
Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι των Κατευθυντηρίων Γραμμών 

και αύξηση της έντασης των περιφερειακών ενισχύσεων  

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών 
ενισχύσεων - Τεύχος 3/2016 

  3/2016                           Μάιος – Ιούνιος 2016 

δας (η οποία επί του παρό-

ντος αποτελεί περιοχή «γ» με 

μέγιστη ένταση ενίσχυσης 

10%-15%). Ως εκ τούτου, το 

καθεστώς των περιοχών 

αυτών είναι δυνατόν να τρο-

ποποιηθεί, για το διάστημα 

από 1.1.2017 έως 31.12. 

2020, και να θεωρούνται 

εφεξής περιοχές «α», με συ-

νέπεια την αύξηση της 

έντασης των ενισχύσεων σε 

ποσοστό 25%. 

β) Τροποποίηση της έντασης 

ενίσχυσης των περιοχών «α» 

Περαιτέρω, η Επιτροπή 

προσδιόρισε τις περιφέρειες 

NUTS 2 που, με βάση τους 

ισχύοντες εθνικούς χάρτες 

περιφερειακών ενισχύσεων, 

έχουν χαρακτηριστεί ως πε-

ριοχές «α», αλλά των οποίων 

το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για περιφερειακές ενισχύ-

σεις  – Παράρτημα – περι-

φέρειες NUTS 2 – περιοχές 

«α» – ένταση ενισχύσεων – 

μη προκαθορισμένες περιο-

χές «γ» 

Σύμφωνα με το σημείο 

5.6.2 των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών για τις περιφερει-

ακές ενισχύσεις (ΕΕ 2013 C 

209/01), η Επιτροπή διεξή-

γαγε, τον Ιούνιο του 2016, 

ενδιάμεση επανεξέταση 

των εθνικών χαρτών περι-

φερειακών ενισχύσεων. Με 

βάση τα πορίσματα αυτής 

της επανεξέτασης, η Επι-

τροπή προέβη στην έκδοση 

Ανακοίνωσης για την τρο-

ποποίηση του Παραρτήμα-

τος Ι των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών σχετικά με τις ενι-

σχύσεις περιφερειακού χα-

ρακτήρα για την περίοδο 

2014-2020 (ΕΕ 2016 C 

231/01), με την οποία κα-

λεί τα κράτη μέλη να τρο-

ποποιήσουν τους εθνικούς 

τους χάρτες για την περίο-

δο από 1.1.2017 έως 

31.12.2020. Ειδικότερα, οι 

τροποποιήσεις αφορούν τα 

εξής:  

α) Τροποποίηση του κατα-

λόγου των περιοχών «α» 

Στις 29 Φεβρουαρίου 

2016, η Eurostat δημοσίευ-

σε τα στοιχεία του ΑΕΠ για 

την περίοδο 2012-2014. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, 

η Επιτροπή καθόρισε ποιες 

περιφέρειες NUTS 2 θα 

μπορούσαν να χαρακτηρι-

σθούν ως «περιοχές α» και, 

άρα, να λάβουν μεγαλύτερη 

ένταση ενίσχυσης, για τον 

λόγο ότι έχουν κατά κεφα-

λήν ΑΕΠ χαμηλότερο του 

75 % του μέσου όρου της 

ΕΕ των 28. Για την Ελλάδα, 

πρόκειται για τις περιφέ-

ρειες της Δυτικής Μακεδο-

νίας, των Ιονίων Νησιών και 

της Κρήτης (οι οποίες, με 

βάση τον ισχύοντα ελληνικό 

χάρτη περιφερειακών ενι-

σχύσεων, ανήκουν στις προ-

καθορισμένες περιοχές «γ» 

με μέγιστη ένταση ενίσχυ-

σης 15%), καθώς και η πε-

ριφέρεια της Στερεάς Ελλά-
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Νέα Ανακοίνωση της Επιτροπής για την έννοια της κρατικής         

ενίσχυσης 

η ενέργεια, οι ευρυζωνικές 

συνδέσεις, τα αεροδρόμια ή 

τα λιμάνια είναι συχνά σε 

ανταγωνισμό με παρόμοιες 

υποδομές. Σε αυτούς τους 

τομείς, η δημόσια χρηματο-

δότηση μπορεί να νοθεύει 

τον ανταγωνισμό και να επη-

ρεάζει τις συναλλαγές μετα-

ξύ κρατών μελών. Ως εκ τού-

του, θα πρέπει να λαμβάνει 

χώρα προηγούμενη εξέταση 

από την Επιτροπή, βάσει 

των κανόνων περί κρατικών 

ενισχύσεων της ΕΕ.  

Ο έλεγχος των κρατικών 

ενισχύσεων επικεντρώνεται 

στα μέτρα που έχουν επι-

πτώσεις σε διασυνοριακό 

επίπεδο. Αντίθετα, κρατική 

χρηματοδότηση που παρέ-

χεται σε δικαιούχο ο οποίος 

παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες 

σε μία περιορισμένη περιο-

χή ενός κράτους μέλους και 

είναι απίθανο να προσελκύ-

σει πελάτες από άλλα κράτη 

μέλη, και η οποία έχει μόνον 

οριακές επιπτώσεις στις 

συνθήκες των διασυνορια-

Ανακοίνωση – Επιτροπή – 

έννοια κρατικής ενίσχυσης 

– κρατικοί πόροι – πλεονέ-

κτημα – επιλεκτικότητα – 

νόθευση του ανταγωνισμού 

– κατασκευή υποδομών    

Στις 19.05.2016, η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή εξέδωσε 

Ανακοίνωση σχετικά με την 

έννοια της κρατικής ενίσχυ-

σης κατά το άρθρο 107 

παρ. 1 ΣΛΕΕ, όπου παρέχει 

διευκρινίσεις για τα βασικά 

στοιχεία της έννοιας της 

κρατικής ενίσχυσης: την 

ύπαρξη επιχείρησης, τη δυ-

νατότητα καταλογισμού στο 

Δημόσιο, τη χρηματοδότηση 

μέσω κρατικών πόρων, τη 

χορήγηση πλεονεκτήματος, 

την επιλεκτικότητα του με-

τρου και τις επιπτώσεις στον 

ανταγωνισμό και στις συναλ-

λαγές μεταξύ των κρατών 

μελών. 

Επιπλέον, η Ανακοίνωση α-

ναλύει τα εξής ζητήματα: 

Η δημόσια χρηματοδότη-

ση για την κατασκευή ή την 

αναβάθμιση μίας υποδομής 

δεν αποτελεί κρατική ενί-

σχυση, εφόσον ισχύουν ταυ-

τόχρονα τα εξής: α) η υπο-

δομή δεν αντιμετωπίζει 

άμεσο ανταγωνισμό, β) η 

ιδιωτική χρηματοδότηση 

είναι αμελητέα στον εν λόγω 

τομέα και στο οικείο κράτος 

μέλος και γ) η υποδομή δεν 

είναι σχεδιασμένη να ευνοεί 

επιλεκτικά μια συγκεκριμένη 

επιχείρηση ή κλάδο, αλλά 

παρέχει οφέλη για την κοι-

νωνία στο σύνολό της. Η 

Ανακοίνωση διευκρινίζει ότι 

τέτοια μέτρα μπορούν, επο-

μένως, να εφαρμόζονται 

από το κράτος μέλος, χωρίς 

να χρειάζεται να ελέγχονται 

σύμφωνα με τους κανόνες 

κρατικών ενισχύσεων της 

ΕΕ. Οι προϋποθέσεις αυτές 

συντρέχουν συνήθως για την 

κατασκευή δρόμων, για τις 

σιδηροδρομικές υποδομές, 

για γέφυρες, σήραγγες και 

εσωτερικές πλωτές οδούς 

και για τα δίκτυα ύδρευσης 

και αποχέτευσης. Αντίθετα, 

οι υποδομές σε τομείς όπως 

νεξέταση των περιοχών «γ», 

διότι καλύπτεται πλήρως. 

Τα κράτη μέλη που επιθυ-

μούν να τροποποιήσουν  

τους εθνικούς τους χάρτες 

περιφερειακών ενισχύσεων, 

με βάση τις ανωτέρω δια-

πιστώσεις τις Επιτροπής, 

καλούνται να κοινοποιήσουν 

τις τροποποιήσεις αυτές, το 

αργότερο μέχρι την 1η Σε-

πτεμβρίου 2016.  

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

regional_aid/

regional_aid.html 

μειωθεί κάτω από το 60% 

του μέσου όρου της ΕΕ των 

28, με συνέπεια αυτές να 

είναι από την 1η Ιανουαρίου 

2017 επιλέξιμες για υψηλό-

τερη ένταση ενίσχυσης. Στην 

περίπτωση της Ελλάδας 

πρόκειται για 7 περιφέρειες: 

την Ανατολική Μακεδονία-

Θράκη, την Κεντρική Μακε-

δονία, τη Θεσσαλία, την 

Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, 

τη Πελοπόννησο και το Βό-

ρειο Αιγαίο. Οι περιφέρειες 

αυτές μπορούν να προτα-

θούν για ένταση ενίσχυσης 

35%, αντί του 25% που   

εφαρμόζεται με τον ισχύο-

ντα χάρτη. 

γ) Τροποποίηση καταλόγου 

μη προκαθορισμένων περιο-

χών «γ» 

Τα κράτη μέλη δύνανται, 

τηρουμένης της προσαρ-

μοσμένης ειδικής κατανο-

μής για περιοχές «γ», να τρο-

ποποιήσουν τον κατάλογο 

των μη προκαθορισμένων 

περιοχών «γ» που περιλαμ-

βάνονται στους εθνικούς 

τους χάρτες, για την περίο-

δο από 1.1.2017 έως 

31.12.2020. Οι τροποποιή-

σεις αυτές δεν επιτρέπεται 

να υπερβαίνουν το 50% της 

κάλυψης μη προκαθορισμέ-

νων περιοχών «γ» κάθε κρά-

τους μέλους. Σημειώνεται 

ότι η Ελλάδα δεν επηρεάζε-

ται από την ενδιάμεση επα-

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
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Η Ανακοίνωση είναι διαθέσι-

μη και στα ελληνικά στην 

ακόλουθη ηλεκτρονική διεύ-

θυνση:   

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

modernisation/

notice_aid_en.html 

κών επενδύσεων, δεν εμπί-

πτει στους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων της 

ΕΕ. 

Η δημόσια χρηματοδότη-

ση ορισμένων πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων που δεν 

είναι εμπορικές, αλλά διατί-

θενται δωρεάν στο ευρύ 

κοινό ή έναντι ελάχιστου 

τέλους, δεν καλύπτονται 

από τους κανόνες περί κρα-

τικών ενισχύσεων. 

Όταν δημόσιοι φορείς 

αγοράζουν αγαθά ή υπηρε-

σίες μέσω διαδικασίας υπο-

βολής προσφορών που σέ-

βεται τους κανόνες της ΕΕ 

για τις δημόσιες συμβάσεις, 

αυτό είναι καταρχήν ικανό 

να εξασφαλίσει ότι η συναλ-

λαγή είναι απαλλαγμένη από 

κρατικές ενισχύσεις. 

εφαρμογής κυβερνητικών 

μέτρων στήριξης – συμπερι-

λαμβανομένης της στήριξης 

για διευκόλυνση της πορεί-

ας προς την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, την 

οποία προωθούν οι Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τις 

κρατικές ενισχύσεις στους 

τομείς του περιβάλλοντος 

και της ενέργειας. Από το 

2016, οι παραγωγοί ενέργει-

ας από ανανεώσιμες πηγές 

οφείλουν να πωλούν τον 

ηλεκτρισμό που παράγουν 

απευθείας στην αγορά, ενώ 

δημόσια στήριξη μπορεί να 

παρασχεθεί μόνον υπό μορ-

φή προσαύξησης επί της 

αγοραίας τιμής. Επίσης, από 

το 2017, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να χορηγούν ενισχύ-

σεις λειτουργίας κατόπιν 

ανταγωνιστικής διαδικασίας 

υποβολής προσφορών. 

γ) Διασφάλιση δίκαιης φορο-

λογικής επιβάρυνσης για 

όλους 

Τον Οκτώβριο του 2015, η 

Επιτροπή, κατόπιν ενδελε-

χών ερευνών, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι το Λουξεμ-

βούργο και οι Κάτω Χώρες 

παρείχαν επιλεκτικά φορο-

λογικά πλεονεκτήματα στις 

εταιρείες Fiat Finance and 

Trade και Starbucks. Και για 

Έκθεση – Επιτροπή – πολιτι-

κή ανταγωνισμού – εκσυγ-

χρονισμός κρατικών ενισχύ-

σεων – περιβάλλον και ενέρ-

γεια – φορολογικά πλεονε-

κτήματα  

Στις 15.06.2016, δημοσιεύ-

θηκε η Έκθεση της Επιτρο-

πής επί της πολιτικής αντα-

γωνισμού για το έτος 2015. 

Όσον αφορά τον τομέα των 

κρατικών ενισχύσεων, η 

Έκθεση επικεντρώνεται στις 

ακόλουθες αρχές και στο-

χους:  

α) Ενθάρρυνση των μέτρων 

ενίσχυσης για ανάπτυξη μέ-

σω του εκσυγχρονισμού των 

κανόνων για τις κρατικές 

ενισχύσεις 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 

η πρωτοβουλία για τον εκ-

συγχρονισμό των κρατικών 

ενισχύσεων (State aid mod-

ernisation, SAM) βοηθά τα 

κράτη μέλη να στοχεύσουν 

καλύτερα προς την οικονο-

μική ανάπτυξη, τη δημιουρ-

γία θέσεων εργασίας και την 

κοινωνική συνοχή. Οι νέοι 

κανόνες για τις κρατικές 

ενισχύσεις διασφαλίζουν, 

ειδικότερα, ότι η δημόσια 

χρηματοδότηση θα βοηθή-

σει στην κινητοποίηση ιδιω-

τικών επενδύσεων για την 

επίτευξη σημαντικών στό-

χων κοινού συμφέροντος, 

χωρίς να προκαλείται στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού. 

Εν προκειμένω, οι κανόνες 

του (διευρυμένου) Γενικού 

Κανονισμού Απαλλαγής κα-

τά Κατηγορία 651/2014, 

του Πλαισίου για την Έρευ-

να, την Ανάπτυξη και την 

Καινοτομία (Ε&Α&Κ), των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών 

για τις κρατικές ενισχύσεις 

χρηματοδότησης επιχειρη-

ματικού κινδύνου, καθώς 

και για τα ευρυζωνικά δί-

κτυα είναι αυτοί που δια-

δραματίζουν σημαντικό ρό-

λο για την προώθηση της 

καινοτομίας και των επενδύ-

σεων σε ολόκληρη την ΕΕ.  

β) Έλεγχος των κρατικών 

ενισχύσεων, προκειμένου να 

διασφαλιστεί μια φιλική 

προς το κλίμα και ανθεκτική 

αγορά ενέργειας, χωρίς 

άσκοπες στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού  

Προκειμένου να υποβοηθη-

θεί η μετάβαση προς μια 

πράσινη οικονομία, ένα ακό-

μη σημαντικό σημείο εστία-

σης της πολιτικής ανταγω-

νισμού είναι η διασφάλιση 

της ορθής λειτουργίας των 

αγορών και η αποφυγή   

ανισορροπιών που μπορεί 

να υπάρξουν εξαιτίας της 

Έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού                  

για το έτος 2015 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html
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διαπιστώθηκε από την Τρα-

πεζική Εποπτεία της ΕΚΤ. 

Συγκεκριμένα, μεταξύ Νοεμ-

βρίου και Δεκεμβρίου του 

2015, η Επιτροπή ενέκρινε 

μέτρα κρατικών ενισχύσεων 

για τις ανακεφαλαιοποιή-

σεις της Τράπεζας Πειραιώς 

και της Εθνικής Τράπεζας 

της Ελλάδος, κατόπιν υπο-

βολής από τις τελευταίες 

σχεδίων αναδιάρθρωσης, με 

στόχο τη διασφάλιση της 

μακροχρόνιας βιωσιμότητάς 

τους, που θα τους επιτρέψει 

να εστιάσουν εκ νέου στον 

δανεισμό προς ελληνικές 

επιχειρήσεις και να στηρί-

ξουν την ανάκαμψη της ελ-

ληνικής οικονομίας. 

Η Έκθεση είναι δημοσιευμέ-

νη και στα ελληνικά στον 

ιστότοπο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Σημειώνεται ότι 

στην ίδια ηλεκτρονική διεύ-

θυνση είναι δημοσιευμένο 

και Έγγραφο εργασίας των 

υπηρεσιών της Επιτροπής, 

με μεγαλύτερη ανάλυση των 

ίδιων ζητημάτων, το οποίο 

είναι διαθέσιμο μόνο σε  

τρεις γλώσσες (αγγλικά, γαλ-

λικά και γερμανικά). 

http://ec.europa.eu/

competition/publications/

annual_report/index.html 

τις δύο αυτές εταιρείες, οι 

αντίστοιχες εθνικές φορολο-

γικές αρχές εξέδωσαν φο-

ρολογικές αποφάσεις με τις 

οποίες μειώθηκε τεχνητά ο 

φόρος που αυτές έπρεπε να 

καταβάλουν. Σύμφωνα με 

τους κανόνες της ΕΕ για τις 

κρατικές ενισχύσεις, οι φο-

ρολογικές αποφάσεις δεν 

μπορούν να χρησιμοποιούν 

μεθοδολογίες, ασχέτως του 

πόσο πολύπλοκες είναι, για 

να μετατοπίζουν αθέμιτα τα 

κέρδη σε άλλα νομικά πρό-

σωπα, προκειμένου να μειώ-

σουν τους φόρους τους  

οποίους καταβάλλουν οι 

αρχικά υπόχρεες εταιρείες. 

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 

2015, η Επιτροπή δρομολό-

γησε επίσημη έρευνα σχετι-

κά με τη φορολογική μετα-

χείριση της McDonald’s από 

το Λουξεμβούργο, ενώ εξέ-

φρασε την ανησυχία της ότι 

οι φορολογικές αποφάσεις 

ενδέχεται να περιλαμβάνουν 

ζητήματα σχετικά με κρατι-

κές ενισχύσεις και όσον  

αφορά τις υποθέσεις της 

Apple στην Ιρλανδία και της 

Amazon στο Λουξεμβούργο. 

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή συ-

νεχίζει την έρευνά της σχετι-

κά με τις πρακτικές φορολο-

γικών αποφάσεων που ε-

φαρμόζονται σε όλα τα κρά-

τη μέλη της ΕΕ. 

δ) Στήριξη της οικονομικής 

ανάκαμψης και ελαχιστοποί-

ηση των στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού στον τραπεζι-

κό κλάδο 

Τον Ιανουάριο του 2015, 

τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία για 

την ανάκαμψη και εξυγίαν-

ση των τραπεζών (Bank 

Resolution and Recovery 

Directive, BRRD), με την 

οποία καθορίζονται οι κανό-

νες για την εξυγίανση των 

τραπεζών και των μεγάλων 

επιχειρήσεων επενδύσεων 

σε όλα τα κράτη μέλη. Κρα-

τικές ενισχύσεις προς προ-

βληματικές τράπεζες, που 

κοινοποιούνται στην Επιτρο-

πή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2015, μπορούν να χορη-

γούνται, μόνον εφόσον η 

τράπεζα τεθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της BRRD, παράλ-

ληλα με τους κανόνες της 

ΕΕ για τις κρατικές ενισχύ-

σεις. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 

με όσα σημειώνει η Επιτρο-

πή στην Έκθεσή της, οι κα-

νόνες για τις κρατικές ενι-

σχύσεις διαδραμάτισαν καί-

ριο ρόλο για την υποστήριξη 

των προσπαθειών των μεγα-

λύτερων ελληνικών τραπε-

ζών να αντιμετωπίσουν την 

υστέρηση κεφαλαίων που 

Απόφαση του ΓεΔΕΕ για το γερμανικό καθεστώς ενισχύσεων για 

ΑΠΕ – Τ-47/15 

των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (εφεξής: νόμος 

του 2012).   

Ο νόμος του 2012 προέβλε-

πε, ειδικότερα, τη θέσπιση 

ειδικών τιμολογίων τροφο-

δότησης καθώς και πριμο-

δοτήσεων αγοράς, που εξα-

σφάλιζαν στους παραγω-

Γενικό Δικαστήριο – γερμα-

νικός νόμος του 2012 –  

ανανεώσιμες πηγές ενέργει-

ας – Τ-47/15 – τιμολόγια 

τροφοδότησης – πριμοδοτή-

σεις αγοράς – φορείς δια-

χείρισης δικτύου – επιβά-

ρυνση EEG – απαλλαγή – 

μεγάλοι καταναλωτές ενέρ-

γειας – κρατικοί πόροι 

Στις 10 Μαΐου 2016, το Γενι-

κό Δικαστήριο εξέδωσε την 

απόφασή του στην υπόθεση 

Τ-47/15. Στην υπόθεση αυ-

τή, η Γερμανία άσκησε 

προσφυγή ακυρώσεως κατά 

της απόφασης 2015/1585 

της Επιτροπής σχετικά με το 

καθεστώς ενισχύσεων της 

Γερμανίας για τη στήριξη 

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html
http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html
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ιδρύει ή ορίζει ως υπεύθυ-

νους για τη διαχείριση της 

ενίσχυσης. Οι ΔΣΜ ήταν, 

βέβαια, επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού δικαίου, ωστόσο, 

αφενός, εκπλήρωναν νομι-

κές υποχρεώσεις που απέρ-

ρεαν από τον νόμο του 

2012 και, αφετέρου, τελού-

σαν υπό αυστηρή παρακο-

λούθηση από το κράτος 

όσον αφορά τη διαχείριση 

της επιβάρυνσης ΕΕG. 

Περαιτέρω, το γεγονός ότι 

το γερμανικό κράτος δεν 

έχει πρόσβαση στα κεφά-

λαια που δημιουργούνται 

από την επιβάρυνση EEG, 

υπό την έννοια ότι τα κεφά-

λαια αυτά δεν εμφανίζονταν 

στον κρατικό προϋπολογι-

σμό, δεν εμποδίζει τον χα-

ρακτηρισμό τους ως κρατι-

κών πόρων. Όπως τόνισε το 

ΓεΔΕΕ, το κράτος είχε κυρι-

αρχική επιρροή επί της χρή-

σης των πόρων, καθώς ήταν 

σε θέση να καθορίσει εκ 

των προτέρων ποιοι είναι οι 

στόχοι που έπρεπε να επι-

διωχθούν και πώς μπορού-

σαν να χρησιμοποιηθούν    

οι πόροι αυτοί στο σύνολό  

τους. 

Ως εκ τούτου, το σύστημα 

που θέσπισε η Γερμανία 

διέφερε ουσιωδώς από εκεί-

νο στην υπόθεση Preussen 

Elektra (C-379/98), δεδομέ-

νου ότι, στην τελευταία αυτή 

υπόθεση, δεν υπήρχε αντί-

στοιχη επιβάρυνση ούτε είχε 

ιδρυθεί ή ορισθεί φορέας 

για τη διαχείριση των πό-

ρων, αλλά, αντίθετα, οι υπο-

χρεώσεις που επιβάλλονταν 

στις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

έπρεπε να εκπληρώνονται 

από τις ίδιες και με δικούς 

τους χρηματικούς πόρους.  

γούς ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές 

τιμή υψηλότερη από αυτήν 

της αγοράς για την ηλεκτρι-

κή ενέργεια που παρήγαγαν. 

Περαιτέρω, οι φορείς διαχεί-

ρισης δικτύου, οι οποίοι 

ήταν υποχρεωμένοι να αγο-

ράζουν την ηλεκτρική ενέρ-

γεια από τους παραγωγούς 

στις υψηλότερες αυτές τι-

μές, όφειλαν στη συνέχεια 

να διαβιβάζουν άμεσα την 

ηλεκτρική ενέργεια στους 

αντίστοιχους Διαχειριστές 

Συστημάτων Μεταφοράς 

(ΔΣΜ) οι οποίοι, με τη σειρά 

τους, τους αποζημίωναν για 

το σύνολο των δαπανών που 

προέκυπταν από τα τιμολό-

για τροφοδότησης και τις 

πριμοδοτήσεις αγοράς. Οι 

ΔΣΜ ήταν ανώνυμες εται-

ρίες του ιδιωτικού δικαίου, 

οι οποίες ήταν υποχρεωμέ-

νες να αγοράζουν την ηλε-

κτρική ενέργεια που παρα-

γόταν στην περιοχή τους και 

να την πωλούν στην αγορά. 

Εάν η τιμή που λάμβαναν 

στην αγορά δεν επαρκούσε 

για την κάλυψη της οικονο-

μικής επιβάρυνσης που προ-

έκυπτε από τις υποχρεώσεις 

τους προς τους φορείς δια-

χείρισης δικτύων, οι ΔΣΜ 

είχαν το δικαίωμα να ζητή-

σουν από τους προμηθευτές 

ηλεκτρικής ενέργειας να 

καταβάλουν ποσοστό της 

επιβάρυνσης αυτής, η οποία 

στην πράξη μετακυλιόταν 

στους καταναλωτές (εφε-

ξής: επιβάρυνση ΕΕG). Ωστό-

σο, ορισμένες ενεργοβόρες 

βιομηχανίες είχαν τη δυνα-

τότητα να εξαιρεθούν από 

αυτήν την επιβάρυνση, ού-

τως ώστε να μην ζημιωθεί η 

διεθνής τους ανταγωνιστικό-

τητα.  

Η Επιτροπή, με την απόφα-

σή της, έκρινε ότι τα τιμολό-

για τροφοδότησης και οι 

πριμοδοτήσεις αγοράς, που 

εξασφάλιζαν στους παραγω-

γούς ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ υψηλότερη τιμή 

από αυτήν της αγοράς, συ-

νιστούσαν κρατική ενίσχυση 

συμβιβάσιμη με την εσωτε-

ρική αγορά. Αντίστοιχα, 

έκρινε ότι η μείωση της επι-

βάρυνσης ΕΕG για τους με-

γάλους καταναλωτές ενέρ-

γειας συνιστούσε και αυτή 

κρατική ενίσχυση, η οποία 

όμως ήταν συμβιβάσιμη 

μόνον υπό προϋποθέσεις. 

Ως εκ τούτου, η Γερμανία 

υποχρεώθηκε να προβεί 

στην ανάκτηση όσων ενισχύ-

σεων δεν πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις που έθεσε η 

Επιτροπή.   

H Γερμανία, στο πλαίσιο της 

προσφυγής ακυρώσεως που 

άσκησε ενώπιον του ΓεΔΕΕ, 

αμφισβήτησε την κρίση της 

Επιτροπής όσον αφορά το 

χαρακτηρισμό των μέτρων 

ως κρατικών ενισχύσεων 

και, συγκεκριμένα, ως προς 

τη χορήγηση ενός οικονομι-

κού πλεονεκτήματος υπέρ 

των ενεργοβόρων επιχειρή-

σεων και ως προς την ύπαρ-

ξη κρατικών πόρων.  

Στην απόφασή του, το Γενι-

κό Δικαστήριο επισήμανε ότι 

το μέτρο της μείωσης της 

επιβάρυνσης ΕΕG απαλλάσ-

σει τους μεγάλους κατανα-

λωτές από μία επιβάρυνση 

που υπό κανονικές συνθή-

κες θα επωμίζονταν οι ίδιοι 

και, συνεπώς, τους παρέχει 

ένα οικονομικό πλεονέκτημα 

υπό την έννοια του άρθρου 

107 παρ. 1 ΣΛΕΕ.  

Ακολούθως, το Γενικό Δι-

καστήριο, εξετάζοντας την 

προϋπόθεση της ύπαρξης 

κρατικών πόρων σε σχέση 

με τον μηχανισμό που θέσπι-

σε ο νόμος του 2012, υπεν-

θύμισε ότι, κατά πάγια νομο-

λογία, η απαγόρευση του 

άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ 

καλύπτει και τις ενισχύσεις 

που  χορηγούνται από δημό-

σιους ή ιδιωτικούς φορείς, 

τους οποίους το κράτος  
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Έγκριση της παράτασης ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για 

Τράπεζες – SA.45629 

υφίσταται σε μικρότερο 

βαθμό σε σύγκριση με τους 

προηγούμενους μήνες. 

Το ελληνικό καθεστώς εγγυ-

ήσεων για τις Τράπεζες εγ-

κρίθηκε αρχικά τον Νοέμ-

βριο του 2008 και παρατά-

θηκε αρκετές φορές, με 

τελευταία φορά αυτήν του 

Δεκεμβρίου του 2015 που 

διήρκησε έως το τέλος Ιουνί-

ου του 2016. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_45629 

Επιτροπή – απόφαση – τρά-

πεζες – καθεστώς εγγυήσε-

ων – αντιμετώπιση σοβαρής 

διαταραχής στην οικονομία 

– άρθρο 107  παρ. 3 στχ. β’ 

ΣΛΕΕ – παράταση   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε-

νέκρινε την παράταση του 

ελληνικού καθεστώτος εγγυ-

ήσεων για τα πιστωτικά  

ιδρύματα για το διάστημα 

από την 1η Ιουλίου 2016 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2016. Ειδικότερα, ενώ η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 

κατάσταση της ρευστότητας 

των ελληνικών τραπεζών 

βελτιώνεται σταδιακά, ταυ-

τόχρονα εκτίμησε ότι η εξά-

μηνη παράταση του κάθε-

στώτος εγγυήσεων είναι  

αναγκαία για την αντιμετώ-

πιση σοβαρής διαταραχής 

στην οικονομία της Ελλάδας 

και, άρα, είναι εν τέλει συμ-

βιβάσιμη με την εσωτερική 

αγορά βάσει του άρθρου 

107  παρ. 3 στχ. β’ ΣΛΕΕ. 

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα 

υπέβαλε στην Επιτροπή μία 

επιστολή της Κεντρικής Τρά-

πεζας της Ελλάδας, διά της 

οποίας επιβεβαιώνεται η 

ανάγκη για παράταση του 

καθεστώτος με στόχο τη 

διαφύλαξη της σταθερότη-

τας του χρηματοοικονομι-

κού συστήματος στην Ελλά-

δα, αν και η ανάγκη αυτή 

Ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων βάσει του ΓΑΚ για ζημίες από   

θεομηνίες 

γ) SA.44789 

Με το καθεστώς αυτό χορη-

γούνται ενισχύσεις σε περιο-

χές του Δήμου Σκύδρας της 

Περιφερειακής Ενότητας 

Πέλλας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας για 

την αποκατάσταση των ζημι-

ών που υπέστησαν από τις 

πλημμύρες στις 14 και 15 

Σεπτεμβρίου 2014. Το κα-

θεστώς έχει διάρκεια από 

21.03.2016 έως 15.09. 

2018. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44789 

 

δ) SA.44791 

Το καθεστώς αυτό αφορά 

ενισχύσεις για τις ζημίες 

που προκάλεσε ο ανεμο-

στρόβιλος στις 21 Σεπτεμ-

βρίου 2015 στις ακόλου- 

θες περιοχές: α) στις Τ.Κ. 

καθεστώς ενισχύσεων – 

Γενικός Απαλλακτικός Κανο-

νισμός 651/2014 – θεομη-

νίες – πλημμύρες – ζημίες  

Η Ελλάδα θέσπισε, με βάση 

τον Γενικό Απαλλακτικό Κα-

νονισμό 651/2014, διάφο-

ρα καθεστώτα ενισχύσεων, 

που στόχο έχουν την αποκα-

τάσταση των ζημιών σε κτί-

ρια που προκλήθηκαν από 

ορισμένες θεομηνίες (πλημ-

μύρες, ανεμοστρόβιλοι) σε 

διάφορες περιοχές της χώ-

ρας. Τα καθεστώτα αυτά 

είναι, ειδικότερα, τα εξής: 

α) SA.44785 

Το καθεστώς αυτό αφορά 

περιοχές του Δήμου Σκοπέ-

λου της Περιφερειακής Ενό-

τητας Σποράδων της Περι-

φέρειας Θεσσαλίας, που 

επλήγησαν από πλημμύρες 

στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 

2015 και έχει διάρκεια από 

21.03.2016 έως 23.09. 

2019. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44785 

 

β) SA.44787 

Οι ενισχύσεις βάσει αυτού 

του καθεστώτος χορηγού-

νται σε περιοχές των Δήμων 

Παύλου Μελά και Ωραιο-

κάστρου της Περιφερειακής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας, που επλήγησαν 

από τις πλημμύρες της 18ης 

Ιουνίου 2015. Η διάρκεια 

του καθεστώτος είναι από 

21.03.2016 έως 18.06. 

2019. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44787 
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κής Ενότητας Ημαθίας της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας, που επλήγησαν 

από τις πλημμύρες του Νο-

εμβρίου και Δεκεμβρίου 

2014, και θα έχει διάρκεια 

από 21.03.2016 έως 

31.12.2018.  

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/263270/263270_1

734643_22_1.pdf 

 

ι) SA.45238 

Το καθεστώς αυτό αφορά 

σε περιοχές του Δήμου Κε-

φαλλονιάς της Περιφερεια-

κής Ενότητας Κεφαλληνίας 

της Περιφέρειας Ιονίων Νή-

σων, που επλήγησαν από 

την πλημμύρα της 25ης Σε-

πτεμβρίου 2015, και θα έχει 

διάρκεια από 11.05.2016 

έως 25.09.2019. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/264048/264048_1

746203_22_1.pdf 

 

κ) SA.45240 

Το καθεστώς αυτό αφορά 

σε περιοχές της Περιφέ-

ρειας Αττικής, που επλήγη-

σαν από τις πλημμύρες της 

22ας και της 23ης Οκτω-

βρίου 2015, και θα έχει 

διάρκεια από 11.05.2016 

έως 23.10.2019. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/264050/264050_1

746216_22_1.pdf 

Ασπροχώματος και Λαίικων, 

της Δ.Ε. Καλαμάτας, του 

Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. 

Μεσσηνίας, της Περιφέρει-

ας Πελοποννήσου, β) στην 

περιοχή ‘Μπουρνιάς’, της 

Δ.Κ. Καλαμάτας, της Δ.Ε. 

Καλαμάτας, του Δήμου Κα-

λαμάτας, της Π.Ε. Μεσση-

νίας, της Περιφέρειας Πελο-

ποννήσου, γ) στην Δ.Κ. Σκά-

λας και στην Τ.Κ. Λεήμονα, 

της Δ.Ε. Σκάλας, του Δήμου 

Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας, 

της Περιφέρειας Πελοποννή-

σου, και δ) στις Τ.Κ. Έλους 

και Αστερίου, της Δ.Ε. 

Έλους, του Δήμου Ευρώτα, 

της Π.Ε. Λακωνίας, της Περι-

φέρειας Πελοποννήσου. Η 

διάρκεια του καθεστώτος 

είναι από 21.03.2016 έως 

21.09.2019. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44791 

 

ε) SA.45328 

Οι ενισχύσεις βάσει αυτού 

του καθεστώτος χορηγού-

νται για την αποκατάσταση 

των ζημιών σε κτίρια, οι ο-

ποίες προκλήθηκαν από την 

πλημμύρα της 21ης και της 

22ας Οκτωβρίου 2015 σε 

περιοχές α) του Δήμου Δυτι-

κής Αχαΐας της Περιφερεια-

κής Ενότητας Αχαΐας της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-

δος και β) του Δήμου Αν-

δραβίδας – Κυλλήνης της 

Περιφερειακής Ενότητας 

Ηλείας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδος. Η διάρκει-

α του καθεστώτος είναι από 

25.05.2016 έως 22.10. 

2019. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/264182/264182_1

748901_22_1.pdf 

στ) SA.44766  

Το καθεστώς αυτό αφορά 

περιοχές του Δήμου Οιχα-

λίας της Περιφερειακής Ενό-

τητας Μεσσηνίας της Περι-

φέρειας Πελοποννήσου, που 

επλήγησαν από τις πλημμύ-

ρες της 6ης και της 7ης 

Μαρτίου 2015 και θα έχει 

διάρκεια από 21.03.2016 

έως 07.03.2019. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/263263/263263_1

734595_22_1.pdf 

 

ζ) SA.44768 

Το καθεστώς αυτό αφορά 

περιοχές του Δήμου Σουφλί-

ου της Περιφερειακής Ενό-

τητας Έβρου της Περιφέρει-

ας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, που επλήγησαν 

από τις πλημμύρες της 7ης 

Μαΐου 2015, και θα έχει 

διάρκεια από 21.03.2016 

έως 07.05.2019. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/263265/263265_1

734608_22_1.pdf 

 

η) SA.44770  

Το καθεστώς αυτό αφορά 

περιοχές των Περιφερεια-

κών Ενοτήτων Ροδόπης και 

Ξάνθης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, που επλήγησαν 

από τις πλημμύρες του Μαρ-

τίου 2015, και θα έχει διάρ-

κεια από 21.03.2016 έως 

31.03.2019.  

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/263268/263268_1

734630_22_1.pdf 

 

θ) SA.44772  

Το καθεστώς αυτό αφορά 

σε περιοχές του Δήμου Αλε-

ξανδρείας της Περιφερεια-
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Ελληνικό καθεστώς για αποκατάσταση ζημιών στον αγροτικό      

τομέα – SA.45329 

2019 και η ένταση της ενί-

σχυσης ανέρχεται σε ποσο-

στό 100%. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/264183/264183_1

748905_22_1.pdf 

καθεστώς ενισχύσεων – 

πλημμύρα – Κανονισμός 

702/2014 – ζημίες – αγρο-

τικός τομέας 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει 

του απαλλακτικού Κανονι-

σμού 702/2014, καθεστώς 

ενισχύσεων για την αποκα-

τάσταση των ζημιών που 

προκάλεσε η πλημμύρα της 

21ης και της 22ας Οκτω-

βρίου 2015 σε περιοχές: α) 

του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 

της Περιφερειακής Ενότη-

τας Αχαΐας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδος και β) του 

Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλή-

νης της Περιφερειακής Ενό-

τητας Ηλείας της Περιφέ-

ρειας Δυτικής Ελλάδος. 

Το καθεστώς έχει διάρκεια 

από 25.05.2016 έως 22.10. 

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για την απασχόληση εργαζομένων 

– SA.45141 

ένταση της ενίσχυσης θα 

ανέλθει στο 50%. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/263854/263854_1

743248_22_1.pdf 

καθεστώς ενισχύσεων – 

Γενικός Απαλλακτικός Κανο-

νισμός 651/2014 – εργαζό-

μενοι άνω των 50 ετών – 

απασχόληση  

Θεσπίστηκε, βάσει του 

άρθρου 32 του Γενικού Α-

παλλακτικού Κανονισμού 

651/2014, πρόγραμμα επι-

χορήγησης επιχειρήσεων 

για την απασχόληση 15.000 

ατόμων που βρίσκονται σε 

ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. 

Το καθεστώς ενισχύσεων 

αφορά, ειδικότερα, εργαζό-

μενους ηλικίας άνω των 50 

ετών. 

Η διάρκεια του καθεστώτος 

είναι από 24.03.2016 έως 

31.12.2019 και η μέγιστη 

Κυπριακές ενισχύσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας οφει-

λετών – SA.45004 

φυσικά πρόσωπα που δεν 

συνιστούν επιχειρήσεις δεν 

μπορούν να χαρακτηρι-

σθούν ως κρατικές ενισχύ-

σεις, ενώ ως προς τις πολύ 

μικρές επιχειρήσεις η Επι-

τροπή επισήμανε ότι πρόκει-

ται για πολύ μικρά ποσά που 

εμπίπτουν στον κανόνα de 

minimis. Η Επιτροπή εξέτα-

σε, επίσης, κατά πόσον το 

μέτρο θα μπορούσε να πα-

ρέχει ένα έμμεσο πλεονέ-

κτημα στις τράπεζες που 

συμμετέχουν στο καθεστώς 

και διαπίστωσε ότι το μέτρο 

αυξάνει τα ποσά που θα 

λαμβάνουν οι τράπεζες από 

τα μη-εξυπηρετούμενα δά-

Επιτροπή – απόφαση – Κύ-

προς – δανειολήπτες – ιδιω-

τικά νοικοκυριά – πολύ μι-

κρές επιχειρήσεις – μη επι-

στρεπτέα επιχορήγηση – 

έμμεσο πλεονέκτημα  

Η Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση, με την οποία έκρινε 

ότι ένα κυπριακό καθεστώς 

ενισχύσεων για τη στήριξη 

των ιδιωτικών νοικοκυριών-

φυσικών προσώπων και πο-

λύ μικρών επιχειρήσεων, οι 

οποίες αντιμετωπίζουν δυ-

σκολίες στην αποπληρωμή 

των δανείων τους, είναι σύμ-

φωνο με τους κανόνες κρα-

τικών ενισχύσεων της ΕΕ. 

Ειδικότερα, το μέτρο προ-

βλέπει την παροχή μη επι-

στρεπτέας επιχορήγησης σε 

οφειλέτες, τα δάνεια των 

οποίων έχουν ασφαλισθεί 

έναντι της κύριας κατοικίας 

τους. Ο στόχος του μέτρου 

είναι να αποφευχθεί ο κίν-

δυνος οι οφειλέτες αυτοί να 

χάσουν την κύρια κατοικία 

τους. Η επιχορήγηση θα 

καταβληθεί μέσω των τρα-

πεζών της Κύπρου, με μέγι-

στο όριο το ποσό των 

10.000 € ανά έτος και ανά 

δανειολήπτη, για μέγιστο 

χρονικό διάστημα τριών δια-

δοχικών ετών.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

οι επιχορηγήσεις προς τα 
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τον στόχο της διάσωσης της 

κύριας κατοικίας των οφει-

λετών και πληροί τις προϋ-

ποθέσεις της αναγκαιότητας 

και αναλογικότητας. Η Επι-

τροπή, ως εκ τούτου, κατέ-

ληξε στο συμπέρασμα ότι το 

καθεστώς είναι στο σύνολό 

του συμβατό με τους κανό-

νες της ΕΕ. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_45004 

νειά τους. Συνεπώς, παρέχε-

ται ένα έμμεσο πλεονέκτημα 

στις τράπεζες το οποίο μπο-

ρεί να χαρακτηρισθεί ως 

κρατική ενίσχυση. Ωστόσο, η 

Επιτροπή εκτίμησε ότι, όσον 

αφορά τα νοικοκυριά, πρό-

κειται για μέτρο κοινωνικού 

χαρακτήρα, το οποίο είναι 

συμβιβάσιμο με το άρθρο 

107 παρ. 2 στχ. α’ ΣΛΕΕ, 

δεδομένου ότι οι ενισχύσεις 

είναι καλά στοχευμένες, 

περιορισμένες σε χρόνο και 

έκταση, καθώς και ότι οι 

έμμεσες ενισχύσεις προς τις 

τράπεζες ήταν περιορισμέ-

νες σε ό, τι είναι αναγκαίο 

για την επίτευξη του στόχου 

τους, δηλαδή την αποτροπή 

της πιθανότητας οι οφειλέ-

τες να χάσουν το σπίτι στο 

οποίο ζουν. Επιπλέον, δεδο-

μένου ότι όλες οι τράπεζες 

που έχουν ιδρυθεί στην Κύ-

προ είναι σε θέση να συμμε-

τάσχουν στο καθεστώς, η 

Επιτροπή έκρινε ότι δεν τίθε-

ται ζήτημα διακριτικής μετα-

χείρισης. Τέλος, η Επιτροπή 

έκρινε ότι η έμμεση ενίσχυ-

ση υπέρ των τραπεζών, που 

προκύπτει από την παροχή 

επιχορήγησης σε πολύ μι-

κρές επιχειρήσεις, είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 107 

παρ. 3 στχ. γ’ ΣΛΕΕ, διότι το 

μέτρο είναι κατάλληλο για 

πλέον, η Επιτροπή διαπίστω-

σε ότι η παράταση δεν πα-

ραβιάζει την Οδηγία 2014/ 

59/ΕΕ για την ανάκαμψη 

και την εξυγίανση των πι-

στωτικών ιδρυμάτων.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_45598 

Επιτροπή – απόφαση – Κύ-

προς – τράπεζες – κάθε-

στώς εγγυήσεων – παράτα-

ση – άρθρο 107 παρ. 3 στχ. 

β΄ ΣΛΕΕ  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε-

νέκρινε, βάσει των κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων 

της ΕΕ,  την παράταση, έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2016, 

του καθεστώτος εγγυήσεων 

για τα πιστωτικά ιδρύματα 

στην Κύπρο. Πρόκειται για 

την όγδοη κατά σειρά παρά-

ταση του εν λόγω καθεστώ-

τος, μετά την αρχική του 

έγκριση το Νοέμβριο του 

2012.  

Η Επιτροπή έκρινε ότι η τε-

λευταία αυτή παράταση του 

μέτρου είναι σύμφωνη με το 

άρθρο 107 παρ. 3 στχ. β΄ 

ΣΛΕΕ ως ενίσχυση για την 

άρση σοβαρής διαταραχής 

της οικονομίας κράτους 

μέλους, διότι πληροί τις προ-

ϋποθέσεις της καταλληλότη-

τας, αναγκαιότητας και ανα-

λογικότητας σε σχέση με τον 

στόχο που επιδιώκει. Επι-

Όγδοη παράταση του κυπριακού καθεστώτος εγγυήσεων για 

Τράπεζες - SA.45598 

κυπριακές αρχές, και κατέ-

ληξε στο συμπέρασμα ότι 

πληροί όλες τις προϋποθέ-

σεις συμβατότητας που πε-

ριλαμβάνονται στις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές σχετικά 

με τις κρατικές ενισχύσεις 

στον γεωργικό και τον δασο-

νομικό τομέα και στις αγρο-

τικές περιοχές για την περίο-

Επιτροπή – απόφαση – Κύπ-

ρος – θεομηνίες – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τη 

γεωργία – ζημίες 

Με απόφαση που εξέδωσε 

στις 24.02.2014, η Επιτρο-

πή έκρινε ότι  το καθεστώς 

ενισχύσεων της Κύπρου με 

τίτλο «Εθνικό Πλαίσιο χορή-

γησης Κρατικών Ενισχύσεων 

για την αντιστάθμιση ζημιών 

στον τομέα της γεωργίας για 

την περίοδο 2014 – 2020» 

είναι σύμφωνο με το άρθρο 

107 παράγραφος 2 στχ. β’ 

και 107 παράγραφος 3 στχ. 

γ’ της ΣΛΕΕ. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή εξέ-

τασε το καθεστώς, κατόπιν 

κοινοποίησής του από τις 

Έγκριση κυπριακού καθεστώτος ενισχύσεων για θεομηνίες στη 

γεωργία -SA.43038 
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Το καθεστώς θα έχει διάρ-

κεια μέχρι τις 31 Δεκεμ-

βρίου 2020 και οι ενισχύ-

σεις που θα χορηγηθούν 

βάσει αυτού  θα έχουν τη 

μορφή άμεσης επιχορήγη-

σης.  

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/260358/260358_1

755429_80_2.pdf 

δο 2014-2020 (ΕΕ 2014 C 

204/1). 

Με το εν λόγω καθεστώς 

καθορίζεται η εθνική πολιτι-

κή της Κύπρου για τη διαχεί-

ριση των ζημιών στον τομέα 

της πρωτογενούς γεωργικής 

παραγωγής. Οι ενισχύσεις 

δύνανται να καλύψουν ζη-

μιές στη γεωργική παραγω-

γή ή στα μέσα παραγωγής, 

περιλαμβανομένων των κτι-

ρίων και των φυτειών, από 

θεομηνίες και έκτακτα γεγο-

νότα, καθώς και από δυσμε-

νή κλιματικά φαινόμενα που 

μπορούν να εξομοιωθούν με 

θεομηνία και δεν καλύπτο-

νται από υφιστάμενα γεωρ-

γοασφαλιστικά συστήματα. 

Στόχος της πολιτικής αυτής 

είναι οι ενισχύσεις προς  

τους γεωργούς για την επα-

νόρθωση τέτοιων ζημιών να 

καταβάλλονται εντός τεσσά-

ρων ετών από την ημερομη-

νία επέλευσης του γεγονό-

τος, προκειμένου να από-

τραπεί ο κίνδυνος στρέβλω-

σης των συνθηκών ανταγω-

νισμού.  

Συμβατές οι ενισχύσεις για τη διακοπή λειτουργίας σταθμών λιγνί-

τη στη Γερμανία - SA.42536 

Περαιτέρω, η Επιτροπή κα-

τέληξε στο συμπέρασμα ότι 

το μέτρο προωθεί περιβαλ-

λοντικούς στόχους της ΕΕ, 

δεδομένου ότι βοηθά τη 

Γερμανία να επιτύχει σημα-

ντική μείωση των εκπομπών 

CO2. Σε αυτή τη βάση, η 

Επιτροπή κατέληξε στο συ-

μπέρασμα ότι οι επιπτώσεις 

του μέτρου στην αγορά   

ηλεκτρικής ενέργειας ανα-

μένεται να είναι περιορισμέ-

νες και ότι οι ενδεχόμενες 

στρεβλώσεις του ανταγωνι-

σμού που προκαλεί η ενί-

σχυση αντισταθμίζονται σε 

μεγάλο βαθμό από τα περι-

βαλλοντικά οφέλη. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_42536 

Γερμανία – σταθμοί λιγνίτη 

– διακοπή λειτουργίας – 

απόφαση Επιτροπής – μείω-

ση εκπομπών CO2 – περι-

βάλλον  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 

απόφαση που εξέδωσε στις 

27.05.2016, έκρινε ότι γερ-

μανικό μέτρο που προβλέπει 

τη χορήγηση κρατικής χρη-

ματοδότησης, ύψους 1,6 

δισ. ευρώ, για τη διακοπή 

λειτουργίας και το μετέπειτα 

κλείσιμο οκτώ λιγνιτικών 

σταθμών παραγωγής ηλεκ-

τρικής ενέργειας είναι σύμ-

φωνο με το άρθρο 107 παρ. 

3 γ’ ΣΛΕΕ.  

Η καύση λιγνίτη αποτελεί 

έναν από τους πιο ρυπογό-

νους τρόπους για την παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στη Γερμανία, όπου η αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας χα-

ρακτηρίζεται σήμερα από 

πλεονάζουσα παραγωγική 

ικανότητα, ο λιγνίτης εξακο-

λουθεί να είναι η κύρια τε-

χνολογία και το 24% της 

συνολικής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας που παρήχθη το 2015 

προήλθε από λιγνίτη. Σύμ-

φωνα με το σχέδιο που κοι-

νοποίησε η Γερμανία, ο 

πρώτος σταθμός έχει προ-

γραμματιστεί να σταματήσει 

να λειτουργεί τον Οκτώβριο 

του 2016 και ο τελευταίος 

τον Οκτώβριο του 2019. Με 

τη διακοπή λειτουργίας και 

το κλείσιμο των οκτώ εργο-

στασίων παραγωγής ενέρ-

γειας η γερμανική κυβέρνη-

ση σκοπεύει να μειώσει τις 

εκπομπές CO2 κατά 11 - 

12.500.000 τόνους ετησίως 

από το έτος 2020, όταν δη-

λαδή και τα οκτώ εργοστά-

σια θα έχουν σταματήσει να 

λειτουργούν.  

Σύμφωνα με το σχεδιαζόμε-

νο μέτρο, οι δαπάνες για το 

κλείσιμο των εγκαταστά-

σεων θα βαρύνει τις ίδιες 

τις επιχειρήσεις, οι οποίες, 

ωστόσο, θα λάβουν αποζη-

μίωση. Η Επιτροπή αξιολό-

γησε την αποζημίωση που 

θα καταβληθεί στις επιχει-

ρήσεις και διαπίστωσε ότι 

βασίζεται κατά κύριο λόγο 

στα διαφυγόντα κέρδη που 

οι φορείς εκμετάλλευσης 

των οκτώ εργοστασίων θα 

αποκόμιζαν, αν συνέχιζαν 

να λειτουργούν στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας για 

άλλα τέσσερα χρόνια. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/260358/260358_1755429_80_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/260358/260358_1755429_80_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/260358/260358_1755429_80_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/260358/260358_1755429_80_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42536
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42536
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42536
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42536
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Το Γενικό Δικαστήριο, αφού 

υπενθύμισε ότι η έμμεση 

κρατική εγγύηση υπέρ των 

ΕPIC αποτελεί εγγενές χα-

ρακτηριστικό του καθεστώ-

τος που διέπει τους συγκε-

κριμένους οργανισμούς και 

απορρέει, κυρίως, από το 

γεγονός ότι αυτοί δεν υπόκε-

ινται στις κοινές διαδικασίες 

αφερεγγυότητας, ακύρωσε 

την προσβαλλόμενη απόφα-

ση της Επιτροπής, διότι δεν 

απέδειξε ότι υπήρξε πράγ-

ματι επιλεκτικό πλεονέκτημα 

υπέρ του IFP, που έχει τη 

νομική μορφή EPIC, υπό την 

έννοια ότι οι προμηθευτές 

του θα του επιφύλασσαν, 

λόγω της εγγυήσεως, ευνοϊ-

κότερη μεταχείριση, μειώνο-

ντας τις τιμές των προϊόντων 

ή των υπηρεσιών τους, ως 

έκφραση της ευνοϊκότερης 

εκτιμήσεώς τους για τον 

κίνδυνο πτωχεύσεώς του. 

 
 

ΓεΔΕΕ Τ-162/13, 09.06. 

2016, Magic Mountain Klet-

terhallen GmbH κ.λπ./Επι-

τροπή 

Λέξεις κλειδιά 

προσφυγή ακυρώσεως – κα-

θεστώς ενισχύσεων – ενι-

σχύσεις για την κατασκευή 

και εκμετάλλευση των εγκα-

ταστάσεων αναρρίχησης του 

σωματείου Deutscher Alpen-

verein – οικονομική ανάλυ-

ση πιο συγκεκριμένη – αδυ-

ναμία της αγοράς – στόχος 

γενικού συμφέροντος – άρ-

θρο 107 παρ. 3 στοιχείο γ’ 

ΣΛΕΕ – άρθρο 108 παρ. 2 

και 3 ΣΛΕΕ – σοβαρές δυ-

σχέρειες 

ΓεΔΕΕ Τ-47/15, 10.05. 

2016, Γερμανία/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

γερμανικός νόμος περί ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας 

(νόμος EEG του 2012) – 

ηλεκτρική ενέργεια – μειω-

μένη επιβάρυνση EEG – με-

γάλοι καταναλωτές ενέργει-

ας – εν μέρει μη συμβατές 

ενισχύσεις – έννοια της κρα-

τικής ενισχύσεως – πλεονέ-

κτημα – κρατικοί πόροι 

Νομικό ζήτημα 

Η «επιβάρυνση EEG», που 

προβλεπόταν στον γερμανι-

κό νόμο για τη στήριξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας του 2012, η οποία 

αποσκοπούσε στην αντι-

στάθμιση του επιπλέον κό-

στους που συνεπαγόταν για 

τις ιδιωτικές επιχειρήσεις η 

υποχρέωση αγοράς της  

ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ σε τιμή υψηλότερη της 

αγοραίας, συνιστά χρηματο-

δότηση μέσω κρατικών πό-

ρων, χωρίς να ασκεί επιρ-

ροή το γεγονός ότι η διαχεί-

ριση της επιβάρυνσης αυτής 

έχει ανατεθεί σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, δεδομένου ότι 

οι επιχειρήσεις αυτές εκπλή-

ρωναν νομικές υποχρεώσεις 

που απέρρεαν από τον νόμο 

και τελούσαν υπό αυστηρή 

παρακολούθηση από το 

κράτος, ενώ, επιπλέον, το 

κράτος καθόριζε εκ των 

προτέρων πώς θα χρησιμο-

ποιηθούν οι πόροι αυτοί  

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-693/14, 12.05. 

2016, Hamr-Sport a.s./Επι-

τροπή 

Λέξεις κλειδιά 

διάθεση αθλητικών εγκατα-

στάσεων από οργανισμούς 

μη κερδοσκοπικού χαρακτή-

ρα – ανάπτυξη και εκμετάλ-

λευση αθλητικών εγκαταστά-

σεων – απόφαση κρίνουσα 

την ενίσχυση συμβατή με 

την εσωτερική αγορά – σο-

βαρές δυσχέρειες – αμφιβο-

λίες ως προς τη συμβατότη-

τα – προσφυγή ακυρώσεως  

Νομικό ζήτημα 

Σε περίπτωση που προσβάλ-

λεται με προσφυγή ακυρώ-

σεως απόφαση της Επιτρο-

πής, με την οποία αυτή δεν 

προβάλει αντιρρήσεις στη 

θέσπιση μέτρου κρατικής 

ενίσχυσης, επειδή δεν αντι-

μετώπισε σοβαρές δυσχέ-

ρειες κατά την εκτίμηση της 

συμβατότητάς, ο προσφεύ-

γων, για να επιτύχει την ακύ-

ρωση της απόφασης, πρέ-

πει να αποδείξει ότι οι πλη-

ροφορίες και τα στοιχεία, 

που είχε στη διάθεσή της η 

Επιτροπή κατά την έρευνά 

της, δημιουργούσαν αμφι-

βολίες ως προς τη συμβατό-

τητα του εξεταζόμενου με-

τρου. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-479/11 και Τ-157/ 

12 (συνεκδικασθείσες), 26. 

05.2016, Γαλλία και IFP 

Énergies nouvelles/Επιτρο-

πή 

Λέξεις κλειδιά 

γαλλικός δημόσιος οργανι-

σμός έρευνας, ανάπτυξης 

και εκπαίδευσης – Institut 

Français du Pétrole (IFP 

Énergies nouvelles) – μετα-

τροπή του οργανισμού σε 

δημόσιο οργανισμό βιομηχα-

νικού και εμπορικού χαρα-

κτήρα (EPIC) – έμμεση απε-

ριόριστη εγγύηση – οικονο-

μικό πλεονέκτημα – βάρος 

απόδειξης – ακύρωση από-

φασης της Επιτροπής 

Νομικό ζήτημα 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 
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πους ανταγωνιστές είτε ε-

πειδή η ανάπτυξή της επιχει-

ρηματικής του δραστηριότη-

τας θα ήταν ουσιωδώς με-

γαλύτερη, σε περίπτωση μη 

έγκρισης της ενίσχυσης 

 

 

ΔΕΕ C-270/15 P, 30.06. 

2016, Βέλγιο/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναίρεσης – Βέλγιο 

– εξετάσεις ανιχνεύσεως με-

ταδοτικών σπογγωδών εγκε-

φαλοπαθειών – βοοειδή – 

επιλεκτικό πλεονέκτημα  

Νομικό ζήτημα 

Κρατικό μέτρο το οποίο χρη-

ματοδοτεί την ανίχνευση με-

ταδοτικών σπογγωδών εγκε-

φαλοπαθειών σε βοοειδή, 

εφόσον αφορά μόνον τις 

επιχειρήσεις που πωλούν ή 

εμπορεύονται προϊόντα που 

προέρχονται από βοοειδή, 

παρέχει σε αυτές ένα επι-

λεκτικό οικονομικό πλεονέ-

κτημα, διότι τις απαλλάσσει 

από μία δαπάνη που υπό 

κανονικές συνθήκες θα βά-

ρυνε τις ίδιες, χωρίς να   

ασκεί επιρροή το γεγονός 

ότι η δαπάνη αυτή τους έχει 

επιβληθεί διά νόμου. 

Νομικό ζήτημα 

Κατά την εξέταση της συμ-

βατότητας ενός τομεακού 

καθεστώτος ενισχύσεων, με 

βάση το άρθρο 107 παρ. 3 

στχ. γ’ ΣΛΕΕ, η ανάλυση της 

Επιτροπής πρέπει να βασίζε-

ται σε συγκεκριμένα στοι-

χεία, με αναφορά, για παρά-

δειγμα, στα χαρακτηριστικά 

του καθεστώτος ενισχύσεων 

ή της οικείας αγοράς, προ-

κειμένου να εκτιμηθούν οι 

επιπτώσεις της ενίσχυσης 

στον ανταγωνισμό, χωρίς 

ωστόσο να απαιτείται η ανά-

λυση αυτή να είναι τόσο 

ειδική και συγκεκριμένη, 

όσο όταν η Επιτροπή εξετά-

ζει μία ατομική ενίσχυση. 

Περαιτέρω, η ύπαρξη  αδυ-

ναμίας της σχετικής αγοράς 

δεν αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση, για να κριθεί 

συμβατή η ενίσχυση, αλλά 

το κράτος μέλος δύναται να 

προβάλλει λόγους που σχετί-

ζονται με την επίτευξη ενός 

στόχου γενικού συμφέρο-

ντος. Τέλος, η μεγάλη διάρ-

κεια της προκαταρκτικής 

εξέτασης από την Επιτροπή, 

έστω και μεγαλύτερη του 

ενός έτους, δεν αποδεικνύει 

από μόνη της την ύπαρξη 

σοβαρών δυσχερειών που 

να επιβάλλουν την κίνηση 

επίσημης διαδικασίας έρευ-

νας. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-118/13, 22.06. 

2016, Whirlpool Europe BV/

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

προσφυγή ακυρώσεως – 

οικιακές ηλεκτρικές συ-

σκευές – ενίσχυση λόγω 

αναδιάρθρωσης – πράξη 

που δεν αφορά ατομικά τον 

προσφεύγοντα – δεν θίγεται 

ουσιωδώς η ανταγωνιστική 

θέση – απαράδεκτο 

Νομικό ζήτημα 

Προκειμένου να αποδείξει 

ότι έχει έννομο συμφέρον 

για την άσκηση προσφυγής 

ακυρώσεως κατά απόφα-

σης της Επιτροπής που   

εγκρίνει την παροχή ενίσχυ-

σης αναδιάρθρωσης υπέρ 

μίας επιχείρησης, ο προς-

φεύγων δεν αρκεί απλώς να 

προβάλει την ιδιότητά του 

ως ανταγωνιστή της δικαιού-

χου επιχείρησης, αλλά πρέ-

πει επιπλέον να αποδείξει 

ότι επηρεάστηκε ουσιωδώς 

η θέση του στην αγορά, είτε 

επειδή θίγεται περισσότερο 

συγκριτικά με τους υπόλοι-
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 

Ευρωπαϊκού Δικαίου 

εκδίδεται από το έτος 

1981 από το ΚΔΕΟΔ σε 

συνεργασία με τον Δικη-

γορικό Σύλλογο Θεσσα-

λονίκης 4 φορές το χρό-

νο στην ελληνική γλώσ-

σα, ενώ από το 2004 

εκδίδεται ετησίως ένα 

πέμπτο ξενόγλωσσο 

τεύχος. Αντικείμενό της 

αποτελεί το σύνολο του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου, 

καθώς και οι τομείς της 

προστασίας των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς δικαίου, 

δημόσιου και ιδιωτικού. 

Ειδικά τεύχη παρουσιά-

ζουν αφιερώματα σε 

θέματα ιδιαίτερου ενδι-

αφέροντος, όπως λ.χ. η 

Σύμβαση των Βρυξελ-

λών, η ραδιοτηλεόραση, 

το περιβάλλον, οι συμ-

βάσεις δημόσιων 

έργων, η εκπαίδευση 

και η διαφήμιση. 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσα-

λονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δι-

καίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, 

που παρέχει στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο Υπουργείο 

Οικονομικών αλλά και σε όλους τους δημό-

σιους φορείς νομική υποστήριξη, προκειμέ-

νου οι κρατικές ενισχύσεις που αυτοί χορη-

γούν να είναι νόμιμες και σύμφωνες με το 

ενωσιακό δίκαιο. Ως εξειδικευμένη συμβου-

λευτική δομή συμβάλλει στην τήρηση εκ μέ-

ρους της Ελλάδας των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το ενωσιακό σύστημα ελέγ-

χου, με απώτερο στόχο να αποτρέπεται ο 

κίνδυνος επιστροφής των παράνομων ενι-

σχύσεων. 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

Ικάρων 1  (ΤΘ 14) 551 02  Καλαμαριά 

Τηλ.: 2310 486947,  Fax: 2310 476105 

e-mail: moke@cieel.gr                       

http://moke.cieel.gr 
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