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Ημερίδα με θέμα: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - Προκλήσεις για την
Ελληνική Δημόσια Διοίκηση»
Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
2014 διοργανώνεται στην
Αθήνα από την Κεντρική
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΜΚΕ), τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
του Κέντρου Διεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Δικαίου (ΜΟΚΕ/ΚΔΕΟΔ) και
το Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΙΚΕ)
ημερίδα με θέμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝΠροκλήσεις για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση».
Στην ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης»
του Υπουργείου Εξωτερικών, θα συμμετέχουν ως εισηγητές στελέχη και εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την
ακαδημαϊκή κοινότητα και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
καθώς και από την EFTA
Surveillance Authority, οι
οποίοι θα αναλύσουν τους
νέους κανόνες της ΕΕ για
τις κρατικές ενισχύσεις,
καθώς και τα ειδικά ζητήματα και τις προκλήσεις
που προκύπτουν κατά την
εφαρμογή τους.
Συγκεκριμένα, η πρωινή
συνεδρία, με συντονιστή

τον κ. Λ. Αθανασίου, μέλος
ΕΙΚΕ, είναι αφιερωμένη στο
νέο ενωσιακό
κανονιστικό
πλαίσιο για τις
κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, τις βασικές πτυχές
της μεταρρύθμισης θα παρουσιάσει η κ.
Ε. Παπαντωνίου, εκ μέρους
της Task Force,
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ενώ θα ακολουθήσουν δύο εισηγήσεις στις
οποίες θα αναλυθεί η θεματική της συμβατότητας των
κρατικών ενισχύσεων. Στην
πρώτη από αυτές, με εισηγήτρια την κ. E. Μουαμελετζή, Δικηγόρο, Συντονίστρια
της ΜOKE και Διευθύντρια
Ερευνών KΔΕΟΔ, θα αναλυθούν οι κοινές αρχές αξιολόγησης της συμβατότητας
των κρατικών ενισχύσεων,
ενώ, αμέσως μετά, ο κ. Μ.
Κεκελέκης,
Competition
and State aid Directorate,
EFTA Surveillance Authority, Αντιπρόεδρος ΕΙΚΕ, θα
μιλήσει για την αναθεώρηση των Κατευθυντηρίων
Γραμμών. Κεντρικό άξονα
των δύο τελευταίων εισηγή-

σεων της πρωινής συνεδρίασης θα αποτελέσει ο νέος
Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ). Ειδικότερα, η
κ. Αικ. Σγουρίδου, Δικηγόρος, Στέλεχος ΜOKE και
Επιστημονική
Συνεργάτις
ΚΔΕΟΔ, στην εισήγησή της
θα παρουσιάσει τις κοινές
διατάξεις του κεφαλαίου Ι
του ΓΑΚ. Στην τελευταία εισήγηση, ο κ. Χ. Πεολίδης,
από τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αναφερθεί στις κρατικές ενισχύσεις
για ενέργεια και περιβάλλον.
Στην απογευματινή συνεδρία, έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Αρχικά
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στον πρώτο κύκλο εισηγήσεων, με συντονίστρια την κ.
Ε. Παπαγγελοπούλου, LLM,
νομικό στέλεχος της ΚΕΜΚΕ,
θα παρουσιασθούν ειδικά
θέματα που άπτονται της
έννοιας των κρατικών ενισχύσεων. Πιο συγκεκριμένα,
ο κ. Σ. Δρακακάκης, Δικηγόρος και Μέλος ΕΙΚΕ, στην
εισήγησή του θα αναπτύξει
το ζήτημα της φορολογικής
επιλεκτικότητας και των
κρατικών ενισχύσεων και,
ακολούθως, ο κ. Θ. Γαλάνης,
εκ μέρους της Task Force
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
θα αναφερθεί στις δημόσιες
συμβάσεις ως μέσο διασφάλισης της απουσίας ενίσχυσης. Στον επόμενο κύκλο
εισηγήσεων, με συντονιστή
τον κ. Π. Μυλωνόπουλο, Νομικό Σύμβουλο Α΄ και Προϊστάμενο Τμήματος Δικαίου
ΕΕ της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ, το ενδιαφέρον
των ομιλητών θα επικεντρωθεί σε ορισμένα διαδικαστικά θέματα ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων. Αντικείμε-

νο της πρώτης εισήγησης,
με ομιλητή τον κ. Γ. Καρύδη,
Αν. Καθηγητή Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, θα
αποτελέσει η άμυνα κατά
της απόφασης ανάκτησης
ενώπιον των ευρωπαϊκών
δικαστηρίων. Θα ακολουθήσει εισήγηση του κ. Α. Μεταξά, Λέκτορα Πανεπιστημίου
Αθηνών και Προέδρου ΕΙΚΕ,
σχετικά με την εφαρμογή
των κανόνων των κρατικών
ενισχύσεων από τα εθνικά
δικαστήρια, ενώ, στην τελευταία εισήγηση επί της θεματικής, ο κ. Κ. Παπανικολάου,
Λέκτορας ΔΠΘ, Δικηγόρος
και Μέλος ΕΙΚΕ, θα επικεντρωθεί σε ορισμένα επίκαιρα ζητήματα ανάκτησης
κρατικών ενισχύσεων καθώς και στις εθνικές δικονομικές ρυθμίσεις.
Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί
με συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης, που θα επικεντρωθεί στην πολιτική των
κρατικών ενισχύσεων στην
Ελλάδα και την ανάλυση

επίκαιρων προβληματισμών.
Συντονιστής θα είναι ο κ. Β.
Χριστιανός, Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής ΚΔΕΟΔ, ενώ στη συζήτηση θα συμμετάσχουν οι
κ.κ. Μ. Χαραλαμποπούλου,
Διευθύντρια της ΚΕΜΚΕ, Ζ.
Γεωργοπούλου, Προϊσταμένη της Μονάδας Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων για ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ν. Ε. Φαραντούρης, Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Χάρης
Συνοδινός, Δ.Ν., Δικηγόρος.
Δηλώσεις συμμετοχής στην
ημερίδα θα γίνονται δεκτές
έως την 03.11.2014. Για
να δηλώσετε συμμετοχή
πατήστε ΕΔΩ. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στο
e-mail:
kemke@minfin.gr ή στο τηλ.
210-3375777 (Κα. Β. Κανελλοπούλου).

Νέα νομοθετικά κείμενα για τις ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα
Επιτροπή – απαλλακτικός
Κανονισμός – Κανονισμός
702/2014 – Κατευθυντήριες Γραμμές – γεωργία –
δασοκομία – 2014-2020
Δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:
α) ο Κανονισμός 702/2014
για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών
ενισχύσεων
στους τομείς της γεωργίας
και δασοκομίας και σε
αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική
αγορά κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της
ΣΛΕΕ (εφεξής, απαλλακτικός
Κανονισμός για τη γεωργία)
[ΕΕ 2014 L 193/1] και,
β) οι νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές της ΕΕ σχετικά με

τις κρατικές ενισχύσεις στον
γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές
περιοχές για την περίοδο
2014-2020 [EE 2014 C
204/1].
Ο απαλλακτικός Κανονισμός
για τη γεωργία αντικαθιστά
τον Κανονισμό 1857/2006
και επιτρέπει τη χορήγηση
συγκεκριμένων κατηγοριών
ενισχύσεων στη γεωργία και
τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές χωρίς προηγούμενη κοινοποίησή τους
στην Επιτροπή. Όσες ενισχύσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του απαλλακτικού Κανονισμού θα
πρέπει να κοινοποιούνται
στην Επιτροπή, η οποία και
θα αξιολογεί τη συμβατότη-

τά τους βάσει των νέων
Κατευθυντηρίων Γραμμών
2014-2020.
Παρατηρούμε ότι, σε σχέση
με τον Κανονισμό 1857/
2006, ο οποίος επέτρεπε
την απαλλαγή από την κοινοποίηση μόνο ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων που
χορηγούνται υπέρ των ΜΜΕ
που
δραστηριοποιούνται
στον τομέα της παραγωγής
γεωργικών προϊόντων, ο
νέος απαλλακτικός Κανονισμός για τη γεωργία, διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών
κατά κατηγορία, αυξάνοντάς τες σε έξι. Ειδικότερα,
βάσει των νέων ρυθμίσεων
απαλλάσσονται από την
υποχρέωση προηγούμενης
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κοινοποίησης στην Επιτροπή
α) οι ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ
που
δραστηριοποιούνται
στην πρωτογενή γεωργική
παραγωγή, τη μεταποίηση
και την εμπορία γεωργικών
προϊόντων, β) οι ενισχύσεις
για επενδύσεις υπέρ της
διατήρησης της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς
που βρίσκεται σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, γ) οι ενισχύσεις για την αποκατάσταση
ζημιών που προκαλούνται
από φυσικές καταστροφές
στον γεωργικό τομέα, δ) οι
ενισχύσεις για έρευνα και
ανάπτυξη στους τομείς της
γεωργίας και δασοκομίας,
ε) οι ενισχύσεις υπέρ της
δασοκομίας και στ) οι ενι-

σχύσεις υπέρ των ΜΜΕ σε
αγροτικές περιοχές που συγχρηματοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) ή χορηγούνται ως
πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση των εν λόγω συγχρηματοδοτούμενων μέτρων.
Περαιτέρω, βάσει των νέων
Κατευθυντηρίων Γραμμών,
η Επιτροπή μπορεί να κρίνει
ως συμβατά με την εσωτερική αγορά περισσότερα μετρα ενισχύσεων, όπως π.χ.
ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών που προκλήθηκαν από προστατευόμενα
ζώα.

μένεται
να
επιτρέψουν
στους πιθανούς δικαιούχους
να επωφελούνται πιο γρήγορα από τα μέτρα ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα,
επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις διαδικασίες
έγκρισης των ενισχύσεων
και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο των αρμόδιων
εθνικών αρχών.
Τα δύο νέα νομοθετικά κείμενα είναι διαθέσιμα στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
agriculture/stateaid/
legislation/index_en.htm

Οι καινούριοι κανόνες ανα-

Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις προβληματικές
επιχειρήσεις
Επιτροπή – Κατευθυντήριες
Γραμμές – προβληματικές
επιχειρήσεις – διάσωση –
αναδιάρθρωση
Οι νέες Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές, οι
οποίες αντικαθιστούν αυτές
που υιοθετήθηκαν το 2004,
στοχεύουν να διασφαλίσουν
ότι η κρατική χρηματοδότηση διοχετεύεται σε τομείς
όπου είναι απολύτως αναγκαία και ότι το κόστος αναδιάρθρωσης των προβληματικών επιχειρήσεων δεν
πρέπει να επιβαρύνει τους
φορολογούμενους. Οι κανόνες που υιοθετήθηκαν εφαρμόζονται σε όλες τις
προβληματικές
επιχειρήσεις, με εξαίρεση αυτές του
χρηματοπιστωτικού τομέα
για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.
Οι κυριότερες αλλαγές που
επιφέρουν οι Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές είναι οι εξής :

Οι νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές επιτρέπουν τη χορήγηση Προσωρινών Ενισχύσεων Αναδιάρθρωσης για
ΜΜΕ, οι οποίες στοχεύουν
να απλοποιήσουν την παροχή κρατικής χρηματοδότησης για αναδιάρθρωση και
να ελαχιστοποιήσουν τις
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Για να το πετύχουν
αυτό, ευνοούν τη λήψη μετρων που έχουν λιγότερες
πιθανότητες να στρεβλώσουν
τον
ανταγωνισμό,
όπως είναι η χορήγηση δανείων ή εγγυήσεων, αντί για
άμεσες επιχορηγήσεις ή
εισφορές κεφαλαίου. Οι
ενισχύσεις αυτές χορηγούνται για χρονικό διάστημα
έως 18 μήνες.
Υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας που κατοχυρώνουν ότι οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνον όπου είναι
απολύτως
απαραίτητο,
όπως, για παράδειγμα, σε
κλάδους με πολύ υψηλά

ποσοστά ανεργίας, και ότι
δεν σπαταλώνται τα χρήματα των φορολογουμένων.
Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν, περαιτέρω, ότι οι
επενδυτές αναλαμβάνουν το
μερίδιο του κόστους της
αναδιάρθρωσης που τους
αναλογεί, καθώς, πριν από
τη χορήγηση οποιασδήποτε
ενίσχυσης, αυτοί είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη του
υφιστάμενου κόστους αναδιάρθρωσης.
Οι νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές τίθενται σε ισχύ
την 1η Αυγούστου 2014.
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
legislation/
rescue_resctructuring_commu
nication_en.pdf
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Εκτελεστικός Κανονισμός 772/2014 της Επιτροπής σχετικά με το
ΕΤΘΑ
Επιτροπή – Κανονισμός
772/2014 – Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) – ένταση ενισχύσεων
Ο Κανονισμός 508/2014
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας
και
Αλιείας
(ΕΤΘΑ) καθορίζει στο άρθρο
95 παρ. 1 τους γενικούς
κανόνες όσον αφορά την
ένταση της δημόσιας ενίσχυσης, οι οποίοι πρέπει να
εφαρμόζονται στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες μιας
πράξης που χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ. Παράλληλα, στα άρθρα 95 παρ. 4
και 94 παρ. 3 στχ. γ’ του
ίδιου Κανονισμού προβλέπεται η αύξηση ή μείωση αντίστοιχα των ποσοστιαίων
μονάδων έντασης για συγκεκριμένες πράξεις, που
ορίζονται στο Παράρτημα Ι
του Κανονισμού.

Στις 16.07.2014 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ 2014 L
209/47) ο εκτελεστικός
Κανονισμός 772/2014 της
Επιτροπής, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κανόνες σώρευσης μεταξύ των εντάσεων ενισχύσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι
του Κανονισμού 508/2014.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται
ότι, σε περίπτωση που μία
πράξη πληροί περισσότερα
από ένα κριτήρια του Παραρτήματος I του Κανονισμού 508/2014, καθένα
από τα οποία εισάγει συμπληρωματική αύξηση των
ποσοστιαίων μονάδων, θα
πρέπει να εφαρμόζεται η
μεγαλύτερη αύξηση. Αντίστοιχα, σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων
για την εφαρμογή δύο ή
περισσότερων περιπτώσεων

του Παραρτήματος I, που
προβλέπουν μείωση των
ποσοστιαίων μονάδων, θα
πρέπει να εφαρμόζεται η
υψηλότερη μείωση.
Τέλος, όταν για μια πράξη
είναι δυνατόν να εφαρμοστούν μία ή περισσότερες
αυξήσεις και μειώσεις ποσοστιαίων μονάδων ταυτόχρονα, λόγω της συμμόρφωσης με διάφορα κριτήρια
σύμφωνα με το παράρτημα
I του Κανονισμού 508/
2014, οι πιθανές αυξήσεις
παραβλέπονται και εφαρμόζεται μόνον η ανώτατη
μείωση.
http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/
PDF/?
uri=CELEX:32014R0772&ri
d=1

Έγκριση κυπριακού Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020 – SA.38814
Κύπρος – Χάρτης – περιφερειακές ενισχύσεις

για σκοπούς περιφερειακής
ανάπτυξης.

Με απόφαση που εξέδωσε
στις 23.07.2014, η Επιτροπή ενέκρινε τον κοινοποιηθέντα από την Κύπρο Χάρτη
περιφερειακών ενισχύσεων,
που θα ισχύει από την
01.07.2014
μέχρι
την
31.12.2020. Ο Χάρτης βασίζεται στις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (ΕΕ 2013 C
209/01), οι οποίες καθορίζουν τους όρους υπό τους
οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν σε επιχειρήσεις κρατικές ενισχύσεις

Ο Χάρτης περιφερειακών
ενισχύσεων καθορίζει τις
περιφέρειες της Κύπρου
που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις, καθώς και τις ανώτατες εντάσεις ενισχύσεων για κάθε
κατηγορία επιχείρησης (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση). Ειδικότερα, σε
όλες τις επιλέξιμες περιοχές, το ανώτατο όριο ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί σε μεγάλες επιχειρήσεις
ανέρχεται σε ποσοστό 10%
των επιλέξιμων δαπανών. Το
ποσοστό αυτό μπορεί να

αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες κατ’ ανώτατο
όριο για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες για μικρές
επιχειρήσεις.
Ο νέος Χάρτης για την Κύπρο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις
03.10.2014 (ΕΕ 2014 C
348/1) και είναι διαθέσιμη
στον διαδικτυακό τόπο της
Επιτροπής για τον ανταγωνισμό.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_38814
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Νέα διαβούλευση για το δεύτερο Σχέδιο απαλλακτικού Κανονισμού
στον τομέα της αλιείας
διαβούλευση – απαλλακτικός Κανονισμός – αλιεία –
υδατοκαλλιέργεια – ΜΜΕ
Σε συνέχεια της διαβούλευσης που εγκαινίασε στις 04.
04.2014, η Επιτροπή δημοσίευσε προς διαβούλευση
ένα δεύτερο Σχέδιο απαλλακτικού Κανονισμού για
την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 ΣΛΕΕ σε ορισμένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ο νέος Κανονισμός
θα αντικαταστήσει τον Κανονισμό 736/2008, η ισχύς
του οποίου έληξε καταρχήν
στις 31.12.2013 ενώ και η
μεταβατική περίοδος εφαρ-

μογής του έληξε στις 30.
06.2014.
Ο νέος Κανονισμός θα εφαρμόζεται σε ενισχύσεις
χορηγούμενες σε μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις
(«ΜΜΕ») που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
παραγωγής, της μεταποίησης ή της εμπορίας προϊόντων αλιείας. Επίσης, θα
εφαρμόζεται σε ενισχύσεις
για την επανόρθωση ζημιών
που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, ανεξάρτητα από το μέγεθος του
δικαιούχου της ενίσχυσης.
Η εν λόγω διαβούλευση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της
μεταρρύθμισης της κοινής
αλιευτικής πολιτικής της

ΕΕ και της πρωτοβουλίας
για τον εκσυγχρονισμό των
κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη
(δημόσιες αρχές, πολίτες,
εταιρίες και οργανισμοί που
ασχολούνται με κρατικές
ενισχύσεις) καλούνται να
καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους επί του δεύτερου
Σχεδίου μέχρι τις 30.09.
2014. Το νέο Σχέδιο του
Κανονισμού είναι διαθέσιμο
στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/dgs/
maritimeaffairs_fisheries/
consultations/blockexemption-regulation-2/
index_en.htm

Άσκηση προσφυγής της Λάρκο κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Τ-423/14)
προσφυγή – ΓεΔΕΕ – Λάρκο
Γενική Μεταλλευτική και
Μεταλλουργική Α.Ε – αναδιάρθρωση – εξυγίανση
Η μεταλλευτική εταιρία Λάρκο, με προσφυγή που κατέθεσε ενώπιον του Γενικού
Δικαστηρίου, ζητεί την ακύρωση της από 27.03.2014
απόφασης της Επιτροπής, η
οποία έκρινε ότι ορισμένα
από τα μέτρα που εφάρμοσαν οι ελληνικές αρχές για
την αναδιάρθρωση της εν
λόγω εταιρίας αποτελούν
παράνομες και ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά
κρατικές ενισχύσεις και διέταξε την ανάκτησή τους. Ο
πρώτος λόγος ακυρώσεως
που προέβαλε η προσφεύγουσα εταιρία στηρίζεται
στην παράβαση των άρθρων 107 παρ. 1 και 296
ΣΛΕΕ εκ μέρους της Επιτροπής σχετικά με το αν τα μετρα ενισχύσεως αποτελούν

κρατικές ενισχύσεις συμβατές με την εσωτερική αγορά.
Ο δεύτερος λόγος ακυρώσεως στηρίζεται στην εσφαλμένη και μη αιτιολογημένη
εφαρμογή των κριτηρίων
της Ανακοίνωσης για τις
κρατικές εγγυήσεις και την
παραβίαση της αρχής της
αναλογικότητας κατά τον
χαρακτηρισμό των μέτρων
ως κρατικών ενισχύσεων,
καθώς και κατά την ποσοστικοποίηση του στοιχείου
της ενίσχυσης. Ο τρίτος λόγος προβάλλει την έλλειψη
αιτιολογίας και την παραβίαση της αρχής της χρηστής
διοίκησης, λόγω μη λήψης
υπόψη των ζημιών που
προκλήθηκαν στην προσφεύγουσα από τα έκτακτα
γεγονότα του 2009. Ο τέταρτος λόγος αντλείται από
την έλλειψη αιτιολογίας και
την παραβίαση της αρχής
της χρηστής διοίκησης λόγω
μη λήψης υπόψη των επι-

πτώσεων της ελληνικής οικονομικής κρίσης και, εξαιτίας αυτής, της διακοπής
της πληρωμής από το Ελληνικό Δημόσιο των οφειλών
της προσφεύγουσας, ως
έκτακτου γεγονότος κατά
την έννοια του άρθρου 107
παρ. 2, στοιχ. β’ ΣΛΕΕ. Τέλος, ο πέμπτος λόγος ακυρώσεως στηρίζεται στα
σφάλματα του διατακτικού
της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τα προς ανάκτηση ποσά, και συγκεκριμένα στην έλλειψη αιτιολογίας, παραβίαση της αναλογικότητας, προσβολή του
δικαιώματος στην περιουσία
και τιμωρητικός χαρακτήρας τη διαταγής ανάκτησης.
http://curia.europa.eu/
juris/document/document.
jsf?text=&docid=157264
&pageIndex=0&doclang=EL
&mode=lst&dir=&occ=first
&part=1&cid=126956
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Η Επιτροπή ενέκρινε την ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την ελληνική τράπεζα Alpha Bank – SA.34823
Επιτροπή – αναδιάρθρωση
– Alpha Bank – Εμπορική
Τράπεζα
Κατά την αξιολόγηση του
σχεδίου
αναδιάρθρωσης
της Alpha Bank, υπό το
πρίσμα των κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων για
την αναδιάρθρωση τραπεζών κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη, πρωτίστως, το γεγονός ότι οι
δυσκολίες που αντιμετώπισε
η τράπεζα δεν οφείλονται
στην ανάληψη υπέρμετρου
κινδύνου, αλλά κυρίως στην
κρίση δημόσιου χρέους και
στην παρατεταμένη και βαθιά ύφεση που ξεκίνησε το
2008. Λόγω αυτών των εξαιρετικών περιστάσεων, η ενίσχυση προκαλεί λιγότερες

στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και μικρότερο ηθικό
κίνδυνο. Επίσης, η Επιτροπή
σημείωσε ότι οι μέτοχοι της
τράπεζας, μέσω της συμμετοχής τους στις διαδοχικές
αυξήσεις κεφαλαίου, συνέβαλαν σημαντικά στο κόστος της αναδιάρθρωσης,
ενώ παράλληλα διαπίστωσε
ότι οι ενισχύσεις χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο
για την αποκατάσταση της
βιωσιμότητας της τράπεζας
και ότι οι στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού περιορίζονται
στο ελάχιστο. Σχετικά με την
απόκτηση της Εμπορικής
Τράπεζας από την Alpha
Bank, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η απόκτηση αυτή
πραγματοποιήθηκε
χωρίς
κρατική ενίσχυση, γιατί η
Εμπορική είχε ανακεφαλαιο-

ποιηθεί πλήρως. Επιπλέον, η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι η
απόκτηση της Εμπορικής
Τράπεζας ήταν θετική για τη
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Alpha Bank, δεδομένου άλλωστε ότι ο βασικός
στόχος της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την
αναδιάρθρωση των τραπεζών κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης είναι να
καταστούν αυτές μακροπρόθεσμα βιώσιμες.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης της Επιτροπής είναι διαθέσιμη στον
διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-14790_el.htm

Η Επιτροπή εγκρίνει τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης της Τράπεζας
Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος – SA.34826 και
SA.34824
Επιτροπή – αναδιάρθρωση
– Τράπεζα Πειραιώς – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κατά την αξιολόγηση του
σχεδίου
αναδιάρθρωσης
της Τράπεζας Πειραιώς, το
οποίο περιλαμβάνει την απορρόφηση διάφορων ελληνικών τραπεζών, καθώς και
υποκαταστήματα
κυπριακών τραπεζών, η Επιτροπή
διαπίστωσε ότι η τράπεζα
προχώρησε σε εξορθολογισμό της λειτουργίας της, με
μείωση των λειτουργικών
δαπανών της και αύξηση
των καθαρών εσόδων από
τόκους. Σημειώθηκε επίσης
ότι, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς το 2012 είχε λάβει τη
μεγαλύτερη ενίσχυση από
όλες τις ελληνικές τράπεζες,

κατάφερε ωστόσο να μειώσει το ποσό της απαιτούμενης ενίσχυσης με εξαγορές
που αύξησαν τα ίδια κεφάλαια.
Αξιολογώντας το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Εθνικής
Τράπεζας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ΕΤΕ εφαρμόζει ήδη σημαντικά μέτρα
εξορθολογισμού, ενώ προτίθεται περαιτέρω να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση
των διεθνών και μη βασικών
δραστηριοτήτων της και να
μειώσει τη συμμετοχή της
στην τουρκική θυγατρική
της, Finansbank, γεγονός
που θα ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση. Επιπλέον,
η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι
οι μέτοχοι συνέβαλαν ουσι-

αστικά στη μείωση του ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης που έπρεπε να χορηγήσει το κράτος, με τη
συμμετοχή τους στις διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου.
Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγησή της για τα σχέδια
αναδιάρθρωσης των ως
άνω τραπεζών, διαπίστωσε
ότι οι περισσότερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν δεν
οφείλονταν στην ανάληψη
υπέρμετρου κινδύνου, αλλά
κυρίως στην κρίση του δημόσιου χρέους και στην εξαιρετικά παρατεταμένη και
βαθιά ύφεση που ξεκίνησε
το 2008, ενώ παράλληλα
παρατήρησε ότι οι ενισχύσεις χρησιμοποιούνται αυστηρά για την αποκατάστα-
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ση της βιωσιμότητας των
τραπεζών και ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού
περιορίζονται στο ελάχιστο.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι οι κανόνες της ΕΕ για
τις κρατικές ενισχύσεις
αναδιάρθρωσης κατά τη
διάρκεια της κρίσης, που
έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των
τραπεζών, τηρούνται στις
προκείμενες περιπτώσεις

των ελληνικών τραπεζών.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
των αποφάσεων της Επιτροπής για τα σχέδια αναδιάρθρωσης της Τράπεζας
Πειραιώς και της Εθνικής
Τράπεζας θα δημοσιευθεί
με αριθμό υπόθεσης SA.
34826
και
SA.34824
αντίστοιχα και θα είναι διαθέσιμη μόλις διευθετηθούν
τυχόν ζητήματα απορρήτου.

competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_34826
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_34824

http://ec.europa.eu/

Έγκριση ενίσχυσης της ρευστότητας της ΔΕΗ από την ελληνική
κυβέρνηση – SA-36323
Επιτροπή – μη προβολή αντιρρήσεων – ΔΕΗ – ρευστότητα – εγγύηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
απόφασή της, ενέκρινε βάσει του άρθρου 107 παρ. 3
στοιχ. β΄ ΣΛΕΕ για την άρση
σοβαρής διαταραχής της
οικονομίας κράτους μέλους
τη χορήγηση από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων δανείου με ευνοϊκούς
όρους και με την εγγύηση
του Ελληνικού Δημοσίου
προς τη Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), για τη
χρονική περίοδο από 19.
06.2012 έως 14.06.2013.
Στόχος

του

μέτρου

που

εγκρίθηκε από την Επιτροπή
είναι η κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών ρευστότητας της ΔΕΗ, προκειμένου αυτή να είναι σε θέση
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και, κυρίως, προς τον ΛΑΓΗΕ και τον
ΑΔΜΗΕ. Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορέσουν οι εν λόγω εταιρείες να εξοφλήσουν
τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και, σε τελική
ανάλυση, θα αποφευχθεί ο
κίνδυνος διατάραξης του
ασφαλούς εφοδιασμού της
Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέργεια, εν αναμονή ορισμένων
άλλων μέτρων αποκατάστα-

σης διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα οποία σχεδιάζει να
λάβει η Ελληνική Δημοκρατία.
Η απόφαση της Επιτροπής
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ στις
03.10.2014 (ΕΕ 2014 C
348/1) και είναι διαθέσιμη
στον διαδικτυακό τόπο της
Επιτροπής για τον ανταγωνισμό.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_36323

Έγκριση της χρηματοδότησης των ΕΛΤΑ για τα έτη 2013-2015 –
SA.35608
Επιτροπή – ΕΛΤΑ – ταχυδρομεία – αντιστάθμιση – δημόσια υπηρεσία – κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας
Ο ελληνικός κρατικός ταχυδρομικός φορέας Ελληνικά
Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) έχει
επιφορτιστεί με την παροχή,
έως και το 2028, βασικού

επιπέδου
ταχυδρομικών
υπηρεσιών σε όλους τους
κατοίκους της Ελλάδας με
ενιαίες τιμές. Σε αντιστάθμιση του καθαρού κόστους
που συνεπάγεται για τα
ΕΛΤΑ η παροχή καθολικής
ταχυδρομικής υπηρεσίας, οι
ελληνικές αρχές συνέστη-

σαν πενταετή μηχανισμό
ταμείου αντιστάθμισης, απαιτώντας από τους άλλους
φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική
αγορά να συνεισφέρουν στη
χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Εξαιτίας του
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γεγονότος ότι είναι η πρώτη
φορά που εφαρμόζεται ο εν
λόγω μηχανισμός, στο πλαίσιο της πρόσφατης απελευθέρωσης της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην
Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές
αποφάσισαν την εφαρμογή
διετούς ή τριετούς μεταβατικού καθεστώτος αντιστάθμισης με τη χρηματοδότηση
του κράτους. Το εν λόγω
μεταβατικό καθεστώς κρίθηκε από την Επιτροπή σύμφωνο με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, καθώς
αντισταθμίζεται μόνο το

πρόσθετο κόστος των ΕΛΤΑ
για την εκτέλεση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας.
Κατόπιν, η Επιτροπή, αξιολογώντας τον πενταετή μηχανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Πλαισίου για τις
ΥΓΟΣ του 2012, έκρινε ότι
πληρούνται οι περισσότερες
από τις διατάξεις. Ωστόσο,
αποφάσισε να κινήσει επίσημη διαδικασία έρευνας,
δεδομένου ότι υπάρχει το
ενδεχόμενο οι εισφορές που
ζητούνται από τους ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ να παρεμποδίζουν την είσοδο ή πα-

ραμονή τους στην αγορά
των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Η απόφαση της Επιτροπής
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ στις
03.10.2014 (ΕΕ 2014 C
348/48) και είναι διαθέσιμη
στον διαδικτυακό τόπο της
Επιτροπής για τον ανταγωνισμό.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_35608

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για ΜΜΕ των τομέων Μεταποίησης,
Τουρισμού και Εμπορίου-Υπηρεσιών – SA.36176
καθεστώς ενισχύσεων –
ΜΜΕ – μεταποίηση – τουρισμός – εμπόριο – υπηρεσίες
Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ 2014
C 210/30) ελληνικό κάθεστώς ενισχύσεων, το οποίο
θεσπίσθηκε βάσει του ΓΑΚ
(Κανονισμός 800/2008) και
που προβλέπει τη παροχή
άμεσων επιδοτήσεων σε
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπο-

ρίου - Υπηρεσιών. Ειδικότερα, το μέτρο έχει ως στόχο
την ενίσχυση υφιστάμενων,
νέων και υπό σύσταση πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις
τεχνολογίες πληροφορικής.
Το καθεστώς συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ χορηγούσα
αρχή είναι η Ειδική Υπηρε-

σία Διαχείρισης του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».
Το καθεστώς, η εφαρμογή
του οποίου ξεκίνησε την
11.01.2013, θα διαρκέσει
μέχρι την 30.06.2015.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_36176

Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος Ε&Τ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ARTEMIS (2η Προκήρυξη- SA.39028)
καθεστώς ενισχύσεων –
ARTEMIS – ενσωματωμένα
συστήματα – πειραματική
ανάπτυξη – βασική έρευνα
– βιομηχανική έρευνα –
έρευνα – τεχνολογία – τροποποίηση
Δημοσιεύθηκε την 01.08.
2014 στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2014, C 251) τροποποίηση του ελληνικού

καθεστώτος
ενισχύσεων
σχετικά με την Ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία ARTEMIS, που
αφορά έργο μεγάλου βεληνεκούς στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων.
Συγκεκριμένα, το καθεστώς
αφορά την προκήρυξη δράσεων βάσει του Κανονισμού 800/2008 (ΓΑΚ), με
σκοπό τη χρηματοδότηση
φορέων που συμμετέχουν

στην υλοποίηση έργων στο
πλαίσιο της 2ης προκήρυξης
της
πρωτοβουλίας
ARTEMIS. Η συνολική δαπάνη της παραπάνω δράσης
ανέρχεται στο ποσό των
2.708.608,00 ευρώ.
Οι ενισχύσεις παρέχονται
ειδικότερα για έργα που
αφορούν πειραματική ανάπτυξη, βασική έρευνα και
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βιομηχανική έρευνα. Μετά
την εν λόγω τροποποίηση, οι
εντάσεις για τους τομείς της
πειραματικής
ανάπτυξης
και της βιομηχανικής έρευνας ανήλθαν σε ποσοστό
100% από 45% και σε ποσοστό 100% από 50%, αντίστοιχα.
Η δράση εντάσσεται στο

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργία και
Αξιοποίηση της Καινοτομίας
υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).
Το εν λόγω καθεστώς μετά
τη σχετική τροποποίηση έχει

διάρκεια έως και την 30.
06.2014, αντί της αρχικής
διάρκειας που οριζόταν έως
και την 31.12.2015.
http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/
PDF/?
uri=OJ:C:2014:251:FULL&fr
om=EN

Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη δημιουργία
καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων – SA.39024
καθεστώς ενισχύσεων –
καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων (clusters) – ΜΜΕ
– καινοτομία - τροποποίηση
Δημοσιεύθηκε την 01.08.
2014 στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2014, C 251) τροποποίηση του ελληνικού
καθεστώτος
ενισχύσεων,
βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 800/
2008, με το οποίο θα ενισχυθούν ΜΜΕ και μεγάλες
επιχειρήσεις με σκοπό τη
δημιουργία
καινοτομικών
συστάδων (clusters).
Το καθεστώς, με ετήσιο

προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων ευρώ, έχει στόχο την
ενίσχυση της καινοτομικής
δραστηριότητας μέσα από
την ανάπτυξη καινοτομικών
προϊόντων και υπηρεσιών
και την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας, με την εξειδίκευση της παραγωγής και την
ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων. Το καθεστώς καλύπτει
δαπάνες που αφορούν την
πειραματική ανάπτυξη, τη
συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις, τις συμβουλευτικές
υπηρεσίες προς ΜΜΕ, τις
δαπάνες για δικαιώματα

βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
τη δημιουργία καινοτομικών
επιχειρήσεων και την επαγγελματική εκπαίδευση.
Το εν λόγω καθεστώς μετά
τη σχετική τροποποίηση έχει
διάρκεια έως και την 30.
06.2014, αντί της αρχικής
διάρκειας που οριζόταν έως
και την 31.12.2015.
http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/
PDF/?
uri=OJ:C:2014:251:FULL&fr
om=EN

Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας ENIAC– SA.39029
καθεστώς ενισχύσεων –
Κοινή Πρωτοβουλία ENIAC –
νανοηλεκτρονική – τεχνολογία – καινοτομία – τροποποίηση

νονισμού 800/2008 (ΓΑΚ),
φορείς που συμμετείχαν στη
2η Ευρωπαϊκή Προκήρυξη
της Κοινής Πρωτοβουλίας
ENIAC.

Δημοσιεύθηκε την 01.08.
2014 στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2014, C 251) τροποποίηση του ελληνικού
καθεστώτος
ενισχύσεων
αναφορικά με τη Δράση
Εθνικής Εμβέλειας που αφορά την «Ευρωπαϊκή Ε&Τ
Συνεργασία - Πράξη επιχορήγησης ελληνικών φορέων», προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, βάσει του Κα-

Η Πρωτοβουλία ENIAC συστήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη έργων μεγάλου βεληνεκούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της νανοηλεκτρονικής. Στοχεύει στην
επίτευξη οικονομιών κλίμακας, στη διασφάλιση πιο
ευέλικτης και γρήγορης χρηματοδότησης, καθώς και
στη μείωση της διάσπασης
της ερευνητικής προσπάθει-

ας σε διαφορετικούς φορείς. Η Ελλάδα συμμετέχει
στην Πρωτοβουλία ENIAC,
στοχεύοντας στην αναβάθμιση της έρευνας και της
τεχνολογικής εξέλιξης της
χώρας στο συγκεκριμένο
τομέα, καθώς και στην υποστήριξη συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών εταίρων
και φορέων (AEI, επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα) και, παράλληλα, στην
προώθηση της καινοτομίας
με την παραγωγή νέων επιστημονικών προϊόντων και
υπηρεσιών.

Τροποποίηση
καθεστώτος για
clusters
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Το καθεστώς εντάσσεται
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
«Δημιουργία
και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και

των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΠΕΠ).
Το εν λόγω καθεστώς μετά
τη σχετική τροποποίηση έχει
διάρκεια έως και την 30.
06.2014, αντί της αρχικής

διάρκειας που οριζόταν έως
και την 31.12.2015.
http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/
PDF/?
uri=OJ:C:2014:251:FULL&fr
om=EN

Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η
προκήρυξη των ERC Grant Schemes – SA.39037
καθεστώς ενισχύσεων –
έρευνα – ERC Grant
Schemes – έρευνα – τροποποίηση
Δημοσιεύθηκε την 01.08.
2014 στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2014, C 251) τροποποίηση του ελληνικού
καθεστώτος
ενισχύσεων
σχετικά με τη χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων
που αξιολογήθηκαν θετικά
στην 5η προκήρυξη των ERC
Grant Schemes.

Η χρηματοδότηση τέτοιου
τύπου προτάσεων εντάσσεται στο γενικότερο στόχο
υποστήριξης των «άριστων»
επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο
των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων και μακροπρόθεσμα αναμένεται να
συμβάλει στην αναβάθμιση
των δυνατοτήτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών
φορέων και στην ενίσχυση
της διεθνούς ανταγωνιστικό-

τητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας.
Το εν λόγω καθεστώς μετά
τη σχετική τροποποίηση έχει
διάρκεια έως και την 30.
06.2014, αντί της αρχικής
διάρκειας που οριζόταν έως
και την 31.12.2015.
http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/
PDF/?
uri=OJ:C:2014:251:FULL&fr
om=EN

Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων στο πλαίσιο της
πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» – SA.39029
καθεστώς ενισχύσεων –
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 –
βιομηχανική έρευνα – πειραματική ανάπτυξη – τροποποίηση
Δημοσιεύθηκε την 01.08.
2014 στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2014, C 251) τροποποίηση του ελληνικού
καθεστώτος ενισχύσεων για
τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Φορέων». Συγκεκριμένα, η δράση αφορά στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο στο
πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομη-

χανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013».
Σκοπός της πράξης είναι η
ενθάρρυνση και η ανάπτυξη
της βιομηχανικής έρευνας
και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελετούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα. Βασική
επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με
στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας
των
επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης
αξίας.
Το

καθεστώς

εντάσσεται

στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
«Δημιουργία
και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΠΕΠ).
Το εν λόγω καθεστώς μετά
τη σχετική τροποποίηση έχει
διάρκεια έως και την 30.
06.2014, αντί της αρχικής
διάρκειας που οριζόταν έως
και την 31.12.2015.
http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/
PDF/?
uri=OJ:C:2014:251:FULL&fr
om=EN
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Τροποποίηση καθεστώτων ενισχύσεων για ερευνητικά προγράμματα
με τη συμμετοχή της Ελλάδας
καθεστώς ενισχύσεων –
κοινά ερευνητικά προγράμματα – διμερής συνεργασία
– Τουρκία – Γαλλία – Σερβία
– Ρουμανία – Ουγγαρία –
Κίνα – ΗΠΑ – Σλοβακία –
Ισραήλ – τροποποίηση
Δημοσιεύθηκαν την 01.08.2
014 στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2014 C 251) τροποποιήσεις των ελληνικών καθεστώτων ενισχύσεων βάσει
του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Κανονισμός 800/2008), που αφορούν Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες της Ελλάδας με κράτη
μέλη της ΕΕ ή και τρίτες
χώρες, και ειδικότερα, με
την Τουρκία (SA.39016,
SA.39033),
την
Γαλλία
(SA.39019, SA.39038), την
Σερβία (SA.39020), την Ρο-

υμανία (SA.39022), την
Ουγγαρία (SA.39023), την
Κίνα (SA.39026), τις ΗΠΑ
(SA.39030), την Σλοβακία
(SA.39031) και το Ισραήλ
(SA.39036).
Στόχος των εν λόγω κάθεστώτων είναι η ενθάρρυνση
των ελληνικών φορέων για
διεθνή συνεργασία Έρευνας
& Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(Ε&Τ) με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών, μέσω
της από κοινού εκτέλεσης
ερευνητικών και τεχνολογικών έργων σε επιστημονικά
πεδία που ορίστηκαν από
τις συμμετέχουσες χώρες
(επιστήμη
περιβάλλοντος,
τεχνολογίες πληροφοριακών
συστημάτων, προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
και υγεία/ιατρική).

Η χρηματοδότηση των καθεστώτων θα γίνει μέσω
ΕΤΠΑ και χορηγούσα αρχή
είναι η Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Διά βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
Τα εν λόγω καθεστώτα μετά
τις σχετικές τροποποιήσεις
έχουν διάρκεια έως και την
30.06.2014, αντί της αρχικής διάρκειας που οριζόταν
έως και την 31.12.2015.
http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/
PDF/?
uri=OJ:C:2014:251:FULL&fr
om=EN

Τροποποίηση ελληνικών καθεστώτων ενισχύσεων για έργα δικτύωσης – SA.39027, SA.39025, SA.39017, SA.39034
καθεστώς ενισχύσεων –
έργα δικτύωσης – Ευρωπαϊκά Δίκτυα ERANET – έρευνα
– πειραματική ανάπτυξη –
βασική έρευνα – βιομηχανική έρευνα – τροποποίηση
Δημοσιεύθηκαν την 01.08.
2014 στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2014, C 251) τροποποιήσεις των ελληνικών
καθεστώτων ενισχύσεων βάσει του Κανονισμού 800/
2008 (ΓΑΚ), για τη χρηματοδότηση φορέων στο πλαίσιο
της Δράσης «Ευρωπαϊκή
Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη
Επιχορήγησης
Ελληνικών
φορέων που συμμετέχουν
επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANET».
Οι πρωτοβουλίες ERANET
αφορούν στην υλοποίηση
κοινών διεθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, δηλα-

δή στη δημιουργία κοινής
στρατηγικής, κοινού προγράμματος εργασίας, πιλοτικών δραστηριοτήτων, κοινού ανοίγματος ή κοινής
προκήρυξης υποβολής προτάσεων κ.λπ.
Οι ενισχύσεις παρέχονται,
ειδικότερα, για έργα που
αφορούν πειραματική ανάπτυξη, βασική έρευνα και
βιομηχανική έρευνα. Με την
εν λόγω τροποποίηση αυξήθηκε η ένταση των ενισχύσεων για βιομηχανική και
πειραματική ανάπτυξη στο
πλαίσιο του καθεστώτος
SA.39027, οι οποίες ανήλθαν σε ποσοστό 100% από
80%, και 100% από 60%
αντίστοιχα.
Δικαιολογητικά για καταβολή της χρηματοδότησης
μπορούν να υποβάλουν
ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις καθώς και οργανι-

σμοί κοινής ωφέλειας, δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες
βιομηχανικής έρευνας και
τεχνολογικής
ανάπτυξης
κ.ά. Η συνολική δαπάνη του
καθεστώτος ανέρχεται στα
1.213.160,00 ευρώ και
χρηματοδοτείται από τον
Άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργία και Αξιοποίηση της
Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝΙΙ και των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).
Τα εν λόγω καθεστώτα μετά
τις σχετικές τροποποιήσεις
έχουν διάρκεια έως και την
30.06.2014, αντί της αρχικής διάρκειας που οριζόταν
έως και την 31.12.2015.
http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/
PDF/?uri=OJ:C:2014:251:
FULL&from=EN
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Τροποποίηση ελληνικών καθεστώτων ενισχύσεων στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών δικτύων Marifish και MarinERA – SA. 39018,
SA.39021
καθεστώς ενισχύσεων –
ευρωπαϊκά δίκτυα Marifish
και MarinERA – έρευνα –
τεχνολογία – τροποποίηση
Δημοσιεύθηκαν την 01.08.
2014 στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2014, C 251) τροποποιήσεις των ελληνικών
καθεστώτων
ενισχύσεων
(SA.39018, SA.39021), βάσει του Γενικού Απαλλακτικού 800/2008, που αφορούν τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας για τα έργα
Marifish και MarinERA.

Οι προσκλήσεις αφορούν όσους επιστημονικούς, ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Πιλοτικές
Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων της 15.12.2008 για
το δίκτυο Marifish και της
26.02.2008 για το δίκτυο
MarinERA, με σκοπό την
καταβολή της χρηματοδότησης
των
εγκεκριμένων
έργων που αφορούν την
έρευνα και ανάπτυξη.
Τα καθεστώτα εντάσσονται
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
«Δημιουργία
και Αξιοποίηση της Καινοτο-

μίας υποστηριζόμενης από
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΠΕΠ).
Τα εν λόγω καθεστώτα μετά
τις σχετικές τροποποιήσεις
έχουν διάρκεια έως και την
30.06.2014, αντί της αρχικής διάρκειας που οριζόταν
έως και την 31.12.2015.
http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/
PDF/?
uri=OJ:C:2014:251:FULL&fr
om=EN

Εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης
Επιτροπή – κατάλογος –
χρηματοπιστωτική κρίση –
εθνικά μέτρα
Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής κατάλογος με τα μέτρα που έχουν
λάβει τα κράτη μέλη κατά
τη διάρκεια της χρηματοπι-

στωτικής και οικονομικής
κρίσης. Ο κατάλογος περιέχει όλα τα μέτρα τα οποία
έχουν εξεταστεί από την
Επιτροπή και επί των οποίων
αυτή έχει ήδη εκδώσει αποφάσεις, καθώς και μέτρα
κατά των οποίων αυτή τη
στιγμή διεξάγεται επίσημη

διαδικασία έρευνας. Ο κατάλογος είναι ενημερωμένος
έως τις 13.08.2014.
http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-14507_en.htm

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις
ΓεΔΕΕ Τ-319/12 και Τ321/12, 03.07.2014, Ισπανία, Ciudad de la Luz (CDL)
και Sociedad Proyectos
Telematicos de la Comunidad
Valenciana
SA
(SPTCV)/Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις — ενίσχυση για την κατασκευή
και εκμετάλλευση πολυκινηματογράφου — εφαρμογή
του κριτηρίου του ιδιώτη

επενδυτή — υποχρέωση αιτιολογίας
Νομικό ζήτημα
Η εφαρμογή του κριτηρίου
του ιδιώτη επενδυτή δεν
έχει ως στόχο να συγκρίνει
την αποδοτικότητα της συγκεκριμένης επένδυσης με
τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα που μπορεί να επιτύχει ο ιδιώτης επενδυτής
στον συγκεκριμένο τομέα
της αγοράς, αλλά να κρίνει
αν η εν λόγω επένδυση θα

μπορούσε να γίνει και από
το δημόσιο με τους ίδιους
όρους που θα γινόταν από
τον ιδιώτη

ΓεΔΕΕ Τ-533/10, 11.07.
2014, DTS/Επιτροπή, Τ151/11, 11.07.2014, Telefónica de España και Telefónica Móviles España /Επιτροπή
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Λέξεις κλειδιά
δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων —
τροποποίηση του συστήματος χρηματοδότησης — αντικατάσταση των προερχόμενων από τη διαφήμιση εσόδων με νέους φόρους βαρύνοντες τους επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
τηλεοράσεως και των τηλεπικοινωνιών — φορολογικό
μέτρο που αποτελεί τρόπο
χρηματοδότησης της ενίσχυσης — άμεση επίδραση του
προϊόντος του φόρου επί
του ύψους της ενίσχυσης

σα τις ενισχύσεις ασύμβατες
με την κοινή αγορά —
υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος
Νομικό ζήτημα
Οι υπηρεσίες απόρριψης
νεκρών ζώων δεν αποτελούν
ΥΓΟΣ και το κόστος αποκατάστασης μολυσμένων χώρων δεν μπορεί να τύχει
κρατικής
αντιστάθμισης,
διότι είναι συναφές με την
οικονομική δραστηριότητα
των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων και των σφαγείων

ΓεΔΕΕ T-295/12, 16.07.
2014, Γερμανία/ Επιτροπή
ΓεΔΕΕ T-309/12,
16.07.
2014, Zweckverband Tierkörperbeseitigung / Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις — υπηρεσίες απόρριψης των σφάγιων ζώων και των σφαγειοαπορριμμάτων — διατήρηση πλεονάζουσας χωρητικότητας σε περίπτωση επιζωοτίας — απόφαση κηρύσσου-

ΓεΔΕΕ
Τ-457/09,
17.
07.2014,
WestfälischLippischer Sparkassen- und
Giroverband/ Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά

Νομικό ζήτημα
Ένας φόρος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ενίσχυσης, όταν η είσπραξή
του προορίζεται υποχρεωτικά για τη χρηματοδότηση
της ενίσχυσης και επηρεάζει
άμεσα το ύψος της

κτημα, διότι δεν τελούν σε
σχέση αναλογικότητας με
τις εισφορές που κατέβαλαν
οι αγρότες στον ΕΛΓΑ και
δεν θα μπορούσαν να χορηγηθούν από ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά
τις συνήθεις συνθήκες της
αγοράς

ΓεΔΕΕ Τ-52/12, 16.07.
2014, Ελλάδα/Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις — αντισταθμιστικές αποζημιώσεις
που χορήγησε ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) — απόφαση της Επιτροπής με την
οποία οι ενισχύσεις κρίνονται παράνομες — ύπαρξη
οικονομικού πλεονεκτήματος — κρατικοί πόροι — νόθευση ανταγωνισμού —
ανάκτηση — άρθρο 107 παράγραφος 3, στοιχεία β’ και
γ’ ΣΛΕΕ
Νομικό ζήτημα
Οι αντισταθμιστικές αποζημιώσεις που χορήγησε ο
ΕΛΓΑ στους αγρότες κατά
τα έτη 2008 και 2009 αποτελούν οικονομικό πλεονέ-

κρατικές ενισχύσεις — αναδιάρθρωση της WestLB —
ενισχύσεις για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους —
απόφαση κηρύσσουσα την
ενίσχυση συμβατή με την
κοινή αγορά υπό όρους —
ατομικός επηρεασμός —
έννομο συμφέρον — υποχρέωση αιτιολογήσεως — Κατευθυντήριες Γραμμές για
τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων — Άρθρο 295 ΕΚ
Νομικό ζήτημα
Η Επιτροπή μπορεί να εξαρτά την έγκριση ενίσχυσης
αναδιάρθρωσης σε προβληματική επιχείρηση από την
τήρηση όρων, όπως η αλλαγή του ιδιοκτησιακού της
καθεστώτος, εφόσον αυτοί
αποβλέπουν στη διασφάλιση της αποκατάστασης της
βιωσιμότητάς της
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Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)
λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή,
που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και σε όλους τους δημόσιους φο-

ρείς νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατικές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι
νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή
συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλάδας των υποχρεώσεων που απορρέουν από
το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο
στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστροφής των παράνομων ενισχύσεων.

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά
Η νομική επιθεώρηση
ΔηΣΚΕ & αγορά για το
έτος 2014 διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή με
πλούσιο υλικό σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων
Για περισσότερες πληροφορίες και συνδρομές επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του περιοδικού
http://www.diske.gr/
ή επικοινωνήστε μαζί
μας στο τηλέφωνο
2310 476103 ή απoστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στην διεύθυνση
diske@cieel.gr

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

