεων   

Τροποποίηση του Κανο-
νισμού 659/1999 προ-
κειμένου να ληφθεί 
υπόψη η προσχώρηση 
της Κροατίας 

Έκθεση της Επιτροπής 
επί της πολιτικής αντα-
γωνισμού για το έτος 
2012 

Γνωμοδότηση της Επι-
τροπής Περιφερειών για 
ενισχύσεις σε προβλη-
ματικές επιχειρήσεις  

Διαβούλευση για το 
Σχέδιο νέου ΓΑΚ 

Επίσημη διαδικασία 
έρευνας της Επιτροπής 
κατά του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου 

Η Επιτροπή ενέκρινε 
ενίσχυση εκκαθάρισης 
για την Αγροτική Τράπε-
ζα Ελλάδος (ΑΤΕ) 

Η Επιτροπή ενέκρινε την 
παροχή αποζημιώσεων 
από τον ΕΛΓΑ – 
SA.36130 

Έγκριση κρατικής ενί-
σχυσης για την αναβάθ-
μιση του λιμένα Κατακό-
λου – SA.35738 

Έγκριση ελληνικού κα-
θεστώτος ενισχύσεων 
για την αποζημίωση 
γεωργών – SA.35607 

Καθεστώς ενισχύσεων 
για ερευνητικά προ-
γράμματα Ελλάδας – 
Τουρκίας 

Καθεστώς ενισχύσεων 
για ερευνητικά προ-
γράμματα Ελλάδας – 
Γαλλίας 

Επιτόκια αναφοράς, 
προεξόφλησης και α-
νάκτησης – Ιούνιος και 
Ιούλιος  2013 

Πρόσφατη νομολογία  

απορρόφηση των κονδυλίων 

της ΕΕ σε περιπτώσεις συγ-

χρηματοδότησης των με-

τρων ενίσχυσης από τα δι-

αρθρωτικά ταμεία. Η Επι-

τροπή θα επικεντρώνεται 

στις περιπτώσεις που πα-

ρουσιάζουν μεγαλύτερη πι-

θανότητα νόθευσης του  

ανταγωνισμού, με στόχο τη 

διατήρηση ίσων όρων αντα-

γωνισμού  στην ενιαία αγο-

ρά. 

3) Τα μεγάλα μέτρα ενίσχυ-

σης θα υπόκεινται σε διεξο-

δική αξιολόγηση, η οποία θα 

εξετάζει κατά πόσον έχουν 

ως αποτέλεσμα την παροχή 

κινήτρου, την αναλογικότητα 

αυτών και τη συμβολή τους 

στην περιφερειακή ανάπτυ-

Επιτροπή – Κατευθυντήριες 

Γραμμές – περιφερειακές 

ενισχύσεις 2014-2020  

Ολοκληρώθηκε η διαδικα-

σία αναθεώρησης των Κα-

τευθυντηρίων Γραμμών για 

τις περιφερειακές ενισχύ-

σεις, η οποία είχε  ξεκινήσει 

το 2010. 

Οι Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για τις περιφερειακές 

ενισχύσεις ορίζουν τους κα-

νόνες, δυνάμει των οποίων 

τα κράτη μέλη μπορούν να 

χορηγούν κρατικές ενισχύ-

σεις σε επιχειρήσεις, προ-

κειμένου να στηρίξουν ε-

πενδύσεις για δημιουργία, 

επέκταση ή εκσυγχρονισμό 

εγκαταστάσεων παραγω-

γής στις λιγότερο ανεπτυγ-

μένες περιφέρειες της Ευ-

ρώπης ή την επέκταση ή 

τον εκσυγχρονισμό υφιστά-

μενων εγκαταστάσεων. Συ-

ναφώς, περιλαμβάνουν και 

κανόνες, βάσει των οποίων 

τα κράτη μέλη καταρτίζουν 

χάρτες περιφερειακών ε-

νισχύσεων, που προσδιορί-

ζουν τις ενισχυόμενες περι-

φέρειες και τα ανώτατα 

επίπεδα των χορηγούμενων 

ενισχύσεων. 

Μετά από εκτεταμένες δια-

βουλεύσεις και λαμβάνο-

ντας υπόψη τις παρατηρή-

σεις και τις απόψεις όλων 

των ενδιαφερομένων με-

ρών, η Επιτροπή 

οριστικοποίησε 

τις νέες Κατευ-

θυντήριες Γραμ-

μές, οι οποίες θα 

τεθούν σε ισχύ 

από την 01.07. 

2014, προκειμέ-

νου  να δοθεί 

επαρκής χρόνος 

στα κράτη μέλη 

για την προετοι-

μασία των νέων 

εθνικών χαρτών 

περιφερειακών 

ενισχύσεων. Με-

χρι τότε, παρατεί-

νεται ο χρόνος 

ισχύος των πα-

λαιών Κατευθυ-

ντηρίων Γραμμών. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά 

των νέων Κατευθυντηρίων 

Γραμμών είναι τα ακόλου-

θα: 

1) Παρά τη μείωση των πε-

ριφερειακών ανισοτήτων, η 

Επιτροπή έλαβε υπόψη τις 

συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης και, ως εκ τούτου, 

αύξησε το μέγιστο ποσοστό 

του ενισχυόμενου πληθυ-

σμού σε ευρωπαϊκό επίπε-

δο από 46,1% σε 47,2%. 

2) Αύξηση των κατηγοριών 

ενισχύσεων που εξαιρού-

νται από την υποχρέωση 

προηγούμενης κοινοποίη-

σης στην Επιτροπή, προκει-

μένου να διευκολυνθεί η 
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σεις για τις λοιπές ενισχυό-

μενες περιοχές μειώνονται 

κατά ποσοστό 5%.   

7) Ενισχύονται τα μέτρα 

κατά της μετεγκατάστασης, 

ενώ δεν θα επιτρέπονται 

περιφερειακές ενισχύσεις 

που έχουν ως αποτέλεσμα 

τη μετεγκατάσταση ίδιων ή 

παρόμοιων δραστηριοτήτων 

εντός του Ευρωπαϊκού Οικο-

νομικού Χώρου (ΕΟΧ).  

8) Με στόχο την αύξηση της 

διαφάνειας και της λογοδο-

σίας, τα κράτη μέλη θα υ-

ποχρεούνται να δημοσιεύ-

ουν στο διαδίκτυο στοιχεία 

σχετικά με το ύψος και τους 

αποδέκτες των χορηγούμε-

νων περιφερειακών ενισχύ-

σεων. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-13-

569_en.htm 

ξη, καθώς και τις επιπτώ-

σεις τους στον ανταγωνισμό. 

4) Υιοθετείται μια πιο αυστη-

ρή προσέγγιση όσον αφορά 

τις ενισχύσεις για επενδύ-

σεις που πραγματοποιού-

νται από μεγάλες επιχειρή-

σεις στις περισσότερο ανε-

πτυγμένες ενισχυόμενες πε-

ριοχές. Οι εν λόγω ενισχύ-

σεις θα επιτρέπονται μόνο 

για α) επενδύσεις που εισά-

γουν νέες οικονομικές δρα-

στηριότητες και β) αρχικές 

επενδύσεις που στοχεύουν 

στη διαφοροποίηση των υφι-

στάμενων εγκαταστάσεων, 

με σκοπό τη δημιουργία 

νέων προϊόντων ή καινοτό-

μων διαδικασιών. Η χορήγη-

ση ενισχύσεων και για άλ-

λους τύπους επενδύσεων 

από μεγάλες επιχειρήσεις 

εξακολουθεί να επιτρέπεται 

στις φτωχότερες περιοχές, 

δηλαδή σε περιοχές κάτω 

του 75% του μέσου ΑΕΠ της 

ΕΕ. 

5) Διατηρείται και απλοποι-

είται η δυνατότητα των κρα-

τών μελών να χορηγούν λει-

τουργικές ενισχύσεις σε επι-

χειρήσεις που είναι εγκατε-

στημένες σε εξόχως απόκεν-

τρες ή αραιοκατοικημένες 

περιοχές.  

6) Τα ανώτατα επίπεδα ενί-

σχυσης (εντάσεις) παραμέ-

νουν αμετάβλητα για τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες περι-

φέρειες. Δεδομένης της γε-

νικής μείωσης των περιφε-

ρειακών ανισοτήτων στην ΕΕ 

και της ανάγκης να από-

φευχθεί ο συναγωνισμός 

επιδοτήσεων μεταξύ των 

κρατών μελών σε μια περίο-

δο αυστηρών δημοσιονομι-

κών περιορισμών, οι εντά-

Τροποποίηση του διαδικαστικού Κανονισμού 659/1999 για τον  

ορισμό των υφιστάμενων ενισχύσεων, προκειμένου να ληφθεί υπό-

ψη η προσχώρηση της Κροατίας 

δόθηκαν πριν από την προ-

σχώρηση του νέου κράτους 

μέλους. Ειδικότερα, όσον 

αφορά τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων, ο νέ-

ος Κανονισμός τροποποιεί 

σχετικά το άρθρο 1 στ. β) 

του διαδικαστικού Κανονι-

σμού 659/1999 για τον 

ορισμό των υφιστάμενων 

ενισχύσεων, ούτως ώστε να 

ληφθεί υπόψη η προσχώρη-

ση της Κροατίας. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:158:0001:00

71:EL:PDF 

Συμβούλιο – Κανονισμός 

517/2013 – Κροατία – 

προσχώρηση – Κανονισμός 

659/1999 (διαδικαστικός 

Κανονισμός) – άρθρο 1 στ. 

β – υφιστάμενες ενισχύσεις  

Ενόψει της προσχώρησης 

της Δημοκρατίας της Κροα-

τίας στην ΕΕ την 01.07. 

2013, το Συμβούλιο υιοθέ-

τησε σειρά Κανονισμών και, 

μεταξύ αυτών, και τον Κανο-

νισμό 517/2013/ΕΕ (ΕΕ 

2013, L 158/1), για την 

προσαρμογή ορισμένων κα-

νονισμών και αποφάσεων 

στους τομείς της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των εμπορευ-

μάτων, της ελεύθερης κυ-

κλοφορίας των προσώπων, 

του εταιρικού δικαίου, της 

πολιτικής ανταγωνισμού, της 

γεωργίας, της ασφάλειας 

των τροφίμων, της κτηνια-

τρικής και φυτοϋγειονομι-

κής πολιτικής, της πολιτικής 

μεταφορών, της ενέργειας, 

της φορολογίας, των στατι-

στικών, των διευρωπαϊκών 

δικτύων, της δικαιοσύνης 

και των θεμελιωδών δικαιω-

μάτων, της δικαιοσύνης, της 

ελευθερίας και της ασφά-

λειας, του περιβάλλοντος, 

της τελωνειακής ένωσης, 

των εξωτερικών σχέσεων, 

της εξωτερικής πολιτικής, 

και της πολιτικής ασφαλείας 

και άμυνας και των θεσμι-

κών οργάνων. 

Ο νέος Κανονισμός εισάγει 

δέσμη απαραίτητων προ-

σαρμογών σε πράξεις των 

θεσμικών οργάνων που εκ-

 

Νέες                  

Κατευθυντήριες 

Γραμμές            

περιφερειακών 

ενισχύσεων   
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Γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών για ενισχύσεις σε 

προβληματικές επιχειρήσεις (ΕΕ 2013 C 139/17) 

ίδια επιχείρηση πρέπει να 

αυξηθεί στο ποσό των 15 

εκατ. ευρώ (έναντι του τρέ-

χοντος ποσού των 10 εκατ. 

ευρώ), προκειμένου να λη-

φθούν υπόψη παράγοντες, 

όπως ο πληθωρισμός και ο 

αντίκτυπος στο ΑΕγχΠ και 

την ανεργία. 

Το πλήρες κείμενο της Γνω-

μοδότησης είναι διαθέσιμο 

στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:139:17:002

1:EL:PDF  

Επιτροπή των Περιφερειών 

– γνωμοδότηση – Κατευθυ-

ντήριες γραμμές – διάσωση 

– αναδιάρθρωση – προβλη-

ματικές επιχειρήσεις  

Η Επιτροπή των Περιφερει-

ών σε γνωμοδότησή της υ-

πογραμμίζει τη σημασία που 

έχουν οι κρατικές ενισχύ-

σεις για τη διάσωση και την 

αναδιάρθρωση προβληματι-

κών επιχειρήσεων για τις 

τοπικές και τις περιφερεια-

κές αρχές και προτείνει 

στην Επιτροπή την καθιέρω-

ση ορίων de minimis για την 

κοινοποίησή τους, προκειμέ-

νου να μειωθεί ο διοικητικός 

φόρτος των υπηρεσιών της 

Επιτροπής και των κρατών 

μελών και να επιτευχθεί τα-

χύτερη αντιμετώπιση των 

δυσκολιών που αντιμετωπί-

ζουν οι προβληματικές επι-

χειρήσεις.  

Επιπλέον, ζητά την παράτα-

ση της μέγιστης περιόδου 

για τη λήψη μέτρων ενίσχυ-

σης διάσωσης από τρεις σε 

έξι μήνες, με δυνατότητα 

άπαξ ανανέωσης για άλλους 

έξι μήνες και τάσσεται υπέρ 

του προσδιορισμού συγκε-

κριμένων αντισταθμιστικών 

μέτρων στις έκτακτες εισφο-

ρές των δημόσιων αρχών, 

συμπεριλαμβανόμενης της 

απαγόρευσης της πληρω-

μής των μερισμάτων κατά 

τη διάρκεια της περιόδου 

αναδιάρθρωσης. 

Τέλος, κατά την άποψη της 

Επιτροπής, το μέγιστο ποσό 

ενίσχυσης που επιτρέπεται 

να χορηγηθεί ως συνδυα-

σμένη ενίσχυση διάσωσης 

και αναδιάρθρωσης στην 

Έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού για το έτος 

2012 

κότερων υπηρεσιών σε το-

μείς όπως η ενέργεια, οι 

μεταφορές, οι τηλεπικοινω-

νίες και οι ταχυδρομικές 

υπηρεσίες. Η νέα προσέγγι-

ση των ΥΓΟΣ εστιάζει στις 

υπηρεσίες, που αντλούν  

τους περισσότερους δημόσι-

ους πόρους και παρουσιά-

ζουν τη μεγαλύτερη πιθανό-

τητα να νοθεύσουν τον    

ανταγωνισμό στην ενιαία 

αγορά.  

Το πλήρες κείμενο της 

έκθεσης είναι διαθέσιμο 

στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/

competition/publications/

annual_report/2012/

part1_el.pdf 

Επιτροπή – Έκθεση – πολιτι-

κή ανταγωνισμού – κρατικές 

ενισχύσεις – εκσυγχρονι-

σμός ΥΓΟΣ  

Δημοσιεύθηκε σήμερα η 

ετήσια έκθεση της Επιτρο-

πής επί της πολιτικής αντα-

γωνισμού για το έτος 2012, 

η οποία καταδεικνύει το 

ρόλο της αποτελεσματικής 

πολιτικής ανταγωνισμού της 

ΕΕ προς την πλήρη αξιοποί-

ηση του δυναμικού της ενι-

αίας αγοράς.  

Σε σχέση με τον τομέα των 

κρατικών ενισχύσεων, η 

έκθεση της Επιτροπής ανα-

φέρεται στο ζήτημα του εκ-

συγχρονισμού των κανόνων 

για τις κρατικές ενισχύσεις 

(ΕΚΕ), ο οποίος αποσκοπεί 

στην υποστήριξη της ανά-

πτυξης της ενιαίας αγοράς 

σε μια περίοδο έντονων δη-

μοσιονομικών περιορισμών. 

Στα πλαίσια του ΕΚΕ, δίνεται 

προτεραιότητα στην εφαρ-

μογή της κοινοτικής νομοθε-

σίας σε υποθέσεις με ση-

μαντικό αντίκτυπο στην ενι-

αία αγορά, ενώ ταυτόχρονα 

επιδιώκεται η στοχευμένη 

αξιοποίηση των περιορισμέ-

νων δημόσιων πόρων για 

την κάλυψη πραγματικών 

αδυναμιών της αγοράς. 

Ειδικότερα, όσον αφορά το 

νέο πλαίσιο κρατικών ενι-

σχύσεων για τις υπηρεσίες 

γενικού οικονομικού συμφέ-

ροντος (ΥΓΟΣ), η Επιτροπή 

σημειώνει ότι οι νέοι κανό-

νες συμβάλλουν στο σχεδι-

ασμό ευφυέστερων, αποδο-

τικότερων και αποτελεσματι-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:17:0021:EL:PDF
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Διαβούλευση για το Σχέδιο νέου Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 

(ΓΑΚ) 

κεντρων περιοχών, 

(στ) ευρύτερες δυνατότητες 

απασχόλησης νεαρών ατό-

μων και απλοποιημένες δια-

τάξεις για τις ενισχύσεις για 

επαγγελματική εκπαίδευση, 

(ζ) ενίσχυση της διαφάνειας 

και εισαγωγή της αξιολόγη-

σης των καθεστώτων ενισχύ-

σεων,  προκειμένου να δια-

σφαλιστεί η αποδοτικότητα 

και αποτελεσματικότητα των 

δημοσίων δαπανών και η 

ελαχιστοποίηση των στρε-

βλώσεων στην εσωτερική 

αγορά.  

Πολίτες, επιχειρήσεις, οργα-

νισμοί και δημόσιες αρχές 

έχουν τη δυνατότητα να υ-

ποβάλουν τις παρατηρήσεις 

τους μέχρι τις 28.06.2013. 

http://ec.europa.eu/

competition/

consultations/2013_gber/

index_en.html 

Επιτροπή – Γενικός Απαλ-

λακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) 

– Σχέδιο – κρατικές ενισχύ-

σεις – απαλλαγή – κοινοποί-

ηση 

Σε συνέχεια της διαβούλευ-

σης που εγκαινιάστηκε στις 

20.06.2012, η Επιτροπή θέ-

τει υπόψη των ενδιαφερόμε-

νων μερών ένα πρώτο σχέ-

διο για την αναθεώρηση των 

διατάξεων του Γενικού Κα-

νονισμού Απαλλαγής κατά 

κατηγορία (Κανονισμός 

800/2008). Το σχέδιο αυτό 

προτείνει έναν αριθμό αλλα-

γών στον ισχύοντα ΓΑΚ, οι 

οποίες είναι σύμφωνες με 

τους στόχους της πρωτοβο-

υλίας για τον εκσυγχρονισμό 

των κανόνων των κρατικών 

ενισχύσεων για την προώθη-

ση ποιοτικών και αποτελε-

σματικών ενισχύσεων.  

Οι βασικές αλλαγές που ει-

σάγει το σχέδιο του ΓΑΚ 

είναι οι εξής: 

(α) διευρυμένες δυνατότη-

τες για ενισχύσεις που αφο-

ρούν σε σχέδια έρευνας, 

ανάπτυξης και καινοτομίας, 

πράσινες επενδύσεις, επιχει-

ρηματικά κεφάλαια και χρη-

ματοδότηση ΜΜΕ, συμπερι-

λαμβανομένων των ενισχύ-

σεων για εναλλακτικούς χώ-

ρους συναλλαγών, 

(β) αύξηση των ορίων κοινο-

ποίησης για μέτρα που αφο-

ρούν στην Ε & Α και τα επι-

χειρηματικά κεφάλαια,  κα-

θώς και νέα κατηγορία α-

παλλαγής για ερευνητικές 

υποδομές, 

(γ) απλοποίηση των διατάξε-

ων για ενισχύσεις καινοτομί-

ας και έναρξης  νέων ΜΜΕ, 

(δ) νέες διατάξεις που αφο-

ρούν στις ανανεώσιμες πη-

γές ενέργειας, την τηλεθέρ-

μανση και την αποκατάστα-

ση μολυσμένων τοποθεσιών, 

(ε) νέες διατάξεις για την 

περιφερειακή ανάπτυξη, με 

στόχο την προώθηση έργων 

διασυνοριακής συνεργασίας 

και την αντιμετώπιση των 

μειονεκτημάτων των από-

Επίσημη διαδικασία έρευνας της Επιτροπής κατά του Ταχυδρομι-

κού Ταμιευτηρίου 

κότερα, με τα κοινά κριτή-

ρια της ΕΕ για την αναδιάρ-

θρωση και την εκκαθάριση 

των προβληματικών τραπε-

ζών. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_31155 

Επιτροπή – Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο – εξυγίανση – 

επίσημη  διαδικασία έρευ-

νας  

Στις 18.01.2013 το Ταχυ-

δρομικό Ταμιευτήριο εντά-

χθηκε σε καθεστώς εξυγίαν-

σης και ιδρύθηκε μεταβατι-

κό πιστωτικό ίδρυμα με την 

επωνυμία «Νέο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο», στο οποίο με-

ταφέρθηκαν το σύνολο των 

καταθέσεων και το υγιές 

ενεργητικό της αρχικής τρά-

πεζας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε σή-

μερα να κινήσει επίσημη 

διαδικασία έρευνας κατά 

μέτρων ενίσχυσης που 

έλαβε η Ελλάδα υπέρ του 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρί-

ου, προκειμένου να διαπι-

στώσει κατά πόσον αυτά 

είναι συμβατά με τους κοι-

νοτικούς κανόνες περί κρα-

τικών ενισχύσεων και, ειδι-

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_gber/index_en.html
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_31155
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ξε στο συμπέρασμα ότι αυ-

τά είναι σύμφωνα με τους 

κοινοτικούς κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων. Ειδι-

κότερα, η Επιτροπή διαπί-

στωσε ότι οι ενισχύσεις περι-

ορίστηκαν στο ελάχιστο α-

παραίτητο ποσό, ώστε να 

καταστεί δυνατή η ομαλή 

εξυγίανση και ότι η έξοδος 

της ΑΤΕ από την αγορά περι-

ορίζει τις στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού που προκλή-

θηκαν από υπό εξέταση 

μέτρα.  

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης 

SA.35460 μόλις διευθετη-

θούν τα ζητήματα απορρή-

του.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-13-

401_el.htm 

Επιτροπή – Αγροτική Τράπε-

ζα Ελλάδος – αναδιάρθρω-

ση – εκκαθάριση – προβλη-

ματική επιχείρηση – ανακε-

φαλαιοποίηση   

Τον Ιούλιο του 2012 η ΑΤΕ 

εισήλθε σε διαδικασία εξυγί-

ανσης και, κατόπιν υποβο-

λής προσφορών, ορισμένα 

περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις της (εφεξής, 

μεταβιβαζόμενες δραστηρι-

ότητες) μεταβιβάστηκαν 

στην Τράπεζα Πειραιώς. Τα 

υπόλοιπα περιουσιακά στοι-

χεία και υποχρεώσεις της 

ΑΤΕ τοποθετήθηκαν σε μια 

«κακή τράπεζα» με σκοπό 

την εκκαθάριση. 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

η μεταβίβαση των παραπά-

νω δραστηριοτήτων στην 

Τράπεζα Πειραιώς δεν απο-

τελούσε κρατική ενίσχυση, 

διότι πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο υποβολής προσφο-

ρών. Ωστόσο, διαπίστωσε 

ότι ορισμένα μέτρα υπέρ 

της ΑΤΕ και των μεταβιβαζό-

μενων δραστηριοτήτων πε-

ριείχαν στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης. Τα μέτρα αυτά 

αφορούν συγκεκριμένα σε 

ανακεφαλαιοποίηση ποσού 

290 εκατ. ευρώ, που χορη-

γήθηκε το 2011, καταβολή 

ποσού 7,47 εκατ. ευρώ, που 

χορηγήθηκε για την αντιμε-

τώπιση του κενού χρηματο-

δότησης μεταξύ περιουσια-

κών στοιχείων και υποχρεώ-

σεων, και ανακεφαλαιοποίη-

ση ποσού 570 εκατ. ευρώ 

προς όφελος των μεταβιβα-

ζόμενων δραστηριοτήτων.  

Η Επιτροπή εξέτασε τα εν 

λόγω μέτρα υπό το πρίσμα 

των κοινών κριτηρίων της ΕΕ 

για την αναδιάρθρωση και 

εκκαθάριση των προβλημα-

τικών τραπεζών και κατέλη-

Η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση εκκαθάρισης για την Αγροτική 

Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ) 

που βρίσκεται στον δικτυα-

κό τόπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν 

τυχόν θέματα εμπιστευτικών 

στοιχείων.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_36130 

Επιτροπή – απόφαση – μη 

προβολή αντιρρήσεων – 

ΕΛΓΑ – γεωργοί – αποζημιώ-

σεις – ζημίες – πυρκαγιές  

Στις 23.05.2013, η Επιτρο-

πή εξέδωσε απόφαση περί 

μη διατύπωσης αντιρρήσε-

ων σχετικά με ελληνικό κα-

θεστώς ενισχύσεων του ΕΛ-

ΓΑ. Το εγκριθέν καθεστώς 

αφορά την αποζημίωση ελ-

λήνων γεωργών, των οποίων 

οι γεωργοκτηνοτροφικές εκ-

μεταλλεύσεις υπέστησαν ζη-

μίες από πυρκαγιές κατά το 

έτος 2012, και έχει διάρκει-

α μέχρι και τις 31.12.2016.   

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα είναι δια-

θέσιμη με τον αριθμό υπό-

θεσης SA.34572 στο μη-

τρώο κρατικών ενισχύσεων 

Η Επιτροπή ενέκρινε την παροχή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ – 

SA.36130) 

χρηματοδότησης για την 

αναβάθμιση του λιμένα Κα-

τακόλου. Το εγκριθέν μέτρο 

έχει ως νομική βάση το 

Επιτροπή – απόφαση περί 

μη προβολής αντιρρήσεων – 

λιμένας Κατακόλου – εκσυγ-

χρονισμός – αναβάθμιση 

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμε-

ρα απόφαση περί μη προβο-

λής αντιρρήσεων, με την 

οποία ενέκρινε την παροχή 

Έγκριση κρατικής ενίσχυσης για την αναβάθμιση του λιμένα 

Κατακόλου – SA.35738 

 

Παροχή             

αποζημιώσεων 

από τον ΕΛΓΑ  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-401_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-401_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-401_el.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36130
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36130
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36130
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36130


 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2013 

 

Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για την αποζημίωση 

γεωργών – SA.35607 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί μόλις διευθετηθούν τυ-

χόν ζητήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35607  

Επιτροπή – απόφαση περί 

μη προβολής αντιρρήσεων – 

παραγωγοί γεωργικών προϊ-

όντων – ζημίες – 2011 – 

θεομηνίες – ασθένειες  

Η Επιτροπή, με απόφαση 

που εξέδωσε στις 19.06. 

2013, αποφάσισε να μην 

προβάλει αντιρρήσεις ανα-

φορικά με ελληνικό κάθε-

στώς ενισχύσεων για τη χο-

ρήγηση αποζημιώσεων σε 

έλληνες γεωργούς σχετικά 

με ζημίες που υπέστησαν 

από θεομηνίες, δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες και α-

σθένειες (περονόσπορος) 

κατά το έτος 2011. 

Το εγκριθέν καθεστώς συ-

νίσταται στην καταβολή 

άμεσων επιχορηγήσεων  

στους δικαιούχους και έχει 

διάρκεια μέχρι τις 31.12. 

2016.  

Καθεστώς ενισχύσεων για ερευνητικά προγράμματα                    

Ελλάδας – Τουρκίας 

γαστηριακών δοκιμών, κα-

θώς και έρευνες πεδίου α-

πόλυτα συνυφασμένες με το 

υλοποιούμενο έργο και δ) 

κοινές δημοσιεύσεις και 

ανακοινώσεις.  

Ο μέγιστος προϋπολογισμός 

– δημόσια δαπάνη ανά 

έργο, δεν θα υπερβαίνει τα 

30.000 €  και αναμένονται 

να ενταχθούν 10 έργα. 

Η χρηματοδότηση του κα-

θεστώτος θα γίνει μέσω ΕΤ-

ΠΑ και χορηγούσα αρχή 

είναι η Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παι-

δείας Διά βίου Μάθησης & 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού. Το κάθε-

στώς έχει διάρκεια από 

13.03.2013 μέχρι και 

30.11.2014.  

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:169:0031:0

045:EL:PDF 

καθεστώς ενισχύσεων – 

Κανονισμός 800/2008 

(ΓΑΚ) – ερευνητικά προ-

γράμματα – τεχνολογία – 

συνεργασία – Ελλάδα –  

Τουρκία  

Δημοσιεύθηκε στις 14.06. 

2013 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2013 C 169/42) 

ελληνικό καθεστώς ενίσχυ-

σης βάσει του Γενικού Απαλ-

λακτικού Κανονισμού (Κανο-

νισμός 800/2008), με τίτλο 

«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία 

Ελλάδας- Τουρκίας 2013-

2014». Στόχος του εν λόγω 

καθεστώτος είναι η ενθάρ-

ρυνση των ελληνικών φο-

ρέων για διεθνή συνεργασία 

Έρευνας & Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (Ε&Τ) με αντί-

στοιχους φορείς της Τουρκί-

ας, μέσω της από κοινού 

εκτέλεσης ερευνητικών και  

τεχνολογικών έργων σε επι-

στημονικά πεδία που ορί-

στηκαν από τις δύο χώρες 

(επιστήμη περιβάλλοντος, 

τεχνολογίες πληροφοριακών 

συστημάτων, προϊόντα υψη-

λής προστιθέμενης αξίας 

και υγεία/ιατρική).  

Το καθεστώς συνίσταται σε 

άμεση επιδότηση των επι-

λεγμένων ερευνητικών προ-

γραμμάτων και έχει συνολι-

κό προϋπολογισμό 260.000 

ευρώ. Οι μέγιστες εντάσεις 

των χορηγούμενων ενισχύ-

σεων διαμορφώνονται ανά-

λογα με τον τύπο της εκά-

στοτε διεξαγόμενης έρευνας 

και  ανέρχονται σε ποσοστό 

100% για βασική έρευνα, 

65% για βιομηχανική έρευ-

να και 25% για πειραματική 

ανάπτυξη. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφο-

ρούν α) μετακινήσεις και 

ανταλλαγές μεταξύ των ε-

ρευνητικών ομάδων των δύο 

πλευρών, β) απασχόληση 

ενός νέου ερευνητή για τις 

ανάγκες του έργου, γ) υλο-

ποίηση πειραμάτων και ερ-

τικών στοιχείων.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35738 

άρθρο 107 παρ. 3 στχ. γ 

ΣΛΕΕ και τίθεται σε ισχύ από 

την 31.12.2013. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης SA. 

35738 στο μητρώο κρατι-

κών ενισχύσεων, που βρί-

σκεται στον δικτυακό τόπο 

της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν προηγουμέ-

νως τυχόν θέματα εμπιστευ-

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35607
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θώς και έρευνες πεδίου  

απόλυτα συνυφασμένες με 

το υλοποιούμενο έργο και  

δ) κοινές δημοσιεύσεις και 

ανακοινώσεις.  

Ο μέγιστος προϋπολογισμός 

– δημόσια δαπάνη ανά 

έργο, δεν θα υπερβαίνει τα 

30.000 €  και αναμένονται 

να ενταχθούν 20 έργα. 

Η χρηματοδότηση του κα-

θεστώτος θα γίνει μέσω ΕΤ-

ΠΑ και χορηγούσα αρχή 

είναι η Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παι-

δείας Διά βίου Μάθησης & 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού. Το κάθε-

στώς έχει διάρκεια από 

25.02.2013 μέχρι και 31. 

12.2015. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:169:0031:0

045:EL:PDF 

καθεστώς ενισχύσεων – 

Κανονισμός 800/2008 

(ΓΑΚ) – ερευνητικά προ-

γράμματα – τεχνολογία – 

συνεργασία – Ελλάδα – Γαλ-

λία  

Δημοσιεύθηκε στις 14.06. 

2013 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2013 C 169/43) 

ελληνικό καθεστώς ενίσχυ-

σης βάσει του Γενικού Απαλ-

λακτικού Κανονισμού (Κανο-

νισμός 800/2008), με τίτλο 

«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία 

Ελλάδας – Γαλλίας 2013-

2014». Στόχος του εν λόγω 

καθεστώτος είναι η ενθάρ-

ρυνση των ελληνικών φορέ-

ων για διεθνή συνεργασία 

Έρευνας & Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (Ε&Τ) με αντί-

στοιχους φορείς της Γαλ-

λίας, μέσω της από κοινού 

εκτέλεσης ερευνητικών και  

τεχνολογικών έργων σε επι-

στημονικά πεδία που ορί-

στηκαν από τις δύο χώρες 

(επιστήμες του διαστήμα-

τος, θαλάσσιες επιστήμες, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργει-

ας, δημόσια υγεία, κοινωνι-

κές και ανθρωπιστικές επι-

στήμες).  

Το καθεστώς συνίσταται σε 

άμεση επιδότηση των επι-

λεγμένων ερευνητικών προ-

γραμμάτων και έχει συνολι-

κό προϋπολογισμό 500.000 

ευρώ. Οι μέγιστες εντάσεις 

των χορηγούμενων ενισχύ-

σεων διαμορφώνονται ανά-

λογα με τον τύπο της εκά-

στοτε διεξαγόμενης έρευνας 

και  ανέρχονται σε ποσοστό 

100% για βασική έρευνα, 

65% για βιομηχανική έρευ-

να και 25% για πειραματική 

ανάπτυξη. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφο-

ρούν α) μετακινήσεις και 

ανταλλαγές μεταξύ των ε-

ρευνητικών ομάδων των δύο 

πλευρών, β) απασχόληση 

ενός νέου ερευνητή για τις 

ανάγκες του έργου, γ) υλο-

ποίηση πειραμάτων και ερ-

γαστηριακών δοκιμών, κα-

Καθεστώς ενισχύσεων για ερευνητικά προγράμματα                

Ελλάδας – Γαλλίας 

ται σε ποσοστό 0,56%. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:144:0007:0

007:EL:PDF 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Ιού-

νιος 2013  

Στις 24.05.2013 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2013 C 

144/7) 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 

2013. Ειδικά για την Ελλάδα 

το τρέχον επιτόκιο ανέρχε-

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Ιούνιος 2013 

καθορίστηκε σε ποσοστό 

2,49%, ενώ για την Ελλάδα 

το τρέχον επιτόκιο ανέρχε-

ται σε ποσοστό 0,56%.  

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:187:0012:0

012:EN:PDF 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Ιού-

λιος 2013 – Κροατία  

Ενόψει της προσχώρησης 

της Κροατίας στην ΕΕ, η 

Επιτροπή δημοσίευσε στην 

Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 

2013 C 187/12) Ανακοίνω-

ση που αφορά τα τρέχοντα 

επιτόκια ανάκτησης και τα 

επιτόκια αναφοράς/προεξό-

φλησης κρατικών ενισχύσε-

ων για τα 28, πλέον, κράτη 

μέλη, που ισχύουν από την 

1η Ιουλίου 2013.  

Το επιτόκιο για την Κροατία 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Ιούλιος 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:169:0031:0045:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:169:0031:0045:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:169:0031:0045:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:169:0031:0045:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:144:0007:0007:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:144:0007:0007:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:144:0007:0007:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:144:0007:0007:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0012:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0012:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0012:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0012:0012:EN:PDF
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πώληση περιουσιακών στοι-

χείων της Alitalia – απόφα-

ση διαπιστώνουσα τη μη 

ύπαρξη ενίσχυσης μετά το 

προκαταρκτικό  στάδιο εξέ-

τασης  

Νομικό ζήτημα 

Εφόσον δεν υπάρχει οικονο-

μική συνέχεια μεταξύ της 

Alitalia και του αγοραστή 

ορισμένων περιουσιακών 

της στοιχείων, δεν υφίσταται 

υποχρέωση του τελευταίου 

για επιστροφή ασυμβίβα-

στης κρατικής ενίσχυσης 

υπό μορφή κρατικού δανεί-

ου στην Alitalia  

ΔΕΕ C-630/11 P, 13.06. 

2013, HGA κ.λπ./Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – ενι-

σχύσεις υπέρ του ξενοδοχει-

ακού κλάδου στη Σαρδηνία 

– νέες ενισχύσεις – τροπο-

ποίηση υφιστάμενου κάθε-

στώτος ενισχύσεων – διορ-

θωτική απόφαση – Κανονι-

σμός 659/1999 – παροχή 

κινήτρου – προστασία της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύ-

νης 

Νομικό ζήτημα 

Οι ενισχύσεις για επενδυτικά 

σχέδια, των οποίων η εκτέ-

λεση άρχισε πριν από την 

υποβολή της αίτησης για τη 

χορήγηση της ενίσχυσης 

κατά παράβαση των όρων 

του εγκριθέντος καθεστώ-

τος, είναι παράνομες και 

ασυμβίβαστες με την κοινή 

αγορά 

 

 

ΔΕΕ C-287/12 P, 13.06. 

2013, Ryanair/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αναίρεση – δάνειο που χο-

ρηγήθηκε από την Ιταλία 

στην Alitalia – απόφαση που 

κηρύσσει την ενίσχυση πα-

ράνομη και ασυμβίβαστη – 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 



 

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 

Η νομική επιθεώρηση       

ΔηΣΚΕ & αγορά για το έτος 

2013 διατίθεται σε ηλεκτρονική   

μορφή με πλούσιο υλικό σε  

θέματα δημοσίων συμβάσεων 

και κρατικών ενισχύσεων 

 

Για περισσότερες  πληροφορίες 

και συνδρομές επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα του περιοδικού          

http://www.diske.gr/ ή επικοι-

νωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 

2310 476103 ή αποστείλετε 

μήνυμα ηλεκτρονικού  ταχυδρο-

μείου στην     διεύθυνση 

diske@cieel.gr 

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 
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