
Ημερίδα με θέμα: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - Προκλήσεις για την 

Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών 
ενισχύσεων - Τεύχος 4/2014 

  4/2014                        Ιούλιος - Αύγουστος 2014 

Σύνταξη: Ε. Μουαμελετζή, ΔΝ, Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ, Συντονίστρια ΜοΚΕ 

Επιμέλεια ύλης: Αικ. Δ. Σγουρίδου, Χ. Κουρκούτη, Δικηγόροι, Στελέχη ΜοΚΕ 

σεων της πρωινής συνεδρία-

σης θα αποτελέσει ο νέος 

Γενικός Απαλλακτικός Κανο-

νισμός (ΓΑΚ). Ειδικότερα, η 

κ. Αικ. Σγουρίδου, Δικηγό-

ρος, Στέλεχος ΜOKE και 

Επιστημονική Συνεργάτις 

ΚΔΕΟΔ,  στην εισήγησή της 

θα παρουσιάσει τις κοινές 

διατάξεις του κεφαλαίου Ι 

του ΓΑΚ. Στην τελευταία ει-

σήγηση, ο κ. Χ. Πεολίδης, 

από τη Γενική Διεύθυνση 

Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής, θα αναφερ-

θεί στις κρατικές ενισχύσεις 

για ενέργεια και περιβάλλον. 

Στην απογευματινή συνεδρί-

α, έμφαση θα δοθεί σε ζητή-

ματα ερμηνείας και εφα-

ρμογής των κανόνων κρατι-

κών ενισχύσεων. Αρχικά 

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 

2014 διοργανώνεται στην 

Αθήνα από την Κεντρική 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύ-

σεων του Υπουργείου Οικο-

νομικών (ΚΕΜΚΕ), τη Μονά-

δα Κρατικών Ενισχύσεων 

του Κέντρου Διεθνούς και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Δικαίου (ΜΟΚΕ/ΚΔΕΟΔ) και 

το Ελληνικό Ινστιτούτο Κρα-

τικών Ενισχύσεων (ΕΙΚΕ) 

ημερίδα με θέμα «ΕΚΣΥΓ-

ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙ-

ΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ  

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-      

Προκλήσεις για την Ελληνι-

κή Δημόσια Διοίκηση».  

Στην ημερίδα, που θα πραγ-

ματοποιηθεί στο αμφιθέα-

τρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» 

του Υπουργείου Εξωτερι-

κών, θα συμμετέχουν ως ει-

σηγητές στελέχη και εμπει-

ρογνώμονες από τον δημό-

σιο 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 ζητή-

ματα και τις προκλήσεις 

που προκύπτουν κατά την 

εφαρμογή τους. 

Συγκεκριμένα, η πρωινή 

συνεδρία, με συντονιστή 

τον κ. Λ. Αθα-

νασίου, μέλος 

ΕΙΚΕ, είναι αφι-

ερωμένη στο 

νέο ενωσιακό 

κανονιστικό 

πλαίσιο για τις 

κρατικές ενι-

σχύσεις. Ειδι-

κότερα, τις βα-

σικές πτυχές 

της μεταρρύθ-

μισης θα πα-

ρουσιάσει η κ. 

Ε. Παπαντωνί-

ου, εκ μέρους 

της Task Force, 

Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ενώ θα ακολου-

θήσουν δύο εισηγήσεις στις 

οποίες θα αναλυθεί η θεμα-

τική της συμβατότητας των 

κρατικών ενισχύσεων. Στην 

πρώτη από αυτές, με ειση-

γήτρια την κ. E. Μουαμελε-

τζή, Δικηγόρο, Συντονίστρια 

της ΜOKE και Διευθύντρια 

Ερευνών KΔΕΟΔ, θα αναλυ-

θούν οι κοινές αρχές αξιο-

λόγησης της συμβατότητας 

των κρατικών ενισχύσεων, 

ενώ, αμέσως μετά, ο κ. Μ. 

Κεκελέκης, Competition 

and State aid Directorate, 

EFTA Surveillance Author-

ity, Αντιπρόεδρος ΕΙΚΕ, θα 

μιλήσει για την αναθεώρη-

ση των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών. Κεντρικό άξονα 

των δύο τελευταίων εισηγή-
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Νέα νομοθετικά κείμενα 
για τις ενισχύσεις στον 

γεωργικό τομέα 

Αναθεωρημένες Κατευ-
θυντήριες Γραμμές για 
τις προβληματικές επιχει-

ρήσεις 

Εκτελεστικός Κανονισμός 
772/2014 της Επιτροπής 

σχετικά με το ΕΤΘΑ 

Έγκριση κυπριακού Χάρ-
τη περιφερειακών ενισχύ-
σεων για την περίοδο 

2014-2020 

Νέα διαβούλευση για το 
δεύτερο Σχέδιο απαλλα-
κτικού Κανονισμού στον 

τομέα της αλιείας 

Άσκηση προσφυγής της 
Λάρκο κατά της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής  

Η Επιτροπή ενέκρινε την 
ενίσχυση αναδιάρθρω-

σης προς την Alpha Bank 

Η Επιτροπή εγκρίνει τις 
ενισχύσεις αναδιάρθρω-
σης της Τράπεζας Πει-

ραιώς και της ΕΤΕ 

Έγκριση ενίσχυσης της 

ρευστότητας της ΔΕΗ  

Έγκριση της χρηματοδό-
τησης των ΕΛΤΑ για τα 

έτη 2013-2015 

Ελληνικό καθεστώς ενι-
σχύσεων για ΜΜΕ των 
τομέων Μεταποίησης, 
Τουρισμού και Εμπορίου-

Υπηρεσιών 

Τροποποιήσεις ελληνικών 

καθεστώτων ενισχύσεων 

Πρόσφατη νομολογία 
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επίκαιρων προβληματισμών. 

Συντονιστής θα είναι ο κ. Β. 

Χριστιανός, Καθηγητής Δι-

καίου της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης στη Νομική Σχολή Πανε-

πιστημίου Αθηνών και Διευ-

θυντής ΚΔΕΟΔ,  ενώ στη συ-

ζήτηση θα συμμετάσχουν οι 

κ.κ. Μ. Χαραλαμποπούλου, 

Διευθύντρια της ΚΕΜΚΕ, Ζ. 

Γεωργοπούλου, Προϊσταμέ-

νη της Μονάδας Ανταγωνι-

σμού και Κρατικών Ενισχύ-

σεων για ΕΣΠΑ του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης και Αντα-

γωνιστικότητας, Ν. Ε. Φα-

ραντούρης, Ευρωπαϊκή Έ-

δρα Jean Monnet, Πανεπι-

στήμιο 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 πληροφο-

ρίες μπορείτε να απευ-

θύνεστε στο e-mail: 

kemke@minfin.gr ή στο τηλ. 

210-3375777 (Κα. Β. Κα-

νελλοπούλου).  

στον πρώτο κύκλο εισηγή-

σεων, με συντονίστρια την κ. 

Ε. Παπαγγελοπούλου, LLM, 

νομικό στέλεχος της ΚΕΜΚΕ, 

θα παρουσιασθούν ειδικά 

θέματα που άπτονται της 

έννοιας των κρατικών ενι-

σχύσεων. Πιο συγκεκριμένα, 

ο κ. Σ. Δρακακάκης, Δικηγό-

ρος 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 διασφά-

λισης της απουσίας ενίσχυ-

σης. Στον επόμενο κύκλο 

εισηγήσεων, με συντονιστή 

τον κ. Π. Μυλωνόπουλο, Νο-

μικό Σύμβουλο Α΄ και Προ-

ϊστάμενο Τμήματος Δικαίου 

ΕΕ της Ειδικής Νομικής Υπη-

ρεσίας ΥΠΕΞ, το ενδιαφέρον 

των ομιλητών θα επικεντρω-

θεί σε ορισμένα διαδικαστι-

κά θέματα ανάκτησης κρα-

τικών 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 ακολουθή-

σει εισήγηση του κ. Α. Μετα-

ξά, Λέκτορα Πανεπιστημίου 

Αθηνών και Προέδρου ΕΙΚΕ, 

σχετικά με την εφαρμογή 

των κανόνων των κρατικών 

ενισχύσεων από τα εθνικά 

δικαστήρια, ενώ, στην τελευ-

ταία εισήγηση επί της θεμα-

τικής, ο κ. Κ. Παπανικολάου, 

Λέκτορας ΔΠΘ, Δικηγόρος 

και Μέλος ΕΙΚΕ, θα επικε-

ντρωθεί σε ορισμένα επίκαι-

ρα ζητήματα ανάκτησης 

κρατικών ενισχύσεων κα-

θώς και στις εθνικές δικονο-

μικές ρυθμίσεις. 

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί 

με συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης, που θα επικε-

ντρωθεί στην πολιτική των 

κρατικών ενισχύσεων στην 

Ελλάδα και την ανάλυση 

Νέα νομοθετικά κείμενα για τις ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα 

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 κοι-

νοποίηση μόνο ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων που 

χορηγούνται υπέρ των ΜΜΕ 

που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της παραγωγής 

γεωργικών προϊόντων, ο 

νέος απαλλακτικός Κανονι-

σμός για τη γεωργία, διευρύ-

νει σημαντικά το πεδίο ε-

φαρμογής των απαλλαγών 

κατά κατηγορία, αυξάνο-

ντάς τες σε έξι. Ειδικότερα, 

βάσει των νέων ρυθμίσεων 

απαλλάσσονται από την  

υποχρέωση προηγούμενης 

Επιτροπή – απαλλακτικός 

Κανονισμός – Κανονισμός 

702/2014 – Κατευθυντήρι-

ες Γραμμές – γεωργία – 

δασοκομία – 2014-2020 

Δημοσιεύθηκαν στην Επίση-

μη Εφημερίδα της ΕΕ: 

α) ο Κανονισμός 702/2014 

για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων  

στους τομείς της γεωργίας 

και δασοκομίας και σε    

αγροτικές περιοχές συμβι-

βάσιμων 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 δασονομι-

κό 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 αγροτι-

κές περιοχές χωρίς προη-

γούμενη κοινοποίησή τους 

στην Επιτροπή. Όσες ενισχύ-

σεις δεν εμπίπτουν στο πε-

δίο εφαρμογής του απαλ-

λακτικού Κανονισμού θα 

πρέπει να κοινοποιούνται 

στην Επιτροπή, η οποία και 

θα αξιολογεί τη συμβατότη-

https://docs.google.com/a/minfin.gr/forms/d/1K_CalTcuGA2JXITvP4AVsdQcx5kfUlUWiYq_XACUvmQ/viewform
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μένεται να επιτρέψουν    

στους πιθανούς δικαιούχους 

να επωφελούνται πιο γρήγο-

ρα από τα μέτρα ενισχύ-

σεων στον αγροτικό τομέα, 

επιταχύνοντας και απλο-

ποιώντας τις διαδικασίες 

έγκρισης των ενισχύσεων 

και μειώνοντας τον διοικητι-

κό φόρτο των αρμόδιων 

εθνικών αρχών.  

Τα δύο νέα νομοθετικά κεί-

μενα είναι διαθέσιμα στην 

ακόλουθη ηλεκτρονική διεύ-

θυνση: 

http://ec.europa.eu/

agriculture/stateaid/

legislation/index_en.htm 

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 ενισχύ-

σεις 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 συγ-

χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-

μείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) ή χορηγούνται ως 

πρόσθετη εθνική χρηματο-

δότηση των εν λόγω συγχρη-

ματοδοτούμενων μέτρων. 

Περαιτέρω, βάσει των νέων 

Κατευθυντηρίων Γραμμών, 

η Επιτροπή μπορεί να κρίνει 

ως συμβατά με την εσωτερι-

κή αγορά περισσότερα με-

τρα ενισχύσεων, όπως π.χ. 

ενισχύσεις για την αντιστά-

θμιση ζημιών που προκλή-

θηκαν από προστατευόμενα 

ζώα.  

Οι καινούριοι κανόνες ανα-

Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις προβληματικές 

επιχειρήσεις 

ποσοστά ανεργίας, και ότι 

δεν σπαταλώνται τα χρήμα-

τα των φορολογουμένων. 

 Οι νέοι κανόνες διασφα-

λίζουν, περαιτέρω, ότι οι 

επενδυτές αναλαμβάνουν το 

μερίδιο του κόστους της 

αναδιάρθρωσης που τους 

αναλογεί, καθώς, πριν από 

τη χορήγηση οποιασδήποτε 

ενίσχυσης, αυτοί είναι υπεύ-

θυνοι για την κάλυψη του 

υφιστάμενου κόστους ανα-

διάρθρωσης. 

Οι νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές τίθενται σε ισχύ 

την 1η Αυγούστου 2014. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

legislation/

res-

cue_resctructuring_commu

nication_en.pdf 

Επιτροπή – Κατευθυντήριες 

Γραμμές – προβληματικές 

επιχειρήσεις – διάσωση – 

αναδιάρθρωση   

Οι νέες Αναθεωρημένες Κα-

τευθυντήριες Γραμμές, οι 

οποίες αντικαθιστούν αυτές 

που υιοθετήθηκαν το 2004, 

στοχεύουν να διασφαλίσουν 

ότι η κρατική χρηματοδότη-

ση διοχετεύεται σε τομείς 

όπου είναι απολύτως ανα-

γκαία και ότι  το κόστος α-

ναδιάρθρωσης των προβλη-

ματικών επιχειρήσεων δεν 

πρέπει να επιβαρύνει τους 

φορολογούμενους. Οι κανό-

νες που υιοθετήθηκαν ε-

φαρμόζονται σε όλες τις 

προβληματικές επιχειρή-

σεις, με εξαίρεση αυτές του 

χρηματοπιστωτικού τομέα 

για τις οποίες ισχύουν δια-

φορετικοί κανόνες. 

Οι κυριότερες αλλαγές που 

επιφέρουν οι Αναθεωρημέ-

νες Κατευθυντήριες Γραμ-

μές είναι οι εξής : 

 Οι νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές επιτρέπουν τη χο-

ρήγηση Προσωρινών Ενισχύ-

σεων Αναδιάρθρωσης για 

ΜΜΕ, οι οποίες στοχεύουν 

να απλοποιήσουν την παρο-

χή κρατικής χρηματοδότη-

σης για αναδιάρθρωση και 

να ελαχιστοποιήσουν τις 

στρεβλώσεις του ανταγωνι-

σμού. Για να το πετύχουν 

αυτό, ευνοούν τη λήψη με-

τρων που έχουν λιγότερες 

πιθανότητες να στρεβλώ-

σουν τον ανταγωνισμό, 

όπως είναι η χορήγηση δα-

νείων ή εγγυήσεων, αντί για 

άμεσες επιχορηγήσεις ή 

εισφορές κεφαλαίου. Οι 

ενισχύσεις αυτές χορηγού-

νται για χρονικό διάστημα 

έως 18 μήνες. 

 Υπάρχουν δικλίδες α-

σφαλείας που κατοχυρώ-

νουν ότι οι ενισχύσεις χορη-

γούνται μόνον όπου είναι 

απολύτως απαραίτητο, 

όπως, για παράδειγμα, σε 

κλάδους με πολύ υψηλά 

http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/legislation/index_en.htm
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Έγκριση κυπριακού Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περί-

οδο 2014-2020 – SA.38814 

αυξηθεί κατά 10 ποσοστι-

αίες μονάδες κατ’ ανώτατο 

όριο για μεσαίες επιχειρή-

σεις και κατά 20 ποσοστι-

αίες μονάδες για μικρές 

επιχειρήσεις. 

Ο νέος Χάρτης για την Κύ-

προ δημοσιεύθηκε στην Επί-

σημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 

03.10.2014 (ΕΕ 2014  C 

348/1) και είναι διαθέσιμη 

στον διαδικτυακό τόπο της 

Επιτροπής για τον ανταγω-

νισμό.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_38814 

Κύπρος – Χάρτης – περιφε-

ρειακές ενισχύσεις   

Με απόφαση που εξέδωσε 

στις 23.07.2014, η Επιτρο-

πή ενέκρινε τον κοινοποιη-

θέντα από την Κύπρο Χάρτη 

περιφερειακών ενισχύσεων, 

που θα ισχύει από την 

01.07.2014 μέχρι την 

31.12.2020. Ο Χάρτης βα-

σίζεται στις νέες Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για τις ενι-

σχύσεις περιφερειακού χα-

ρακτήρα (ΕΕ 2013 C 

209/01), οι οποίες καθορί-

ζουν τους όρους υπό τους 

οποίους τα κράτη μέλη μπο-

ρούν να χορηγούν σε επιχει-

ρήσεις κρατικές ενισχύσεις 

για σκοπούς περιφερειακής 

ανάπτυξης. 

Ο Χάρτης περιφερειακών 

ενισχύσεων καθορίζει τις 

περιφέρειες της Κύπρου 

που είναι επιλέξιμες για πε-

ριφερειακές ενισχύσεις, κα-

θώς και τις ανώτατες εντά-

σεις ενισχύσεων για κάθε 

κατηγορία επιχείρησης (μι-

κρή, μεσαία ή μεγάλη επι-

χείρηση). Ειδικότερα, σε 

όλες τις επιλέξιμες περιο-

χές, το ανώτατο όριο ενίσχυ-

σης που μπορεί να χορηγη-

θεί σε μεγάλες επιχειρήσεις 

ανέρχεται σε ποσοστό 10% 

των επιλέξιμων δαπανών. Το 

ποσοστό αυτό μπορεί να 

Εκτελεστικός Κανονισμός 772/2014 της Επιτροπής σχετικά με το 

ΕΤΘΑ 

του Παραρτήματος I, που 

προβλέπουν μείωση των 

ποσοστιαίων μονάδων, θα 

πρέπει να εφαρμόζεται η 

υψηλότερη μείωση. 

Τέλος, όταν για μια πράξη 

είναι δυνατόν να εφαρμο-

στούν μία ή περισσότερες 

αυξήσεις και μειώσεις πο-

σοστιαίων μονάδων ταυτό-

χρονα, λόγω της συμμόρφω-

σης με διάφορα κριτήρια 

σύμφωνα με το παράρτημα 

I του Κανονισμού 508/ 

2014, οι πιθανές αυξήσεις 

παραβλέπονται και εφαρ-

μόζεται μόνον η ανώτατη 

μείωση. 

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=CELEX:32014R0772&ri

d=1 

Επιτροπή – Κανονισμός  

772/2014 – Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιε-

ίας (ΕΤΘΑ) – ένταση ενισχύ-

σεων 

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 ενί-

σχυσης, οι οποίοι πρέπει να 

εφαρμόζονται στις συνολι-

κές επιλέξιμες δαπάνες μιας 

πράξης που χρηματοδοτεί-

ται από το ΕΤΘΑ. Παράλλη-

λα, στα άρθρα 95 παρ. 4 

και 94 παρ. 3 στχ. γ’ του 

ίδιου Κανονισμού προβλέπε-

ται η αύξηση ή μείωση α-

ντίστοιχα των ποσοστιαίων 

μονάδων έντασης για συ-

γκεκριμένες πράξεις, που 

ορίζονται στο Παράρτημα Ι 

του Κανονισμού.  

Στις 16.07.2014 δημοσιεύ-

θηκε στην Επίσημη Εφημερί-

δα της ΕΕ (ΕΕ 2014 L 

209/47) ο εκτελεστικός 

Κανονισμός 772/2014 της 

Επιτροπής, στον οποίο περι-

λαμβάνονται οι κανόνες σώ-

ρευσης μεταξύ των εντά-

σεων ενισχύσεων που ανα-

φέρονται στο Παράρτημα Ι 

του Κανονισμού 508/2014. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται 

ότι, σε περίπτωση που μία 

πράξη πληροί περισσότερα 

από ένα κριτήρια του Πα-

ραρτήματος I του Κανονι-

σμού 508/2014, καθένα 

από τα οποία εισάγει συ-

μπληρωματική αύξηση των 

ποσοστιαίων μονάδων, θα 

πρέπει να εφαρμόζεται η 

μεγαλύτερη αύξηση. Αντί-

στοιχα, σε περίπτωση συν-

δρομής των προϋποθέσεων 

για την εφαρμογή δύο ή 

περισσότερων περιπτώσεων 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38814
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0772&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0772&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0772&rid=1
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Νέα διαβούλευση για το δεύτερο Σχέδιο απαλλακτικού Κανονισμού 

στον τομέα της αλιείας 

Άσκηση προσφυγής της Λάρκο κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Τ-423/14) 

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 παρατηρή-

σεις 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/block-

exemption-regulation-2/

index_en.htm 

διαβούλευση – απαλλακτι-

κός Κανονισμός – αλιεία – 

υδατοκαλλιέργεια – ΜΜΕ 

Σε συνέχεια της διαβούλευ-

σης που εγκαινίασε στις 04. 

04.2014, η Επιτροπή δημο-

σίευσε προς διαβούλευση 

ένα δεύτερο Σχέδιο απαλ-

λακτικού Κανονισμού για 

την εφαρμογή των άρθρων 

107 και 108 ΣΛΕΕ σε ορι-

σμένες κατηγορίες κρατι-

κών ενισχύσεων προς επιχει-

ρήσεις που δραστηριοποι-

ούνται στους τομείς της α-

λιείας και υδατοκαλλιέρ-

γειας. Ο νέος Κανονισμός 

θα αντικαταστήσει τον Κα-

νονισμό 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 ε-

φαρμόζεται σε ενισχύσεις 

χορηγούμενες σε μικρές  

και μεσαίες επιχειρήσεις 

(«ΜΜΕ») που δραστηριο-

ποιούνται στους τομείς της 

παραγωγής, της μεταποίη-

σης ή της εμπορίας προϊό-

ντων αλιείας. Επίσης, θα 

εφαρμόζεται σε ενισχύσεις 

για την επανόρθωση ζημιών 

που προκαλούνται από φυ-

σικές καταστροφές, ανεξάρ-

τητα από το μέγεθος του 

δικαιούχου της ενίσχυσης.  

Η εν λόγω διαβούλευση λαμ-

βάνει χώρα στο πλαίσιο της 

μεταρρύθμισης της κοινής 

αλιευτικής πολιτικής της 

πτώσεων της ελληνικής οι-

κονομικής κρίσης και, εξαι-

τίας αυτής, της διακοπής 

της πληρωμής από το Ελλη-

νικό Δημόσιο των οφειλών 

της προσφεύγουσας, ως 

έκτακτου γεγονότος κατά 

την έννοια του άρθρου 107 

παρ. 2, στοιχ. β’ ΣΛΕΕ. Τέ-

λος, ο πέμπτος λόγος ακυ-

ρώσεως στηρίζεται στα 

σφάλματα του διατακτικού 

της απόφασης της Επιτρο-

πής σχετικά με τα προς α-

νάκτηση ποσά, και συγκε-

κριμένα στην έλλειψη αιτιο-

λογίας, παραβίαση της ανα-

λογικότητας, προσβολή του 

δικαιώματος στην περιουσία 

και τιμωρητικός χαρακτή-

ρας 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  

προσφυγή – ΓεΔΕΕ – Λάρκο 

Γενική Μεταλλευτική και 

Μεταλλουργική Α.Ε – αναδι-

άρθρωση – εξυγίανση 

Η μεταλλευτική εταιρία Λάρ-

κο, με προσφυγή που κατέ-

θεσε ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου, ζητεί την ακύ-

ρωση της από 27.03.2014 

απόφασης της Επιτροπής, η 

οποία έκρινε ότι ορισμένα 

από τα μέτρα που εφάρμο-

σαν οι ελληνικές αρχές για 

την αναδιάρθρωση της εν 

λόγω εταιρίας αποτελούν 

παράνομες και ασυμβίβα-

στες με την κοινή αγορά 

κρατικές ενισχύσεις και διέ-

ταξε την ανάκτησή τους. Ο 

πρώτος λόγος ακυρώσεως 

που προέβαλε η προσφεύ-

γουσα εταιρία στηρίζεται 

στην παράβαση των άρ-

θρων 107 παρ. 1 και 296 

ΣΛΕΕ εκ μέρους της Επιτρο-

πής σχετικά με το αν τα με-

τρα ενισχύσεως αποτελούν 

κρατικές ενισχύσεις συμβα-

τές με την εσωτερική αγορά. 

Ο δεύτερος λόγος ακυρώσε-

ως στηρίζεται στην εσφαλ-

μένη 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 ποσο-

στικοποίηση του στοιχείου 

της ενίσχυσης. Ο τρίτος λό-

γος προβάλλει την έλλειψη 

αιτιολογίας και την παραβί-

αση της αρχής της χρηστής 

διοίκησης, λόγω μη λήψης 

υπόψη των ζημιών που 

προκλήθηκαν στην προ-

σφεύγουσα από τα έκτακτα 

γεγονότα του 2009. Ο τέ-

ταρτος λόγος αντλείται από 

την έλλειψη αιτιολογίας και 

την παραβίαση της αρχής 

της χρηστής διοίκησης λόγω 

μη λήψης υπόψη των επι-
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http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/block-exemption-regulation-2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/block-exemption-regulation-2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/block-exemption-regulation-2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/block-exemption-regulation-2/index_en.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157264&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=126956
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 εγκρίνει τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης της Τράπεζας 

Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος – SA.34826 και 

SA.34824 

αστικά στη μείωση του πο-

σού της κεφαλαιακής ενί-

σχυσης που έπρεπε να χο-

ρηγήσει το κράτος, με τη 

συμμετοχή τους στις διαδο-

χικές αυξήσεις κεφαλαίου. 

Η Επιτροπή, κατά την αξιο-

λόγησή της για τα σχέδια 

αναδιάρθρωσης των ως 

άνω τραπεζών, διαπίστωσε 

ότι οι περισσότερες δυσκο-

λίες που αντιμετώπισαν δεν 

οφείλονταν στην ανάληψη 

υπέρμετρου κινδύνου, αλλά 

κυρίως στην κρίση του δη-

μόσιου χρέους και στην ε-

ξαιρετικά παρατεταμένη και 

βαθιά ύφεση που ξεκίνησε 

το 2008, ενώ παράλληλα 

παρατήρησε ότι οι ενισχύ-

σεις χρησιμοποιούνται αυ-

στηρά για την αποκατάστα-

Επιτροπή – αναδιάρθρωση 

– Τράπεζα Πειραιώς – Εθνι-

κή Τράπεζα της Ελλάδος  

Κατά την αξιολόγηση του 

σχεδίου αναδιάρθρωσης 

της Τράπεζας Πειραιώς, το 

οποίο περιλαμβάνει την α-

πορρόφηση διάφορων ελλη-

νικών τραπεζών, καθώς και 

υποκαταστήματα κυπρια-

κών τραπεζών, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι η τράπεζα 

προχώρησε σε εξορθολογι-

σμό της λειτουργίας της, με 

μείωση των λειτουργικών 

δαπανών της και αύξηση 

των καθαρών εσόδων από 

τόκους. Σημειώθηκε επίσης 

ότι, ενώ η Τράπεζα Πει-

ραιώς το 2012 είχε λάβει τη 

μεγαλύτερη ενίσχυση από 

όλες τις ελληνικές τράπεζες, 

κατάφερε ωστόσο να μειώ-

σει το ποσό της απαιτούμε-

νης ενίσχυσης με εξαγορές 

που αύξησαν τα ίδια κεφά-

λαια. 

Αξιολογώντας το σχέδιο α-

ναδιάρθρωσης της Εθνικής 

Τράπεζας, η Επιτροπή δια-

πίστωσε ότι η ΕΤΕ εφαρμό-

ζει ήδη σημαντικά μέτρα 

εξορθολογισμού, ενώ προτί-

θεται περαιτέρω να προχω-

ρήσει 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 κεφα-

λαιακή της θέση. Επιπλέον, 

η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι 

οι μέτοχοι συνέβαλαν ουσι-

Η Επιτροπή ενέκρινε την ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την ελληνι-

κή τράπεζα Alpha Bank – SA.34823 

ποιηθεί πλήρως. Επιπλέον, η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 

απόκτηση της Εμπορικής 

Τράπεζας ήταν θετική για τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότη-

τα της Alpha Bank, δεδομέ-

νου άλλωστε ότι ο βασικός 

στόχος της χορήγησης κρα-

τικών ενισχύσεων για την 

αναδιάρθρωση των τραπε-

ζών κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης είναι να 

καταστούν αυτές μακροπρό-

θεσμα βιώσιμες.   

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης της Επιτρο-

πής είναι διαθέσιμη στον 

διαδικτυακό τόπο της Επι-

τροπής για τον ανταγωνι-

σμό. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-14-

790_el.htm 

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 τραπε-

ζών κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής κρίσης, η Επι-

τροπή έλαβε υπόψη, πρω-

τίστως, 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 βα-

θιά ύφεση που ξεκίνησε το 

2008. Λόγω αυτών των εξαι-

ρετικών περιστάσεων, η ε-

νίσχυση προκαλεί λιγότερες 

στρεβλώσεις στον ανταγω-

νισμό και μικρότερο ηθικό 

κίνδυνο. Επίσης, η Επιτροπή 

σημείωσε ότι οι μέτοχοι της 

τράπεζας, μέσω της συμμε-

τοχής τους στις διαδοχικές 

αυξήσεις κεφαλαίου, συνέ-

βαλαν σημαντικά στο κό-

στος της αναδιάρθρωσης, 

ενώ παράλληλα διαπίστωσε 

ότι οι ενισχύσεις χρησιμο-

ποιούνται 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 διαπίστω-

σε ότι η απόκτηση αυτή 

πραγματοποιήθηκε χωρίς 

κρατική ενίσχυση, γιατί η 

Εμπορική είχε ανακεφαλαιο-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-790_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-790_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-790_el.htm
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.insurancedaily.gr%2Fblog%2F%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2586%25CE%25B7-%25CE%25B7-%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2
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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 

ση της βιωσιμότητας των 

τραπεζών και ότι οι στρε-

βλώσεις 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 δια-

σφαλίσουν τη μακροπρό-

θεσμη βιωσιμότητα των 

τραπεζών, τηρούνται στις 

προκείμενες περιπτώσεις 

των ελληνικών τραπεζών. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

των αποφάσεων της Επι-

τροπής για τα σχέδια ανα-

διάρθρωσης της Τράπεζας 

Πειραιώς και της Εθνικής 

Τράπεζας θα δημοσιευθεί 

με αριθμό υπόθεσης SA. 

34826 και SA.34824    

αντίστοιχα και θα είναι δια-

θέσιμη μόλις διευθετηθούν 

τυχόν ζητήματα απορ-

ρήτου. 

http://ec.europa.eu/

Έγκριση ενίσχυσης της ρευστότητας της ΔΕΗ από την ελληνική 

κυβέρνηση – SA-36323 

σης διαρθρωτικού χαρακτή-

ρα, τα οποία σχεδιάζει να 

λάβει η Ελληνική Δημοκρα-

τία. 

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 ανταγω-

νισμό.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_36323 

Επιτροπή – μη προβολή αν-

τιρρήσεων – ΔΕΗ – ρευστό-

τητα – εγγύηση  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 

απόφασή της, ενέκρινε βά-

σει του άρθρου 107 παρ. 3 

στοιχ. β΄ ΣΛΕΕ για την άρση 

σοβαρής διαταραχής της 

οικονομίας κράτους μέλους 

τη χορήγηση από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δα-

νείων 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 βραχυ-

πρόθεσμων αναγκών ρευ-

στότητας της ΔΕΗ, προκει-

μένου αυτή να είναι σε θέση 

να εκπληρώσει τις υποχρεώ-

σεις της στην αγορά ηλε-

κτρικής ενέργειας και, κυρί-

ως, προς τον ΛΑΓΗΕ και τον 

ΑΔΜΗΕ. Με τον τρόπο αυ-

τόν, θα μπορέσουν οι εν λό-

γω εταιρείες να εξοφλήσουν 

τους παραγωγούς ηλεκτρι-

κής ενέργειας και, σε τελική 

ανάλυση, θα αποφευχθεί ο 

κίνδυνος διατάραξης του 

ασφαλούς εφοδιασμού της 

Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέρ-

γεια, εν αναμονή ορισμένων 

άλλων μέτρων αποκατάστα-

Έγκριση της χρηματοδότησης των ΕΛΤΑ για τα έτη 2013-2015 – 

SA.35608 

σαν πενταετή μηχανισμό 

ταμείου αντιστάθμισης, α-

παιτώντας από τους άλλους 

φορείς παροχής ταχυδρομι-

κών υπηρεσιών που δραστη-

ριοποιούνται στην ελληνική 

αγορά να συνεισφέρουν στη 

χρηματοδότηση της καθολι-

κής υπηρεσίας. Εξαιτίας του 

Επιτροπή – ΕΛΤΑ – ταχυδρο-

μεία – αντιστάθμιση – δημό-

σια υπηρεσία – κίνηση επί-

σημης διαδικασίας έρευνας   

Ο ελληνικός κρατικός ταχυ-

δρομικός 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 αντιστάθμι-

ση του καθαρού κόστους 

που συνεπάγεται για τα  

ΕΛΤΑ η παροχή καθολικής 

ταχυδρομικής υπηρεσίας, οι 

ελληνικές αρχές συνέστη-

http://ec.europa.eu/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_34826
http://ec.europa.eu/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/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34824
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34824
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34824
http://ec.europa.eu/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_36323
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36323
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36323
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36323
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Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για ΜΜΕ των τομέων Μεταποίησης, 

Τουρισμού και Εμπορίου-Υπηρεσιών – SA.36176 

σία Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα και Επι-

χειρηματικότητα». 

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 

καθεστώς ενισχύσεων – 

ΜΜΕ – μεταποίηση – του-

ρισμός – εμπόριο – υπηρε-

σίες  

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ 2014 

C 210/30) ελληνικό κάθε-

στώς ενισχύσεων, το οποίο 

θεσπίσθηκε βάσει του ΓΑΚ 

(Κανονισμός 800/2008) και 

που προβλέπει τη παροχή 

άμεσων επιδοτήσεων σε 

ΜΜΕ που δραστηριοποιού-

νται στους τομείς Μεταποίη-

σης, Τουρισμού και Εμπο-

ρίου - Υπηρεσιών. Ειδικότε-

ρα, το μέτρο έχει ως στόχο 

την ενίσχυση υφιστάμενων, 

νέων και υπό σύσταση πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων που θα υλο-

ποιήσουν επενδύσεις προ-

σανατολισμένες στην καινο-

τομία, το περιβάλλον και τις 

τεχνολογίες πληροφορικής.  

Το καθεστώς συγχρηματο-

δοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Α-

νάπτυξης, ενώ χορηγούσα 

αρχή είναι η Ειδική Υπηρε-

ραμονή τους στην αγορά 

των ταχυδρομικών υπηρε-

σιών. 

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 ανταγω-

νισμό.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35608 

γεγονότος ότι είναι η πρώτη 

φορά που εφαρμόζεται ο εν 

λόγω μηχανισμός, στο πλαί-

σιο της πρόσφατης απελευ-

θέρωσης της αγοράς ταχυ-

δρομικών υπηρεσιών στην 

Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές 

αποφάσισαν την εφαρμογή 

διετούς ή τριετούς μεταβατι-

κού καθεστώτος αντιστάθμι-

σης με τη χρηματοδότηση 

του κράτους. Το εν λόγω 

μεταβατικό καθεστώς κρί-

θηκε από την Επιτροπή σύμ-

φωνο με τους κανόνες κρα-

τικών ενισχύσεων, καθώς 

αντισταθμίζεται μόνο το 

πρόσθετο κόστος των ΕΛΤΑ 

για την εκτέλεση υποχρεώ-

σεων δημόσιας υπηρεσίας. 

Κατόπιν, η Επιτροπή, αξιολο-

γώντας τον πενταετή μηχα-

νισμό σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του Πλαισίου για τις 

ΥΓΟΣ του 2012, έκρινε ότι 

πληρούνται οι περισσότερες 

από τις διατάξεις. Ωστόσο, 

αποφάσισε να κινήσει επί-

σημη διαδικασία έρευνας, 

δεδομένου ότι υπάρχει το 

ενδεχόμενο οι εισφορές που 

ζητούνται από τους ανταγω-

νιστές των ΕΛΤΑ να παρε-

μποδίζουν την είσοδο ή πα-

Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος Ε&Τ στο πλαίσιο της πρωτοβου-

λίας ARTEMIS (2η Προκήρυξη- SA.39028) 

στην υλοποίηση έργων στο 

πλαίσιο της 2ης προκήρυ-

ξης της πρωτοβουλίας    

ARTEMIS. Η συνολική δαπά-

νη της παραπάνω δράσης 

ανέρχεται στο ποσό των 

2.708.608,00 ευρώ. 

Οι ενισχύσεις παρέχονται 

ειδικότερα για έργα που 

αφορούν πειραματική ανά-

πτυξη, βασική έρευνα και 

καθεστώς ενισχύσεων – 

ARTEMIS – ενσωματωμένα 

συστήματα – πειραματική 

ανάπτυξη – βασική έρευνα 

– βιομηχανική έρευνα – 

έρευνα – τεχνολογία – τρο-

ποποίηση   

Δημοσιεύθηκε την 01.08. 

2014 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2014, C 251) τρο-

ποποίηση του ελληνικού 

καθεστώτος ενισχύσεων 

σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία ARTEMIS, που 

αφορά έργο μεγάλου βελη-

νεκούς στον τομέα των εν-

σωματωμένων συστημάτων. 

Συγκεκριμένα, το καθεστώς 

αφορά την προκήρυξη δρά-

σεων βάσει του Κανονι-

σμού 800/2008 (ΓΑΚ), με 

σκοπό τη χρηματοδότηση 

φορέων που συμμετέχουν 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36176
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36176
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36176
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36176
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35608
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35608
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35608
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35608
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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 

βιομηχανική έρευνα. Μετά 

την εν λόγω τροποποίηση, οι 

εντάσεις για τους τομείς της 

πειραματικής ανάπτυξης 

και της βιομηχανικής έρευ-

νας ανήλθαν σε ποσοστό 

100% από 45% και σε πο-

σοστό 100% από 50%, α-

ντίστοιχα. 

Η δράση εντάσσεται στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτερα-

ιότητας «Δημιουργία και 

Αξιοποίηση της Καινοτομίας 

υποστηριζόμενης από Έρευ-

να και Τεχνολογική Ανάπτυ-

ξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και των Πε-

ριφερειακών Επιχειρησια-

κών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). 

Το εν λόγω καθεστώς μετά 

τη σχετική τροποποίηση έχει 

Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη δημιουργία 

καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων – SA.39024  

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 

τη δημιουργία καινοτομικών 

επιχειρήσεων και την επαγ-

γελματική 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 

καθεστώς ενισχύσεων – 

καινοτομικές συστάδες επι-

χειρήσεων (clusters) – ΜΜΕ 

– καινοτομία - τροποποίηση  

Δημοσιεύθηκε την 01.08. 

2014 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2014, C 251) τρο-

ποποίηση του ελληνικού 

καθεστώτος ενισχύσεων, 

βάσει του Γενικού Απαλ-

λακτικού Κανονισμού 800/ 

2008, με το οποίο θα ενι-

σχυθούν ΜΜΕ και μεγάλες 

επιχειρήσεις με σκοπό τη 

δημιουργία καινοτομικών 

συστάδων (clusters).  

Το καθεστώς, με ετήσιο  

προϋπολογισμό 10 εκατομ-

μυρίων ευρώ, έχει στόχο την 

ενίσχυση της καινοτομικής 

δραστηριότητας μέσα από 

την ανάπτυξη καινοτομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών 

και την επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας, με την εξειδίκευ-

ση της παραγωγής και την 

ανάπτυξη συνεργασίας με-

ταξύ των μελών των συστά-

δων. Το καθεστώς καλύπτει 

δαπάνες που αφορούν την 

πειραματική ανάπτυξη, τη 

συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέ-

σεις, τις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες προς ΜΜΕ, τις 

δαπάνες για δικαιώματα 

Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας ENIAC– SA.39029 

ας σε διαφορετικούς φο-

ρείς. Η Ελλάδα συμμετέχει 

στην Πρωτοβουλία ENIAC, 

στοχεύοντας στην αναβάθ-

μιση της έρευνας και της 

τεχνολογικής εξέλιξης της 

χώρας στο συγκεκριμένο 

τομέα, καθώς και στην υπο-

στήριξη συνεργασιών μετα-

ξύ διαφορετικών εταίρων 

και φορέων (AEI, επιχειρή-

σεις και ερευνητικά ιδρύμα-

τα) και, παράλληλα, στην 

προώθηση της καινοτομίας 

με την παραγωγή νέων επι-

στημονικών προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

καθεστώς ενισχύσεων – 

Κοινή Πρωτοβουλία ENIAC – 

νανοηλεκτρονική – τεχνολο-

γία – καινοτομία – τροπο-

ποίηση  

Δημοσιεύθηκε την 01.08. 

2014 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2014, C 251) τρο-

ποποίηση του ελληνικού 

καθεστώτος ενισχύσεων 

αναφορικά με τη Δράση 

Εθνικής Εμβέλειας που αφο-

ρά την «Ευρωπαϊκή Ε&Τ 

Συνεργασία - Πράξη επιχο-

ρήγησης ελληνικών φορέ-

ων», προκειμένου να χρημα-

τοδοτηθούν, βάσει του Κα-

νονισμού 800/2008 (ΓΑΚ), 

φορείς που συμμετείχαν στη 

2η Ευρωπαϊκή Προκήρυξη 

της Κοινής Πρωτοβουλίας 

ENIAC. 

Η Πρωτοβουλία ENIAC συ-

στήθηκε με σκοπό την ανά-

πτυξη έργων μεγάλου βελη-

νεκούς σε ευρωπαϊκό επίπε-

δο στον τομέα της νανοηλε-

κτρονικής. Στοχεύει στην 

επίτευξη οικονομιών κλίμα-

κας, στη διασφάλιση πιο 

ευέλικτης και γρήγορης χρη-

ματοδότησης, καθώς και 

στη μείωση της διάσπασης 

της ερευνητικής προσπάθει-

 

Τροποποίηση 

καθεστώτος για 

clusters 
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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 

Το καθεστώς εντάσσεται 

στο πλαίσιο του Άξονα Προ-

τεραιότητας «Δημιουργία 

και Αξιοποίηση της Καινοτο-

μίας υποστηριζόμενης από 

Έρευνα και Τεχνολογική Α-

νάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και 

των Περιφερειακών Επιχει-

ρησιακών Προγραμμάτων 

(ΠΕΠ). 

Το εν λόγω καθεστώς μετά 

τη σχετική τροποποίηση έχει 

διάρκεια έως και την 30. 

06.2014, αντί της αρχικής 

Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη χρηματοδό-

τηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η 

προκήρυξη των ERC Grant Schemes – SA.39037 

τητας του ερευνητικού συ-

στήματος 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 

καθεστώς ενισχύσεων – 

έρευνα – ERC Grant 

Schemes – έρευνα – τροπο-

ποίηση   

Δημοσιεύθηκε την 01.08. 

2014 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2014, C 251) τρο-

ποποίηση του ελληνικού 

καθεστώτος ενισχύσεων 

σχετικά με τη χρηματοδότη-

ση ερευνητικών προτάσεων 

που αξιολογήθηκαν θετικά 

στην 5η προκήρυξη των ERC 

Grant Schemes. 

Η χρηματοδότηση τέτοιου 

τύπου προτάσεων εντάσ-

σεται στο γενικότερο στόχο 

υποστήριξης των «άριστων» 

επιστημονικών προσπαθει-

ών στην Ελλάδα, στο σύνολο 

των επιστημονικών και ερευ-

νητικών πεδίων και μακρο-

πρόθεσμα αναμένεται να 

συμβάλει στην αναβάθμιση 

των δυνατοτήτων των ανώ-

τατων εκπαιδευτικών ιδρυ-

μάτων και των ερευνητικών 

φορέων και στην ενίσχυση 

της διεθνούς ανταγωνιστικό-

Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων στο πλαίσιο της 

πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολο-

γίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» – SA.39029 

στο πλαίσιο του Άξονα Προ-

τεραιότητας «Δημιουργία 

και Αξιοποίηση της Καινοτο-

μίας υποστηριζόμενης από 

Έρευνα και Τεχνολογική Α-

νάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και 

των Περιφερειακών Επιχει-

ρησιακών 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 

καθεστώς ενισχύσεων – 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιο-

μηχανικής Έρευνας και Τεχ-

νολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 – 

βιομηχανική έρευνα – πει-

ραματική ανάπτυξη – τροπο-

ποίηση 

Δημοσιεύθηκε την 01.08. 

2014 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2014, C 251) τρο-

ποποίηση του ελληνικού 

καθεστώτος ενισχύσεων για 

τη Δράση Εθνικής Εμβέ-

λειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συ-

νεργασία - Πράξη Επιχορή-

γησης Φορέων». Συγκεκριμέ-

να, η δράση αφορά στη χρη-

ματοδότηση στο πλαίσιο στο 

πλαίσιο της πράξης «Πρό-

γραμμα Ανάπτυξης Βιομη-

χανικής Έρευνας και Τεχνο-

λογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013». 

Σκοπός της πράξης είναι η 

ενθάρρυνση και η ανάπτυξη 

της βιομηχανικής έρευνας 

και της πειραματικής ανά-

πτυξης με τη χρηματοδότη-

ση έργων, που θα εκτελε-

τούν από δυναμικές εγχώρι-

ες επιχειρήσεις με παραγω-

γική δραστηριότητα. Βασική 

επιδίωξη αποτελεί η προώ-

θηση της καινοτομίας με 

στόχο την ενίσχυση της   

ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων με την παρα-

γωγή προϊόντων και υπηρε-

σιών υψηλής προστιθέμενης 

αξίας. 

Το καθεστώς εντάσσεται 
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 Τροποποίηση καθεστώτων ενισχύσεων για ερευνητικά προγράμματα 

με τη συμμετοχή της Ελλάδας 

Η χρηματοδότηση των κα-

θεστώτων θα γίνει μέσω 

ΕΤΠΑ και χορηγούσα αρχή 

είναι η Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παι-

δείας, 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 αρχι-

κής 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 

καθεστώς ενισχύσεων – 

κοινά ερευνητικά προγράμ-

ματα – διμερής συνεργασία 

– Τουρκία – Γαλλία – Σερβία 

– Ρουμανία – Ουγγαρία – 

Κίνα – ΗΠΑ – Σλοβακία – 

Ισραήλ – τροποποίηση   

Δημοσιεύθηκαν την 01.08.2 

014 στην Επίσημη Εφημερί-

δα (ΕΕ 2014 C 251) τροπο-

ποιήσεις των ελληνικών κα-

θεστώτων ενισχύσεων βάσει 

του Γενικού Απαλλακτι-    

κού Κανονισμού (Κανονι-

σμός 800/2008), που αφο-

ρούν Διμερείς Ε&Τ Συνεργα-

σίες 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 κάθε-

στώτων είναι η ενθάρρυνση 

των ελληνικών φορέων για 

διεθνή συνεργασία Έρευνας 

& Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(Ε&Τ) με αντίστοιχους φο-

ρείς άλλων χωρών, μέσω 

της από κοινού εκτέλεσης 

ερευνητικών και τεχνολογι-

κών έργων σε επιστημονικά 

πεδία που ορίστηκαν από 

τις συμμετέχουσες χώρες 

(επιστήμη περιβάλλοντος, 

τεχνολογίες πληροφοριακών 

συστημάτων, προϊόντα υψη-

λής προστιθέμενης αξίας 

και υγεία/ιατρική). 

 

Τροποποίηση ελληνικών καθεστώτων ενισχύσεων για έργα δικτύω-

σης – SA.39027, SA.39025, SA.39017, SA.39034 

σμοί κοινής ωφέλειας, δημό-

σιες 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 «Δη-

μιουργία και Αξιοποίηση της 

Καινοτομίας υποστηριζόμε-

νης από Έρευνα και Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη» του ΕΠΑΝ-

ΙΙ και των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμ-

μάτων (ΠΕΠ). 

Τα εν λόγω καθεστώτα μετά 

τις σχετικές τροποποιήσεις 

έχουν διάρκεια έως και την 

30.06.2014, αντί της αρχι-

κής 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  

καθεστώς ενισχύσεων – 

έργα δικτύωσης – Ευρωπαϊ-

κά Δίκτυα ERANET – έρευνα 

–  πειραματική ανάπτυξη – 

βασική έρευνα – βιομηχανι-

κή έρευνα – τροποποίηση  

Δημοσιεύθηκαν την 01.08. 

2014 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2014, C 251) τρο-

ποποιήσεις των ελληνικών 

καθεστώτων ενισχύσεων βά-

σει του Κανονισμού 800/ 

2008 (ΓΑΚ), για τη χρηματο-

δότηση φορέων στο πλαίσιο 

της Δράσης «Ευρωπαϊκή 

Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη 

Επιχορήγησης Ελληνικών 

φορέων που συμμετέχουν 

επιτυχώς στις Κοινές Προκη-

ρύξεις Υποβολής Προτά-

σεων των Ευρωπαϊκών Δι-

κτύων ERANET».  

Οι πρωτοβουλίες ERANET 

αφορούν στην υλοποίηση 

κοινών διεθνικών ερευνητι-

κών δραστηριοτήτων, δηλα-

δή στη δημιουργία κοινής 

στρατηγικής, κοινού προ-

γράμματος εργασίας, πιλοτι-

κών δραστηριοτήτων, κοι-

νού ανοίγματος ή κοινής 

προκήρυξης υποβολής προ-

τάσεων κ.λπ. 

Οι ενισχύσεις παρέχονται, 

ειδικότερα, για έργα που 

αφορούν πειραματική ανά-

πτυξη, βασική έρευνα και 

βιομηχανική έρευνα. Με την 

εν λόγω τροποποίηση αυξή-

θηκε η ένταση των ενισχύ-

σεων για βιομηχανική και 

πειραματική ανάπτυξη στο 

πλαίσιο του καθεστώτος 

SA.39027, οι οποίες  ανήλ-

θαν σε ποσοστό 100%  από 

80%, και 100% από 60% 

αντίστοιχα. 

Δικαιολογητικά για καταβο-

λή της χρηματοδότησης 

μπορούν να υποβάλουν  

ερευνητικοί φορείς, επιχει-

ρήσεις καθώς και οργανι-
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Τροποποίηση ελληνικών καθεστώτων ενισχύσεων στο πλαίσιο  των 

ευρωπαϊκών δικτύων Marifish και MarinERA – SA. 39018, 

SA.39021 

μίας υποστηριζόμενης από 

Έρευνα και Τεχνολογική Α-

νάπτυξη» του ΕΠΑΝ-ΙΙ και 

των Περιφερειακών Επιχει-

ρησιακών Προγραμμάτων 

(ΠΕΠ). 

Τα εν λόγω καθεστώτα μετά 

τις σχετικές τροποποιήσεις 

έχουν διάρκεια έως και την 

30.06.2014, αντί της αρχι-

κής 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 

καθεστώς ενισχύσεων – 

ευρωπαϊκά δίκτυα Marifish 

και MarinERA – έρευνα – 

τεχνολογία – τροποποίηση 

Δημοσιεύθηκαν την 01.08. 

2014 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2014, C 251) τρο-

ποποιήσεις των ελληνικών 

καθεστώτων ενισχύσεων 

(SA.39018, SA.39021), βά-

σει του Γενικού Απαλλακτι-

κού 800/2008, που αφο-

ρούν τις προσκλήσεις υπο-

βολής αιτήσεων της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας για τα έργα 

Marifish και MarinERA. 

Οι προσκλήσεις αφορούν ό-

σους επιστημονικούς, ερευ-

νητικούς και τεχνολογικούς 

φορείς συμμετείχαν επιτυ-

χώς στις Κοινές Πιλοτικές 

Προκηρύξεις Υποβολής Προ-

τάσεων της 15.12.2008 για 

το δίκτυο Marifish και της 

26.02.2008 για το δίκτυο 

MarinERA, με σκοπό την 

καταβολή της χρηματοδότη-

σης των εγκεκριμένων 

έργων που αφορούν την 

έρευνα και ανάπτυξη. 

Τα καθεστώτα εντάσσονται 

στο πλαίσιο του Άξονα Προ-

τεραιότητας «Δημιουργία 

και Αξιοποίηση της Καινοτο-

Εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

διαδικασία έρευνας. Ο κα-

τάλογος είναι ενημερωμένος 

έως τις 13.08.2014.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEMO-14-

507_en.htm 

Επιτροπή – κατάλογος – 

χρηματοπιστωτική κρίση – 

εθνικά μέτρα  

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελί-

δα της Επιτροπής κατάλο-

γος με τα μέτρα που έχουν 

λάβει τα κράτη μέλη κατά 

τη διάρκεια της χρηματοπι-

στωτικής και οικονομικής 

κρίσης. Ο κατάλογος περιέ-

χει όλα τα μέτρα τα οποία 

έχουν εξεταστεί από την 

Επιτροπή και επί των οποίων 

αυτή έχει ήδη εκδώσει απο-

φάσεις, καθώς και μέτρα 

κατά των οποίων αυτή τη 

στιγμή διεξάγεται επίσημη 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

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, Τ-

151/11, 11.07.2014, Tele-

fónica de España και Tele-

fónica Móviles España /Επι-

τροπή 

ΓεΔΕΕ Τ-319/12 και Τ-

321/12, 03.07.2014, Ισπα-

νία, Ciudad de la Luz (CDL) 

και Sociedad Proyectos 

Telematicos de la Comuni-

dad Valenciana SA 

(SPTCV)/Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις — ενί-

σχυση για την κατασκευή 

και εκμετάλλευση πολυκινη-

ματογράφου — εφαρμογή 

του κριτηρίου του ιδιώτη 

επενδυτή — υποχρέωση αι-

τιολογίας  

Νομικό ζήτημα 

Η εφαρμογή του κριτηρίου 

του ιδιώτη επενδυτή δεν 

έχει ως στόχο να συγκρίνει 

την αποδοτικότητα της συ-

γκεκριμένης επένδυσης με 

τη μέγιστη δυνατή αποδοτι-

κότητα που μπορεί να επιτύ-

χει ο ιδιώτης επενδυτής 

στον συγκεκριμένο τομέα 

της αγοράς, αλλά να κρίνει 

αν η εν λόγω επένδυση θα 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:251:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:251:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:251:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:251:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:251:FULL&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-507_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-507_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-507_en.htm
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcofasp.eu%2Fmarifish%2F&ei=_hBGVMrsO8nyOMjlgfgG&bvm=bv.77880786,d.bGQ&psig=AFQjCNHSLEsQtURjo0Y1v2YggpfVNnnZrw&ust=1413964399948231
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κτημα, διότι δεν τελούν σε 

σχέση αναλογικότητας με 

τις εισφορές που κατέβαλαν 

οι αγρότες στον ΕΛΓΑ και 

δεν θα μπορούσαν να χορη-

γηθούν από ιδιωτικές ασφα-

λιστικές επιχειρήσεις κατά 

τις συνήθεις συνθήκες της 

αγοράς  

 

 
ΓεΔΕΕ Τ-457/09, 17. 

07.2014, Westfälisch-

Lippischer Sparkassen- und 

Giroverband/ Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις — ανα-

διάρθρωση της WestLB — 

ενισχύσεις για την άρση σο-

βαρής διαταραχής της οικο-

νομίας κράτους μέλους — 

απόφαση κηρύσσουσα την 

ενίσχυση συμβατή με την 

κοινή αγορά υπό όρους — 

ατομικός επηρεασμός — 

έννομο συμφέρον — υποχρέ-

ωση αιτιολογήσεως — Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για 

τη διάσωση και την αναδιάρ-

θρωση προβληματικών επι-

χειρήσεων — Άρθρο 295 ΕΚ 

Νομικό ζήτημα 

Η Επιτροπή μπορεί να εξαρ-

τά την έγκριση ενίσχυσης 

αναδιάρθρωσης σε προβλη-

ματική επιχείρηση από την 

τήρηση όρων, όπως η αλλα-

γή του ιδιοκτησιακού της 

καθεστώτος, εφόσον αυτοί 

αποβλέπουν στη διασφάλι-

ση της αποκατάστασης της 

βιωσιμότητάς της 

 

Λέξεις κλειδιά 

δημόσια υπηρεσία ραδιοτη-

λεοπτικών μεταδόσεων — 

τροποποίηση του συστήμα-

τος χρηματοδότησης — αντι-

κατάσταση των προερχόμε-

νων από τη διαφήμιση εσό-

δων με νέους φόρους βαρύ-

νοντες τους επιχειρηματι-

κούς φορείς που δραστηριο-

ποιούνται στον τομέα της 

τηλεοράσεως και των τηλεπι-

κοινωνιών — φορολογικό 

μέτρο που αποτελεί τρόπο 

χρηματοδότησης της ενίσχυ-

σης — άμεση επίδραση του 

προϊόντος του φόρου επί 

του ύψους της ενίσχυσης 

Νομικό ζήτημα 

Ένας φόρος αποτελεί ανα-

πόσπαστο μέρος μιας ενί-

σχυσης, όταν η είσπραξή 

του προορίζεται υποχρεωτι-

κά για τη χρηματοδότηση 

της ενίσχυσης και επηρεάζει 

άμεσα το ύψος της 

 

 

ΓεΔΕΕ T-295/12, 16.07. 

2014, Γερμανία/ Επιτροπή 

ΓεΔΕΕ T-309/12, 16.07. 

2014, Zweckverband Tier-

körperbeseitigung / Επιτρο-

πή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις — υπη-

ρεσίες απόρριψης των σφά-

γιων ζώων και των σφαγει-

οαπορριμμάτων — διατήρη-

ση πλεονάζουσας χωρητικό-

τητας σε περίπτωση επιζωο-

τίας — απόφαση κηρύσσου-

σα τις ενισχύσεις ασύμβατες 

με την κοινή αγορά —

υπηρεσία γενικού οικονομι-

κού συμφέροντος 

Νομικό ζήτημα 

Οι υπηρεσίες απόρριψης 

νεκρών ζώων δεν αποτελούν 

ΥΓΟΣ και το κόστος αποκα-

τάστασης μολυσμένων χώ-

ρων δεν μπορεί να τύχει 

κρατικής αντιστάθμισης, 

διότι είναι συναφές με την 

οικονομική δραστηριότητα 

των κτηνοτροφικών επιχει-

ρήσεων και των σφαγείων  

 

 
ΓεΔΕΕ Τ-52/12, 16.07. 

2014, Ελλάδα/Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις — αντι-

σταθμιστικές αποζημιώσεις 

που χορήγησε ο  Οργανι-

σμός Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) — από-

φαση της Επιτροπής με την 

οποία οι ενισχύσεις κρίνο-

νται παράνομες — ύπαρξη 

οικονομικού πλεονεκτήμα-

τος — κρατικοί πόροι — νό-

θευση ανταγωνισμού —   

ανάκτηση — άρθρο 107 πα-

ράγραφος 3, στοιχεία β’ και 

γ’ ΣΛΕΕ 

Νομικό ζήτημα 

Οι αντισταθμιστικές αποζη-

μιώσεις που χορήγησε ο 

ΕΛΓΑ στους αγρότες κατά 

τα έτη 2008 και 2009 απο-

τελούν οικονομικό πλεονέ-



 

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 4/2014 

Η νομική επιθεώρηση       

ΔηΣΚΕ & αγορά για το 

έτος 2014 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 απo-
στείλετε μήνυμα ηλεκ-

τρονικού  ταχυδρομείου 

στην διεύθυνση 

diske@cieel.gr 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσα-

λονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δι-

καίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, 

που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης,  

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-

ρών και Δικτύων, στο Υπουργείο Οικονομι-

κών αλλά και σε όλους τους δημόσιους φο-

ρείς νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρα-

τικές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι 

νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δί-

καιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή 

συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλά-

δας των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο 

στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστρο-

φής 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

