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Επιτροπή – Κανονισμός 

1998/2006 (de minimis) – 

αναθεώρηση 

Στις 26.07.2012 η Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας για τον 

εκσυγχρονισμό των κανό-

νων για τις κρατικές ενισχύ-

σεις, εγκαινίασε δημόσια 

διαβούλευση για τη συγκέ-

ντρωση των απόψεων των 

ενδιαφερομένων σχετικά 

με τις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας. 

Στόχος της Επιτροπής είναι 

να εξετάσει, εάν το ισχύον 

ανώτατο όριο ενίσχυσης 

των 200.000 ευρώ σε περί-

οδο τριών οικονομικών ε-

τών, που θέτει ο Κανονι-

σμός 1998/2006, εξακο-

λουθεί να ανταποκ-

ρίνεται στις σημερι-

νές συνθήκες. Επί-

σης, η Επιτροπή 

σχεδιάζει να βελτιώ-

σει και να απλο-

ποιήσει τις διαδικα-

σίες του Κανονι-

σμού de minimis 

και να εστιάσει στις 

υποθέσεις που έ-

χουν πραγματικό 

αντίκτυπο στην εσω-

τερική αγορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβά-

λουν τις παρατηρήσεις τους 

μέχρι τις 18.10.2012. Το 

ερωτηματολόγιο της δια-

βούλευσης έχει αναρτηθεί 

στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δημόσια Διαβούλευση για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 
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Δημόσια Διαβούλευση 
για τις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας 

Δημόσια διαβούλευση 
για την αναθεώρηση 
των διαδικαστικών κα-
νόνων  

Δημόσια διαβούλευση 
για την πρόσβαση των 
ΜΜΕ σε επιχειρηματικά 
κεφάλαια  

Διαβούλευση για τους 
κανόνες προστασίας 
του περιβάλλοντος 

Άρθρα της Επιτροπής 
για το νέο «πακέτο» κα-
νόνων στις ΥΓΟΣ 

Απόφαση της Επιτροπής 
για τη χρηματοδότηση 
κατασκευής εμπορευ-
ματικού σταθμού στο 
λιμάνι του Πειραιά  

Έγκριση της χρηματοδό-
τησης για τον εκσυγχρο-
νισμό των υποδομών 
του αερολιμένα Χανίων  

Η Επιτροπή ενέκρινε 
προσωρινά την αναδι-
άρθρωση της Τράπεζας 
Proton  

Προσωρινή έγκριση της 
ανακεφαλαιοποίησης 
ελληνικών τραπεζών  

Παράταση καθεστώτος 
στήριξης των πιστωτι-
κών ιδρυμάτων  

Καθεστώς για διεθνικές 
συνεργασίες των ΜΜΕ 
της Δυτικής Ελλάδας  

Καθεστώς για έργα 
δικτύωσης (2η πρόσκλη-
ση υποβολής αιτήσεων)  

Κυπριακά καθεστώτα 
ενισχύσεων  

Πρόσφατη νομολογία 
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ  

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των διαδικαστικών 

κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 

τροπή θα καταθέσει έως το 

Δεκέμβριο του 2012, πρότα-

ση τροποποίησης του Κανο-

νισμού 659/1999 προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο της Ε.Ε. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη 

δυνατότητα να απαντήσουν 

στο ερωτηματολόγιο της 

Επιτροπής μέχρι τις 05. 

10.2012. 

http://ec.europa.eu/

competition/consultations/ 

2012_state_aid_reform_pr

ocedures/index_en.html 

Επιτροπή – διαδικαστικός 

Κανονισμός 659/1999 – 

απλοποίηση 

Στις 13.07.2012 η Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή εγκαινίασε 

δημόσια διαβούλευση, η 

οποία αποσκοπεί στη συγ-

κέντρωση των απόψεων 

των ενδιαφερομένων με-

ρών για την αναθεώρηση 

του Διαδικαστικού Κανονι- 

σμού 659/1999, στο πλαί-

σιο της πρωτοβουλίας για 

τον εκσυγχρονισμό των  

κανόνων περί κρατικών ενι-

σχύσεων. 

Ο Κανονισμός 659/1999 

αποτελεί θεμέλιο λίθο για 

τη διερεύνηση των υποθέ-

σεων κρατικών ενισχύσεων 

και ως εκ τούτου η Επιτρο-

πή αποδίδει ιδιαίτερη βα-

ρύτητα στη διαδικασία χει-

ρισμού των υποθέσεων 

κρατικών ενισχύσεων που 

έχουν αντίκτυπο στην εσω-

τερική αγορά, καθώς και 

στον τρόπο που συγκεντρώ-

νονται από τα κράτη μέλη 

οι αναγκαίες πληροφορίες 

για τη διερεύνηση κάποιας 

υπόθεσης. Μετά το πέρας 

της διαβούλευσης, η Επι-
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ανταγωνισμού, λαμβάνοντας 

υπόψη την αρχή "ο ρυπαί-

νων πληρώνει", η οποία προ-

βλέπεται στο άρθρο 191 

ΣΛΕΕ. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

μπορούν να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους και να 

συμπληρώσουν το ερωτημα-

τολόγιο μέχρι τις 23.10. 

2012. 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2012_state_aid_envir

onment/index_el.html 

δημόσια διαβούλευση – πε-

ριβάλλον – Κατευθυντήριες 

Γραμμές – Κανονισμός 

800/2008 (ΓΑΚ) – αναθεώ-

ρηση 

Στις 31.07.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή εγκαινίασε δη-

μόσια διαβούλευση με στό-

χο τη συλλογή πληροφοριών 

όσον αφορά την εφαρμογή 

των Κατευθυντηρίων Γραμ-

μών που αφορούν τις κρατι-

κές ενισχύσεις για την προ-

στασία του περιβάλλοντος 

(ΕΕ 2008 C 82/01) και τα 

μέτρα περιβαλλοντικής στή-

ριξης του Γενικού Κανονι-

σμού Απαλλαγής 800/2008. 

Στο πλαίσιο του εκσυγχρο-

νισμού των κανόνων των 

κρατικών ενισχύσεων, η Ε-

πιτροπή θεωρεί ότι ο έλεγ-

χος των κρατικών ενισχύσε-

ων στον τομέα της προστα-

σίας του περιβάλλοντος στο-

χεύει κατά κύριο λόγο να 

διασφαλίσει, αφενός, ότι το 

περιβάλλον προστατεύεται 

καλύτερα μέσω των κρατι-

κών ενισχύσεων απ’ ό, τι χω-

ρίς αυτές και, αφετέρου, ότι 

τα θετικά αποτελέσματα 

των ενισχύσεων αντισταθμί-

ζουν τον αρνητικό αντίκτυπο 

που αυτές έχουν από την 

άποψη της στρέβλωσης του 

Διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος 

Δημόσια διαβούλευση για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 

επιχειρηματικά κεφάλαια  

Γραμμών στις 31.12.2013, 

η Επιτροπή καλεί τα κράτη 

μέλη και άλλους ενδιαφερό-

μενους να καταθέσουν τις 

απόψεις τους για την αναθε-

ώρηση των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών, αλλά και, υπό τις 

τρέχουσες συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά, να 

συνεισφέρουν με πληροφο-

ρίες για την προσφορά ιδίων 

κεφαλαίων και δανειακής 

χρηματοδότησης προς βιώ-

σιμες ΜΜΕ. 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2012_risk_capital/

index_en.html 

δημόσια διαβούλευση – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για 

τα επιχειρηματικά κεφάλαια 

– αναθεώρηση – ΜΜΕ 

Στις 16.07.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή δημοσίευσε 

έγγραφο διαβούλευσης, που 

αποσκοπεί στη συλλογή των 

απόψεων των ενδιαφερομέ-

νων μερών, για την αναθεώ-

ρηση των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών σχετικά με τις κρα-

τικές ενισχύσεις που χορη-

γούνται για την προώθηση 

των επενδύσεων επιχειρη-

ματικών κεφαλαίων σε μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ 

2006 C 194/02). 

Οι ανωτέρω Κατευθυντήριες 

Γραμμές τέθηκαν αρχικά σε 

ισχύ στις 18.08.2006 και 

ορίζουν τις προϋποθέσεις, 

που πρέπει να πληρούν τα 

κράτη μέλη κατά τη χορήγη-

ση ενισχύσεων σε ΜΜΕ, για 

την προώθηση της πρόσβα-

σής τους σε επιχειρηματικά 

κεφάλαια. Το 2010 η Επι-

τροπή εξέδωσε Ανακοίνωση 

(ΕΕ 2010 C 329/04), με την 

οποία αυξήθηκε το ανώτατο 

επιτρεπόμενο ύψος (safe 

harbour) των τμημάτων ε-

πένδυσης σε 2,5 εκατομμύ-

ρια ευρώ ανά ΜΜΕ σε διάρ-

κεια περιόδου 12 μηνών. 

Εν όψει της λήξης της ι-

σχύος των Κατευθυντηρίων 

νω κείμενα αναλύονται η 

Ανακοίνωση (ΕΕ 2012 C 

8/04), το Πλαίσιο (ΕΕ 2012 

C 8/15) και η Απόφαση (ΕΕ 

2012 L 7/03) της Επιτρο-

πής για τις κρατικές ενισχύ-

Επιτροπή – ΥΓΟΣ – κρατικές 

ενισχύσεις – τροποποιήσεις  

Στις 06.07.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή δημοσίευσε, 

στο ενημερωτικό δελτίο 

1/2012 για την πολιτική 

Ανταγωνισμού, άρθρα σχετι-

κά με το νέο πακέτο νομοθε-

σίας στον τομέα των υπηρε-

σιών γενικού οικονομικού 

συμφέροντος. 

Συγκεκριμένα, στα παραπά-

Άρθρα της Επιτροπής για το νέο «πακέτο» κανόνων στις ΥΓΟΣ 
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http://ec.europa.eu/

competition/publications/

cpn/2012_1_11_en.pdf 

σεις υπό μορφή αντιστάθμι-

σης για την παροχή υπηρε-

σιών γενικού οικονομικού 

συμφέροντος και παρουσιά-

ζονται οι αλλαγές και τροπο-

ποιήσεις που έχουν επέλθει 

με το νέο πακέτο για τις  

ΥΓΟΣ. 

Τα ανωτέρω άρθρα έχουν 

δημοσιευθεί στην ιστοσελί-

δα της Γ.Δ. Ανταγωνισμού 

στις ακόλουθες διευθύν-

σεις: 

http://ec.europa.eu/

competition/publications/

cpn/2012_1_9_en.pdf 

http://ec.europa.eu/

competition/publications/

cpn/2012_1_10_en.pdf 

τά της με την εσωτερική 

αγορά, αποφάσισε να κινή-

σει επίσημη διαδικασία έ-

ρευνας σύμφωνα με το 

άρθρο 108 παρ. 2 ΣΛΕΕ. 

Η δημόσια έκδοση της από-

φασης της Επιτροπής θα 

δημοσιευθεί μόλις διευθετη-

θούν ζητήματα που έχουν 

να κάνουν με το απόρρητο. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_28876 

Επιτροπή – λιμάνι του Πει-

ραιά – κατασκευή εμπορευ-

ματικού σταθμού – φορολο-

γικές απαλλαγές  – εξοπλισ-

μός – κίνηση επίσημης δια-

δικασίας έρευνας  

Στις 11.07.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση σχετικά με τη χορήγη-

ση ενισχύσεων εκ μέρους 

της Ελλάδας για τη χρημα-

τοδότηση της κατασκευής 

εμπορευματικού σταθμού 

στο λιμάνι του Πειραιά από 

την εταιρία Cosco Pacific 

Limited. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το 

κοινοποιηθέν μέτρο, κατά το 

μέρος που αφορά φορολογι-

κές απαλλαγές, δεν συνιστά 

κρατική ενίσχυση, σύμφωνα 

με το άρθρο 107 παρ. 1 

ΣΛΕΕ. Η εν λόγω απόφαση, 

ωστόσο, δεν καλύπτει την 

απόκτηση εξοπλισμού φόρ-

τωσης και εκφόρτωσης του 

λιμένα. Η Επιτροπή, αφού 

διαπίστωσε ότι η χρηματο-

δότηση για την αγορά του 

εξοπλισμού μπορεί να συνι-

στά κρατική ενίσχυση και 

ότι δημιουργούνται αμφιβο-

λίες ως προς τη συμβατότη-

Απόφαση της Επιτροπής για τη χρηματοδότηση κατασκευής 

εμπορευματικού σταθμού στο λιμάνι του Πειραιά – SA.28876 

την έναρξη νέων γραμμών 

με αναχώρηση από περιφε-

ρειακούς αερολιμένες. 

Η δημόσια έκδοση της από-

φασης θα δημοσιευθεί μό-

λις διευθετηθούν ζητήματα 

που έχουν να κάνουν με το 

απόρρητο. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34586 

Επιτροπή – κρατική ενίσχυ-

ση – αερολιμένας Χανίων – 

υποδομές – εκσυγχρονισμός 

Στις 25.07.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή έλαβε απόφα-

ση περί μη διατύπωσης α-

ντιρρήσεων, με την οποία 

ενέκρινε τη χρηματοδότηση 

της επέκτασης και του εκ-

συγχρονισμού του Αεροδρο-

μίου των Χανίων με διάρκει-

α μέχρι τις 31.12.2015. 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη 

τον σπουδαίο ρόλο του συγ-

κεκριμένου περιφερειακού 

αερολιμένα για την προσβα-

σιμότητα της Κρήτης και την 

τοπική ανάπτυξη, καθώς και 

το γεγονός ότι η επενδυτική 

ενίσχυση ύψους 77,7 εκατ. 

ευρώ περιορίζεται στο απο-

λύτως αναγκαίο μέτρο.  

Ως εκ τούτου η ενίσχυση 

δύναται να θεωρηθεί συμβι-

βάσιμη με τους κανόνες 

περί κρατικών ενισχύσεων, 

και συγκεκριμένα με το 

άρθρο 107 παρ. 3 γ΄ ΣΛΕΕ 

και τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη χρηματοδό-

τηση των αερολιμένων και 

τις κρατικές ενισχύσεις σε 

αεροπορικές εταιρείες για 

Η Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό των 

υποδομών του αερολιμένα Χανίων – SA.34586 
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κρατική στήριξη. 

Η δημόσια έκδοση της από-

φασης θα δημοσιευθεί μό-

λις διευθετηθούν ζητήματα 

που έχουν να κάνουν με το 

απόρρητο. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=IP/12/854&format=

HTML&aged=0&language=

EL&guiLanguage=en 

Επιτροπή – κρατική ενίσχυ-

ση – αναδιάρθρωση – Pro-

ton Bank – Νέα Proton – 

κεφαλαιοποίηση  

Στις 26.07.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή έλαβε Απόφα-

ση, με την οποία ενέκρινε 

ενίσχυση ύψους 1,7 δις. 

ευρώ για την αναδιάρθρω-

ση της Proton Bank και την 

κεφαλαιοποίηση της νεο-

συσταθείσας «μεταβατικής 

τράπεζας» Νέα Proton. 

Η Επιτροπή ενέκρινε την 

παραπάνω ενίσχυση προσω-

ρινά μέχρι να λάβει οριστική 

απόφαση επί του σχεδίου 

αναδιάρθρωσης της Νέας 

Proton, η οποία αποτελεί τη 

διάδοχο της υπό εκκαθάρι-

ση Proton Bank. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτρο-

πή αποφάσισε την κίνηση 

επίσημης διαδικασίας 

έρευνας, καθώς διατηρεί 

αμφιβολίες κατά πόσον η 

βιωσιμότητα της τράπεζας 

θα αποκατασταθεί μακρο-

πρόθεσμα χωρίς συνεχή 

νου η Επιτροπή να καταλή-

ξει σε τελική απόφαση. 

Οι μη εμπιστευτικές εκδό-

σεις των αποφάσεων θα 

δημοσιευθούν μόλις διευθε-

τηθούν ζητήματα που έχουν 

να κάνουν με το απόρρητο. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=IP/12/860&format=

HTML&aged=0&language=

EL&guiLanguage=en 

Επιτροπή – κρατική ενίσχυ-

ση – Alpha Bank – Euro-

bank – Τράπεζα Πειραιώς – 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

– ανακεφαλαιοποίηση  

Στις 27.07.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή εξέδωσε Απο-

φάσεις για την ανακεφαλαι-

οποίηση και την παράλληλη 

κίνηση επίσημης διαδικασί-

ας έρευνας για τις τράπεζες 

Alpha, Eurobank, Πειραιώς 

και Εθνική Τράπεζα της Ελ-

λάδος. 

Η Επιτροπή ενέκρινε τις ε-

νισχύσεις για διάστημα έξι 

μηνών, καθώς θεώρησε ότι 

τα μέτρα είναι αναγκαία για 

τη διαφύλαξη της χρηματο-

πιστωτικής σταθερότητας 

του ελληνικού τραπεζικού 

τομέα, σύμφωνα με το 

άρθρο 107 παρ. 3 β΄ ΣΛΕΕ. 

Μέχρι την παρέλευση του 

παραπάνω χρονικού διαστή-

ματος, οι ελληνικές αρχές 

οφείλουν να υποβάλουν πλή-

ρη κοινοποίηση της ανακε-

φαλαιοποίησης, προκειμέ-

Η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινά την αναδιάρθρωση της Τράπεζας 

Proton  

Παράταση ελληνικού καθεστώτος στήριξης των πιστωτικών ιδρυ-

μάτων – SA.35002 

μέλους (άρθρο 107 παρ. 

3β΄ ΣΛΕΕ). Η παράταση του 

καθεστώτος έχει διάρκεια 

μέχρι τις 31.12.2012. 

Η επίσημη έκδοση της από-

φασης θα δημοσιευθεί μό-

λις διευθετηθούν ενδεχόμε-

να ζητήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35002 

Επιτροπή – καθεστώς ενι-

σχύσεων – πιστωτικά ιδρύ-

ματα – χρηματοπιστωτική 

κρίση –  παράταση – από-

φαση περί μη προβολής α-

ντιρρήσεων  

Στις 06.07.2012 η Επιτροπή 

εξέδωσε Απόφαση περί μη 

προβολής αντιρρήσεων ανα-

φορικά με την εκ νέου πα-

ράταση του προσωρινού κα-

θεστώτος στήριξης των ελ-

ληνικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η πα-

ράταση του καθεστώτος 

είναι συμβατή με την Ανακο-

ίνωση για τη στήριξη των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-

των κατά τη διάρκεια της 

κρίσης (ΕΕ 2008 C 270/ 

08), την Ανακοίνωση για την 

ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών (ΕΕ 2009 C 

10/02), καθώς και ότι απο-

τελεί αναγκαίο μέσο για την 

άρση σοβαρής διαταραχής 

της οικονομίας κράτους 

Προσωρινή έγκριση της ανακεφαλαιοποίησης ελληνικών τραπεζών 

– SA.34823, SA.34824, SA. 34825, SA. 34826 

 

Ανακεφαλαιοποίη-

ση ελληνικών   

τραπεζών  

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/854&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/854&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/854&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/854&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/854&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/860&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en
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Ελληνικό καθεστώς για τις διεθνικές συνεργασίες των ΜΜΕ της 

Δυτικής Ελλάδας – SA.34733 

EMIDA. 

Η συνολική δαπάνη του κα-

θεστώτος ανέρχεται στα 

1.213.160,00 ευρώ και 

χρηματοδοτείται από τον 

Άξονα Προτεραιότητας «Δη-

μιουργία και Αξιοποίηση της 

Καινοτομίας υποστηριζόμε-

νης από Έρευνα και Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη του ΕΠΑΝ-

ΙΙ και των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμ-

μάτων (ΠΕΠ). Το καθεστώς 

έχει διάρκεια μέχρι τις 

31.12.2015. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:221:0017:0

022:EL:PDF 

κών δραστηριοτήτων, δηλα-

δή στη δημιουργία κοινής 

στρατηγικής, κοινού προγ-

ράμματος εργασίας, πιλοτι-

κών δραστηριοτήτων, κοι-

νού ανοίγματος ή κοινής 

προκήρυξης υποβολής προ-

τάσεων κ.λπ. 

Δικαιολογητικά για καταβο-

λή της χρηματοδότησης 

μπορούν να υποβάλουν ε-

ρευνητικοί φορείς, επιχειρή-

σεις, καθώς και οργανισμοί 

κοινής ωφέλειας, δημόσιες 

υπηρεσίες, εταιρείες βιομη-

χανικής έρευνας και τεχνο-

λογικής ανάπτυξης οι οποίοι 

συμμετέχουν στα εγκεκριμέ-

να έργα των προκηρύξεων 

υποβολής προτάσεων των 

Ευρωπαϊκών Δικτύων E-Rare 

2 (JTC2011), ERACOBUILD, 

καθεστώς ενισχύσεων – 

έργα δικτύωσης – ERANET – 

πρόσκληση υποβολής αιτή-

σεων 

Δημοσιεύθηκε στις 25.07. 

2012 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2012 C 221/18) 

ελληνικό καθεστώς ενισχύ-

σεων, βάσει του Κανονισμού 

800/2008 (ΓΑΚ), με σκοπό 

τη χρηματοδότηση φορέων 

στο πλαίσιο της Δράσης 

«Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασί-

α - Πράξη Επιχορήγησης 

Ελληνικών φορέων που συμ-

μετέχουν επιτυχώς στις Κοι-

νές Προκηρύξεις Υποβολής 

Προτάσεων των Ευρωπαϊ-

κών Δικτύων ERANET». 

Οι πρωτοβουλίες ERA-NETs 

αφορούν στην υλοποίηση 

κοινών διεθνικών ερευνητι-

Ελληνικό καθεστώς για έργα δικτύωσης (2η πρόσκληση υποβολής 

αιτήσεων) – SA.34830 

Κυπριακό καθεστώς για την ανάπτυξη της κυπριακής χειροτεχνίας 

– SA.34906  

κών τους συνεργασιών. Δι-

καιούχοι του καθεστώτος 

είναι όλες οι ΜΜΕ και ο συ-

νολικός προϋπολογισμός του 

καθεστώτος ανέρχεται στα 

3,4 εκατομμύρια ευρώ. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:207:0039:0

051:EL:PDF 

καθεστώς ενισχύσεων – 

ΜΜΕ – Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας  

Στις 13.07.2012 δημοσιεύ-

θηκε στην Επίσημη Εφημερί-

δα ελληνικό καθεστώς, βά-

σει του Γενικού Απαλλακτι-

κού Κανονισμού 800/2008, 

με το οποίο θα χορηγηθούν 

ενισχύσεις υπό τη μορφή 

άμεσης επιδότησης σε επι-

χειρήσεις της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

Το καθεστώς, το οποίο διαρ-

κεί από 15.03.2011 μέχρι 

και τις 31.12.2015, από-

σκοπεί στην ενίσχυση των 

μικρών και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο 

της ανάπτυξης των διεθνι-

τιστικής κληρονομιάς και ως 

εκ τούτου αποτελεί συμβι-

βάσιμη κρατική ενίσχυση, 

που εμπίπτει στο πεδίο ε-

φαρμογής του άρθρου 107 

παρ. 3 δ΄ ΣΛΕΕ. 

Οι ενισχύσεις, βάσει του εν 

θεστώς που αφορά την α-

νάπτυξη της κυπριακής χει-

ροτεχνίας. 

Η Επιτροπή θεώρησε ότι το 

καθεστώς αποσκοπεί στην 

προώθηση του πολιτισμού 

και τη διατήρηση της πολι-

Κύπρος – καθεστώς ενισχύ-

σεων – πολιτιστική κληρονο-

μιά – χειροτεχνία  

Στις 04.07.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή ενέκρινε, με 

Απόφαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων, κυπριακό κα-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:221:0017:0022:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:221:0017:0022:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:221:0017:0022:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:221:0017:0022:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:207:0039:0051:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:207:0039:0051:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:207:0039:0051:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:207:0039:0051:EL:PDF
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Κυπριακό καθεστώς στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας – 

SA. 34243 

 

Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας – SA.34952  

εκατομμύρια ευρώ και θα 

έχει διάρκεια μέχρι και τις 

20.12.2013. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:241:0006:0

010:EL:PDF 

http://www.cie.org.cy/

menuGr/pdf/sxedia-

xorigiwn/

Sxedio_Xorigiwn_Nomika_P

roswpa_2012.pdf 

Κύπρος – καθεστώς ενισχύ-

σεων – ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας  

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 

241/09) κυπριακό καθεσ-

τώς ενισχύσεων, βάσει του 

Γενικού Απαλλακτικού Κανο-

νισμού, για την ενθάρρυνση 

των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

Το καθεστώς, που αποτελεί 

τροποποίηση παλαιότερου 

μέτρου ενίσχυσης (SA. 

33024, ΕΕ 2011 C 205/03) 

αφορά την ενίσχυση φυσι-

κών και νομικών προσώπων, 

καθώς και φορέων του Δη-

μοσίου που ασκούν οικονο-

μική δραστηριότητα, με στό-

χο την πραγματοποίηση ε-

πενδύσεων στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργε-

ιας και της εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

Ο προϋπολογισμός του κα-

θεστώτος ανέρχεται στα 5 

προκαλούνται από θεομηνί-

ες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. 

Η δημόσια έκδοση της από-

φασης θα δημοσιευθεί μό-

λις διευθετηθούν ζητήματα 

που έχουν να κάνουν με το 

απόρρητο. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34243 

ας, λόγω της έκρηξης που 

σημειώθηκε στη ναυτική 

βάση «Αντιστράτηγος Ευάγ-

γελος Φλωράκης» στο Μαρί 

στις 11.07.2011. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το 

καθεστώς συμβιβάζεται με 

την εσωτερική αγορά, δυνά-

μει του άρθρου 107 παρ. 2 

β΄ ΣΛΕΕ, όπου προβλέπεται 

η χορήγηση ενισχύσεων για 

την επανόρθωση ζημιών που 

Κύπρος – καθεστώς ενισχύ-

σεων – γεωργοκτηνοτροφία 

–  έκρηξη – ναυτική βάση  

Στις 13.07.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων, με την οποία 

ενέκρινε κυπριακό καθεσ-

τώς κρατικών ενισχύσεων 

για τις ζημίες που προκλή-

θηκαν στους τομείς της γε-

ωργίας και της κτηνοτροφί-

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Σεπτέμβριος 

2012 

Ελλάδα το τρέχον επιτόκιο 

ανέρχεται σε ποσοστό 

1,38%. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:252:0007:0

007:EL:PDF 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Σεπ-

τέμβριος 2012 

Στις 22.08.2012 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 

252/07) τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επιτό-

κια αναφοράς/προεξόφλη-

σης κρατικών ενισχύσεων 

για τα 27 κράτη μέλη, που 

ισχύουν από την 1η Σεπτεμ-

βρίου 2012. Ειδικά για την 

 

Κυπριακά         

καθεστώτα       

ενισχύσεων  

 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34906 

Η δημόσια έκδοση της Από-

φασης της Επιτροπής θα 

δημοσιευθεί μόλις διευθετη-

θούν ζητήματα που έχουν 

να κάνουν με το απόρρητο. 

λόγω καθεστώτος, έχουν τη 

μορφή απευθείας επιχορή-

γησης με διάρκεια από την 

01.01.2013 μέχρι και τις 

31.12.2017. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:241:0006:0010:EL:PDF
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

έτος 2009 – απόφαση 

περί μη προβολής αντιρ-

ρήσεων – υπηρεσία γενι-

κού οικονομικού συμφέ-

ροντος – κριτήριο της 

αναλογικότητας – ανυ-

παρξία σοβαρών δυσχε-

ρειών 

Νομικό ζήτημα 

Αυτή καθεαυτή η υπέρ-

βαση της δίμηνης προ-

θεσμίας προκαταρκτικής 

εξέτασης από τη μεριά 

της Επιτροπής δεν απο-

τελεί ένδειξη ύπαρξης 

σοβαρών δυσχερειών, 

που να οδηγούν στην 

κίνηση της επίσημης δια-

δικασίας έρευνας, εφό-

σον αυτή δικαιολογείται 

από τις συνθήκες της 

κάθε υπόθεσης και την 

παράταση της διάρκειας 

της προκαταρκτικής εξέ-

τασης, λόγω των ελλιπών 

στοιχείων που είχε η Ε-

πιτροπή στη διάθεσή 

της, προκειμένου να σχη-

ματίσει γνώμη σχετικά 

με τη συμβατότητα της 

ενίσχυσης. 

ΓεΔΕΕ, T-304/08, 10.07. 

2012, Smurfit Kappa Group 

PLC/Επιτροπή, Propapier 

PM2 GmbH 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – 

«κυματοειδή» προϊόντα συ-

σκευασίας – ενίσχυση για 

την κατασκευή εργοστασίου 

χαρτοποιίας – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις περιφε-

ρειακού χαρακτήρα – από-

φαση κηρύσσουσα την ενί-

σχυση συμβατή προς την 

κοινή αγορά – παραδεκτό – 

έκδοση αποφάσεως μετά το 

πέρας του προκαταρκτικού 

σταδίου εξετάσεως – ενερ-

γητική νομιμοποίηση – δια-

δικαστικά δικαιώματα των 

ενδιαφερομένων – σοβαρές 

δυσχέρειες που δικαιολογο-

ύν την κίνηση της επίσημης 

διαδικασίας έρευνας – 

άσκηση, εκ μέρους της Επι-

τροπής, της εξουσίας εκτι-

μήσεως που διαθέτει – 

άρθρο 87, παράγραφος 3, 

στοιχείο α΄, ΕΚ – άρθρο 88, 

παράγραφοι 2 και 3, ΕΚ – 

άρθρο 4 του κανονισμού 

(ΕΚ) 659/1999 – άρθρο 44, 

παράγραφοι 5 και 6, του 

Κανονισμού Διαδικασίας 

Νομικό ζήτημα 

Η ύπαρξη ανταγωνιστικής 

σχέσης μεταξύ της προ-

σφεύγουσας και της απο-

δέκτριας Απόφασης περί 

έγκρισης ενισχύσεων της 

Επιτροπής δεν αρκεί για το 

παραδεκτό της προσφυγής, 

αλλά η προσφεύγουσα πρέ-

πει να αποδείξει ότι με τη 

συγκεκριμένη Απόφαση ε-

πηρεάζεται αισθητά και 

διαφοροποιείται η θέση της 

στην αγορά. Το γεγονός ότι 

οι Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις ενισχύσεις περιφερει-

ακού χαρακτήρα θέτουν 

συγκεκριμένα όρια, η υπέρ-

βαση των οποίων οδηγεί 

στην κίνηση επίσημης διαδι-

κασίας έρευνας, δεν σημαί-

νει ότι η Επιτροπή παρεμπο-

δίζεται να κινεί την επίσημη 

διαδικασία έρευνας σε πε-

ριπτώσεις που τα όρια αυτά 

δεν έχουν υπερκερασθεί.  

 

 

 

ΓεΔΕΕ, T-520/09, 10.07. 

2012, TF1 κ.λπ./Επι-

τροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – 

δημόσια ραδιοτηλεόρα-

ση – ενίσχυση της Γαλλι-

κής Δημοκρατίας υπέρ 

της France Télévisions – 

επιδότηση προϋπολογι-

σμού για το οικονομικό 



 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 4/2012 

Η ΕΕΕυρΔ, που εκδίδεται 

από το ΚΔΕΟΔ και τον 

Δ.Σ.Θ., ιδρύθηκε το 1981. 

Εκδίδεται στα ελληνικά και 

η θεματική της αναφέρεται 

στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και 

ιδίως σε θέματα ευρωπαϊ-

κής ολοκλήρωσης, προστα-

σίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, διεθνούς οικο-

νομικού δικαίου, δημοσίου 

διεθνούς δικαίου και ιδιω-

τικού διεθνούς δικαίου. Η 

θεματική των προσεχών 

τευχών της ΕΕΕυρΔ θα 

είναι αφιερωμένη στην 

Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

revue hellénique de droit européen  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 

1/2011 και 2-3/2011 

της νομικής επιθεώρησης 

ΔηΣΚΕ & αγορά, με πλού-

σια ύλη σε θεματικές του 

δημόσιου οικονομικού 

δικαίου.  

Η ΔηΣΚΕ & αγορά κυκλο-

φορεί πλέον και σε ηλεκ-

τρονική μορφή στην διεύ-

θυνση:  http://

www.diske.gr/  

Δημόσιες Συμβάσεις 

Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 

http://www.diske.gr/
http://www.diske.gr/

