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Ειδικότερα, βάσει του τρο-

ποποιημένου Εξουσιοδοτι-

κού Κανονισμού 994/1998, 

η Επιτροπή πρόκειται να 

επανεξετάσει το Γενικό Κα-

νονισμό Απαλλαγής κατά 

Κατηγορία (ΓΑΚ).  

Ο τροποποιητικός Κανονι-

σμός τέθηκε σε ισχύ την 20ή 

μέρα από τη δημοσίευσή 

του στην Επίσημη Εφημερί-

δα της ΕΕ, δηλαδή στις 

20.08.2013. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:204:0011:00

14:EL:PDF  

Επιτροπή – Κανονισμός 

733/2013 – Κανονισμός 

994/1998 (εξουσιοδοτικός 

Κανονισμός) – τροποποίη-

ση – κοινοποίηση – απαλ-

λαγή   

Δημοσιεύθηκε στην Επίση-

μη Εφημερίδα της ΕΕ ο 

Κανονισμός 733/2013 (ΕΕ 

2013 L 204/11), ο οποίος 

εισάγει τροποποιήσεις στο 

κείμενο του Κανονισμού 

994/1998. Ο Κανονισμός 

994/1998, γνωστός και ως 

εξουσιοδοτικός Κανονι-

σμός, δίνει τη δυνατότητα 

στην Επιτροπή να εξαιρεί 

ορισμένες κατηγορίες ενι-

σχύσεων από την υποχρέω-

ση προηγούμενης κοινοποί-

ησης.  

Με τον παρόντα τροποποιη-

τικό Κανονισμό εισάγονται 

ορισμένες νέες κατηγορίες 

ενισχύσεων, που μπορούν 

να απαλλαγούν από την 

υποχρέωση προηγούμενης 

κοινοποίησης στην Επιτρο-

πή. Οι νέες κατηγορίες α-

φορούν αποκλειστικά το-

μείς, στους οποίους η Ε-    

πιτροπή έχει αποκτήσει    

σημαντική εμπειρία και 

στους οποίους 

η δυνατότητα 

στρέβλωσης 

του ανταγωνι-

σμού εμφανί-

ζεται περιορι-

σμένη. Τέτοιοι 

τομείς είναι η 

καινοτομία, ο 

πολιτισμός, οι 

απόζημιώσεις 

λόγω φυσικών 

καταστρφών, 

ο αθλητισμός, συγκεκριμέ-

νες κατηγορίες ευρυζωνι-

κών υποδομών, οι κοινωνι-

κές ενισχύσεις σε κατοί-

κους απομακρυσμένων πε-

ριφερειών για μεταφορές, 

καθώς και συγκεκριμένες 

δραστηριότητες γεωργίας, 

δασοκομίας και αλιείας.   

Έτσι, η Επιτροπή θα έχει 

εφεξής τη δυνατότητα να 

θεσπίσει Κανονισμούς, που 

θα καθορίζουν τα κριτήρια, 

βάσει των οποίων οι ενισχύ-

σεις στους εν λόγω τομείς 

θα απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση προηγούμενης 

κοινοποίησης, γεγονός που 

αναμένεται να μειώσει αι-

σθητά τη γραφειοκρατία. 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανο-

νισμός 734/2013 (ΕΕ 2013 

Επιτροπή – Κανονισμός 

734/2013 – Κανονισμός 

659/1999 (διαδικαστικός 

Κανονισμός) – τροποποίηση 

– καταγγελία – έρευνα – 

συλλογή πληροφοριών   

Νέος Κανονισμός 734/2013 για την τροποποίηση του 

διαδικαστικού Κανονισμού 659/1999 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0011:0014:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0011:0014:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0011:0014:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0011:0014:EL:PDF
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ελέγχου των κρατικών ενι-

σχύσεων, επιτρέποντας στην 

Επιτροπή να επικεντρώνεται 

στις πλέον σημαντικές υπο-

θέσεις και να εκδίδει ταχύ-

τερα αποφάσεις.  

Ο τροποποιητικός Κανονι-

σμός τέθηκε σε ισχύ την 20ή 

μέρα από τη δημοσίευσή 

του στην Επίσημη Εφημερί-

δα της ΕΕ, δηλαδή στις 

20.08.2013. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2013:204:0015:00

22:EL:PDF  

L 204/15), ο οποίος εισάγει 

τροποποιήσεις στο κείμενο 

του διαδικαστικού Κανονι-

σμού 659/1999.  

Οι εισαχθείσες τροποποιή-

σεις θεσπίζουν μια ταχύτερη 

και ασφαλέστερη διαδικασί-

α διερεύνησης των καταγγε-

λιών, η οποία περιβάλλεται 

από αυξημένες εγγυήσεις 

διαφάνειας. Αποσαφηνίζουν 

τις προϋποθέσεις υποβολής 

μιας καταγγελίας περί κρα-

τικών ενισχύσεων και εξα-

σφαλίζουν ότι η Επιτροπή 

θα έχει από την αρχή στη 

διάθεσή της όλες τις ανα-

γκαίες πληροφορίες για τη 

διερεύνηση τέτοιων καταγ-

γελιών. Επίσης, εισάγουν 

νέα εργαλεία για τη συλλογή 

πληροφοριών, όπως την 

απευθείας πληροφόρηση 

της Επιτροπής απ’ όσους 

δραστηριοποιούνται στην 

οικεία αγορά, καθώς και τη 

διεξαγωγή ερευνών σε συ-

γκεκριμένους τομείς της 

αγοράς. Τέλος, προβλέπουν 

τη δυνατότητα συνεργασίας 

μεταξύ Επιτροπής και εθνι-

κών δικαστηρίων σχετικά με 

την εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 ΣΛΕΕ. Οι νέες 

τροποποιήσεις αναμένεται 

να ενισχύσουν την αποδοτι-

κότητα και την αποτελεσμα-

τικότητα του συστήματος 

Νέα Ανακοίνωση της Επιτροπής για τα μέτρα στήριξης των Τραπε-

ζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

χων και πιστωτών μειωμέ-

νης εξασφάλισης, 

δ) θεσπίζει την αρχή ότι δεν 

μπορεί να χορηγηθεί κανένα 

μέτρο ανακεφαλαιοποίησης 

ή προστασίας περιουσιακών 

στοιχείων, εάν προηγουμέ-

νως δεν έχει εγκριθεί σχέδιο 

αναδιάρθρωσης και προτεί-

νει μια διαδικασία για τη 

μόνιμη έγκριση τέτοιων με-

τρων, 

ε) παρέχει κατευθύνσεις 

σχετικά με τις απαιτήσεις 

συμβατότητας των ενισχύ-

σεων εκκαθάρισης. 

Η νέα Ανακοίνωση για τις 

τραπεζικές υπηρεσίες απο-

τελεί την τέταρτη κατά σει-

ρά επικαιροποίηση του ευ-

ρωπαϊκού καθεστώτος στή-

ριξης των χρηματοπιστωτι-

κών ιδρυμάτων. Όλοι οι κα-

νόνες που έχουν θεσπιστεί 

για την αντιμετώπιση της 

οικονομικής και χρηματο-

πιστωτικής κρίσης είναι δια-

θέσιμοι στην ακόλουθη η-

λεκτρονική διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

legislation/temporary.html  

Επιτροπή – Ανακοίνωση – 

τράπεζες – χρηματοπιστωτι-

κή κρίση – ρευστότητα – 

ανακεφαλαιοποίηση – απο-

μειωμένα περιουσιακά στοι-

χεία – αναδιάρθρωση – εκ-

καθάριση 

Στις 10.07.2013 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή εξέδωσε νέα 

Ανακοίνωση περί τραπεζι-

κών υπηρεσιών [ΕΕ 2013 C 

216/1], επικαιροποιώντας 

και πάλι το προσωρινό ρυθ-

μιστικό πλαίσιο, που έχει 

υιοθετήσει από το 2008, 

σχετικά με τα κρατικά με-

τρα στήριξης των χρηματο-

πιστωτικών ιδρυμάτων στο 

πλαίσιο της οικονομικής 

κρίσης. Η νέα Ανακοίνωση 

τίθεται σε ισχύ από την 

01.08.2013 και συμπληρώ-

νεται από τους λοιπούς κα-

νόνες του ρυθμιστικού πλαι-

σίου για τις τράπεζες, όπως 

αυτοί ισχύουν (Ανακοίνωση 

περί ανακεφαλαιοποίησης, 

Ανακοίνωση περί απομειω-

μένων περιουσιακών στοι-

χείων και Ανακοίνωση περί 

αναδιάρθρωσης). Το σύνολο 

των εν λόγω κανόνων ορίζει 

τις προϋποθέσεις, βάσει των 

οποίων τα κράτη μέλη μπο-

ρούν να παρέχουν στήριξη 

σε τράπεζες μέσω χρηματο-

δοτικών εγγυήσεων, ανακε-

φαλαιοποιήσεων ή μέτρων 

αρωγής για απομειωμένα 

περιουσιακά στοιχεία, ενώ 

προσδιορίζει αναλυτικά τα 

ιδιαίτερα γνωρίσματα που 

πρέπει να περιέχει ένα σχέ-

διο αναδιάρθρωσης. 

Συγκεκριμένα, η νέα Ανακοί-

νωση: 

α) αντικαθιστά την τραπεζι-

κή Ανακοίνωση του 2008 

και παρέχει καθοδήγηση 

σχετικά με τα κριτήρια συμ-

βατότητας των μέτρων στή-

ριξης ρευστότητας, 

β) προσαρμόζει και συμπλη-

ρώνει τις Ανακοινώσεις σχε-

τικά με την ανακεφαλαιο-

ποίηση και σχετικά με τα 

απομειωμένα περιουσιακά 

στοιχεία, 

γ) συμπληρώνει την Ανακοί-

νωση περί αναδιάρθρωσης, 

παρέχοντας λεπτομερέστε-

ρες κατευθύνσεις σχετικά 

με τον καταμερισμό των 

επιβαρύνσεων μεταξύ μετό-

 

Τροποποίηση 

του                 

διαδικαστικού 

Κανονισμού 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:EL:PDF
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html
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Σχέδιο τροποποίησης του Κανονισμού 1857/2006 για ΜΜΕ 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

καλούνται να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους επί του 

σχεδίου του Κανονισμού 

μέχρι τις 06.09.2013.  

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:227:1:0002:

EL:PDF  

Επιτροπή – Κανονισμός 

1857/2006 – παράταση 

ισχύος – ΜΜΕ – παραγωγή 

– γεωργικά προϊόντα  

Ενόψει της επικείμενης λή-

ξης ισχύος του Κανονισμού 

1857/2006 (ΕΕ 2006 L 

358/3) για τις κρατικές ε-

νισχύσεις προς μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της παραγωγής γεωρ-

γικών προϊόντων, δημοσιεύ-

θηκε σήμερα στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ σχέδιο 

νέου Κανονισμού, με το ο-

ποίο η Επιτροπή προτείνει 

την παράταση ισχύος του 

Κανονισμού 1857/2006 

έως τις 30.06.2014. 

Πίνακας της Επιτροπής με τα ποσοστά διατραπεζικών επιτοκίων 

που ισχύουν για τον προσδιορισμό του ευλόγου κέρδους στις ΥΓΟΣ 

λότερο προσδιορισμό τους. 

Τα οριζόμενα επιτόκια ισχύ-

ουν από την 01.07.2013 

μέχρι και τις 31.12.2013. 

Ο εν λόγω πίνακας είναι δια-

θέσιμος από σήμερα στην 

ιστοσελίδα της ΓΔ Ανταγω-

νισμού:  

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

legislation/

swap_rates_en.html  

Επιτροπή – πίνακας – δια-

τραπεζικά επιτόκια – ΥΓΟΣ – 

εύλογο κέρδος – Απόφαση 

ΥΓΟΣ – Πλαίσιο ΥΓΟΣ  

Τόσο η Απόφαση της Επι-

τροπής περί ΥΓΟΣ (ΕΕ 2012 

L 7/3) όσο και το Πλαίσιο 

για τις κρατικές ενισχύσεις 

υπό μορφή αντιστάθμισης 

για την παροχή δημόσιας 

υπηρεσίας (ΕΕ 2012 C 8/ 

15) προσδιορίζουν το εύλο-

γο κέρδος μιας επιχείρησης, 

στην οποία έχει ανατεθεί η 

εκπλήρωση ΥΓΟΣ βάσει του 

σχετικού διατραπεζικού επι-

τοκίου, προσαυξημένου κα-

τά 100 μονάδες βάσης.  

Η Επιτροπή δημοσίευσε σή-

μερα πίνακα με τα σχετι-   

κά διατραπεζικά επιτόκια, 

όπως αυτά εφαρμόζονται 

κατά τα οριζόμενα στην Α-

πόφαση και στο Πλαίσιο 

ΥΓΟΣ, με σκοπό να παρέχει 

στις δημόσιες αρχές των 

κρατών μελών ένα διαδικτυ-

ακό εργαλείο για τον ευκο-

Σχέδιο νέου Κανονισμού της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας στο γεωργικό τομέα 

ου κράτους μέλους. Με το 

νέο σχέδιο η Επιτροπή προ-

τείνει την αύξηση του ανω-

τάτου ποσού ενίσχυσης ανά 

τριετία από 7.5000 σε 

10.000 ευρώ, καθώς και 

την αντίστοιχη αύξηση του 

ορίου της ετήσιας εθνικής 

γεωργικής παραγωγής από 

ποσοστό 0,75% σε ποσοστό 

1%. 

Τέλος, βάσει των προβλεπό-

μενων στο σχέδιο Κανονι-

σμού, εξαιρούνται από το 

πεδίο εφαρμογής του οι 

ενισχύσεις προς επιχειρή-

Επιτροπή – Κανονισμός 

1535/2007 – ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας – παρα-

γωγή – γεωργικά προϊόντα  

Ενόψει της επικείμενης λή-

ξης ισχύος του Κανονισμού 

1535/2007 (ΕΕ 2007 L 

337/35) για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (de mini-

mis) στον τομέα της παρα-

γωγής γεωργικών προϊό-

ντων, δημοσιεύθηκε σήμερα 

στην Επίσημη Εφημερίδα 

της ΕΕ σχέδιο νέου Κανονι-

σμού της Επιτροπής, προκει-

μένου τα ενδιαφερόμενα 

μέλη να υποβάλουν τις πα-

ρατηρήσεις τους.  

Δυνάμει των διατάξεων του 

ισχύοντος Κανονισμού, το 

συνολικό ποσό των ενισχύ-

σεων de minimis, που χορη-

γούνται σε μια ενιαία επιχεί-

ρηση που δραστηριοποιείται 

στον τομέα παραγωγής γε-

ωργικών προϊόντων, δεν 

πρέπει να υπερβαίνει: α) τις 

7.500 ευρώ ανά δικαιούχο 

επί τρία οικονομικά έτη, και 

β) το όριο του 0,75% της 

ετήσιας παραγωγής του 

γεωργικού τομέα του οικεί-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:227:1:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:227:1:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:227:1:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:227:1:0002:EL:PDF
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html
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Διαβούλευση για το δεύτερο σχέδιο νέου Κανονισμού de minimis 

της Επιτροπής που θα αντικαταστήσει τον Κανονισμό 1998/2006  

τις ενισχύσεις ήσσονος ση-

μασίας στο γεωργικό τομέα 

μέχρι τις 07.09.2013.  

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:227:3:0011:

EL:PDF  

σεις που δραστηριοποιού-

νται στον τομέα της μεταποί-

ησης και της εμπορίας γε-

ωργικών προϊόντων, οι ο-

ποίες θα ρυθμίζονται από 

τις διατάξεις του γενικού 

Κανονισμού για τις de mini-

mis ενισχύσεις, που βρίσκε-

ται επί του παρόντος επίσης 

υπό μορφή σχεδίου.  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

καλούνται να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους επί του 

σχεδίου του Κανονισμού για 

Διαβούλευση για την πρόταση νέου Γενικού Κανονισμού Απαλλα-

γής Κατά Κατηγορία της Επιτροπής (ΓΑΚ-ΙΙ)  

1998, ο οποίος παρέχει 

στην Επιτροπή τη δυνατότη-

τα να εξαιρεί νέες κατηγορί-

ες ενισχύσεων από την υ-

Επιτροπή – Γενικός Κανονι-

σμός Απαλλαγής κατά Κατη-

γορία (ΓΑΚ ΙΙ) – κοινοποίηση 

– Κανονισμός 800/2008 

Κατόπιν της έγκρισης από 

το Συμβούλιο των Υπουργών 

της ΕΕ του νέου Εξουσιο-

δοτικού Κανονισμού 994/ 

σης, που αφορά τα μικρότε-

ρα των 500.000 ευρώ δά-

νεια, διάρκειας μέχρι 10 

έτη. Ειδικά για τις επιχειρή-

σεις που εκτελούν οδικές 

εμπορευματικές μεταφορές, 

τα παραπάνω ανώτατα  

όρια μειώνονται στο μισό 

(500.000 ευρώ για τα πεν-

ταετή δάνεια και 250.000 

για τα δεκαετή δάνεια). 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

καλούνται να καταθέσουν 

τις παρατηρήσεις τους επί 

του δεύτερου σχεδίου μέχρι 

τις 09.09.2013. Ιδιαίτερη 

έμφαση θα δοθεί από την 

Επιτροπή σε παρατηρήσεις 

που προέρχονται από δημό-

σιες αρχές, που ασχολού-

νται με μέτρα τα οποία κα-

λύπτονται από τον Κανονι-

σμό de minimis. 

To νέο Σχέδιο του Κανονι-

σμού είναι διαθέσιμο στην 

ακόλουθη ηλεκτρονική διεύ-

θυνση:  

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2013_second_de_mi

nimis/index_en.html 

Επιτροπή – δεύτερο σχέδιο 

– ενισχύσεις de minimis – 

Κανονισμός 1998/2006 

Σε συνέχεια της διαβούλευ-

σης που εγκαινίασε στις 

26.07.2012 για την αναθε-

ώρηση του Κανονισμού 

1998/2006 για τις ενισχύ-

σεις ήσσονος σημασίας (de 

minimis), η Επιτροπή δημο-

σίευσε σήμερα ένα δεύτερο 

Σχέδιο του αναθεωρημένου 

Κανονισμού, επί του οποίου 

προσκαλεί τα ενδιαφερόμε-

να μέρη να καταθέσουν τις 

απόψεις τους. 

Το δεύτερο Σχέδιο του Κανο-

νισμού διατηρεί το ανώτατο 

όριο των 200.000 ευρώ για 

τις ενισχύσεις που μπορεί να 

λάβει μια επιχείρηση ανά 

τριετία, καθώς η Επιτροπή 

έκρινε ότι ένα υψηλότερο 

όριο θα είχε αρνητικό αντί-

κτυπο στον ανταγωνισμό 

στην εσωτερική αγορά, ιδι-

αίτερα σε μια περίοδο που 

διακρίνεται από έντονες 

ανισότητες μεταξύ των κρα-

τών μελών όσον αφορά την 

αγοραστική τους δύναμη. 

Ένα ακόμη στοιχείο που δια-

τηρείται είναι η υποχρεωτι-

κή συγκρότηση εθνικών κε-

ντρικών μητρώων ενισχύσε-

ων ήσσονος σημασίας μέχρι 

την 31.05.2015.  

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας 

υπόψη τις παρατηρήσεις 

των ενδιαφερόμενων μερών 

επί του πρώτου Σχεδίου, η 

Επιτροπή απλοποιεί και δια-

σαφηνίζει τους κανόνες για 

τις ενισχύσεις ήσσονος ση-

μασίας, προκειμένου να 

αυξήσει την ασφάλεια δικαί-

ου και να μειώσει το διοικη-

τικό φόρτο των κρατών με-

λών. Έτσι, το νέο Σχέδιο πα-

ρέχει για πρώτη φορά ένα 

σαφή ορισμό της έννοιας 

της δεδομένης επιχείρησης, 

ενώ απαριθμεί και συγκεκρι-

μένα αναλυτικά κριτήρια για 

το χαρακτηρισμό μιας επι-

χείρησης ως προβληματι-

κής.  

Όσον αφορά τις διαφανείς 

ενισχύσεις υπό μορφή δα-

νείου, το νέο Σχέδιο διατη-

ρεί τον «ασφαλή λιμένα» για 

τα δάνεια που είναι μικρότε-

ρα του 1 εκατ. ευρώ και 

έχουν διάρκεια μέχρι 5 έτη 

και εισάγει μια δεύτερη πε-

ρίπτωση διαφανούς ενίσχυ-
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σεις για συμπλέγματα φορέ-

ων καινοτομίας), ε) ενισχύ-

σεις στους τομείς του πολι-

τισμού και της διατήρησης 

της πολιτιστικής κληρονο-

μιάς και στ) ενισχύσεις για 

αθλητικές και πολυλειτουρ-

γικές υποδομές αναψυχής.  

Παράλληλα, η Επιτροπή 

προτείνει την παράταση 

ισχύος του Κανονισμού 

800/2008 μέχρι τις 

30.06.2014. Τα ενδιαφερό-

μενα μέρη καλούνται να 

υποβάλουν τις παρατηρή-

σεις τους επί της πρότασης 

της Επιτροπής μέχρι τις 

10.09.2013. Το κείμενο της 

πρότασης είναι διαθέσιμο 

στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2013_second_gber/

index_en.html 

ποχρέωση προηγούμενης 

κοινοποίησης, η Επιτροπή 

έθεσε σήμερα προς δημό-

σια διαβούλευση πρόταση 

νέου Κανονισμού (ΓΑΚ-ΙΙ), 

για την εξαίρεση νέων κατη-

γοριών ενισχύσεων από τη 

διαδικασία προηγούμενης 

κοινοποίησης. 

Η πρόσφατη διαβούλευση 

επί του Κανονισμού 

800/2008 (ΓΑΚ) που πραγ-

ματοποιήθηκε τον Μάιο του 

2013, ολοκληρώθηκε πριν 

από την έγκριση του νέου 

Εξουσιοδοτικού Κανονισμού 

994/1998 και, ως εκ του-

του, δεν συμπεριέλαβε τις 

συμπληρωματικές κατηγορί-

ες ενισχύσεων, που καλύ-

πτονται από την πρόταση 

του νέου Κανονισμού (ΓΑΚ-

ΙΙ) της Επιτροπής. Μετά το 

πέρας της τρέχουσας διαβο-

ύλευσης και βάσει των πα-

ρατηρήσεων που της έχουν 

συνολικά υποβληθεί, η Επι-

τροπή θα συντάξει μια ενο-

ποιημένη πρόταση για την 

αναθεώρηση του Κανονι-

σμού 800/2008, στην οποία 

θα συμπεριλαμβάνονται και 

οι νέες κατηγορίες ενισχύσε-

ων που εξαιρούνται της κοι-

νοποίησης, επί της οποίας 

τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 

κληθούν εκ νέου να καταθέ-

σουν τις απόψεις τους στο 

τέλος του έτους.  

Ειδικότερα, στο νέο Κανο-

νισμό (ΓΑΚ-ΙΙ) προτείνεται η 

εξαίρεση των ακόλουθων 

κατηγοριών ενισχύσεων: α) 

ενισχύσεις για την αντιστά-

θμιση των ζημιών που προ-

κλήθηκαν από φυσικές κα-

ταστροφές, β) κοινωνικές 

ενισχύσεις σε κατοίκους 

απομακρυσμένων περιφε-

ρειών για μεταφορές, γ) ε-

νισχύσεις για ορισμένες ευ-

ρυζωνικές υποδομές, δ) ε-

νισχύσεις για καινοτομία 

(διαδικαστική και οργανωτι-

κή καινοτομία στον τομέα 

των υπηρεσιών και ενισχύ-

εταιριών, και λαμβάνει υπό-

ψη τις προοπτικές ανάπτυ-

ξης της εναέριας κυκλοφο-

ρίας, την ανάγκη για περιφε-

ρειακή ανάπτυξη και προ-

σβασιμότητα, καθώς και τη 

θετική συνεισφορά του μο-

ντέλου των αερομεταφο-

ρέων χαμηλού κόστους 

(ΑΧΚ) στην ανάπτυξη ορι-

σμένων περιφερειακών αε-

ρολιμένων.  

Οι βασικές αλλαγές, που 

εισάγει το σχέδιο των νέων 

Κατευθυντηρίων Γραμμών, 

είναι οι ακόλουθες:  

α) όσον αφορά τις επενδυτι-

κές ενισχύσεις, ορίζονται 

μέγιστες επιτρεπόμενες ε-

Επιτροπή – διαβούλευση – 

σχέδιο – Κατευθυντήριες 

Γραμμές – αερολιμένες – 

αεροπορικές εταιρίες  

Στις 03.07.2013, η Επιτρο-

πή προχώρησε στη δεύτερη 

φάση της διαβούλευσης, 

που είχε εγκαινιάσει το 

2011, σχετικά με την αναθε-

ώρηση των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών του 2005 για τις 

αεροπορικές μεταφορές.  

Ειδικότερα, η Επιτροπή συ-

νέταξε και δημοσίευσε σχέ-

διο των νέων Κατευθυντηρί-

ων Γραμμών, στο οποίο απο-

τυπώνεται η νέα νομική και 

οικονομική κατάσταση σχε-

τικά με τη δημόσια χρημα-

τοδότηση αερολιμένων και 

αεροπορικών εταιριών, και 

διευκρινίζονται οι προϋπο-

θέσεις, υπό τις οποίες η 

χρηματοδότηση αυτή μπο-

ρεί να συνιστά κρατική ενί-

σχυση κατά την έννοια του 

άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, 

καθώς και οι προϋποθέσεις, 

υπό τις οποίες μια ενίσχυση 

μπορεί να θεωρείται συμβι-

βάσιμη με την εσωτερική 

αγορά.  

Η Επιτροπή προτείνει μια 

ισορροπημένη προσέγγιση, 

η οποία είναι ουδέτερη απέ-

ναντι στα διάφορα επιχειρη-

ματικά μοντέλα των αερολι-

μένων και των αεροπορικών 

 

Διαβούλευση για το σχέδιο νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών της 

Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις σε αερολιμένες και 

αεροπορικές εταιρείες 
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Δημόσια Διαβούλευση για ένα πρώτο σχέδιο νέων Κατευθυντηρίων 

Γραμμών για τα επιχειρηματικά κεφάλαια 

με παραμέτρους οικονομι-

κού σχεδιασμού που υπερ-

βαίνουν τα ανώτατα όρια 

του ΓΑΚ ή μέτρα που παρέ-

χουν οικονομικά κίνητρα σε 

στρατηγικούς επενδυτές) 

και 

γ) για καθεστώτα ενισχύσε-

ων που δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ΓΑΚ, 

λόγω του μεγάλου προϋπο-

λογισμού τους και της πιθα-

νότητας νόθευσης του α-

νταγωνισμού.  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

καλούνται να υποβάλουν 

τις παρατηρήσεις τους επί 

του Σχεδίου της Επιτροπής 

μέχρι και την 17.09.2013. 

Η Επιτροπή αναμένεται να 

υιοθετήσει τις νέες Κατευ-

θυντήριες Γραμμές μέχρι το 

τέλος του 2013. Το κείμενο 

του Σχεδίου είναι διαθέσιμο 

στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2013_risk_capital/

index_en.html  

Επιτροπή – διαβούλευση – 

Κατευθυντήριες Γραμμές – 

επιχειρηματικά κεφάλαια 

Σε συνέχεια της διαβούλευ-

σης που έλαβε χώρα τον 

Ιούλιο του 2012 για την 

αναθεώρηση των Κατευ-

θυντηρίων Γραμμών σχετι-

κά με τις κρατικές ενισχύ-

σεις, που χορηγούνται για 

την προώθηση των επενδύ-

σεων επιχειρηματικών κε-

φαλαίων σε ΜΜΕ, η ισχύς 

των οποίων λήγει, μετά από 

παράταση που δόθηκε, στις 

30.06.2014, η Επιτροπή 

συνέταξε ένα πρώτο Σχέ-

διο νέων Κατευθυντηρίων 

Γραμμών, που δημοσιεύτη-

κε σήμερα προς το σκοπό 

δημόσιας διαβούλευσης.  

Το νέο καθεστώς για τις 

επενδύσεις επιχειρηματι-

κών κεφαλαίων, που προ-

τείνει η Επιτροπή, είναι σχε-

διασμένο με στόχο την ενί-

σχυση της ασφάλειας δικαί-

ου, την αύξηση της ευελιξί-

ας και τη μείωση της γρα-

φειοκρατίας. Στο Σχέδιο 

των Κατευθυντηρίων Γραμ-

μών τίθενται κριτήρια συμ-

βατότητας για τρεις ομάδες 

μέτρων, και ειδικότερα:  

α) για μέτρα που στοχεύουν 

σε εταιρίες που δεν πλη-

ρούν τις απαραίτητες προϋ-

ποθέσεις υπαγωγής σε κά-

ποια από τις εξαιρέσεις που 

προβλέπει ο ΓΑΚ (όπως πχ. 

εταιρίες που, μετά τον πρώ-

το επενδυτικό κύκλο, υπερ-

βαίνουν τα ανώτατα όρια 

που προβλέπονται για την 

κατηγορία των ΜΜΕ και 

χαρακτηρίζονται ως επιχει-

ρήσεις μεσαίου μεγέθους, 

καινοτόμες επιχειρήσεις 

μεσαίου μεγέθους που 

δραστηριοποιούνται στον 

τομέα Ε&Α ή εταιρίες που 

απαιτούν επενδύσεις μεγα-

λύτερες των 10 εκατ. ευ-

ρώ), 

β) για μέτρα που αποκλί-

νουν από τις παραμέτρους 

χρηματοδότησης που προ-

βλέπει ο ΓΑΚ (όπως πχ. με-

τρα στα οποία η συμμετοχή 

ιδιωτών επενδυτών βρίσκε-

ται κάτω από τα ποσοστά 

που απαιτεί ο ΓΑΚ, μέτρα 

σης αερολιμένων, αεροπορι-

κές εταιρίες και φορείς πα-

ροχής υπηρεσιών εδάφους). 

Το σχέδιο των νέων Κατευ-

θυντηρίων Γραμμών, καθώς 

και περισσότερες πληροφο-

ρίες σχετικά με τη δημόσια 

διαβούλευση δημοσιεύονται 

στην ακόλουθη διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2013_aviation_guidel

ines/index_en.html 

ντάσεις ενίσχυσης ανάλογα 

με το μέγεθος του αερολιμέ-

να, 

β) για μεταβατική περίοδο 

10 ετών, οι ενισχύσεις λει-

τουργίας προς περιφερεια-

κούς αερολιμένες μπορούν 

να θεωρούνται συμβιβάσι-

μες, 

γ) οι όροι συμβατότητας για 

ενισχύσεις για την έναρξη 

νέων γραμμών σε αεροπορι-

κές εταιρίες εξορθολογίζο-

νται και προσαρμόζονται 

στις πρόσφατες εξελίξεις 

της αγοράς. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(ιδρύματα, δημόσιες αρχές, 

πολίτες, επιχειρήσεις και 

οργανισμοί)  καλούνται να 

υποβάλουν τις παρατηρή-

σεις τους επί του σχεδίου 

μέχρι τις 25.09.2013. Ιδιαί-

τερη έμφαση θα δοθεί από 

την Επιτροπή σε παρατηρή-

σεις, που προέρχονται από 

δημόσιες αρχές (κράτη μέ-

λη, περιφέρειες, πόλεις και 

δήμους), οι οποίες χρηματο-

δοτούν αερολιμένες και χο-

ρηγούν ενισχύσεις εκκίνη-

σης για την ανάπτυξη νέων 

γραμμών, καθώς και σε πα-

ρατηρήσεις των φορέων της 

αεροπορικής βιομηχανίας 

(κυρίως φορείς εκμετάλλευ-
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σχύσεων δεν έχουν ακόμη 

επιστραφεί, καθώς οι διαδι-

κασίες ανάκτησης έχουν 

ανασταλεί από τα εθνικά 

δικαστήρια κατά παράβαση 

της κοινοτικής νομοθεσίας. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

αποφάσισε να παραπέμψει 

την Ελλάδα για τις υποθέ-

σεις αυτές στο ΔΕΕ δυνάμει 

του άρθρου 108 παρ. 2 

ΣΛΕΕ.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-13-

702_el.htm 

Επιτροπή – Ελλάδα – κρατι-

κές ενισχύσεις – Δικαστήριο 

– ανάκτηση – ελληνικά καζί-

νο – «Αλουμίνιον της Ελλά-

δος ΑΕ» 

Μετά από καταγγελία που 

της υποβλήθηκε το 2009 

σχετικά με τη φορολόγηση 

των εισιτηρίων εισόδου στα 

ελληνικά καζίνο, η Επιτροπή 

αποφάνθηκε το 2011 ότι η 

διαφορετική φορολογική 

μεταχείριση των ιδιωτικών 

και των δημόσιων καζίνο 

εισάγει διακρίσεις και συνε-

πάγεται ενίσχυση υπέρ των 

δημόσιων καζίνο (EE 2011 L 

285/25).  

Περαιτέρω, το ίδιο έτος, η 

Επιτροπή έκρινε ότι τα μειω-

μένα τιμολόγια ηλεκτρικού 

ρεύματος, που χορήγησε η 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκ-

τρισμού στην εταιρία «Αλου-

μίνιον της Ελλάδος ΑΕ» κατά 

το διάστημα 2007-2008, 

προσέφεραν αδικαιολόγητο 

πλεονέκτημα ύψους 17,4 

εκατ. ευρώ στην εταιρία και 

διέταξε την ανάκτηση του 

ως άνω ποσού (ΕΕ 2012 L 

166/83).  

Κατά την Επιτροπή, δύο χρό-

νια μετά την έκδοση των 

δύο ανωτέρω αποφάσεων, 

τα συνολικά ποσά των ενι-

Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ λόγω μη ανάκτησης 

ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων από τρία ελληνικά καζίνο και 

την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» 

λούνται από τη χορηγούμε-

νη ενίσχυση.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι το έργο είναι σύμφωνο 

με το άρθρο 107 παρ. 3 στ. 

γ’ της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέ-

πει τη χορήγηση ενισχύσεων 

για την ανάπτυξη ορισμένων 

οικονομικών δραστηριοτή-

των, υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν αλλοιώνουν σημαντι-

κά τους όρους των συναλλα-

γών. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης 

SA.35418 στο μητρώο κρα-

τικών ενισχύσεων του δια-

δικτυακού τόπου της ΓΔ Α-

νταγωνισμού, μόλις διευθε-

τηθούν τυχόν ζητήματα α-

πορρήτου.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-13-

639_el.htm 

Επιτροπή – κρατική ενίσχυ-

ση – λιμάνι – ΟΛΠ – επενδυ-

τικό έργο – υποδομή – σταθ-

μός υποδοχής – κρουαζιε-

ρόπλοια   

Το Σεπτέμβριο του 2012, η 

Ελλάδα κοινοποίησε στην 

Επιτροπή σχέδιο για τη στή-

ριξη επενδυτικού έργου από 

τον Οργανισμό Λιμένος Πει-

ραιώς, με στόχο την επέκτα-

ση κατά δύο σταθμούς υπο-

δοχής της υφιστάμενης υπο-

δομής για κρουαζιερόπλοια 

στο λιμάνι του Πειραιά. Το 

έργο συγχρηματοδοτείται 

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

της ΕΕ με το ποσό των 96,9 

εκατ. ευρώ.  

Σύμφωνα με εκτεταμένη 

ανάλυση κόστους-οφέλους 

που πραγματοποιήθηκε από 

την Ελλάδα, το έργο δεν θα 

μπορούσε να υλοποιηθεί 

χωρίς δημόσια χρηματοδό-

τηση, διότι τα έσοδα, που 

θα αποκομίσει η λιμενική 

αρχή από τη χρήση της υπό 

κατασκευής υποδομής κατά 

τα επόμενα 20 χρόνια, θα 

είναι ανεπαρκή για την κά-

λυψη των επενδυτικών δα-

πανών.  

Κατά την εξέταση του σχεδί-

ου, η Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι η δημόσια χρηματοδότη-

ση είναι όντως απαραίτητη 

για την πραγματοποίηση του 

έργου, καθώς και ότι περιο-

ρίζεται στο ποσό που είναι 

αυστηρώς αναγκαίο για την 

υλοποίηση των στόχων του. 

Επιπρόσθετα, έκρινε ότι τα 

θετικά αποτελέσματα του 

έργου για την αγορά κρουα-

ζιέρας της Μεσογείου και 

την περιφερειακή ανάπτυξη 

(δημιουργία θέσεων απα-

σχόλησης, ενίσχυση της οι-

κονομικής δραστηριότητας 

μέσω των επιβατών, των 

πληρωμάτων και των εταιρι-

ών που θα προσελκύσει) 

υπερτερούν σαφώς έναντι 

πιθανών στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού, που προκα-

Η Επιτροπή ενέκρινε κρατική ενίσχυση για την επέκταση του λιμένα 

Πειραιώς - SA.35418 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-702_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-702_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-702_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-639_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-639_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-639_el.htm
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Παράταση των ελληνικών καθεστώτων στήριξης των χρηματοπι-

στωτικών ιδρυμάτων - SA.36956 

ληξε στο συμπέρασμα ότι 

αυτά αποτελούν κατάλληλα, 

αναλογικά και αναγκαία 

μέσα για την άρση σοβαρής 

διαταραχής της οικονομίας 

κράτους μέλους (άρθρο 

107 παρ. 3 στχ. β΄ ΣΛΕΕ).  

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης της Επιτρο-

πής θα δημοσιευθεί στο 

μητρώο κρατικών ενισχύσε-

ων του διαδικτυακού τόπου 

της ΓΔ Ανταγωνισμού, μόλις 

διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα απορρήτου.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_36956 

Επιτροπή – καθεστώτα ενι-

σχύσεων – χρηματοπιστωτι-

κά ιδρύματα – παράταση – 

εγγυήσεις – δάνεια – κρατι-

κά ομόλογα  

Στις 25.07.2013, η Επιτρο-

πή εξέδωσε απόφαση περί 

μη προβολής αντιρρήσεων 

για την εκ νέου παράταση 

δύο προσωρινών καθεστώ-

των στήριξης των ελληνικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-

των μέχρι τις 31.12.2013. Η 

παράταση που χορηγήθηκε 

αφορά, αφενός, ένα κάθε-

στώς εγγυήσεων για τη σύ-

ναψη βραχυπρόθεσμων και 

μεσοπρόθεσμων δανείων 

και, αφετέρου, ένα καθε-

στώς σχετικά με τίτλους του 

δημοσίου, βάσει του οποίου 

παρέχονται, έναντι προμή-

θειας, κρατικά ομόλογα σε 

επιλέξιμα πιστωτικά ιδρύμα-

τα, προκειμένου να ενισχυ-

θεί η πρόσβασή τους σε 

ρευστότητα, ιδίως έναντι 

της ΕΚΤ.  

Τα παραπάνω καθεστώτα 

είχαν εγκριθεί αρχικά το 

Νοέμβριο του 2008 και 

έκτοτε έχουν παραταθεί 

αρκετές φορές, με τελευταί-

α παράταση αυτήν της 

22.01.2013. Η Επιτροπή 

έκρινε ότι η παράταση των 

καθεστώτων είναι συμβατή 

με την Ανακοίνωση για τη 

στήριξη των χρηματοπιστω-

τικών ιδρυμάτων κατά τη 

διάρκεια της κρίσης (ΕΕ 

2008 C 270/08) και κατέ-

θεί στο μητρώο κρατικών 

ενισχύσεων του διαδικτυα-

κού τόπου της ΓΔ Ανταγω-

νισμού, μόλις διευθετηθούν 

τυχόν ζητήματα απορρή-

του.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34918 

Επιτροπή – κρατική ενίσχυ-

ση – Γεωθερμικό Πεδίο – 

Ερατεινό – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον 

Η Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων, με την οποία 

ενέκρινε την παροχή κρατι-

κής χρηματοδότησης για 

την εκμετάλλευση του Γεω-

θερμικού Πεδίου Ερατεινού 

του Δήμου Νέστου.  

Νομική βάση για την έγκρι-

ση του μέτρου αποτέλεσαν 

το άρθρο 107 παρ. 3 στ. γ΄ 

ΣΛΕΕ και οι Κατευθυντήριες 

Γραμμές σχετικά με τις κρα-

τικές ενισχύσεις για την 

προστασία του περιβάλλο-

ντος 2008-2014. 

Η εγκριθείσα ενίσχυση έχει 

τη μορφή άμεσης επιχορή-

γησης και θα έχει διάρκεια 

μέχρι και την 31.12.2015. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

Έγκριση κρατικής ενίσχυσης για την εκμετάλλευση του Γεωθερμι-

κού Πεδίου Ερατεινού - SA.34918 

Έγκριση ενίσχυσης για το δίκτυο τηλεθέρμανσης της Μεγαλόπολης 

– SA.36236 

για την επέκταση και τον 

εκσυγχρονισμό των υποδο-

μών των δικτύων τηλεθέρ-

μανσης στη Μεγαλόπολη 

Επιτροπή – κρατική ενίσχυ-

ση – τηλεθέρμανση – Μεγα-

λόπολη – επέκταση – εκσυγ-

χρονισμός – περιβάλλον   

Η Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων, με την οποία 

ενέκρινε ελληνική ενίσχυση 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36956
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36956
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36956
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36956
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34918
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34918
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34918
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34918
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http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_36236 

Πελοποννήσου. Η εγκριθεί-

σα ενίσχυση έχει τη μορφή 

άμεσης επιχορήγησης και 

θα έχει διάρκεια μέχρι και 

την 31.12.2015. 

Το κοινοποιηθέν από την 

Ελλάδα μέτρο ενίσχυσης 

έχει ως σκοπό την προστα-

σία του περιβάλλοντος και, 

σύμφωνα με την Επιτροπή, 

αποτελεί ενίσχυση συμβατή 

με την κοινή αγορά βάσει 

του άρθρου 107 παρ. 3 στχ. 

γ’ ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί στο μητρώο κρατικών 

ενισχύσεων του διαδικτυα-

κού τόπου της ΓΔ Ανταγω-

νισμού, μόλις διευθετηθούν 

τυχόν ζητήματα απορρή-

του.  

(άρθρο 107 παρ. 3 στχ. β΄ 

ΣΛΕΕ). 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης της Επιτρο-

πής θα δημοσιευθεί στο 

μητρώο κρατικών ενισχύσε-

ων του διαδικτυακού τόπου 

της ΓΔ Ανταγωνισμού, μόλις 

διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα απορρήτου.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_36930 

Επιτροπή – Κύπρος – κα-

θεστώς ενισχύσεων – πιστω-

τικά ιδρύματα – παράταση  

Στις 25.07.2013 η Επιτροπή 

εξέδωσε απόφαση περί μη 

προβολής αντιρρήσεων για 

δεύτερη παράταση του προ-

σωρινού καθεστώτος στήρι-

ξης των κυπριακών πιστωτι-

κών ιδρυμάτων μέχρι τις 

31.12.2013.  

Το εν λόγω καθεστώς είχε 

εγκριθεί αρχικά την 06.11. 

2012 και κατόπιν παρατά-

θηκε την 22.01.2013, με 

σκοπό να διευκολύνει την 

πρόσβαση των επιλέξιμων 

πιστωτικών ιδρυμάτων σε 

μεσοπρόθεσμη χρηματοδό-

τηση και, συνακόλουθα, να 

συμβάλει στη διατήρηση της 

σταθερότητας στον χρημα-

τοπιστωτικό τομέα της Κύ-

πρου.  

Η Επιτροπή έκρινε ότι η πα-

ράταση του καθεστώτος 

είναι συμβατή με την Ανα-

κοίνωση για τη στήριξη των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-

των κατά τη διάρκεια της 

κρίσης (ΕΕ 2008 C 270/ 

08), καθώς και ότι αποτελεί 

αναγκαίο μέσο για την άρση 

σοβαρής διαταραχής της 

οικονομίας κράτους μέλους 

Παράταση κυπριακού καθεστώτος ενισχύσεων για τις Τράπεζες -

SA.36930 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:210:0006:0

006:EL:PDF 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Αύ-

γουστος 2013  

Στις 24.07.2013 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2013 C 

210/06) τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επιτό-

κια αναφοράς/προεξόφλη-

σης κρατικών ενισχύσεων 

για τα 28 κράτη μέλη, που 

ισχύουν από την 1η Αυγού-

στου 2013. Ειδικά για την 

Ελλάδα, το τρέχον επιτόκιο 

ανέρχεται σε ποσοστό 0,56 

%. 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Αύγουστος 

2013 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36236
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36236
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36236
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36236
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36930
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36930
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36930
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36930
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:210:0006:0006:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:210:0006:0006:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:210:0006:0006:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:210:0006:0006:EL:PDF
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επελθουσών ζημιών – δυ-

νατότητα παρεκκλίσεων –   

εξουσία εκτίμησης της φο-

ρολογικής διοίκησης 

Νομικό ζήτημα 

Σύστημα φορολογικών α-

δειών δεν έχει επιλεκτικό 

χαρακτήρα, εάν οι άδειες 

χορηγούνται βάσει αντικει-

μενικών κριτηρίων, που συ-

νάδουν με το εφαρμοστέο 

φορολογικό καθεστώς 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-209/11, 03.07. 

2013, ΜΒ System GmbH & 

Co. KG/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – ενι-

σχύσεις που χορηγήθηκαν 

από τη Γερμανία υπέρ του 

ομίλου Biria υπό μορφή συμ-

μετοχής στο εταιρικό κεφά-

λαιο επιχείρησης – κριτήριο 

του ιδιώτη επενδυτή – 

έννοια της προβληματικής 

επιχείρησης – υπολογισμός 

του στοιχείου ενίσχυσης 

Νομικό ζήτημα 

Συμμετοχή του γερμανικού 

δημοσίου στο κεφάλαιο 

προβληματικής επιχείρησης 

δεν πληροί το κριτήριο του 

ιδιώτη επενδυτή και συνιστά 

κρατική ενίσχυση 

 

 

ΔΕΕ C-6/12, 18.07.2013, P 

Oy 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – προϋ-

πόθεση του επιλεκτικού χα-

ρακτήρα – υφιστάμενη ενί-

σχυση – φορολογία εισοδή-

ματος εταιριών – έκπτωση 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 



 

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 4/2013 

Η νομική επιθεώρηση       

ΔηΣΚΕ & αγορά για το 

έτος 2013 διατίθεται σε 

ηλεκτρονική   μορφή με 

πλούσιο υλικό σε  θέμα-

τα δημοσίων συμβάσε-

ων και κρατικών ενισχύ-

σεων 

Για περισσότερες  πλη-

ροφορίες και συνδρο-

μές επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του περιοδι-

κού                        

http://www.diske.gr/   

ή επικοινωνήστε μαζί 

μας στο τηλέφωνο 

2310 476103 ή από 

στείλετε μήνυμα ηλεκ-

τρονικού  ταχυδρομείου 

στην διεύθυνση 

diske@cieel.gr 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 1η Ιανουαρίου 2002 

στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του 

Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονο-

μικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτι-

κή δομή, που παρέχει στο Υπουργείο Ανά-

πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, 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, προκειμένου να αποτρέπεται ο κίνδυνος 

επιστροφής των παράνομων ενισχύσεων. 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

Ικάρων 1  (ΤΘ 14) 551 02  Καλαμαριά 

Τηλ.: 2310 486947,  Fax: 2310 476105 

e-mail: moke@cieel.gr                       

http://moke.cieel.gr 

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

