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Νέα Ανακοίνωση Επιτροπής για ανάκτηση ενισχύσεων 

περίπτωση φορολογικών 

ελαφρύνσεων και διαδικα-

σιών αφερεγγυότητας και 

αναδιάρθρωσης του οφειλέ-

τη. Στη σύνταξη της νέας 

Ανακοίνωσης ανάκτησης λή-

φθηκαν υπόψη από την  

Επιτροπή οι παρατηρήσεις 

των κρατών μελών που   

υποβλήθηκαν κατά τη δημό-

σια διαβούλευση που έληξε 

τον Απρίλιο του 2019, κα-

θώς και η γνώμη της Επο-

πτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ. 

Για ερωτήματα σχετικά με 

την ανάκτηση ενισχύσεων 

είναι διαθέσιμο ένα νέο ση-

μείο επαφής: comp-recovery

-state-aid@ec.europa.eu . 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/

detail/en/mex_19_4490 

Ανάκτηση – Νέα Ανακοίνω-

ση – 2019 

Μετά την έκδοση της Ανα-

κοίνωσης της Επιτροπής 

για την ανάκτηση των πα-

ράνομων και μη συμβατών 

ενισχύσεων του 2007, η 

προσέγγιση του ζητήματος 

από την Επιτροπή, καθώς 

και η νομολογία των ενωσι-

ακών δικαστηρίων εξελί-

χθηκαν, ώστε να καθιστούν  

αναγκαία την αναθεώρη- 

ση της Ανακοίνωσης του 

2007. Πράγματι, η νέα Ανα-

κοίνωση ανάκτησης λαμβά-

νει υπόψη αυτές τις εξελί-

ξεις, παρέχοντας πληρέστε-

ρες οδηγίες στις αρχές των 

κρατών μελών, οι οποίες 

είναι επιφορτισμένες με την 

εκτέλεση των αποφάσεων 

της Επιτροπής που διατάσ-

σουν την ανάκτηση των 

παράνομων και μη συμβα-

τών κρατικών ενισχύσεων.  

Ειδικότερα, η νέα Ανακοί-

νωση παρέχει επεξηγήσεις 

σχετικά με τους ευρωπαϊ-

κούς κανόνες και τις διαδι-

κασίες που διέπουν την 

ανάκτηση, καθώς και για 

τον τρόπο με τον οποίο η 

Επιτροπή συνεργάζεται με 

τα κράτη μέλη για να εξα-

σφαλίσει την τήρηση των 

υποχρεώσεών τους όσον 

αφορά την είσπραξη των 

προς ανάκτηση ποσών. 

Στην Ανακοίνωση διατυπώ-

νεται λεπτομερώς πώς η 

Επιτροπή μπορεί να βοηθή-

σει τα κράτη μέλη κατά    

τη διαδικασία ανάκτησης, 

όπως μέσω της ανταλλαγής 

εγγράφων και σχεδίων με-

θόδων εργασίας. Επιπλέον, 

σε σύγκριση με την Ανακοί-

νωση του 2007, η νέα Ανα-

κοίνωση παρέχει συγκεκρι-

μένες οδηγίες στα κράτη 

μέλη σχετικά με τον προσδι-

ορισμό του προς ανάκτηση 

ποσού και των δικαιούχων 

που επωφελήθηκαν από 

την παράνομη κρατική ενί-

σχυση. Περιλαμβάνει, ακό-

μη, ειδικά τμήματα με λε-

πτομερείς οδηγίες σχετικά 

με τον τρόπο εκτέλεσης της 

απόφασης ανάκτησης σε 

Νέα Ανακοίνωση Επι-
τροπής για ανάκτηση 
ενισχύσεων 

Έγκριση ιταλικής    
ενίσχυσης υπέρ της 
Poste Italiane 

Έγκριση ενίσχυσης 
υπέρ του γερμανικού 
αεροδρομίου του 
Ντόρτμουντ  

Επέκταση διάρκειας 
ισχύος ιρλανδικού 
μέτρου υπέρ της 
NAMA  

Κίνηση επίσημης δια-
δικασίας έρευνας για 
την Peugeot στην  
Ισπανία  

Πρόσφατη νομολογία 
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για 
κρατικές ενισχύσεις 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_4490
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Έγκριση ιταλικής ενίσχυσης υπέρ της Poste Italiane – SA.48492 

στους που βάρυνε την τελευταία 

για την παροχή της ΥΓΟΣ. Ως εκ 

τούτου, ενέκρινε το επίμαχο μέτρο 

σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 

2012, καθώς έκρινε ότι είναι ανα-

λογικό, ότι δεν οδήγησε σε υπερ-

αντιστάθμιση, καθώς και ότι δεν 

νοθεύει αδικαιολόγητα τον αντα-

γωνισμό. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.48492 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_4473 

Ιταλία – Poste Italiane – ΥΓΟΣ – 

διανομή εντύπων – μειωμένα τιμο-

λόγια – Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012  

Η Ιταλία ανέθεσε στην Poste    

Italiane την υποχρέωση παροχής 

της υπηρεσίας γενικού οικονομι-

κού συμφέροντος («ΥΓΟΣ») που 

αφορά τη διανομή, σε μειωμένες 

τιμές, εφημερίδων και εκδόσεων 

εκδοτών βιβλίων και μη κερδο-

σκοπικών οργανισμών κατά την 

περίοδο 2017-2019. Η εν λόγω 

ΥΓΟΣ αποσκοπεί στη διατήρηση 

και προώθηση της πολυφωνίας 

των μέσων ενημέρωσης και της 

ποικιλομορφίας των απόψεων, με 

την επιβολή μειωμένων συντελε-

στών στους εκδότες και των εφη-

μερίδων για τη διανομή ορισμέ-

νων κατηγοριών εντύπων. 

Το 2018, οι ιταλικές αρχές διεξή-

γαγαν δημόσια διαβούλευση, με 

σκοπό τη διαπίστωση της ύπαρ-

ξης ενδιαφέροντος εκ μέρους του 

κοινού για την προστασία της δια-

νομής των συγκεκριμένων κατηγο-

ριών εντύπων. Η διαβούλευση 

επιβεβαίωσε ότι η ΥΓΟΣ που συ-

νίσταται στα μειωμένα τιμολόγια 

που προσφέρονται στους εκδότες 

και στους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς θεωρείται σημαντική 

για τους χρήστες. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το ιταλικό 

μέτρο συνιστά αντιστάθμιση για 

την παροχή ΥΓΟΣ, καθώς προάγει 

μια υπηρεσία δημοσίου συμφέ-

ροντος. Περαιτέρω, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι το ύψος της αντι-

στάθμισης που έλαβε η Poste  

Italiane (171,7 εκατ. ευρώ) δεν 

υπερέβη το ποσό που απαιτείται 

για την κάλυψη του καθαρού κό-

Έγκριση ενίσχυσης υπέρ του γερμανικού αεροδρομίου του Ντόρτμουντ – 

SA.46373 

λιτική περιοχή Ρήνου-Ρουρ, χωρίς 

να στρεβλώσει αδικαιολόγητα τον 

ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε τη σχεδιαζόμενη λειτουρ-

γική ενίσχυση σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τους 

αερολιμένες και τις αεροπορικές 

εταιρείες 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.46373 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_3772 

Γερμανία – αεροδρόμιο του   

Ντόρτμουντ – λειτουργική ενίσχυ-

ση – Κατευθυντήριες Γραμμές για 

τους αερολιμένες και τις αεροπο-

ρικές εταιρείες 2014 

Στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ 

διακινούνται περίπου 2 εκατομμύ-

ρια επιβάτες ετησίως. Το εν λόγω 

αεροδρόμιο ανήκει εν μέρει στον 

δήμο του Ντόρτμουντ και εν μέρει 

στον Dortmunder Stadtwerke, 

που αποτελεί δημόσιο φορέα πα-

ροχής ΥΓΟΣ. Ο Dortmunder 

Stadtwerke θα καλύψει τις απώ-

λειες εσόδων από την εκμετάλλευ-

ση του αεροδρομίου μέσω ετήσι-

ων επιχορηγήσεων. Η ενίσχυση 

που σχεδιάζει να χορηγήσει η Γερ-

μανία έχει ως στόχο να διατηρή-

σει τη λειτουργικότητα του αερο-

δρομίου μέχρι το 2023, οπότε 

αναμένεται ότι θα μπορεί να καλύ-

ψει το ίδιο το αεροδρόμιο με ίδια 

μέσα το κόστος λειτουργίας του. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η δυ-

ναμικότητα του αεροδρομίου του 

Ντόρτμουντ δεν πρόκειται να αυ-

ξηθεί λόγω του σχεδιαζόμενου 

μέτρου και σε βάρος άλλων αερο-

λιμένων που βρίσκονται στην ίδια 

γεωγραφική περιοχή. Ως εκ του-

του, η ενίσχυση δεν είναι πιθανό 

να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

κερδοφορία άλλων αερολιμένων 

που βρίσκονται πλησίον του αε-

ροδρομίου του Ντόρτμουντ. Αντί-

θετα, η επίμαχη ενίσχυση είναι 

πιθανό να συμβάλει θετικά στην 

αποσυμφόρηση του αεροδρομίου 

του Ντίσελντορφ, το οποίο είναι 

σημαντικός αερολιμένας που βρί-

σκεται στην ίδια γεωγραφική περι-

οχή και λειτουργεί σήμερα στα 

όρια της δυναμικότητάς του. Συνε-

πώς, η Επιτροπή έκρινε ότι το επί-

μαχο μέτρο θα συμβάλει στην 

κινητικότητα των πολιτών της Ε.Ε. 

και θα βελτιώσει τις συνδέσεις 

στην πυκνοκατοικημένη μητροπο-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_3772
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_3772
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_3772
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Κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας για την Peugeot στην Ισπανία – 

SA.49579 

στήριξης από την Ισπανία. Περαι-

τέρω, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες 

σχετικά με το κατά πόσον η σχεδι-

αζόμενη διαδικασία παραγωγής 

είναι επαρκώς καινοτόμος, για να 

είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμη ως 

επένδυση που επιτρέπει θεμελιώ-

δεις αλλαγές στην παραγωγική 

διαδικασία που τυγχάνουν πρώτη 

φορά εφαρμογής στον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας εντός του 

ΕΟΧ. Τέλος, η Επιτροπή θέλει να 

εξετάσει κατά πόσον το σχεδιαζό-

μενο εθνικό μέτρο πληροί το κρι-

τήριο της αναλογικότητας. Προς 

άρση αυτών των αμφιβολιών, η 

Επιτροπή κίνησε την επίσημη δια-

δικασίας έρευνας. 

Ισπανία – Peugeot – τομέας αυτο-

κινητοβιομηχανίας – κίνηση επί-

σημης διαδικασίας έρευνας – 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 

περιφερειακές ενισχύσεις 2014 

Ο PSA είναι ένας μεγάλος βιομη-

χανικός όμιλος που δραστηριοποι-

είται στον τομέα της αυτοκινητοβι-

ομηχανίας. Ο PSA επενδύει περί-

που 500 εκατ. ευρώ σε νέες γραμ-

μές παραγωγής για την κυκλοφο-

ρία νέων οχημάτων, καθώς και σε 

βελτιώσεις της διαδικασίας στην 

υπάρχουσα μονάδα της Peugeot 

Citroën Automobiles España στο 

Vigo της Ισπανίας. Οι εργασίες για 

τις νέες γραμμές παραγωγής άρ-

χισαν τον Απρίλιο του 2015. Τον 

Νοέμβριο του 2017, η Ισπανία 

κοινοποίησε στην Επιτροπή τα 

σχέδιά της για τη χορήγηση κρατι-

κής χρηματοδότησης, ύψους 20,7 

εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση του 

εν λόγω έργου. 

Εν προκειμένω, η Επιτροπή διατη-

ρεί αμφιβολίες ως προς το εάν η 

σχεδιαζόμενη ενίσχυση συμμορ-

φώνεται με όλα τα κριτήρια των 

Κατευθυντήριων Γραμμών για τις 

περιφερειακές ενισχύσεις 2014. 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εκφρά-

ζει αμφιβολίες σχετικά με το ότι ο 

PSA δεν θα είχε πραγματοποιήσει 

την επένδυση, χωρίς την παροχή 

Επέκταση διάρκειας ισχύος ιρλανδικού μέτρου υπέρ της NAMA – SA.54724 

τις 31 Δεκεμβρίου 2025 επιφέρει 

σημαντική μεταβολή στην υφιστά-

μενη εγκριθείσα κρατική ενίσχυση 

και, ως εκ τούτου, συνιστά νέα 

ενίσχυση, που είναι όμως συμβα-

τή απευθείας βάσει του άρθρο 

107 παρ. 3β ΣΛΕΕ και όχι με βά-

ση την Τραπεζική Ανακοίνωση 

2013, καθώς η επέκταση ισχύος 

της ΝΑΜΑ δεν συνεπάγεται την 

παροχή επιπρόσθετης ενίσχυσης 

προς τα ήδη συμμετέχοντα πιστω-

τικά ιδρύματα. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης δημοσιεύθηκε με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.54724 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_4672 

Ιρλανδία – ΝΑΜΑ – τραπεζικός 

τομέας – επέκταση ισχύος μέτρου 

ενίσχυσης – άρθρο 107 παρ. 3β 

ΣΛΕΕ 

Η ιρλανδική δημόσια επιχείρηση 

χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμε-

νων δανείων (ΝΑΜΑ) ιδρύθηκε 

από την ιρλανδική κυβέρνηση το 

2009, προκειμένου να επανέλθει 

η σταθερότητα στο ιρλανδικό τρα-

πεζικό σύστημα μετά τις επιπτώ-

σεις της οικονομικής κρίσης. Για 

τον σκοπό αυτόν, η ΝΑΜΑ αγόρα-

σε από πέντε ιρλανδικά πιστωτικά 

ινστιτούτα μεγάλα χαρτοφυλάκια 

μη εξυπηρετούμενων εμπορικών 

δανείων, με εμπράγματες εξα-

σφαλίσεις. Ο σκοπός της ΝΑΜΑ 

είναι να διαχειρίζεται τα περιουσι-

ακά στοιχεία που αποκτά κατά 

τρόπο, ώστε να αυξηθεί η αξία 

τους και το όποιο πλεόνασμα να 

επιστραφεί στους Ιρλανδούς φο-

ρολογουμένους. Η αγορά αυτών 

των χαρτοφυλακίων χρηματοδοτή-

θηκε σε μεγάλο βαθμό με κρατικά 

ομόλογα, τα οποία εν τω μεταξύ 

έχουν εξοφληθεί πλήρως. Τον Φε-

βρουάριο του 2010, η Επιτροπή 

ενέκρινε την ίδρυση της ΝΑΜΑ 

έως το τέλος του 2021 και την 

ενίσχυση που χορηγήθηκε στα 

πέντε πιστωτικά ιδρύματα σύμφω-

να με τους ενωσιακούς κανόνες 

κρατικών ενισχύσεων.  

Τον Ιούνιο του 2019, οι ιρλανδικές 

αρχές κοινοποίησαν στην Επιτρο-

πή το σχέδιό τους να παρατείνουν 

τη διάρκεια λειτουργίας της 

NAMA έως το τέλος του 2025. Η 

επέκταση θα επιτρέψει στη NAMA 

να ολοκληρώσει το έργο της, επι-

τυγχάνοντας την καλύτερη επιτεύ-

ξιμη οικονομικά απόδοση για το 

ιρλανδικό κράτος και τους φορο-

λογούμενους. Επιπλέον, οι ιρλανδι-

κές αρχές πρότειναν μια σειρά 

πρόσθετων δεσμεύσεων για την 

ελαχιστοποίηση των πιθανών 

στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

που προκαλούνται από την περιο-

ρισμένη χρονικά επέκταση  ισχύος 

της ΝΑΜΑ. Οι δεσμεύσεις αυτές 

διασφαλίζουν ότι η NAMA εξακο-

λουθεί να ενεργεί σύμφωνα με την 

αρχική εντολή που της δόθηκε και 

με εμπορικό τρόπο. Υπ’ αυτά τα 

δεδομένα, η Επιτροπή έκρινε ότι η 

επέκταση των επίμαχων μέτρων 

από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_4672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_4672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_4672
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https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_3510 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.49579 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

Με το ίδιο ζήτημα ασχολήθηκε το 

ΓεΔΕΕ και στις υποθέσεις Τ-330/ 

17, Ceobus κ.ά./Επιτροπή, Τ-309/ 

17, Optile/Επιτροπή και Τ-291/ 

17, Transdev κ.ά./Επιτροπή. 

 

 

ΓεΔΕΕ T-738/17, STIF-IDF/Επι-

τροπή, 12.07.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – γαλλικό κα-

θεστώς ενισχύσεων μεταξύ 1994 

και 2008 – επιδοτήσεις από την 

STIF-IDF – απόφαση που κηρύσσει 

το καθεστώς ενισχύσεων συμβατό 

αντιστάθμιση δαπανών για την πα-

ροχή δημόσιας υπηρεσίας – πλεο-

νέκτημα  

Νομικό Ζήτημα 

Σύστημα εκ των υστέρων ελέγχου, 

με σκοπό τη διασφάλιση της πα-

ραγωγικότητας και της ποιότητας 

των υπηρεσιών δημόσιας μεταφο-

ράς που έχουν ανατεθεί σε επιχει-

ρήσεις, χωρίς να έχει διενεργηθεί 

δημόσιος διαγωνισμός ή εκ των 

υστέρων συγκριτική ανάλυση δα-

πανών στις οποίες θα προέβαινε 

μια επιχείρηση με χρηστή διοίκη-

ση, δεν πληροί τις απαιτήσεις του 

τέταρτου κριτηρίου Altmark. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-894/16, Air France/

Επιτροπή, 11.07.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – κρατικές 

ενισχύσεις – μέτρα που έθεσε σε 

εφαρμογή η Γαλλία υπέρ του αε-

ρολιμένα Marseille Provence και 

ΔΕΕ C-659/17, Azienda Napole-

tana Mobilità, 29.07.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – Ιταλία 

– καθεστώτα κρατικών ενισχύ-

σεων – απαλλαγή και μειώσεις 

εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως 

υπέρ εργοδοτών – απόφαση της 

Επιτροπής κηρύσσουσα ασύμβατα 

με την κοινή αγορά ορισμένα μέ-

τρα ενισχύσεων – εφαρμογή της 

απόφασης της Επιτροπής σε εργο-

δότη που ασκεί δραστηριότητα 

παροχής υπηρεσιών τοπικών δη-

μόσιων μεταφορών σε καθεστώς 

μη ανταγωνισμού  

Νομικό Ζήτημα 

Απόφαση της Επιτροπής που κρί-

νει ότι οι ενισχύσεις, που χορη-

γούνται βάσει καθεστώτος ενισχύ-

σεων και με τη μορφή μειώσεων 

στις ασφαλιστικές εισφορές των 

εργαζομένων, είναι εν μέρει συμ-

βατές εφαρμόζεται και σε επιχει-

ρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί 

αποκλειστικά η παροχή δημόσιας 

υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση 

ότι η σχετική αγορά είναι ανοικτή 

στον ανταγωνισμό. 

 

 

ΔΕΕ C-654/17 P, Bayerische Mo-

toren Werke/Επιτροπή και Freis-

taat Sachsen, 29.07.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – περιφερεια-

κές επενδυτικές κρατικές ενισχύ-

σεις – ενίσχυση εν μέρει ασυμβί-

βαστη – αναγκαιότητα της ενίσχυ-

σης – ΓΑΚ 800/2008 – ενίσχυση 

που υπερβαίνει το όριο της ατομι-

κής κοινοποίησης – περιεχόμενο 

της απαλλαγής κατά κατηγορία 

Νομικό Ζήτημα 

Περιφερειακή ενίσχυση, χορηγη-

θείσα από κράτος μέλος κατ’   

εφαρμογήν του ΓΑΚ 800/2008, η 

οποία υπερβαίνει το όριο της ατο-

μικής κοινοποίησης, δεν θεωρεί-

ται υφιστάμενη ενίσχυση και η 

Επιτροπή διατηρεί την αποκλειστι-

κή εξουσία της να εξετάσει τη 

συμβατότητά της βάσει του άρ-

θρου 107 παρ. 3 ΣΛΕΕ, μετά τη 

χορήγησή της. 

 

 

ΓεΔΕΕ T-289/17, Κeolis CIF κ.ά./

Επιτροπή, 12.07.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – γαλλικό κα-

θεστώς ενισχύσεων μεταξύ 1994 

και 2008 – επιδοτήσεις από την 

Περιφέρεια Île-de-France – από-

φαση που κηρύσσει το καθεστώς 

ενισχύσεων συμβατό – έννοια των 

όρων  «υφιστάμενη ενίσχυση» και 

«νέα ενίσχυση – προθεσμία πα-

ραγραφής 

Νομικό Ζήτημα 

Σε περίπτωση που μία παράνομη 

(μη κοινοποιηθείσα) κρατική ενί-

σχυση κρίνεται συμβατή από την 

Επιτροπή, τα εθνικά δικαστήρια 

υποχρεούνται να αναζητήσουν 

τους τόκους που αφορούν στο 

διάστημα της παρανομίας, υπό 

τον όρο τήρησης των εθνικών κα-

νόνων παραγραφής, και όχι της 

δεκαετούς προθεσμίας παραγρα-

φής του ά. 17 του Καν. 2015/ 

1589 που αφορά αποκλειστικά 

την εξουσία της Επιτροπής να  

ανακτά τις παράνομες και μη συμ-

βατές ενισχύσεις. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3510
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αποδεικνύεται ότι η χρήση του 

αεροσταθμού προορίζεται απο-

κλειστικά για τη συγκεκριμένη 

αεροπορική εταιρία, ώστε να την 

αφορά άμεσα και ατομικά. 

 

των αεροπορικών εταιριών που 

χρησιμοποιούν τον αερολιμένα – 

απόφαση που κηρύσσει την ενί-

σχυση συμβατή – επιδοτήσεις 

επενδύσεων – διαφοροποίηση των 

αερολιμενικών τελών που εφαρμό-

ζονται στις εσωτερικές και διε-

θνείς πτήσεις – απαράδεκτο 

Νομικό Ζήτημα 

Προκειμένου μια επενδυτική ενί-

σχυση προς διαχειριστή αερολιμέ-

να με σκοπό τη δημιουργία νέου 

αεροσταθμού να θεωρηθεί έμμε-

ση ενίσχυση προς αεροπορική 

εταιρία που χρησιμοποιεί τον εν 

λόγω αεροσταθμό, θα πρέπει να 
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 

Ευρωπαϊκού Δικαίου 

εκδίδεται από το έτος 

1981 από το ΚΔΕΟΔ σε 

συνεργασία με τον Δικη-

γορικό Σύλλογο Θεσσα-

λονίκης 4 φορές το χρό-

νο στην ελληνική γλώσ-

σα, ενώ από το 2004 

εκδίδεται ετησίως ένα 

πέμπτο ξενόγλωσσο 

τεύχος. Αντικείμενό της 

αποτελεί το σύνολο του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου, 

καθώς και οι τομείς της 

προστασίας των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς δικαίου, 

δημόσιου και ιδιωτικού. 

Ειδικά τεύχη παρουσιά-

ζουν αφιερώματα σε 

θέματα ιδιαίτερου ενδι-

αφέροντος, όπως λ.χ. η 

Σύμβαση των Βρυξελ-

λών, η ραδιοτηλεόραση, 

το περιβάλλον, οι συμ-

βάσεις δημόσιων 

έργων, η εκπαίδευση 

και η διαφήμιση. 

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 Οικονομίας  και 

Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών 

αλλά και σε όλους τους δημόσιους φορείς 

νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατι-

κές 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 
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