
εξέταση πρακτική ενδέχεται 
να περιλαµβάνει στοιχεία κρα-
τικών ενισχύσεων προς τα εν 
λόγω καζίνα, καθώς µειώνο-
νται τα λειτουργικά τους 
έξοδα.  

Ενόψει τούτων, κάλεσε την 
Ελλάδα να υποβάλει τις παρα-
τηρήσεις της σχετικά µε την εν 
λόγω υπόθεση.  

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:235:0003:000
9:EL:PDF  

Επιτροπή - καζίνα - εικαζόµε-
νη ενίσχυση - πρόσκληση 

υποβολής παρατηρήσεων 

Την 31.08.2010 δηµοσιεύ-
θηκε στην Επίσηµη Εφηµερί-
δα ΕΕ [ΕΕ 2010 C 235/3] η 
απόφαση της Επιτροπής, µε 
την οποία καλούνται οι ελλη-
νικές αρχές να υποβάλουν 
τις παρατηρήσεις τους σχε-
τικά µε εικαζόµενη ενίσχυση 
στην υπόθεση C 16/10 
(πρώην NN 22/10) – Ενίσχυ-
ση σε ορισµένα ελληνικά 
καζίνα. 

Στις 8 Ιουλίου 2009, η κοινο-
πραξία Λουτράκι ΑΕ – Club 
Hotel Loutraki SA υπέβαλε 
καταγγελία όσον αφορά την 
ελληνική νοµοθεσία για το 
σύστηµα των εισιτηρίων 
εισόδου στα καζίνα. Το ουσι-
αστικό περιεχόµενο της κα-
ταγγελίας είναι ότι ορισµένα 

καζίνα (καζίνα της Πάρνηθας, 
της Κέρκυρας, της Θεσσαλονί-
κης και της Ρόδου) ακολου-
θούν προνοµιακή πολιτική χα-
µηλότερων εισιτηρίων εισόδου 
από ό,τι τα υπόλοιπα καζίνα 
της χώρας, µε βάση υποχρεω-
τικές εθνικές νοµικές διατά-
ξεις. Πιο συγκεκριµένα, ενώ 
άλλα καζίνα της χώρας πρέπει 
να χρεώνουν εισιτήρια εισόδου 
ύψους 15 ευρώ το άτοµο, οι 
εικαζόµενοι δικαιούχοι κρατι-
κής ενίσχυσης έχουν το δικαίω-
µα να χρεώνουν µόνο 6 ευρώ 
το άτοµο. Όλα τα καζίνα υπο-
χρεούνται από το νόµο να πλη-
ρώνουν στο δηµόσιο το 80 % 
του εισιτηρίου εισόδου.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν µπο-
ρεί να αποκλεισθεί ότι πληρού-
νται τα κριτήρια για τον προσδι-
ορισµό της ύπαρξης ενίσχυσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 107 
παρ. 1 της ΣΛΕΕ και ότι η υπό 

Ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα Ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα Ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα Ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα     

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών 
ενισχύσεων - Τεύχος 4/2010 

4/2010                                 4/2010                                 4/2010                                 4/2010                                 ΙούλιοςΙούλιοςΙούλιοςΙούλιος----Αύγουστος Αύγουστος Αύγουστος Αύγουστος 2010201020102010    

Σύνταξη: Ε. Μουαµελετζή, ∆Ν, ∆ικηγόρος, ∆ιευθύντρια Ερευνών Κ∆ΕΟ∆, Συντονίστρια ΜοΚΕ 
Επιµέλεια ύλης: Αικ. ∆. Σγουρίδου, Α. Πετσέτας, ∆ικηγόροι, Στελέχη ΜοΚΕ 

    

    

    

    

    

    

• Ενίσχυση σε ορισµένα Ενίσχυση σε ορισµένα Ενίσχυση σε ορισµένα Ενίσχυση σε ορισµένα 

ελληνικά καζίναελληνικά καζίναελληνικά καζίναελληνικά καζίνα    

• Ιδιωτικοποίηση του Καζί-Ιδιωτικοποίηση του Καζί-Ιδιωτικοποίηση του Καζί-Ιδιωτικοποίηση του Καζί-

νου Πάρνηθαςνου Πάρνηθαςνου Πάρνηθαςνου Πάρνηθας    

• Κρατική ενίσχυση Κρατική ενίσχυση Κρατική ενίσχυση Κρατική ενίσχυση C C C C 

61616161////07070707 (πρώην ΝΝ  (πρώην ΝΝ  (πρώην ΝΝ  (πρώην ΝΝ 

71717171////10101010) ) ) ) ---- Ολυµπιακή Αε- Ολυµπιακή Αε- Ολυµπιακή Αε- Ολυµπιακή Αε-

ροπορία ροπορία ροπορία ροπορία     

• Ελληνικό καθεστώς ενι-Ελληνικό καθεστώς ενι-Ελληνικό καθεστώς ενι-Ελληνικό καθεστώς ενι-

σχύσεων σχύσεων σχύσεων σχύσεων ---- Χ  Χ  Χ  Χ 298/10298/10298/10298/10    

• Κυπριακά καθεστώτα Κυπριακά καθεστώτα Κυπριακά καθεστώτα Κυπριακά καθεστώτα 

ενισχύσεωνενισχύσεωνενισχύσεωνενισχύσεων    

• Αναθεώρηση χαρτών Αναθεώρηση χαρτών Αναθεώρηση χαρτών Αναθεώρηση χαρτών 

περιφερειακών ενισχύσε-περιφερειακών ενισχύσε-περιφερειακών ενισχύσε-περιφερειακών ενισχύσε-

ωνωνωνων    

• Επιτόκια αναφοράς, προ-Επιτόκια αναφοράς, προ-Επιτόκια αναφοράς, προ-Επιτόκια αναφοράς, προ-

εξόφλησης και ανάκτη-εξόφλησης και ανάκτη-εξόφλησης και ανάκτη-εξόφλησης και ανάκτη-

σης σης σης σης     

• Πρόσφατη νοµολογίαΠρόσφατη νοµολογίαΠρόσφατη νοµολογίαΠρόσφατη νοµολογία    

    

Ιδιωτικοποίηση του Καζίνου Πάρνηθας (Ιδιωτικοποίηση του Καζίνου Πάρνηθας (Ιδιωτικοποίηση του Καζίνου Πάρνηθας (Ιδιωτικοποίηση του Καζίνου Πάρνηθας (Mont Parnès)Mont Parnès)Mont Parnès)Mont Parnès)        

Επιτροπή - καζίνο Πάρνηθας - 
εικαζόµενη ενίσχυση - πρό-
σκληση υποβολής παρατηρή-

σεων 

Την 28.08.2010 δηµοσιεύθη-
κε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
ΕΕ [ΕΕ 2010 C 233/11] η 
απόφαση της Επιτροπής, µε 
την οποία καλούνται οι ελλη-
νικές αρχές να υποβάλουν 
τις παρατηρήσεις τους σχετι-
κά µε εικαζόµενη ενίσχυση 
στην υπόθεση της ιδιωτικο-
ποίησης του Καζίνου Πάρνη-
θας (Mont Parnès) – Κρατική 
ενίσχυση C 15/10 (πρώην 
ΝΝ 21/10). 

 

Το 2002, η Εγνατία ΑΕ, µέλος 
της κοινοπραξίας Καζίνο Αττι-
κής, υπέβαλε καταγγελία στην 
Γ∆ Εσωτερικής Αγοράς και Υπη-
ρεσιών σχετικά µε διαδικασία 
διαγωνισµού χαρακτηριζόµενη, 
σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς 
της, από έλλειψη διαφάνειας 
και διακρίσεις προς όφελος του 
οµίλου Hyatt Regency µε στόχο 
την παραχώρηση του 49 % του 
κεφαλαίου του Καζίνου Πάρνη-
θας. Η καταγγελία παραπέµ-
φθηκε στην Γ∆ Ανταγωνισµού 
προκειµένου να αξιολογηθεί η 
ενδεχόµενη παρουσία κρατικής 
ενίσχυσης στο πλαίσιο της ίδιας 

πλειοδοτικής διαδικασίας. Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι δεν µπο-
ρεί να αποκλεισθεί ότι πληρού-
νται τα κριτήρια ύπαρξης ενί-
σχυσης και ότι η υπό εξέταση 
διαδικασία διαγωνισµού ενδέ-
χεται να περιλαµβάνει στοιχεί-
α κρατικών ενισχύσεων προς 
όφελος της HR.  

Ενόψει τούτων, κάλεσε την 
Ελλάδα να υποβάλει τις παρα-
τηρήσεις της.  

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:233:0011:001
8:EL:PDF  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρατική ενίσχυση Κρατική ενίσχυση Κρατική ενίσχυση Κρατική ενίσχυση C 61/07 (C 61/07 (C 61/07 (C 61/07 (πρώην πρώην πρώην πρώην NN 71/07) NN 71/07) NN 71/07) NN 71/07) ––––    Ολυµπιακή Αερο-Ολυµπιακή Αερο-Ολυµπιακή Αερο-Ολυµπιακή Αερο-
πορία πορία πορία πορία     

στον 38,1 εκατ. ευρώ, συνιστά 
παράνοµη κρατική ενίσχυση 
προς τις Ολυµπιακές Αερο-
γραµµές, η οποία δεν είναι 
συµβιβάσιµη µε την Συνθήκη 
και γ) η ειδική προστασία 
έναντι πιστωτών που χορηγή-
θηκε µέσω της ελληνικής νο-
µοθεσίας στις Ολυµπιακές 
Αερογραµµές και την Ολυµπι-
ακή Αεροπορία – Υπηρεσίες 
συνιστά παράνοµη κρατική 
ενίσχυση προς αµφότερες τις 
εταιρίες, η οποία δεν είναι 
συµβιβάσιµη µε την Συνθήκη. 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2010:222:0062:008
2:EL:PDF 

Ολυµπιακή Αεροπορία - πα-
ράνοµες ενισχύσεις - ανά-

κτηση 

Την 24.08.2010 δηµοσιεύ-
θηκε στην Επίσηµη Εφηµερί-
δα ΕΕ [ΕΕ 2010 L 222/62] η 
απόφαση της Επιτροπής της 
17ης Σεπτεµβρίου 2008 για 
την κρατική ενίσχυση C 
61/07 (πρώην NN 71/07) – 
Ελλάδα Ολυµπιακή Αεροπο-
ρία – Υπηρεσίες/
Ολυµπιακές Αερογραµµές. 

Υπενθυµίζεται ότι, µε την εν 
λόγω απόφαση, η Επιτροπή 
κατέληξε στο συµπέρασµα 
πως η  Ελλάδα οφείλει να 
ανακτήσει από τις εταιρίες  
Ολυµπιακή Αεροπορία – 
Υπηρεσίες και Ολυµπιακές 
Αερογραµµές παράνοµες 
κρατικές ενισχύσεις, καθώς: 
α) η συνεχής ανοχή που επέ-
δειξε το Ελληνικό ∆ηµόσιο  
προς την Ολυµπιακή Αερο-

πορία - Υπηρεσίες ως προς τις 
φορολογικές οφειλές και τις 
οφειλές κοινωνικής ασφάλι-
σης προς το ∆ηµόσιο, οι ο-
ποίες εκτιµάται ότι ανέρχονται 
σε ύψος τουλάχιστον 590,4 
εκατ. ευρώ, συνιστά παράνο-
µη κρατική ενίσχυση προς την 
Ολυµπιακή Αεροπορία – Υπη-
ρεσίες, η οποία δεν είναι συµ-
βιβάσιµη µε την Συνθήκη, β) η 
συνεχής ανοχή που επέδειξε 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο προς τις 
Ολυµπιακές Αερογραµµές ως 
προς τις µισθώσεις αεροσκα-
φών, κατ’ εκτίµηση ύψους 
137,2 εκατ. ευρώ, τις οφειλές 
προς την Ολυµπιακή Αεροπο-
ρία – Υπηρεσίες και την Ολυ-
µπιακή Αεροπλοΐα, κατ’ εκτί-
µηση συνολικού ύψους 86,3 
εκατ. ευρώ, τις οφειλές προς 
την Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας, ύψους 4,5 εκ. ευρώ, 
και τα τέλη αεροδροµίων 
(«Σπατόσηµο»), ύψους τουλάχι- 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2010 

Σελίδα 2 

 

    

Ανάκτηση παρά-Ανάκτηση παρά-Ανάκτηση παρά-Ανάκτηση παρά-

νοµων ενισχύσε-νοµων ενισχύσε-νοµων ενισχύσε-νοµων ενισχύσε-

ων από την Ολυ-ων από την Ολυ-ων από την Ολυ-ων από την Ολυ-

µπιακή Αεροπο-µπιακή Αεροπο-µπιακή Αεροπο-µπιακή Αεροπο-

ρίαρίαρίαρία    

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων –––– Χ  Χ  Χ  Χ 298/10298/10298/10298/10    

καθεστώς ενισχύσεων - ΓΑΚ - 

πολύ µικρές επιχειρήσεις 

Το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων 
θέσπισε βάσει του Κανονι-
σµού 800/2008 (ΓΑΚ) το 
καθεστώς ενισχύσεων 
«Ενίσχυση πολύ µικρών επι-
χειρήσεων στο πλαίσιο του 
µέτρου 123Β του Άξονα 1 
του ΠΑΑ 2007-2013» - Χ 

298/10. ∆ικαιούχοι του προ-
γράµµατος είναι ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους της δασοκοµίας, της 
υλοτοµίας, του πριονίσµατος, 
του πλανίσµατος και του ε-
µπλουτισµού ξύλου. 

Το καθεστώς έχει διάρκεια 
από την 05.07.2010 έως την 
31.12.2013 και το ετήσιο  

συνολικό ποσό του προϋπολο-
γισµού αγγίζει τα 49,99 εκατ. 
ευρώ.  

http://
www.agrotikianaptixi.gr/
Uploads/Files/
fek1793_123b.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:229:0010:001
4:EL:PDF 

Κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεων Κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεων Κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεων Κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεων     

καθεστώς ενισχύσεων - Κύ-

προς - Επιτροπή 

Εγκρίθηκαν από την Επιτρο-
πή τα εξής κυπριακά καθε-
στώτα ενισχύσεων: 

–––– Ενίσχυση αριθ. ΝΝ  Ενίσχυση αριθ. ΝΝ  Ενίσχυση αριθ. ΝΝ  Ενίσχυση αριθ. ΝΝ 14/1014/1014/1014/10 
Το καθεστώς αφορά σε ενι-
σχύσεις για την αντιµετώπι-
ση ζωονόσων και ο προϋπο-
λογισµός του αγγίζει τα 
4.362.419 ευρώ. Η ένταση 
της ενίσχυσης φτάνει το 
100% και η διάρκειά του  

 είναι από την 01.01.2009 
έως την 31.12.2010. 

Το κείµενο της απόφασης 
στην αυθεντική γλώσσα, χωρίς 
τα εµπιστευτικά στοιχεία, είναι 
διαθέσιµο στην διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/
community_law/state_aids/
state_aids_texts_el.htm 

–––– Ενίσχυση αριθ. ΧΑ  Ενίσχυση αριθ. ΧΑ  Ενίσχυση αριθ. ΧΑ  Ενίσχυση αριθ. ΧΑ 75/1075/1075/1075/10    

 Το καθεστώς, που εφαρµόζε-
ται από την 1η Ιουνίου 2010, 
έχει στόχο την χορήγηση ενι-

σχύσεων για την αντιµετώπιση 
του ιού της τριστέζας των ε-
σπεριδοειδών. Η αποζηµίωση 
θα δίνεται ανά δένδρο για 
σκοπούς εξυγίανσης των φυ-
τειών εσπεριδοειδών από τον 
ιό της τριστέζας που µεταδίδε-
ται µε φυσικούς φορείς. 

Περισσότερες πληροφορίες 
στην διεύθυνση:  

http://arinet.ari.gov.cy/
content/TRISTEZA.pdf 
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Χάρτες περιφε-Χάρτες περιφε-Χάρτες περιφε-Χάρτες περιφε-

ρειακών ενισχύ-ρειακών ενισχύ-ρειακών ενισχύ-ρειακών ενισχύ-

σεωνσεωνσεωνσεων    

περιφερειακές ενισχύσεις - 

χάρτες - αναθεώρηση - Ελλάδα 

Σύµφωνα µε το σηµείο 20 των 
Κατευθυντηρίων Γραµµών 
σχετικά µε τις κρατικές ενι-
σχύσεις περιφερειακού χαρα-
κτήρα 2007-2013 (ΚΓΠΕ) οι 
περιφέρειες στατιστικού αντι-
κτύπου θα χαρακτηριστούν ως 
ενισχυόµενες περιοχές σύµ-
φωνα µε το άρθρο 107 παρ. 3 
στοιχείο α) της ΣΛΕΕ µέχρι το 
τέλος 2010. Αυτές οι περιφέ-
ρειες θα απολέσουν τον χαρα-
κτηρισµό της ενισχυόµενης 
περιοχής του άρθρου 107 
παρ. 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ 
από την 1η Ιανουαρίου 2011, 
εάν µια αυτεπάγγελτη εξέταση 
που θα διεξάγει η Επιτροπή το 
2010 δείξει ότι το ανά κάτοικο 
ΑΕΠ κατά την διάρκεια των 
τελευταίων τριών ετών υπερ-
βαίνει το 75 % του µέσου 
όρου της ΕΕ των 25. Όπως 
ήδη ορίζεται στις αποφάσεις 
για τους εθνικούς χάρτες περι-
φερειακών ενισχύσεων 2007- 
2013, αυτές οι περιφέρειες 
που αλλάζουν χαρακτηρισµό 
θα είναι επιλέξιµες για την 
περίοδο 01.01.2011-
31.12.2013 για ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα 
βάσει του άρθρου 107 παρ. 3 
στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ. 

Τα πιο πρόσφατα στατιστικά 
στοιχεία της Eurostat 
(Ανακοινωθέν τύπου της Euro-
stat 25/2010 της 
18.02.2010) για το ΑΕΠ σε 
κατά κεφαλή Μονάδες Αγορα-
στικής ∆ύναµης (ΜΑ∆), που 
υπολογίσθηκε ως ο τριετής  

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης     

ανάκτηση - επιτόκια - αναφο-
ρά - προεξόφληση - Αύγου-

στος - Σεπτέµβριος    

Την 24.07.2010 και την 
14.08.2010 η Επιτροπή δη-
µοσίευσε στην Επίσηµη Εφη-
µερίδα ΕΕ τα τρέχοντα επιτό-
κια ανάκτησης και τα επιτόκι-
α αναφοράς / προεξόφλησης  

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:202:0003:00
03:EL:PDF  

 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:220:0004:00
04:EL:PDF  

κρατικών ενισχύσεων για τα       
27 κράτη µέλη που ισχύουν 
από την 1η Αυγούστου  2010 
[ΕΕ 2010 C 202/3] και από 
την 1η Σεπτεµβρίου  2010 [ΕΕ 
2010 C 220/4], αντίστοιχα. 

Ειδικά για την Ελλάδα τα επιτό-
κια παρέµειναν σταθερά στο 
1,24 % και για τους δύο µήνες. 

Αναθεώρηση χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων Αναθεώρηση χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων Αναθεώρηση χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων Αναθεώρηση χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων     

µέσος όρος (2005-2007) (ΕΕ25 
= 100) για τις ατοµικές περιφέ-
ρειες στατιστικού αντικτύπου 
που αναγνωρίζονται στις ΚΓΠΕ 
είναι τα ακόλουθα: Hainaut 
(74,0) · Brandenburg-Südwest 
(84,1) · Lüneburg (80,6) · Leip-
zig (84,9) · Sachsen-Anhalt 
(Halle) (79,5) · Κεντρική Μακε-
δονία (71,0) · ∆υτική Μακεδονία 
(73,8) · Αττική (121,3) · Princi-
pados de Asturias (90,5) · 
Región de Murcia (83,6) · Ciu-
dad Autónoma de Ceuta (91,4) 
· Ciudad Autónoma de Melilla 
(89,8) · Basilicata (64,9) Bur-
genland (79,4) · Algarve (77,7) · 
Highlands and Islands (85,0). 
Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, 
το Hainaut, η Κεντρική Μακεδο-
νία, η ∆υτική Μακεδονία και τα 
Basilicata διατηρούν τον χαρα-
κτηρισµό τους ως ενισχυόµενων 
περιοχών του άρθρου 107 παρ. 
3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ µε 
ένταση ενίσχυσης 30 %, επειδή 
το ανά κάτοικο ΑΕΠ τους κατά 
την διάρκεια των τελευταίων 
τριών ετών (2005-2007) δεν 
υπερβαίνει το 75 % του µέσου 
όρου της ΕΕ των 25. Όλες οι 
άλλες περιφέρειες στατιστικού 
αντικτύπου θα είναι επιλέξιµες 
για την περίοδο 01.01.2011-
31.12.2013 για ενισχύσεις πε-
ριφερειακού χαρακτήρα βάσει 
του άρθρου 107 παρ. 3 στοιχεί-
ο γ) της ΣΛΕΕ. 

Την 17.08.2010, λοιπόν, η Επι-
τροπή δηµοσίευσε στην Επίση-
µη Εφηµερίδα ΕΕ [ΕΕ 2010 C 
222/2] Ανακοίνωση σχετικά µε 
την αναθεώρηση του χαρακτή-
ρα κρατικής ενίσχυσης και του 

ανώτατου ορίου ενίσχυσης 
των περιφερειών στατιστικού 
αντικτύπου σε εθνικούς χάρ-
τες περιφερειακών ενισχύσε-
ων για την περίοδο 
01.01.2011-31.12.2013. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τον 
ελληνικό χάρτη περιφερεια-
κών ενισχύσεων (Ν 
408/2006), για την Κεντρική 
και την ∆υτική Μακεδονία 
(άρθρο 107 παρ. 3 στοιχείο 
α) της ΣΛΕΕ) το ανώτατο όριο 
επενδυτικών ενισχύσεων περι-
φερειακού χαρακτήρα παρα-
µένει σταθερό σε ποσοστό 
30%, ενώ για την Αττική 
(άρθρο 107 παρ. 3 στοιχείο γ) 
της ΣΛΕΕ) το ανώτατο όριο 
επενδυτικών ενισχύσεων µει-
ώνεται από την 01.01.2011 
σε 20% από 30% που ισχύει 
µέχρι την 31.12.2010. 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:222:0002:000
3:EL:PDF  



 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2010 

Πρόσφατη νοµολογία κοινοτικών δικαστηρίων για κρατικές Πρόσφατη νοµολογία κοινοτικών δικαστηρίων για κρατικές Πρόσφατη νοµολογία κοινοτικών δικαστηρίων για κρατικές Πρόσφατη νοµολογία κοινοτικών δικαστηρίων για κρατικές 

ενισχύσεις (Μάιοςενισχύσεις (Μάιοςενισχύσεις (Μάιοςενισχύσεις (Μάιος----Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος 2010) 2010) 2010) 2010)     

Γε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ Τ----396/08, 08.07.2010, 396/08, 08.07.2010, 396/08, 08.07.2010, 396/08, 08.07.2010, 
Freistaat Sachsen Freistaat Sachsen Freistaat Sachsen Freistaat Sachsen και και και και Land Land Land Land 
SachsenSachsenSachsenSachsen----Anhalt / Anhalt / Anhalt / Anhalt / ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατικές ενισχύσεις – ενισχύ-
σεις για επαγγελµατική κατάρ-
τιση – απόφαση που κηρύσσει 
την ενίσχυση εν µέρει συµβατή 
και εν µέρει µη συµβατή µε 
την κοινή αγορά – αναγκαιότη-
τα της ενίσχυσης – θετικά ε-
ξωτερικά αποτελέσµατα – υ-

ποχρέωση αιτιολόγησης 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Ενίσχυση για επαγγελµατική 
εκπαίδευση που δεν πληρεί το 
κριτήριο της αναγκαιότητας 
είναι ασυµβίβαστη µε την κοι-
νή αγορά. 

************     

Γε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ Τ----568/08 568/08 568/08 568/08 και Τκαι Τκαι Τκαι Τ----
573/08, 01.07.2010, Métro-573/08, 01.07.2010, Métro-573/08, 01.07.2010, Métro-573/08, 01.07.2010, Métro-
pole Télévision (M6) pole Télévision (M6) pole Télévision (M6) pole Télévision (M6) καικαικαικαι Télé- Télé- Télé- Télé-
vision française 1 SA (TF1)/vision française 1 SA (TF1)/vision française 1 SA (TF1)/vision française 1 SA (TF1)/
ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατικές ενισχύσεις – δηµόσια 
υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικών 
µεταδόσεων – ενίσχυση από 
την Γαλλική ∆ηµοκρατία προς 
την France Télévisions – ενί-
σχυση κεφαλαίου ύψους 150 
εκατοµµυρίων Ευρώ – απόφα-
ση περί µη διατύπωσης αντιρ-
ρήσεων – Υπηρεσία Γενικού 
Οικονοµικού Συµφέροντος – 
κριτήριο της αναλογικότητας – 

έλλειψη σοβαρών δυσκολιών 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Είναι συµβατή προς την κοινή 
αγορά η κρατική ενίσχυση που 
χορήγησε η Γαλλία στην 
France Télévisions, για την 
κάλυψη του κόστους παροχής 
της δηµόσιας υπηρεσίας ραδι-
οτηλεοπτικών µεταδόσεων, 
δεδοµένου ότι η ραδιοτηλεό-
ραση συνιστά ΥΓΟΣ. 

************     

∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----139/07 P, 29.06.2010, 139/07 P, 29.06.2010, 139/07 P, 29.06.2010, 139/07 P, 29.06.2010, 
Επιτροπή / Επιτροπή / Επιτροπή / Επιτροπή / Technische Technische Technische Technische 
Glaswerke Ilmenau GmbH Glaswerke Ilmenau GmbH Glaswerke Ilmenau GmbH Glaswerke Ilmenau GmbH 
(TGI)(TGI)(TGI)(TGI)    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

αίτηση αναιρέσεως – πρόσβα-
ση σε έγγραφα των θεσµικών 
οργάνων – Κανονισµός (ΕΚ) 
1049/2001 – έγγραφα σχετι-
κά µε διαδικασίες εξετάσεως 
κρατικών ενισχύσεων – εξαίρε-
ση αφορώσα την εκπλήρωση 
των σκοπών των δραστηριοτή-
των έρευνας – υποχρέωση του 
οικείου θεσµικού οργάνου για 
διενέργεια συγκεκριµένης και 
εξατοµικευµένης εξετάσεως 
του περιεχοµένου των διαλαµ-
βανοµένων σε αίτηση προσβά-

σεως εγγράφων 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Η πρόσβαση σε έγγραφα σχετι-
κά µε διαδικασίες εξέτασης 
κρατικών ενισχύσεων απαγο-
ρεύεται για όλους τους ενδια-
φεροµένους, πλην του οικείου 
κράτους µέλους που χορηγεί 
την ενίσχυση. 

************     

Γε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ Τ----53/08, 53/08, 53/08, 53/08, ΤΤΤΤ----62/08, 62/08, 62/08, 62/08, ΤΤΤΤ----
63/08 63/08 63/08 63/08 και Τκαι Τκαι Τκαι Τ----64/08, 64/08, 64/08, 64/08, 
01.07.2010, 01.07.2010, 01.07.2010, 01.07.2010, Ιταλία, Ιταλία, Ιταλία, Ιταλία, ThyssenK-ThyssenK-ThyssenK-ThyssenK-
rupp Acciai Speciali Terni SpA, rupp Acciai Speciali Terni SpA, rupp Acciai Speciali Terni SpA, rupp Acciai Speciali Terni SpA, 
Cementir Italia Srl Cementir Italia Srl Cementir Italia Srl Cementir Italia Srl και και και και Nuova Nuova Nuova Nuova 
Terni Industrie Chimiche SpA / Terni Industrie Chimiche SpA / Terni Industrie Chimiche SpA / Terni Industrie Chimiche SpA / 
ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατικές ενισχύσεις − αποζηµί-
ωση για απαλλοτρίωση λόγω 
δηµοσίας ωφελείας − παράτα-
ση της ισχύος µιας προνοµια-
κής τιµής για την παροχή ηλε-
κτρικής ενέργειας − απόφαση 
κηρύσσουσα την ενίσχυση α-
συµβίβαστη προς την κοινή 
αγορά − έννοια του πλεονεκτή-
µατος − αρχή της εκατέρωθεν 

ακροάσεως 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

∆εδοµένης της υποχρεωτικής 
φύσης του ελέγχου των µέτρων 
κρατικών ενισχύσεων, ο οποίος 
πραγµατοποιείται από την Επι-
τροπή, δεν µπορεί να θεωρηθεί 
ότι υφίσταται δικαιολογηµένη 
εµπιστοσύνη για τη νοµιµότητα 
του µέτρου, εφόσον αυτό δεν  

 της έχει προηγουµένως 
κοινοποιηθεί κατά την προ-
βλεπόµενη διαδικασία.  

************     

Γε∆ΕΕ, ΤΓε∆ΕΕ, ΤΓε∆ΕΕ, ΤΓε∆ΕΕ, Τ----335/08, 335/08, 335/08, 335/08, 
01.07.2010,01.07.2010,01.07.2010,01.07.2010,    BNP Paribas / BNP Paribas / BNP Paribas / BNP Paribas / 
Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή     

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατικές ενισχύσεις – µέ-
τρα των ιταλικών αρχών για 
ορισµένες τράπεζες υπό 
αναδιάρθρωση – σύστηµα 
αναπροσαρµογής των φορο-
λογητέων αξιών στοιχείων 
ενεργητικού – απόφαση µε 
την οποία το σύστηµα χαρα-
κτηρίζεται ως ενίσχυση α-
σύµβατη µε την κοινή αγο-
ρά και διατάσσεται η ανά-
κτηση της ενισχύσεως – 
προσφυγή ακυρώσεως – 
πράξη αφορώσα ατοµικώς 
τις προσφεύγουσες – παρα-
δεκτό – έννοια του όρου 
“κρατική ενίσχυση” – πλεο-
νέκτηµα – επιλεκτικός χα-
ρακτήρας – υποχρέωση 

αιτιολογήσεως 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Προκειµένου να διαπιστω-
θεί εάν ένα φορολογικό 
µέτρο παρέχει στο δικαιού-
χο του ένα πλεονέκτηµα, θα 
πρέπει να εξετάζεται σε 
σχέση µε την κανονικά ισχύ-
ουσα φορολογία ως προς 
την οποία εισάγει παρεκκλί-
σεις. Μόνη αυτή η σύγκριση 
αρκεί για να διαπιστωθεί 
εάν όντως παρέχεται αντι-
κειµενικά ένα οικονοµικό 
πλεονέκτηµα.  



  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

 

 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 
3/2009 3/2009 3/2009 3/2009 και 1/2010 1/2010 1/2010 1/2010 της 
νοµικής επιθεώρησης 
∆ηΣΚΕ & αγορά, µε 
πλούσια ύλη σε θεµατικές 
του δηµόσιου οικονοµικού 
δικαίου.  

Η ∆ηΣΚΕ & αγορά 
κυκλοφορεί πλέον και σε 
ηλεκτρονική µορφή στην 
διεύθυνση:  http://
www.diske.gr/  
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Η ΕΕΕυρ∆, που εκδίδεται 
από το Κ∆ΕΟ∆ και τον 
∆.Σ.Θ., ιδρύθηκε το 
1981. Εκδίδεται στα 
ελληνικά και η θεµατική 
της αναφέρεται στο 
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, και 
ιδίως σε  θέµατα 
ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς 
ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η ς , 
π ρ ο σ τ α σ ί α ς  τ ω ν 
δ ι κ α ι ω µά τω ν  τ ο υ 
ανθρώπου, διεθνούς 
οικονοµικού δικαίου, 
δηµοσίου διεθνούς 
δικαίου και ιδιωτικού 
δ ι εθνούς  δ ι κα ί ου . 
Εκδίδεται 4 φορές το 
χρόνο.  


