
Έγκριση του ελληνικού Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2014-

2020 – SA.38450 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών 
ενισχύσεων - Τεύχος 3/2014 

  3/2014                               Μάιος - Ιούνιος 2014 

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

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

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/252063/252063_15

47272_57_2.pdf 

Ελλάδα – Χάρτης περιφε-

ρειακών ενισχύσεων 2014-

2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 

απόφασή της, ενέκρινε βά-

σει των κανόνων της ΕΕ 

περί κρατικών ενισχύσεων 

τον ελληνικό Χάρτη περιφε-

ρειακών ενισχύσεων για την 

περίοδο 2014-2020. Ο 

Χάρτης βασίζεται στις νέες 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις περιφερειακές ενι-

σχύσεις, που εγκρίθηκαν 

από την Επιτροπή τον Ιού-

νιο του 2013 (ΕΕ 2013 C 

209/1) και όπου καθορί-

ζονται οι προϋποθέσεις υπό 

τις οποίες τα κράτη μέλη 

μπορούν να 

χορηγούν κρα-

τικές ενισχύ-

σεις στις επιχει-

ρήσεις για σκο-

πούς περιφε-

ρειακής ανά-

πτυξης. Υπεν-

θυμίζεται ότι οι 

νέες Κατευθυ-

ντήριες Γραμ-

μές ισχύουν 

από την 1η Ιου-

λίου 2014. 

Ο νέος Χάρτης 

για την Ελλάδα 

θα ισχύει από 01.07.2014 

μέχρι 31.12.2020.  

Έγκριση του ελληνικού 
Χάρτη περιφερειακών 

ενισχύσεων 2014-2020 

Νέος Γενικός Κανονισμός 
Απαλλαγής κατά Κατηγο-

ρία 651/2014  

Νέο Πλαίσιο ΕΑΚ 

Ανακοίνωση για την    
προώθηση Σημαντικών 
Έργων Κοινού Ευρωπαϊ-

κού Ενδιαφέροντος 

Νέος Κανονισμός 717/ 
2014 για τις ενισχύσεις 

de minimis στην αλιεία  

Νέος Κανονισμός 
508/2014 για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Θάλασσας 

και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

Ανακοίνωση που τροπο-
ποιεί τους κανόνες περί 

διαφάνειας σε σειρά ΚΓ 

Έκθεση της Επιτροπής 
για την πολιτική ανταγω-

νισμού για το έτος 2013 

Διάταξη του ΓεΔΕΕ για 
την παράταση των από-
κλειστικών δικαιωμάτων 

του ΟΠΑΠ  

Έγκριση των Αποζημιώ-

σεων ΕΛΓΑ 

Έγκριση της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης των Κυκλά-
δων με το Ηπειρωτικό 

Σύστημα  

Έγκριση ενίσχυσης για 

τον λιμένα Πατρών  

Έγκριση ενίσχυσης προς 

τη ΔΕΠΑ 

Έγκριση καθεστώτος στο 

πλαίσιο ΣΕΔΕ  

Ελληνικό καθεστώς ενι-
σχύσεων για την πρόωρη 

συνταξιοδότηση αγροτών   

Ελληνικό καθεστώς ενι-

σχύσεων για ΜΜΕ  

Παράταση κυπριακού κα-

θεστώτος για Τράπεζες   

Πρόσφατη νομολογία 

Νέος Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία 651/2014  

έχει διευρύνει σημαντικά το 

πεδίο εφαρμογής του πα-

λιού ΓΑΚ, τόσο με την εισα-

γωγή νέων κατηγοριών ενι-

σχύσεων όσο και με την 

προσθήκη νέων περιπτώσε-

ων στις ήδη υφιστάμενες 

κατηγορίες. Επιπρόσθετα, οι 

αναθεωρημένες ρυθμίσεις 

προβλέπουν την αύξηση των 

χρηματικών ορίων, πάνω 

από τα οποία η απαλλαγή 

από την κοινοποίηση παύει 

να ισχύει, περιορίζοντας 

έτσι τον εκ των προτέρων 

έλεγχο της Επιτροπής μόνο 

Γενικός Κανονισμός Απαλ-

λαγής κατά Κατηγορία 

(ΓΑΚ) 651/2014 – κοινο-

ποίηση – απαλλαγή  

Δημοσιεύθηκε στην Επίση-

μη Εφημερίδα (ΕΕ 2014 C 

198/30) ο νέος Γενικός 

Κανονισμός Απαλλαγής κα-

τά Κατηγορία (ΓΑΚ) 651/ 

2014, ο οποίος αντικαθι-

στά από την 01.07.2014 

τον Κανονισμό 800/2008 

(εφεξής, παλιός ΓΑΚ). Η 

υιοθέτηση του νέου ΓΑΚ 

έλαβε χώρα στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας για τον 

εκσυγχρονισμό των κανό-

νων για τις κρατικές ενισχύ-

σεις και οι αναθεωρημένες 

ρυθμίσεις αναμένονται να 

ενισχύσουν τόσο την ευελι-

ξία των κρατών μελών για 

τη χορήγηση ενισχύσεων, 

όσο και την ασφάλεια δι-

καίου για τους αποδέκτες 

των ενισχύσεων. 

Ο νέος ΓΑΚ εξαιρεί από την 

υποχρέωση κοινοποίησης 

στην Επιτροπή 43 είδη ενι-

σχύσεων, τα οποία οργανώ-

νει σε 13 κατηγορίες. Πα-

ρατηρούμε ότι η Επιτροπή 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/252063/252063_1547272_57_2.pdf
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με την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο της τήρησης των 

προϋποθέσεων εφαρμογής 

του. Επιπλέον, τα καθεστώ-

τα ενισχύσεων μεγάλης κλί-

μακας θα πρέπει να υπό-

κεινται σε αξιολόγηση, η 

οποία θα κρίνει την αποτε-

λεσματικότητά τους βάσει 

των γενικών και ειδικών στό-

χων τους και θα παρέχει 

ενδείξεις σχετικά με τις ε-

πιπτώσεις τους στον αντα-

γωνισμό και το εμπόριο.  

Ο νέος ΓΑΚ θα παραμείνει 

σε ισχύ μέχρι το τέλος του 

2020. 

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

legal-content/EL/TXT/

HTML/?

uri=CELEX:32014R0651&fr

om=EN  

σε κρατικές ενισχύσεις μεί-

ζονος κλίμακας. 

Οι ενισχύσεις που περιλαμ-

βάνονται στο πεδίο εφαρμο-

γής του ΓΑΚ θα τυγχάνουν 

απαλλαγής από την κοινο-

ποίηση, εφόσον πληρούν 

τους όρους συμβατότητας 

που έχει θέσει ειδικά για 

κάθε κατηγορία η Επιτρο-

πή. Σημειώνεται δε ότι, σε 

σχέση με τον παλιό ΓΑΚ, οι 

όροι συμβατότητας για τις 

επιμέρους κατηγορίες ενι-

σχύσεων έχουν αποσαφηνι-

σθεί και, σε ορισμένες περι-

πτώσεις, έχουν απλουστευ-

θεί, προκειμένου να διασφα-

λιστεί η ταχύτερη λήψη κα-

λύτερα τεκμηριωμένων και 

πιο αξιόπιστων αποφάσεων.  

Το διευρυμένο πεδίο του 

νέου ΓΑΚ εκτιμάται ότι θα 

καταλαμβάνει τα 3/4 των 

μέτρων κρατικών ενισχύ-

σεων, όπως υφίστανται σή-

μερα, και περίπου τα 2/3 

των συνολικών ποσών ενι-

σχύσεων που χορηγούνται 

από τα κράτη μέλη. Σε πε-

ρίπτωση δε που τα κράτη 

μέλη σχεδιάζουν τα μελλο-

ντικά μέτρα ενισχύσεων βά-

σει των προϋποθέσεων ε-

φαρμογής του ΓΑΚ, το πο-

σοστό των μέτρων ενισχύ-

σεων που θα εξαιρούνται 

από την υποχρέωση προη-

γούμενης κοινοποίησης μπο-

ρεί να αγγίξει και το 90%.  

Προκειμένου να εξισορρο-

πήσει αυτή τη σημαντική 

διεύρυνση του πεδίου εφαρ-

μογής του παλιού ΓΑΚ, η 

Επιτροπή έχει εισαγάγει πιο 

αυστηρές διατάξεις σχετικά 

Νέο Πλαίσιο για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία 

νέου ΓΑΚ όσο και του Πλαι-

σίου των κρατικών ενισχύ-

σεων για την ΕΑΚ, παρέχε-

ται η δυνατότητα για χορή-

γηση ενισχύσεων για εργα-

στηριακής κλίμακας πρωτό-

τυπα και πιλοτικές λειτουρ-

γίες στο στάδιο της βιομηχα-

νικής έρευνας. Επιτρέπο-

ντας τη χορήγηση ενισχύ-

σεων σε αυτό το στάδιο, 

διευκολύνεται η ταχεία με-

τάβαση από την ανάπτυξη 

στην παραγωγή, ιδίως για 

τις αγορές ταχέως αναπτυσ-

σόμενης τεχνολογίας. Με 

τον τρόπο αυτόν οι ευρωπαϊ-

κές εταιρείες διατηρούν   

την ανταγωνιστικότητά τους 

στην παγκόσμια αγορά. 

Οι νέοι κανόνες ενσωματώ-

νουν τις κοινές αρχές αξιο-

λόγησης των μέτρων ενίσχυ-

σης, γεγονός το οποίο ενι-

σχύει την ασφάλεια δικαίου 

και επιταχύνει τη διαδικασία 

αξιολόγησης. Έτσι, το Πλαί-

σιο παρέχει περισσότερες 

διευκρινίσεις και παραδείγ-

Επιτροπή – Πλαίσιο ΕΑΚ – 

έρευνα – ανάπτυξη – καινο-

τομία  

Έχοντας ως στόχο την επέν-

δυση του 3% του ΑΕΠ της 

ΕΕ στην Έρευνα και Ανάπτυ-

ξη έως το 2020 και τον πε-

ριορισμό των στρεβλώσεων 

του ανταγωνισμού εξαιτίας 

της χορήγησης ενισχύσεων 

στον τομέα της Έρευνας, 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιο-

θέτησε το νέο Πλαίσιο των 

κρατικών ενισχύσεων για 

την Έρευνα, Ανάπτυξη και 

Καινοτομία, που περιλαμβά-

νει, κατόπιν κοινοποίησης, 

αξιολόγηση για τις ενισχύ-

σεις στον τομέα ΕΑΚ, οι ο-

ποίες δεν μπορούν να εντα-

χθούν στον Γενικό Κανονι-

σμό Απαλλαγής κατά κατη-

γορία. 

Στο νέο Πλαίσιο ΕΑΚ, η 

ένταση της ενίσχυσης για τη 

βιομηχανική έρευνα και την 

πειραματική ανάπτυξη που 

μπορεί να χορηγήσει το κρά-

τος μέλος αυξάνεται σημα-

ντικά κατ’ ανώτατο όριο, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν 

περισσότερες δυνατότητες 

για κάλυψη του χρηματοδο-

τικού κενού λόγω των σχετι-

κών επενδύσεων.  

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος 

ΓΑΚ 651/2014 περιλαμβά-

νει πλέον όλες τις επιλέξιμες 

ενισχύσεις στον τομέα της 

ΕΑΚ, ακόμα και τις ad hoc 

ενισχύσεις, ενώ εισάγεται 

και μία νέα κατηγορία ενι-

σχύσεων, οι ενισχύσεις για 

την κατασκευή ή αναβάθμι-

ση ερευνητικών υποδομών. 

Ταυτόχρονα, αυξάνονται και 

τα κατώτατα όρια για τις 

ενισχύσεις, οι οποίες μπο-

ρούν να χορηγηθούν χωρίς 

προηγούμενη κοινοποίηση 

στην Επιτροπή. Με τον τρό-

πο αυτόν επιτυγχάνεται με-

γαλύτερη ευελιξία στη χορή-

γηση των ενισχύσεων. 

Τόσο με τις ρυθμίσεις του 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://www.enna-europe.org/files/ennaws/news/1/467/imeu.jpg
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δραστηριότητα συνδέεται 

άμεσα με τη δραστηριότητα 

του ερευνητικού οργανισμού 

ή της ερευνητικής υποδο-

μής και είναι απαραίτητη 

για αυτήν. Επιπλέον, το νέο 

Πλαίσιο βελτιώνει και επεξη-

γεί καλύτερα τον τρόπο με 

τον οποίο διασφαλίζεται ότι 

η συνεργασία μεταξύ των 

ερευνητικών οργανισμών 

που χρηματοδοτούνται από 

το Δημόσιο και των ιδιωτι-

κών επιχειρήσεων γίνεται με 

τους όρους της αγοράς, έτσι 

ώστε να αποφευχθεί το εν-

δεχόμενο έμμεσης κρατικής 

ενίσχυσης στις επιχειρήσεις. 

Οι νέοι κανόνες επεξηγούν 

καλύτερα τον υπολογισμό 

των τιμών της αγοράς και 

της οφειλόμενης αποζημίω-

σης για τους ερευνητικούς 

οργανισμούς. Το νέο Πλαίσιο 

παρέχει, επίσης, διευκρινί-

σεις ως προς το πώς μπορεί 

να αποφευχθεί η χορήγηση 

αδικαιολόγητου πλεονεκτή-

ματος σε ιδιωτική ερευνητι-

κή επιχείρηση μέσω της 

προμήθειας ερευνητικών 

υπηρεσιών και υπηρεσιών 

ανάπτυξης από τον δημόσιο 

τομέα, προτείνοντας διαδι-

κασίες ανοιχτές, διαφανείς 

και χωρίς διακρίσεις, που 

βασίζονται σε αντικειμενικά 

κριτήρια επιλογής και ανά-

θεσης που έχουν προσδιο-

ριστεί πριν από τη διαδικα-

σία υποβολής προσφορών.  

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=OJ:C:2014:198:FULL&fr

om=EN  

ματα σχετικά με το πώς 

μπορεί ένα κράτος μέλος να 

αποδείξει ανεπάρκεια της 

αγοράς, η οποία συνιστά 

αναγκαίο όρο για να κριθεί 

συμβατή με την εσωτερική 

αγορά η χορηγούμενη ενί-

σχυση. Οι ενισχύσεις για 

ΕΑΚ θεωρούνται συμβατές 

με την εσωτερική αγορά, 

όταν έχουν χαρακτήρα κι-

νήτρου, δηλαδή όταν μετα-

βάλλουν τη συμπεριφορά 

μιας επιχείρησης κατά τέ-

τοιο τρόπο ώστε να αναλαμ-

βάνει πρόσθετες δραστηριό-

τητες τις οποίες δεν θα 

πραγματοποιούσε χωρίς την 

ενίσχυση. Το νέο Πλαίσιο 

ΕΑΚ δίνει ακόμη περισσότε-

ρες λεπτομέρειες σχετικά με 

τις απαιτούμενες πληροφο-

ρίες, ιδίως όσον αφορά τη 

χρήση ειδικών βιομηχανι-

κών πληροφοριών. Επίσης, 

για να θεωρείται αναλογική 

μια ενίσχυση ΕΑΚ, θα πρέ-

πει το ύψος της να περιορί-

ζεται στο ελάχιστο απαιτού-

μενο για την εκτέλεση της 

δραστηριότητας που λαμβά-

νει την ενίσχυση. Περαιτέ-

ρω, αναφέρεται ότι σε πε-

ριπτώσεις που ο δικαιούχος 

της ενίσχυσης καλείται να 

επιλέξει μεταξύ της υλοποίη-

σης έργου που τυγχάνει ε-

νίσχυσης και εναλλακτικού 

έργου χωρίς ενίσχυση, η 

ενίσχυση θεωρείται ως περι-

οριζόμενη στο ελάχιστο, 

μόνο εάν το ύψος της δεν 

υπερβαίνει το καθαρό πρό-

σθετο κόστος της εκτέλεσης 

των οικείων δραστηριοτή-

των σε σύγκριση με το εναλ-

λακτικό έργο που θα εκτε-

λείτο σε περίπτωση απουσί-

ας της ενίσχυσης. Αναφορι-

κά με τις αδικαιολόγητες 

αρνητικές συνέπειες στον 

ανταγωνισμό και τις συναλ-

λαγές, το νέο Πλαίσιο διατη-

ρεί τους παλαιότερους κα-

νόνες και προσθέτει επι-

πλέον παραδείγματα προδή-

λως αρνητικών επιπτώσεων 

στον ανταγωνισμό, που κα-

θιστούν την ενίσχυση ασυμ-

βίβαστη με την εσωτερική 

αγορά, όπως είναι η υπο-

χρέωση του δικαιούχου να 

διατηρεί κεντρική έδρα στο 

οικείο κράτος μέλος ή να 

χρησιμοποιεί εθνικά προϊό-

ντα ή υπηρεσίες, ή περιορί-

ζουν τη δυνατότητα του δι-

καιούχου να εκμεταλλεύεται 

τα αποτελέσματα της ΕΑΚ 

σε άλλα κράτη μέλη, καθώς 

επίσης και οι ενισχύσεις που 

οδηγούν αποκλειστικά στην 

αλλαγή του τόπου διεξαγω-

γής των δραστηριοτήτων 

ΕΑΚ, χωρίς να αλλάζει η 

φύση, το μέγεθος ή το πεδίο 

εφαρμογής του έργου. 

Προκειμένου να ενισχύσει 

την ασφάλεια δικαίου, το 

νέο Πλαίσιο παρέχει λεπτο-

μερείς εξηγήσεις και παρα-

δείγματα για τη διάκριση 

ανάμεσα σε οικονομικές και 

μη οικονομικές ερευνητικές 

δραστηριότητες. Οι νέοι κα-

νόνες εισάγουν επίσης την 

έννοια της «επικουρικής οι-

κονομικής δραστηριότητας», 

η δημόσια χρηματοδότηση 

της οποίας δεν συνιστά κρα-

τική ενίσχυση, εφόσον η 

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την προώθηση της υλοποίησης 

Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) 

την ανάλυση της συμβατότη-

τας με την εσωτερική αγορά 

των κρατικών ενισχύσεων 

για την προώθηση της υλο-

ποίησης Σημαντικών Έργων 

Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδια-

Επιτροπή – Ανακοίνωση – 

σημαντικά έργα κοινού ευ-

ρωπαϊκού ενδιαφέροντος 

(ΣΕΚΕΕ)  

Μετά το πέρας της διαβού-

λευσης για την προώθηση 

ΣΕΚΕΕ, δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα 

[ΕΕ 2014 C 188/4] η Ανα-

κοίνωση της Επιτροπής ανα-

φορικά με τα κριτήρια για 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN


 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2014 

 

Νέος Κανονισμός 717/2014 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις 

de minimis στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

ται αναλυτικά η μέθοδος 

υπολογισμού του ακαθάρι-

στου ισοδύναμου επιχορή-

γησης. Οι εν λόγω ενισχύ-

σεις μπορεί να συνίστανται 

σε επιχορηγήσεις, επιδοτή-

σεις επιτοκίου, ενισχύσεις 

υπό μορφή δανείου, εισφο-

ράς κεφαλαίου ή επενδύ-

σεων, μετοχικού ή οιονεί 

μετοχικού κεφαλαίου, κα-

θώς και εγγυήσεων. 

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=CELEX:32014R0717&ri

d=1  

Κανονισμός 717/2014 – de 

minimis ενισχύσεις – αλιεία 

– υδατοκαλλιέργεια  

Στις 28.06.2014 δημοσιεύ-

θηκε στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα ΕΕ (ΕΕ 2014                 

L 190/45) ο Κανονι-

σμός 717/2014 της Επιτρο-

πής, που αντικαθιστά από 

01.07.2014 τον Κανονι-

σμό 875/2007 για τις ενι-

σχύσεις de minimis σε επι-

χειρήσεις του τομέα της 

αλιείας και της υδατοκαλ-

λιέργειας. 

Η Επιτροπή διατήρησε το 

ανώτατο όριο των 30.000 

ευρώ, που μπορεί να λάβει 

μια ενιαία επιχείρηση ανά 

κράτος μέλος κατά τη διάρ-

κεια οποιασδήποτε περιό-

δου τριών ετών. Επιπλέον, το 

σωρευτικό ποσό των ενισχύ-

σεων ήσσονος σημασίας, 

που χορηγούνται ανά κρά-

τος μέλος στις επιχειρήσεις 

του τομέα της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας για 

περίοδο τριών οικονομικών 

ετών, δεν υπερβαίνει το εθ-

νικό ανώτατο όριο που κα-

θορίζεται στο Παράρτημα 

του παρόντος Κανονισμού, 

και δη για την Ελλάδα το 

ποσό των 27.270.000 ευ-

ρώ. Ακολούθως, στον πα-

ρόντα Κανονισμό παρατίθε-

συμβατή κρατική ενίσχυση, 

πρέπει, βάσει της Ανακοίνω-

σης, να είναι αναγκαία και 

αναλογική, να προλαμβάνει 

αδικαιολόγητες στρεβλώ-

σεις του ανταγωνισμού, κα-

θώς και να υπάρχει διαφά-

νεια. 

Οι ενισχύσεις μπορούν να 

πάρουν τη μορφή επιστρε-

πτέων προκαταβολών, δα-

νείων, εγγυήσεων και επιδο-

τήσεων. Τα κράτη μέλη 

έχουν το δικαίωμα να αντι-

σταθμίζουν το χρηματοδοτι-

κό κενό σε ποσοστό μέχρι 

100%, βάσει καταλόγου 

επιλέξιμων δαπανών που 

προσαρτάται στην Ανακοί-

νωση. 

Η Ανακοίνωση προβλέπεται 

να έχει διάρκεια από την 

01.07.2014 μέχρι την 31. 

12.2020. 

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=CELEX:52014XC0620

(01)&from=EN  

φέροντος. Η Ανακοίνωση 

αυτή αντικαθιστά τις ισχύου-

σες διατάξεις σχετικά με τα 

ΣΕΚΕΕ. 

Βασικό πλεονέκτημα της 

παρούσας Ανακοίνωσης συ-

νιστά η παροχή προς τα 

κράτη μέλη εξειδικευμένης 

και διατομεακής καθοδήγη-

σης, με στόχο την ενθάρ-

ρυνση της ανάπτυξης ση-

μαντικών έργων συνεργα-

σίας για την προώθηση του 

κοινού ευρωπαϊκού συμφέ-

ροντος. Επιπλέον, οι ρυθμί-

σεις για τις κρατικές ενισχύ-

σεις εκσυγχρονίζονται, ώστε 

να δοθούν στα κράτη μέλη 

περισσότερες δυνατότητες 

επιδότησης σημαντικών έρ-

γων για την προώθηση της 

βιώσιμης ανάπτυξης και της 

απασχόλησης. 

Η Ανακοίνωση προσδιορίζει 

τα κριτήρια που πρέπει να 

πληρούνται, προκειμένου 

ένα σχέδιο να χαρακτηρι-

στεί ως ΣΕΚΕΕ. Στο πεδίο 

εφαρμογής της Ανακοίνω-

σης εντάσσονται ΣΕΚΕΕ 

όλων των τομέων οικονομι-

κής δραστηριότητας. Προ-

βληματικές επιχειρήσεις δεν 

επωφελούνται των ενισχύ-

σεων που προβλέπει η Ανα-

κοίνωση. Ιδιαίτερης δε ση-

μασίας είναι η επέκταση της 

εφαρμογής των κανόνων για 

τις ενισχύσεις ΣΕΚΕΕ και σε 

άλλους τομείς πέραν της 

ΕΑΚ και της προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Ακολούθως, προκειμένου 

ένα έργο να εμπίπτει στις 

ρυθμίσεις της παρούσας 

Ανακοίνωσης, πρέπει να 

είναι σαφώς καθορισμένο 

ως προς τους στόχους του 

και τους όρους υλοποίησής 

του. Σημαντικός δε παρά-

γοντας είναι το έργο αυτό να 

προωθεί τους στόχους της 

Ένωσης, ωφελώντας μεγάλο 

τμήμα αυτής και όχι μόνο 

ορισμένα κράτη μέλη. Σε 

κάθε δε περίπτωση, ένα 

έργο, για να χαρακτηριστεί 

ΣΕΚΕΕ, πρέπει να είναι ιδιαι-

τέρως σημαντικό τόσο από 

ποσοτική όσο και από ποιο-

τική άποψη. 

Περαιτέρω, προκειμένου η 

χρηματοδότηση ενός έργου 

ΣΕΚΕΕ να χαρακτηριστεί 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&rid=1
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=EN
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Νέος Κανονισμός 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

Ανακοίνωση της Επιτροπής που τροποποιεί τους κανόνες περί 

διαφάνειας σε σειρά Κατευθυντηρίων Γραμμών 

σιας Πολιτικής (ΟΘΠ) και 

της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με 

βάση το νέο Κανονισμό, τα 

ποσοστά ενισχύσεων για 

μέτρα σε απομακρυσμένα 

ελληνικά νησιά μπορούν να 

τύχουν προσαύξησης κατά 

35 ποσοστιαίες μονάδες. 

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=CELEX:32014R0508&ri

d=1 

Κανονισμός 508/2014 – 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – 

Συμβούλιο – Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλι-

είας (ΕΤΘΑ) 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ 2014 

L 149/01) ο Κανονισμός 

508/2014, ο οποίος προ-

βλέπει τη σύσταση του Ευ-

ρωπαϊκού Ταμείου Θάλασ-

σας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Μέ-

σω του ΕΤΘΑ θα χρηματοδο-

τούνται μέτρα που αφορούν 

τη βιώσιμη ανάπτυξη της 

αλιείας και της υδατοκαλ-

λιέργειας, τη διατήρηση των 

θαλάσσιων βιολογικών πό-

ρων, τη διαχείριση της αλι-

είας και των στόλων που 

εκμεταλλεύονται τους εν 

λόγω πόρους, καθώς και τη 

μεταποίηση και εμπορία των 

προϊόντων αλιείας και υδα-

τοκαλλιέργειας, εφόσον οι 

δραστηριότητες αυτές α-

σκούνται στην επικράτεια 

των κρατών μελών, από αλι-

ευτικά σκάφη της Ένωσης ή 

υπηκόους των κρατών με-

λών. 

Η χρηματοδοτική στήριξη 

της Ένωσης στο πλαίσιο του 

ΕΤΘΑ αναμένεται ότι θα 

συμβάλλει στην επίτευξη 

των στόχων της Κοινής Αλι-

ευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), 

της Ολοκληρωμένης Θαλάσ-

κάθε δικαιούχο, την ημερο-

μηνία χορήγησης, το είδος 

της επιχείρησης (ΜΜΕ/

μεγάλη επιχείρηση), την πε-

ριφέρεια στην οποία είναι 

εγκατεστημένος ο δικαιού-

χος και τον κύριο οικονομι-

κό τομέα στον οποίο δρα-

στηριοποιείται ο δικαιούχος 

Οι εν λόγω πληροφορίες 

πρέπει να δημοσιεύονται 

μετά τη λήψη της απόφα-

σης για χορήγηση της ενί-

σχυσης, να τηρούνται επί 

τουλάχιστον 10 έτη και να 

διατίθενται στο ευρύ κοινό 

χωρίς περιορισμούς. Από 

την απαίτηση δημοσίευσης 

μπορούν να απαλλαχθούν 

μεμονωμένες ενισχύσεις κά-

τω των 500 000 ευρώ. 

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=OJ:C:2014:198:FULL&fr

om=El 

Ανακοίνωση – διαφάνεια – 

Κατευθυντήριες Γραμμές – 

πληροφορίες – δημοσίευση   

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2014 C 

198/02) Ανακοίνωση της 

Επιτροπής, με την οποία 

ευθυγραμμίζονται οι διατά-

ξεις περί διαφάνειας στις 

προσφάτως αναθεωρημέ-

νες Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για τις κρατικές ενισχύ-

σεις, και ειδικότερα, στις 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

σχετικά με τους κανόνες για 

τις κρατικές ενισχύσεις όσον 

αφορά την ταχεία ανάπτυξη 

των ευρυζωνικών δικτύων, 

για τις κρατικές ενισχύσεις 

περιφερειακού χαρακτήρα 

2014-2020, για τις κρατικές 

ενισχύσεις για κινηματογρα-

φικές ταινίες και λοιπά οπτι-

κοακουστικά έργα, για τις 

κρατικές ενισχύσεις για την 

προώθηση των επενδύσεων 

χρηματοδότησης επιχειρη-

ματικού κινδύνου και για τις 

κρατικές ενισχύσεις σε αε-

ρολιμένες και αεροπορικές 

εταιρείες. 

Σύμφωνα με τη νέα Ανακοί-

νωση, τα κράτη μέλη πρέπει 

μέσα σε μεταβατική περίο-

δο 2 ετών να δημιουργή-

σουν εμπεριστατωμένους 

δικτυακούς τόπους σχετικά 

με τις κρατικές ενισχύσεις, 

στους οποίους θα πρέπει να 

δημοσιεύουν: 

— το πλήρες κείμενο του 

εγκριθέντος καθεστώτος 

ενισχύσεων ή της μεμονωμέ-

νης απόφασης για τη χορή-

γηση της ενίσχυσης και τις 

διατάξεις σχετικά με την 

εφαρμογή, ή σχετικό σύν-

δεσμο, 

— την ταυτότητα της χορη-

γούσας αρχής και 

— την ταυτότητα των μεμο-

νωμένων δικαιούχων, τη 

μορφή και το ποσό της ενί-

σχυσης που χορηγείται σε 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&rid=1
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Διάταξη του ΓεΔΕΕ για την παράταση των αποκλειστικών δικαιωμά-

των του ΟΠΑΠ – Τ-57/13 

ναι έγγραφο πληροφορια-

κού χαρακτήρα, το οποίο 

στερείται εκτελεστότητας, 

και, επομένως, απαράδεκτα 

προσβάλλεται με την παρού-

σα αίτηση ακυρώσεως.  

http://curia.europa.eu/

juris/liste.jsf?

language=en&num=T-

57/13 

ΓεΔΕΕ – αίτηση ακυρώσεως 

– ΟΠΑΠ – καζίνο – από-

κλειστικά δικαιώματα – α-

παράδεκτο – εκτελεστότητα  

Με την από 19.03.2014 

διάταξή του σχετικά με την 

υπόθεση Τ-57/13, το Γενικό 

Δικαστήριο απέρριψε ως 

απαράδεκτη την αίτηση α-

κυρώσεως που άσκησαν έξι 

ελληνικά καζίνο (Club Hotel 

Loutraki AE κ.λ.π) κατά της 

από 19.11.2012 επιστολής 

της Επιτροπής, με την οποία 

τους κοινοποίησε την από-

φασή της σχετικά με τη χο-

ρήγηση κρατικής ενίσχυσης 

εκ μέρους των ελληνικών 

αρχών προς τον ΟΠΑΠ.  

Ειδικότερα, με την απόφασή 

της C (2012) 6777 (final), η 

Επιτροπή έκρινε ότι η εκ 

μέρους του Ελληνικού κρά-

τους απόφαση για παράτα-

ση των αποκλειστικών δι-

καιωμάτων του ΟΠΑΠ για 

13 τυχερά παιχνίδια έως το 

2030 και η χορήγηση στον 

ίδιο φορέα αποκλειστικής 

άδειας εκμετάλλευσης VLT, 

δεν συνιστά κρατική ενίσχυ-

ση κατά την έννοια του 

άρθρου 107 παρ.1 ΣΛΕΕ. Το 

Δικαστήριο έκρινε, με τη 

διάταξή του, ότι η ως άνω 

επιστολή της Επιτροπής εί-

Έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού για το έτος 

2013 

πιστώνεται ότι ο έλεγχος των 

κρατικών ενισχύσεων συνι-

στά, μέσω της επιβολής συ-

γκεκριμένων προϋποθέσεων 

στις αποφάσεις περί αναδι-

άρθρωσης των τραπεζών, 

σημαντικό εργαλείο που 

βοηθά στη διασφάλιση της 

επιστροφής των τελευταίων 

στην κύρια οικονομική τους 

λειτουργία, δηλαδή τη χορή-

γηση δανείων προς την 

πραγματική οικονομία.  

Το πλήρες κείμενο της 

Έκθεσης του 2013 για την 

πολιτική ανταγωνισμού είναι 

διαθέσιμο στην ακόλουθη 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/publications/

annual_report/index.html 

Επιτροπή – Έκθεση – πολιτι-

κή ανταγωνισμού – 2013 

Δημοσιεύθηκε στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής η Έκθεση επί της 

πολιτικής ανταγωνισμού για 

το 2013 (COM 2014 249 

final). Η Έκθεση της Επιτρο-

πής για το έτος αυτό κατα-

δεικνύει ότι η εφαρμογή των 

κανόνων ανταγωνισμού βοη-

θά την προώθηση της ανά-

πτυξης και της ανταγωνιστι-

κότητας σε όλη την Ευρω-

παϊκή Ένωση. Η πολιτική 

κρατικών ενισχύσεων δια-

σφαλίζει, ειδικότερα, ισότι-

μους όρους ανταγωνισμού 

για τις επιχειρήσεις στην 

ενιαία αγορά και συμβάλλει 

στην καθοδήγηση των δημό-

σιων πόρων προς τους στό-

χους που ευνοούν την ανά-     

πτυξη.  

Η πρωτοβουλία για τον εκ-

συγχρονισμό των κρατικών 

ενισχύσεων, που αποτελεί 

την πρώτη ολοκληρωμένη 

μεταρρύθμιση των σχετικών 

κανόνων, σημείωσε σημαντι-

κή πρόοδο κατά το 2013. 

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο 

του 2013, η Επιτροπή εξέ-

δωσε νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις περιφερεια-

κές ενισχύσεις. Τον Ιούλιο, 

το Συμβούλιο εξέδωσε δύο 

νέους Κανονισμούς: έναν 

που επιτρέπει να καταστεί η 

διαδικασία ελέγχου των 

κρατικών ενισχύσεων πιο 

αποτελεσματική (Κανονι-

σμός 734/2013 που τροπο-

ποιεί τον Κανονισμό 659/ 

1999), καθώς και τον Κανο-

νισμό 733/2013 που τροπο-

ποιεί τον Κανονισμό 994/98 

και δίνει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή να απαλλάσσει 

νέες κατηγορίες ενισχύσεων 

από την υποχρέωση προη-

γούμενης κοινοποίησης.  

Επιπλέον, στην Έκθεση δια-

Report on 

Competition Policy 

2013 
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ας προκαλούμενης από φυ-

σική καταστροφή ή έκτακτα 

γεγονότα είναι συμβατές με 

την εσωτερική αγορά, κα-

θώς και οι Κατευθυντήριες 

Γραμμές της Επιτροπής για 

τις κρατικές ενισχύσεις στον 

τομέα της γεωργίας και τις 

δασοκομίας 2007-2013.  

Τo μη εμπιστευτικό κείμενο 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί στο μητρώο κρατικών 

ενισχύσεων στον δικτυακό 

τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού 

μόλις διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα απορρήτου.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_37597 

Επιτροπή – απόφαση – απο-

ζημιώσεις ΕΛΓΑ – γεωργοί – 

θεομηνίες – μη διατύπωση 

αντιρρήσεων 

Στις 11.06.2014, η Επιτρο-

πή εξέδωσε απόφαση περί 

μη διατύπωσης αντιρρή-

σεων σχετικά με ελληνικό 

καθεστώς ενισχύσεων του 

ΕΛΓΑ για την αποζημίωση 

ελλήνων γεωργών, των ο-

ποίων οι εκμεταλλεύσεις 

ζημιώθηκαν από θεομηνίες 

(πλημμύρες, κατολισθήσεις) 

ή δυσμενείς καιρικές συνθή-

κες (ανεμοθύελλες, έντονες 

βροχοπτώσεις, παγετός, χιό-

νι, χαλάζι και υψηλές θερ-

μοκρασίες) κατά την περίο-

δο Ιανουαρίου – Δεκεμ-

βρίου 2012. 

Το εγκριθέν καθεστώς θα 

έχει διάρκεια έως τις 31. 

12.2016, ενώ ο συνολικός 

του προϋπολογισμός ανέρ-

χεται σε 4 εκατ. ευρώ. Tο 

μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά 

δικαιούχο είναι 175.000 

ευρώ για ζημίες παγίου κε-

φαλαίου και 90.000 ευρώ 

για τις λοιπές προβλεπόμε-

νες κατηγορίες ζημιών 

(φυτικού κεφαλαίου, φυτι-

κής παραγωγής, γεωργικών 

προϊόντων και ζωοτροφών, 

εξοπλισμού). 

Νομική βάση για την έγκρι-

ση του καθεστώτος αποτέ-

λεσαν το άρθρο 107 παρά-

γραφος 2 στχ. β ΣΛΕΕ, δυνά-

μει του οποίου οι ενισχύσεις 

για την αποκατάσταση ζημί-

Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής για τις Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ – 

SA.57597 

Έγκριση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το 

Ηπειρωτικό Σύστημα – SA.35695 

πής θα είναι διαθέσιμη μό-

λις διευθετηθούν τυχόν ζη-

τήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35695 

Κυκλάδες – ηλεκτρική δια-

σύνδεση – Ηπειρωτικό Σύ-

στημα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 

απόφασή της, ενέκρινε βά-

σει των κανόνων της ΕΕ περί 

κρατικών ενισχύσεων, και 

συγκεκριμένα βάσει του 

άρθρου 107 παρ.3 στοιχ. γ΄ 

ΣΛΕΕ, την ανάθεση του 

έργου της ηλεκτρικής δια-

σύνδεσης των Κυκλάδων με 

το Ηπειρωτικό Σύστημα της 

χώρας. Το έργο της ηλεκτρι-

κής διασύνδεσης θα ξεκινή-

σει την 30 Ιουνίου 2014. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης της Επιτρο-

Έγκριση κρατικής ενίσχυσης για την αναβάθμιση του λιμένα Πατρών 

– SA.38048 

ενισχύσεων του διαδικτυα-

κού τόπου της ΓΔ Αντα-

γωνισμού, μόλις διευθετη-

θούν τυχόν ζητήματα απορ-

ρήτου.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_38048  

Επιτροπή – απόφαση – λιμέ-

νας Πατρών – επιχορήγηση 

– μη προβολή αντιρρήσεων  

Η Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων, με την οποία 

ενέκρινε την παροχή κρατι-

κής χρηματοδότησης για 

την αναβάθμιση του λιμένα 

Πατρών. 

Η εγκριθείσα ενίσχυση έχει 

τη μορφή άμεσης επιχορή-

γησης και θα έχει διάρκεια 

μέχρι τις 31.12.2015. Νομι-

κή βάση για την έγκριση του 

μέτρου αποτέλεσε το άρθρο 

107 παρ. 3 στ. γ΄ ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί στο μητρώο κρατικών 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37597
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37597
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37597
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35695
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35695
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35695
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35695
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38048
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38048
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Έγκριση ελληνικού καθεστώτος για την αντιστάθμιση του κόστους 

έμμεσων εκπομπών ΣΕΔΕ – SA.38630 

ωμάτων εκπομπής αερίων 

θερμοκηπίου μετά το 2012 

(ΕΕ 2012 C 158/4). 

Τo μη εμπιστευτικό κείμενο 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί στο μητρώο κρατικών 

ενισχύσεων στον δικτυακό 

τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού 

μόλις διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα απορρήτου.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_38630 

Επιτροπή – απόφαση – κα-

θεστώς ενισχύσεων – σύστη-

μα εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπής (ΣΕΔΕ) – κόστος 

έμμεσων εκπομπών – μη 

διατύπωση αντιρρήσεων  

Η Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση περί μη διατύπωσης 

αντιρρήσεων σχετικά με 

ελληνικό καθεστώς ενισχύ-

σεων για την αντιστάθμιση 

του κόστους έμμεσων εκ-

πομπών του Συστήματος 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκ-

πομπής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΕΔΕ).  

Το εγκριθέν καθεστώς συ-

νίσταται σε άμεσες επιδοτή-

σεις των δικαιούχων και θα 

έχει διάρκεια έως τις 

31.12.2020. 

Νομική βάση για την 

έγκριση του καθεστώτος 

αποτέλεσαν το άρθρο 107 

παράγραφος 3 στχ. γ΄ ΣΛΕΕ 

και οι Κατευθυντήριες Γραμ-

μές της Επιτροπής για ορι-

σμένα μέτρα κρατικών ενι-

σχύσεων στο πλαίσιο του 

συστήματος εμπορίας δικαι-

Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση ελληνικής ενίσχυσης προς τη  

ΔΕΠΑ – SA.36871 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί στο μητρώο κρατικών 

ενισχύσεων του διαδικτυα-

κού τόπου της ΓΔ Ανταγω-

νισμού, μόλις διευθετηθούν 

τυχόν ζητήματα απορρή-

του.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_36871 

Επιτροπή – απόφαση – Δη-

μόσια Επιχείρηση Αερίου 

Α.Ε. (ΔΕΠΑ) – ενέργεια – 

εγγύηση – δάνειο – μη προ-

βολή αντιρρήσεων   

Στις 25.06.2014, η Επιτρο-

πή εξέδωσε απόφαση περί 

μη προβολής αντιρρήσεων, 

με την οποία ενέκρινε την 

παράταση ελληνικής ενίσχυ-

σης που χορηγήθηκε στη 

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 

Α.Ε. (ΔΕΠΑ), με στόχο τη 

στήριξη της ρευστότητας 

στον τομέα της ενέργειας.  

Η εγκριθείσα ενίσχυση έχει 

τη μορφή παροχής εγγυή-

σεων και δανειοδότησης με 

ευνοϊκούς όρους και αφορά 

το χρονικό διάστημα μετα-

ξύ 15.03.2013 και 14.08. 

2013. 

Το εν λόγω μέτρο είχε εγκρι-

θεί αρχικά για την περίοδο 

μεταξύ 19.06.2012 έως και 

14.03.2013, βάσει του άρ-

θρου 107 παρ. 3 στχ. β ΣΛΕ-

Ε για την αποκατάσταση 

σοβαρής διαταραχής στην 

οικονομία κρατών μελών.  

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για την πρόωρη συνταξιοδότηση   

αγροτών βάσει του Κανονισμού 1857/2006 – SA.39005 

καθεστώτος είναι η Δ/νση 

Προγραμματισμού & Γεωργι-

κών του Υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφί-

μων και ο ετήσιος συνολικός 

προϋπολογισμός του ανέρ-

χεται σε 75 εκατ. ευρώ. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_39005 

καθεστώς ενισχύσεων – 

Κανονισμός 1857/2006 – 

ΜΜΕ – παραγωγή γεωργι-

κών προϊόντων – πρόωρη 

συνταξιοδότηση – αγρότες  

Η Ελλάδα θέσπισε κάθε-

στώς ενισχύσεων βάσει του 

Κανονισμού 1857/2006 για 

την εφαρμογή των άρθρων 

87 και 88 της ΣυνθEK στις 

κρατικές ενισχύσεις προς 

μικρές και μεσαίες επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιού-

νται στον τομέα της παρα-

γωγής γεωργικών προϊό-

ντων.  

Το εν λόγω καθεστώς αφο-

ρά ενισχύσεις για την πρόω-

ρη συνταξιοδότηση αγροτών 

και έχει διάρκεια από 30. 

06.2014 μέχρι και 31.12. 

2014. Χορηγούσα αρχή του 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38630
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38630
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36871
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36871
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36871
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39005
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39005
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39005
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39005
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γισμός του ανέρχεται σε 

152 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 

124,74 εκατ. ευρώ θα κα-

ταβληθούν από το Ευρωπαϊ-

κό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ενώ το 

υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί 

από εθνικούς πόρους. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_38620 

καθεστώς ενισχύσεων – 

ΜΜΕ – Γενικός Απαλλακτι-

κός Κανονισμός (Κανονι-

σμός 800/2008) – μεταποί-

ηση – τουρισμός – εμπόριο-

υπηρεσίες 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2014 C 

190/49) ελληνικό καθεστώς 

ενίσχυσης βάσει του Γενικού 

Απαλλακτικού Κανονισμού 

(Κανονισμός 800/2008), με 

το οποίο προβλέπεται η ε-

νίσχυση ΜΜΕ που δραστηρι-

οποιούνται στους τομείς 

μεταποίησης, τουρισμού και 

εμπορίου – υπηρεσιών. Το 

εγκριθέν καθεστώς συνίστα-

ται σε άμεσες επιδοτήσεις 

των δικαιούχων επιχειρή-

σεων και έχει διάρκεια από 

11.01.2013 μέχρι και 30. 

06.2014.  

Χορηγούσα αρχή του κάθε-

στώτος είναι η ΕΥΔ Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα – Επι-

χειρηματικότητα» και ο ετή-

σιος συνολικός προϋπολο-

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών – 

SA.38620 

Νέα παράταση κυπριακού καθεστώτος ενισχύσεων για τις Τράπεζες 

– SA.38867  

τοπιστωτικό τομέα της Κύ-

πρου.  

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης SA. 

38867 στο μητρώο κρατι-

κών ενισχύσεων, που βρί-

σκεται στο δικτυακό τόπο 

της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν προηγουμέ-

νως τυχόν ζητήματα απορ-

ρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_38867 

Κύπρος – καθεστώς ενισχύ-

σεων – Τράπεζες – εγγύηση 

Στις 25.06.2014 η Επιτροπή 

εξέδωσε απόφαση περί μη 

προβολής αντιρρήσεων για 

τέταρτη παράταση του προ-

σωρινού καθεστώτος στήρι-

ξης των κυπριακών πιστωτι-

κών ιδρυμάτων μέχρι τις 

31.12.2014. Υπενθυμίζεται 

ότι, σύμφωνα με τους 

έκτακτους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων για 

την αντιμετώπιση της κρί-

σης, η Επιτροπή εγκρίνει, 

ανά διαδοχικές περιόδους 

έξι μηνών, καθεστώτα εγγυ-

ήσεων για την κάλυψη υπο-

χρεώσεων τραπεζών, ώστε 

να είναι σε θέση να παρακο-

λουθεί τις εξελίξεις και να 

προσαρμόζει τους όρους 

αναλόγως. 

Το εν λόγω καθεστώς είχε 

εγκριθεί αρχικά την 06.11. 

2012 και κατόπιν παρατά-

θηκε άλλες τρεις φορές (την 

22.01.2013, την 25.07. 

2013 και την 18.12.2013), 

με σκοπό να διευκολύνει την 

πρόσβαση των επιλέξιμων 

πιστωτικών ιδρυμάτων σε 

μεσοπρόθεσμη χρηματοδό-

τηση και, συνακόλουθα, να 

συμβάλει στη διατήρηση της 

σταθερότητας στον χρημα-

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

Νομικό ζήτημα 

Η καθυστέρηση, έστω και 

μικρής διάρκειας, εκπλήρω-

σης από το κράτος μέλος 

των υποχρεώσεων που υπέ-

χει δυνάμει απόφασης α-

νάκτησης της Επιτροπής 

δύναται να οδηγήσει σε κα-

ταδίκη του κράτους μέλους 

ΔΕΕ C-547/11, 05.06.2014, 

Επιτροπή/Ιταλία 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους 

— κρατικές ενισχύσεις — 

Αποφάσεις 2006/323/ΕΚ 

και 2007/375/ΕΚ — απαλ-

λαγή από τον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης των πετρε-

λαιοειδών που χρησιμοποι-

ούνται ως καύσιμα για την 

παραγωγή αλουμίνας στη 

Σαρδηνία — ανάκτηση — 

αποφάσεις του εθνικού δι-

καστή περί αναστολής εκτε-

λέσεως εντάλματος πλη-

ρωμής 
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Νομικό ζήτημα 

Τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος, 

με την ιδιότητα του ανταγω-

νιστή, που δεν αποδεικνύει 

επαρκώς ότι η θέση του 

στην αγορά θίγεται ουσιω-

δώς, μπορεί να προσφύγει 

κατά απόφασης της Επιτρο-

πής, για να διαφυλάξει τα 

διαδικαστικά του δικαιώμα-

τα όχι όμως και να προσβά-

λει τη βασιμότητά της 

για παραβίαση των υπο-

χρεώσεων που αυτό υπέχει 

δυνάμει του πρωτογενούς 

και του δευτερογενούς ενω-

σιακού δικαίου 

 

 
ΓεΔΕΕ T-488/11, 12.06. 

2014, Scheepsbouwkundig 

Advies- en Rekencentrum 

(Sarc) BV/ Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

σύμβαση για την παραχώρη-

ση άδειας εκμετάλλευσης 

λογισμικού — η ανταγωνιστι-

κή θέση δεν επηρεάστηκε 

ουσιωδώς — διαδικαστικά 

δικαιώματα των ενδιαφερο-

μένων — παράλειψη κινή-

σεως της επίσημης διαδικα-

σίας έρευνας — έλλειψη σο-

βαρών δυσχερειών — πλεο-

νέκτημα 



 

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2014 

Η νομική επιθεώρηση       

ΔηΣΚΕ & αγορά για το 

έτος 2014 διατίθεται σε 

ηλεκτρονική   μορφή με 

πλούσιο υλικό σε  θέμα-

τα δημοσίων συμβάσε-

ων και κρατικών ενισχύ-

σεων 

Για περισσότερες  πλη-

ροφορίες και συνδρο-

μές επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του περιοδι-

κού                        

http://www.diske.gr/   

ή επικοινωνήστε μαζί 

μας στο τηλέφωνο 

2310 476103 ή απo- 
στείλετε μήνυμα ηλεκ-

τρονικού  ταχυδρομείου 

στην διεύθυνση 

diske@cieel.gr 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσα-

λονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δι-

καίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, 

που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης,  

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων, στο Υπουργείο Οικονομι-

κών αλλά και σε όλους τους δημόσιους φο-

ρείς νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρα-

τικές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι 

νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δί-

καιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή 

συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλά-

δας των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο 

στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστρο-

φής των παράνομων ενισχύσεων. 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

Ικάρων 1  (ΤΘ 14) 551 02  Καλαμαριά 

Τηλ.: 2310 486947,  Fax: 2310 476105 

e-mail: moke@cieel.gr                       

http://moke.cieel.gr 

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

