
οικονομικού συμφέροντος 

πρέπει να θεωρούνται ενισ-

χύσεις συµβιβάσιµες µε το 

άρθρο 106 παρ. 2 ΛΕΕ και 

να εξαιρούνται της υποχρέ-

ωσης προηγούμενης κοινο-

ποίησης σύμφωνα με το 

άρθρο 108 παρ. 3 ΛΕΕ. Η 

Απόφαση αντικαθιστά την 

Απόφαση 2005/ 842/ΕΚ 

της Επιτροπής [ΕΕ 2005 L 

312/67].  

(γ) Πλαίσιο, στο οποίο καθο-

ρίζονται οι προϋποθέσεις 

υπό τις οποίες κρατικές ε-

νισχύσεις για ΤΓΟ που δεν 

καλύπτονται από την παρα-

πάνω Απόφαση και οι ο-

ποίες υπόκεινται σε κοινο-

ποίηση, μπορούν τελικά να 

θεωρηθούν συμβιβάσιμες 

με την κοινή αγορά. Σο νέο 

αυτό Πλαίσιο αντικαθιστά το 

μέχρι σήμερα ισχύον της 

29ης Νοεµβρίου 2005 [ΕΕ 

2005 C 297/4]. 

(δ) Σέλος, η Επιτροπή εξέδω-

Επιτροπή – δημόσια διαβο-

ύλευση – κρατικές ενισχύ-

σεις – ΥΓΟΣ 

Δημοσιεύθηκαν την 16.09. 

2011, προς τον σκοπό δη-

μόσιας διαβούλευσης και 

πριν την υποβολή τους στο 

υμβούλιο, τέσσερα κείμε-

να τα οποία περιλαμβάνουν 

τους νέους κανόνες που 

προτείνει η Επιτροπή ανα-

φορικά με την χορήγηση 

κρατικών ενισχύσεων σε 

επιχειρήσεις που παρέχουν 

Τπηρεσίες Γενικού Οικονο-

μικού υμφέροντος (ΤΓΟ). 

Σα νέα αυτά κείμενα θα 

αντικαταστήσουν εκείνα 

που είχαν θεσπιστεί το έτος 

2005 για τις ΤΓΟ, η εφαρ-

μογή των οποίων αξιολογή-

θηκε από την Επιτροπή στα 

πλαίσια προηγούμενης δια-

βούλευσης.  

Βάσει των νέων κανόνων 

σχεδιάζεται, μεταξύ άλλων, 

η διεύρυνση του φάσματος 

των κοινωνικών υπηρεσιών 

που εξαιρούνται από τον 

προληπτικό έλεγχο της Επιτ-

ροπής, στις οποίες προς το 

παρόν περιλαμβάνονται 

μόνο τα νοσοκομεία και οι 

οργανισμοί κοινωνικής κα-

τοικίας, καθώς και η θέσπι-

ση του κανόνα de minimis 

όσον αφορά τις ενισχύσεις 

μικρού ύψους 

για ΤΓΟ. Σελι-

κός στόχος 

είναι να κατασ-

τεί απλούστερη 

και πιο αποτε-

λεσματική η 

λειτουργία των 

υπηρεσιών αυ-

τών, ούτως 

ώστε να διευ-

κολυνθεί η εκ-

πλήρωση του σκοπού τους.  

Σα κείμενα που αποτελούν 

το αντικείμενο της παρού-

σας διαβούλευσης είναι 

συγκεκριμένα τα εξής: 

(α) Ανακοίνωση, στην οποία 

αποσαφηνίζονται οι βασι-

κές έννοιες που θα διέπουν 

την εφαρμογή των κανόνων 

για τις κρατικές ενισχύσεις 

στην αντιστάθμιση για πα-

ροχή δημόσιας υπηρεσίας. 

την Ανακοίνωση καθορί-

ζονται ειδικότερα οι προϋ-

ποθέσεις υπό τις οποίες μία 

αντιστάθμιση για ΤΓΟ α-

παλλάσσεται του χαρακτη-

ρισμού της ως κρατικής 

ενίσχυσης, μέσα από μία 

ανάλυση των κριτηρίων της 

νοµολογίας Altmark.  

(β) Απόφαση, η οποία ορί-

ζει τις προϋποθέσεις υπό 

τις οποίες ορισμένα είδη 

αντισταθμίσεων για την πα-

ροχή υπηρεσιών γενικού 

Διαβούλευση για τους νέους κανόνες κρατικών 

ενισχύσεων στις ΤΓΟ 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών 
ενισχύσεων - Τεύχος 5/2011 

  5/2011                             επτέμβριος - Οκτώβριος 

ύνταξη: Ε. Μουαμελετζή, ΔΝ, Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ, υντονίστρια ΜοΚΕ 

Επιμέλεια ύλης: Αικ. Δ. γουρίδου, Φ. Κουρκούτη, Δικηγόροι, τελέχη ΜοΚΕ 

Διαβούλευση για τους 

νέους κανόνες κρατικών 

ενισχύσεων στις ΤΓΟ 

Η Επιτροπή ενέκρινε την 

παράταση της χορήγη-

σης εγγυήσεων σε ελλη-

νικές επιχειρήσεις λόγω 

της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης 

Έγκριση επενδυτικού Ν. 

3908/2011 

Πρόγραμμα ενισχύσεων 

για νέες επιχειρήσεις 

Ελληνικό καθεστώς 

ενισχύσεων για την α-

νάπτυξη Επιχειρηματι-

κών Πάρκων 

Ανάκτηση ενισχύσεων 

από επιχειρήσεις διαφό-

ρων νομών της Ελλάδας 

για την ρύθμιση οφει-

λών  

Εθνικά μέτρα κατά την 

διάρκεια της χρηματο-

πιστωτικής κρίσης  

Πρόσφατη νομολογία 

ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρα-

τικές ενισχύσεις 
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Οι νέοι κανόνες αναμένεται 

να τεθούν σε ισχύ μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2012. Πολί-

τες, οργανισμοί και δημόσι-

ες αρχές κλήθηκαν να υπο-

βάλουν στην Επιτροπή τις 

απόψεις τους σχετικά με τα 

προτεινόμενα κείμενα, μέχρι 

τις 16.10.2011.  

σε ένα σχέδιο Κανονισμού 

de minimis ειδικά για τις 

ΤΓΟ, που αφορά σε αντισ-

ταθμίσεις μικρού ύψους οι 

οποίες δεν επηρεάζουν τις 

συναλλαγές μεταξύ κρατών 

μελών ή/και δεν στρεβλώνο-

υν ή απειλούν να στρεβλώ-

σουν τον ανταγωνισμό και, 

επομένως, δεν συνιστούν 

κρατική ενίσχυση. 

Σα κείμενα της διαβούλευ-

σης διατίθενται σε όλες τις 

επίσημες γλώσσες της ΕΕ 

στην παρακάτω διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

legislation/

sgei.html#review 

Έγκριση επενδυτικού Ν. 3908/2011 

κών χεδίων και υνέργειας 

και Δικτύωσης).  

Οι ενισχύσεις έχουν την μορ-

φή άμεσων επιδοτήσεων, 

φορολογικών απαλλαγών 

και επιδότησης χρηματοδο-

τικής μίσθωσης (leasing) και 

η έντασή τους κυμαίνεται 

μεταξύ 20% και 50%. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_33330 

http://www.ependyseis.gr/

sub/nomos3908/files/

N3908_el.pdf 

καθεστώς ενισχύσεων – 

επενδύσεις – Ν. 3908/2011  

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα ΕΕ [ΕΕ 2011 C 

288/36] το καθεστώς περι-

φερειακών ενισχύσεων που 

θεσπίστηκε με τον Ν. 

3908/2011 (Επενδυτικός 

Νόμος) βάσει του Κανονισ-

μού 800/2008 (Γενικός Α-

παλλακτικός Κανονισμός - 

ΓΑΚ) και φέρει τον τίτλο 

«Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύ-

σεων για την οικονομική 

ανάπτυξη, την επιχειρηματι-

κότητα και την περιφερεια-

κή συνοχή».  

το καθεστώς, που εφαρμό-

ζεται από την 21.04.2011 

και θα διαρκέσει έως την 

31.12.2013, υπάγονται τα 

επενδυτικά σχέδια που θα 

πραγματοποιήσουν ΜΜΕ 

και μεγάλες επιχειρήσεις 

όλων των οικονομικών τομέ-

ων, πλην ορισμένων εξαιρέ-

σεων. Σα επενδυτικά σχέδια 

του Ν. 3908/2011 διακρί-

νονται σε δύο επιμέρους 

κατηγορίες: τα Γενικά Επεν-

δυτικά χέδια (Γενικής Επι-

χειρηματικότητας, Σεχνολο-

γικής Ανάπτυξης και Περι-

φερειακής υνοχής) και τα 

Ειδικά Επενδυτικά χέδια 

(Επιχειρηματικότητας των 

Νέων, Μεγάλων Επενδυτι-

κών χεδίων, Ολοκληρωμέ-

νων Πολυετών Επιχειρηματι-

Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού καθεστώτος για 

τη χορήγηση εγγυήσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις λόγω της χρημα-

τοπιστωτικής κρίσης 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το 

παραταθέν καθεστώς αντα-

ποκρίνεται στα κριτήρια του 

Προσωρινού Πλαισίου για 

την αντιμετώπιση της οικο-

νομικής κρίσης [ΕΕ 2011 C 

6/5] και, ως εκ τούτου, είναι 

συμβατό με το άρθρο 107 

παρ. 3 στοιχ. β ΛΕΕ, που 

επιτρέπει την χορήγηση ενι-

σχύσεων για την άρση σοβα-

ρής διαταραχής της οικονο-

μίας κράτους μέλους.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_33204 

κρατικές ενισχύσεις – κα-

θεστώς Ν 308/2009 – πα-

ράταση – χρηματοπιστωτική 

κρίση 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα ΕΕ [ΕΕ 2011 C 

281/4] η εγκριτική απόφα-

ση της Επιτροπής για την 

παράταση, υπό αυστηρότε-

ρες, όμως, προϋποθέσεις, 

του ελληνικού καθεστώτος 

ενισχύσεων Ν 308/2009, το 

οποίο απευθύνεται σε επι-

χειρήσεις που αντιμετωπίζο-

υν οικονομικές δυσχέρειες 

εξαιτίας της χρηματοπι-

στωτικής κρίσης. Σο καθεσ-

τώς προβλέπει συγκεκριμέ-

να την δυνατότητα χορήγη-

σης ενισχύσεων υπό την 

μορφή επιδοτούμενων εγ-

γυήσεων για επενδυτικά 

δάνεια και δάνεια κεφαλαί-

ων κίνησης που λαμβάνουν 

οι παραπάνω επιχειρήσεις, 

για το χρονικό διάστημα 

από τις 31.07.2011 έως τις 

31.12.2011. ημειώνεται ό-

τι η μέγιστη διάρκεια των 

νέων εγγυήσεων που θα 

χορηγούνται βάσει του πα-

ραταθέντος καθεστώτος εί-

ναι δεκαετής, εν αντιθέσει 

με το προϊσχύον καθεστώς 

που περιοριζόταν στα πέντε 

έτη.  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html#review
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html#review
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html#review
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html#review
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33330
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33330
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33330
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33330
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/N3908_el.pdf
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/N3908_el.pdf
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/N3908_el.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33204
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33204
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33204
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33204
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γίξει το 40% των επιλέξιμων 

δαπανών, ενώ η διάρκεια 

του καθεστώτος είναι από 

την 01.07.2011 μέχρι την 

31.12.2013. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2011:296:0013:0

018:EN:PDF 

http://www.ependyseis.gr/

sub/nomos3908/files/

YA_neanikis_epixeirimatiko

titas.pdf 

καθεστώς ενισχύσεων – 

επενδυτικά σχέδια – Ν. 

3908/2011 – επιχειρηματι-

κότητα των νέων 

Σο Τπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Να-

υτιλίας προκήρυξε, βάσει 

του Κανονισμού 800/2008, 

Πρόγραμμα για την παροχή 

ενισχύσεων σε νέες επιχει-

ρήσεις που θα υλοποιήσουν 

επενδυτικά σχέδια, τα οποία 

υπάγονται στο ειδικό κάθε-

στώς της «Επιχειρηματικότη-

τας των Νέων» του Επενδυ-

τικού Νόμου 3908/2011. Οι 

ενισχύσεις θα χορηγηθούν 

σε νεοϊδρυθείσες μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις και 

αφορούν δαπάνες για την 

ίδρυση, οργάνωση και λει-

τουργία της επιχείρησης, 

καθώς και τις δαπάνες χρη-

ματοδοτικής μίσθωσης εγ-

καταστάσεων και εξοπλισ-

μού παραγωγής.  

Η μέγιστη ένταση της ενίσ-

χυσης προβλέπεται να αγ-

ταγωνιστικότητα και Επιχει-

ρηματικότητα» 2007-2013. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_33504 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2011:296:0025:0

029:EN:PDF 

καθεστώς ενισχύσεων – 

ανάπτυξη επιχειρηματικών 

πάρκων – εκσυγχρονισμός  

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει 

του άρθρου 107 παρ. 3 στο-

ιχ. α και γ ΛΕΕ, ελληνικό 

καθεστώς ενισχύσεων, υπό 

την μορφή επιδοτήσεων και 

διάφορων φορολογικών πλε-

ονεκτημάτων, προς ΜΜΕ 

και μεγάλες επιχειρήσεις, με 

στόχο την ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό των Επιχει-

ρηματικών Πάρκων [ΕΕ 

2011 C 296/25].  

Η ένταση της ενίσχυσης κυ-

μαίνεται από 40%-60%, α-

νάλογα με την κατηγορία 

της επιχείρησης. Σο κάθε-

στώς θα χρηματοδοτηθεί, 

κατά ένα μέρος, από το Επι-

χειρησιακό Πρόγραμμα «Αν-

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών 

Πάρκων 

 

Ενισχύσεις για 

Επιχειρηματικά 

Πάρκα  

Ανάκτηση ενισχύσεων από επιχειρήσεις διαφόρων νομών της 

Ελλάδας για την ρύθμιση οφειλών  

κές, βιοτεχνικές και γεωργι-

κές επιχειρήσεις των παρα-

πάνω νομών, στο πλαίσιο 

σχεδίων ρύθμισης (αναδια-

πραγμάτευσης) οφειλών, 

και περιελάμβαναν: 

α) την ομαδοποίηση, σε ένα 

νέο επιδοτούμενο δάνειο με 

δυνατότητα περιόδου χάρι-

τος κατά την αποπληρωμή, 

επαχθών οφειλών συνδεομέ-

νων με δάνεια που χορηγή-

θηκαν για επενδύσεις και 

σύσταση/τροφοδότηση κε-

φαλαίων κίνησης, 

Επιτροπή – ενισχύσεις – 

ανάκτηση – ρύθμιση οφει-

λών – επιδοτούμενα δάνεια 

– κρατική εγγύηση 

Η Επιτροπή, μετά από πλη-

ροφορίες που έλαβε, και 

κατόπιν κίνησης της επίση-

μης διαδικασίας έρευνας, 

εξέδωσε απόφαση με την 

οποία έκρινε ότι ορισμένα 

μέτρα ενισχύσεων που ε-

φάρμοσε η Ελλάδα μετά το 

1993, άνευ προηγούμενης 

κοινοποίησης, υπέρ διαφό-

ρων επιχειρήσεων για την 

ρύθμιση των οφειλών τους 

δεν είναι συμβιβάσιμα με 

την κοινή αγορά και πρέπει 

να ανακτηθούν. Σα μέτρα 

αυτά είναι ειδικότερα τα 

εξής: 

Κρατική ενίσχυση αριθ. C-

23/2004 – Ενισχύσεις στις 

επιχειρήσεις των νομών 

Καστοριάς και Εύβοιας  

Κρατική ενίσχυση αριθ. C-

20/2005 – Ενισχύσεις για 

τις επιχειρήσεις των νομών 

Υλώρινας και Κιλκίς 

Οι συγκεκριμένες ενισχύσεις 

χορηγήθηκαν σε βιομηχανι-

Πρόγραμμα ενισχύσεων για νέες επιχειρήσεις  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:296:0013:0018:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:296:0013:0018:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:296:0013:0018:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:296:0013:0018:EN:PDF
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/YA_neanikis_epixeirimatikotitas.pdf
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/YA_neanikis_epixeirimatikotitas.pdf
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/YA_neanikis_epixeirimatikotitas.pdf
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/YA_neanikis_epixeirimatikotitas.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33504
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33504
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33504
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33504
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:296:0025:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:296:0025:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:296:0025:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:296:0025:0029:EN:PDF
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ναυπηγικής, της βιομηχανί-

ας και του τομέα του 

άνθρακα, των παραπάνω 

νομών, επωφελήθηκαν των 

εν λόγω ενισχύσεων. 

Η μη εμπιστευτική μορφή 

της απόφασης της Επιτρο-

πής θα είναι διαθέσιμη μό-

λις διευθετηθούν τα θέματα 

απορρήτων στοιχείων.  

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

newsletter/21102011.pdf 

β) την παροχή εγγύησης του 

ελληνικού δημοσίου στην 

πράξη ρύθμισης των οφει-

λών και 

γ) την εφαρμογή προτιμησι-

ακού επιτοκίου πριν ακόμη 

και από την επιδότηση επι-

τοκίων. 

Κρατική ενίσχυση αριθ. C-

50/2005 – Ενισχύσεις σε 

επιχειρήσεις των νοµών Ρο-

δόπης, Έβρου, Ξάνθης, Δω-

δεκανήσων και των νήσων 

Λέσβου, άµου και Φίου 

Σο μέτρο αυτό προέβλεπε 

την συγκέντρωση, σε νέα 

επιδοτούμενα δάνεια με 

δυνατότητα περιόδου χάρι-

τος για την αποπληρωμή, 

οφειλών με υψηλή επιβά-

ρυνση που συνδέονται με 

δάνεια που χορηγήθηκαν 

για επενδύσεις και σύστα-

ση/τροφοδότηση κεφαλαί-

ων κίνησης, καθώς και την 

παροχή εγγύησης του ελλη-

νικού δημοσίου στην πράξη 

ρύθμισης των οφειλών. Επι-

χειρήσεις του γεωργικού και 

του βιοτεχνικού τομέα, της 

Εθνικά μέτρα κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=MEMO/11/616&form

at=HTML&aged=0&languag

e=EN&guiLanguage=en 

χρηματοπιστωτική κρίση – 

εθνικά μέτρα – Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελί-

δα της Επιτροπής κατάλο-

γος με τα μέτρα που έχουν 

λάβει τα κράτη μέλη και 

έχουν εγκριθεί από την Επι-

τροπή κατά τη διάρκεια της 

χρηματοπιστωτικής και οι-

κονομικής κρίσης. Ο κατά-

λογος είναι ενημερωμένος 

έως την 20.09.2011. 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις  

 

Ανάκτηση ενισχύ-

σεων από επιχει-

ρήσεις διαφόρων 

νομών της  Ελλά-

δος  

 

την ενίσχυση συμβατή με 

την κοινή αγορά – έννοια 

της “επιλεκτικότητας” – πλε-

ονέκτημα χρηματοδοτούμε-

νο με κρατικούς πόρους – 

προστασία του περιβάλλο-

ντος – υποχρέωση αιτιολο-

γήσεως – παραδεκτό 

Νομικό ζήτημα 

Σο σύστημα ανταλλαγών των 

δικαιωμάτων εκπομπής των 

οξειδίων του αζώτου, στο 

μέτρο που αφορά μόνον 

στις μεγάλες βιομηχανικές 

επιχειρήσεις, έχει επιλεκτικό 

χαρακτήρα, ο οποίος δεν 

δικαιολογείται από οικολογι-

κούς σκοπούς ή από την 

οικονομία του φορολογικού 

συστήματος 

 

ΔΕΕ C-78/08 έως C‑80/08, 

08.09.2011, Paint Graphos 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση εκδόσεως προδικασ-

τικής αποφάσεως – παρα-

δεκτό – κρατικές ενισχύσεις 

– φορολογικά πλεονεκτήμα-

τα χορηγούμενα στις συνε-

ταιριστικές εταιρίες – χα-

ρακτηρισμός τους ως κρατι-

κή ενίσχυση κατά την έννοια 

του άρθρου 87 ΕΚ – συμβα-

τό με την κοινή αγορά – 

προϋποθέσεις 

Νομικό ζήτημα 

Σα εθνικά δικαστήρια είναι 

αρμόδια να εκτιμήσουν τον 

επιλεκτικό χαρακτήρα των 

φοροαπαλλαγών που χορη-

γούνται σε συνεταιριστικές 

εταιρίες, καθώς και την δυ-

νατότητα δικαιολόγησης του 

μέτρου υπό το πρίσμα του 

εθνικού φορολογικού συστή-

ματος και των αρχών της 

συνάφειας και της αναλογι-

κότητας 

 

 

ΔΕΕ C‑279/08 P, 08.09. 

2011, Επιτροπή/Κάτω Φώ-

ρες 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κή ενίσχυση – άρθρο 87 

παράγραφος 1 ΕΚ – σύστη-

μα ανταλλαγής δικαιωμάτων 

εκπομπής όσον αφορά τα 

οξείδια του αζώτου – χαρα-

κτηρισμός του εθνικού με-

τρου ως κρατικής ενισχύσε-

ως – απόφαση κηρύσσουσα 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/21102011.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/21102011.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/21102011.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/616&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/616&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/616&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/616&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/616&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/616&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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ξέτασης δεν θεμελιώνουν 

την ύπαρξη σοβαρών δυσχε-

ρειών αναφορικά με την 

αξιολόγηση της επίμαχης 

ενίσχυσης και, άρα, η Επι-

τροπή δεν όφειλε να κινήσει 

την επίσημη διαδικασία 

έρευνας του άρθρου 108 

παρ. 2 ΛΕΕ 

 

 

ΓεΔΕΕ T-442/07, 29.09. 

2011, Ryanair/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – αερο-

πορικές υπηρεσίες – ενίσχυ-

ση χορηγηθείσα από τις ιτα-

λικές αρχές στην Alitalia, Air 

One και Meridiana – καταγ-

γελία – παράλειψη της Επιτ-

ροπής να λάβει θέση – υπο-

χρέωση ενέργειας – προσ-

φυγή κατά παραλείψεως  

Νομικό ζήτημα 

Η Επιτροπή, εφόσον λάβει 

καταγγελία ή της παρασχε-

θούν πληροφορίες αναφορι-

κά με την ύπαρξη παράνο-

μης κρατικής ενίσχυσης, 

οφείλει, αφού προβεί σε 

προκαταρκτική έρευνα, να 

εκδώσει απόφαση ή να ενη-

μερώσει τον καταγγέλλοντα 

ότι δεν συντρέχουν επαρκείς 

λόγοι για να εκφέρει γνώμη  

 

 

ΔΕΕ C‑302/09, 06.10. 

2011, Επιτροπή/Ιταλία 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους 

– κρατικές ενισχύσεις – ε-

νισχύσεις υπέρ των επιχειρή-

σεων που είναι εγκατεστημέ-

νες στις περιοχές της Βενετί-

ας και της Chioggia – Μειώ-

σεις των κοινωνικών εισφο-

ρών – ανάκτηση 

Νομικό ζήτημα 

Μόνον υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις μπορούν τα 

εθνικά δικαστήρια να δια-

ΔΕΕ C‑544/09 P, 15.09. 

2011, Γερμανία/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – εισαγωγή 

της ψηφιακής επίγειας τηλε-

όρασης στο Βερολίνο-

Βρανδεμβούργο – άρθρο 87 

παρ. 3 γ’ ΕΚ – δυσλειτουργί-

α της αγοράς – αναγκαιότη-

τα – τεχνολογική ουδετερό-

τητα – χαρακτήρας κινή-

τρου 

Νομικό ζήτημα 

Οι γερμανικές ενισχύσεις 

προς τις ραδιοτηλεοπτικές 

επιχειρήσεις δεν συμβιβάζο-

νται με την κοινή αγορά, 

διότι δεν αποτέλεσαν κίνη-

τρο για την μετάβαση στις 

ψηφιακές εκπομπές και δεν 

τηρούν το κριτήριο της τε-

χνολογικής ουδετερότητας 

 

 

ΓεΔΕΕ T‑394/08, T‑408/ 

08, T‑453/08 και T‑454/ 

08, 20.09.2011, Regione 

autonoma della Sardegna/

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις –

ενισχύσεις υπέρ του ξενοδο-

χειακού κλάδου στην Περι-

φέρεια της Σαρδηνίας – 

απόφαση κηρύσσουσα τις 

ενισχύσεις εν μέρει συμβα-

τές και εν μέρει ασύμβατες 

προς την κοινή αγορά και 

διατάσσουσα την ανάκτησή 

τους – νέες ενισχύσεις – 

υποχρέωση αιτιολογήσεως – 

προστασία της δικαιολογη-

μένης εμπιστοσύνης – παρο-

χή κινήτρου – κανόνας de 

minimis 

Νομικό ζήτημα 

Οι ενισχύσεις για επενδυτικά 

σχέδια, των οποίων η εκτέ-

λεση άρχισε πριν από την 

υποβολή της αίτησης για την 

χορήγηση της ενίσχυσης 

κατά παράβαση των όρων 

εγκριθέντος καθεστώτος, εί-

ναι παράνομες και ασυμβί-

βαστες με την κοινή αγορά 

 

 

ΔΕΕ C‑148/09 P, 22.09. 

2011, Βέλγιο/Deutsche 

Post AG κ.λπ. 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – προσ-

φυγή ακυρώσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – άρθρο 88 

παράγραφος 3 ΕΚ – απόφα-

ση της Επιτροπής περί μη 

προβολής αντιρρήσεων – 

έννοια των “αμφιβολιών” – 

υπηρεσίες γενικού οικονομι-

κού συμφέροντος 

Νομικό ζήτημα 

Η μεγάλη διάρκεια της προ-

καταρκτικής εξέτασης της 

υπόθεσης από την Επιτροπή 

και η ανεπαρκής εξέταση 

των επίδικων μέτρων από 

αυτήν συνιστούν αντικειμενι-

κές ενδείξεις ότι το μέτρο 

δημιουργεί αμφιβολίες ως 

προς την συμβατότητά του 

και η Επιτροπή όφειλε να 

κινήσει επίσημη διαδικασία 

έρευνας αντί να εκδώσει 

απόφαση περί μη διατύπω-

σης αντιρρήσεων.  

 

 

ΓεΔΕΕ T‑30/03 RENV, 27. 

09.2011, 3F/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – φορο-

λογικές ενισχύσεις που χο-

ρήγησαν οι αρχές της Δανί-

ας – ναυτικοί απασχολούμε-

νοι σε πλοία εγγεγραμμένα 

στο διεθνές νηολόγιο της 

Δανίας – απόφαση της Επι-

τροπής περί μη εγέρσεως 

αντιρρήσεων – προσφυγή 

ακυρώσεως – σοβαρές δυ-

σχέρειες 

Νομικό ζήτημα 

Οι ειδικές περιστάσεις και η 

μεγάλη διάρκεια της διαδι-

κασίας προκαταρκτικής ε-
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ράνομες και ασυμβίβαστες 

με την κοινή αγορά, καθώς 

και των επιχειρήσεων που 

ωφελήθηκαν από αυτές, δεν 

αποτελεί σημαντική δυσχέ-

ρεια ικανή να δικαιολογήσει 

την μη εκτέλεση της απόφα-

σης περί ανάκτησης, εφό-

σον μάλιστα αυτή οφείλεται 

στην συμπεριφορά του οι-

κείου κράτους μέλους  

 

 

ΔΕΕ C‑47/10 P, 27.10. 

2011, Αυστρία/Scheucher-

Fleisch κ.λπ. 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – άρθρα 87 

ΕΚ και 88, παράγραφοι 2 

και 3, ΕΚ – Κανονισμός (EK) 

659/1999 – απόφαση περί 

μη διατυπώσεως αντιρρήσε-

ων – προσφυγή ακυρώσεως 

– προϋποθέσεις παραδε-

κτού – λόγοι ακυρώσεως 

που μπορούν να προβλη-

θούν – έννοια του “ενδια-

φερομένου μέρους” – βά-

ρος της αποδείξεως – μέτρα 

οργανώσεως της διαδικασί-

ας ενώπιον του Γενικού Δι-

καστηρίου – άρθρα 64 και 

81 του Κανονισμού Διαδικα-

σίας του Γενικού Δικαστη-

ρίου 

Νομικό ζήτημα 

«Ενδιαφερόμενα μέρη», υπό 

την έννοια του άρθρου 1 

στοιχ. η του Κανονισμού 

659/1999, νομιμοποιούνται 

να προσβάλουν το βάσιμο 

της απόφασης της Επιτρο-

πής περί μη διατύπωσης 

αντιρρήσεων σε σχέση με 

ορισμένες κρατικές ενισχύ-

σεις, προκειμένου να δια-

σφαλίσουν τα διαδικαστικά 

τους δικαιώματα που πηγά-

ζουν από το άρθρο 108 

παρ. 2 ΛΕΕ και παρά το 

γεγονός ότι η θέση τους δεν 

θίγεται ουσιωδώς από τις 

επίμαχες ενισχύσεις 

τάσσουν την αναστολή εκτε-

λέσεως μίας εθνικής πράξε-

ως, με την οποία ζητείται η 

επιστροφή των ενισχύσεων 

που κηρύχθηκαν ασυμβίβα-

στες με την κοινή αγορά 

 

 

ΔΕΕ C‑463/10 P και 

C‑475/10 P, 13.10.2011, 

Deutsche Post, Γερμανία/

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – Κανονι-

σμός (ΕΚ) 659/1999 – 

άρθρο 10 παρ. 3 – απόφα-

ση με την οποία διατάσσεται 

η παροχή πληροφοριών – 

πράξη δεκτική προσφυγής 

κατά την έννοια του άρθρου 

263 ΣΛΕΕ 

Νομικό ζήτημα 

Η διαταγή παροχής πληρο-

φοριών της Επιτροπής συνι-

στά απόφαση παράγουσα 

δεσμευτικά έννομα αποτελέ-

σματα και, άρα, αποτελεί 

πράξη δυνάμενη να προ-

σβληθεί με προσφυγή ακυ-

ρώσεως κατά την έννοια του 

άρθρου 263 ΛΕΕ 

 

 

ΔΕΕ C‑454/09, 13.10. 

2011, Επιτροπή/Ιταλία 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους 

– κρατικές ενισχύσεις – ε-

νίσχυση υπέρ της New Inter-

line – ανάκτηση 

Νομικό ζήτημα 

Η εγγραφή στον πτωχευτικό 

πίνακα της απαίτησης που 

αφορά στην επιστροφή ενίσ-

χυσης η οποία κηρύχθηκε 

παράνομη και ασυμβίβαστη 

με την κοινή αγορά, εφόσον 

έγινε καθυστερημένα, δεν 

συνιστά άμεση και αποτελε-

σματική εκτέλεση της από-

φασης της Επιτροπής που 

διατάσσει την ανάκτηση 

 

 

ΓεΔΕΕ Σ-579/08, 20.10. 

2011, Eridania Sadam/

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – μέτρα 

των ιταλικών αρχών για την 

αποζημίωση των ζημιών που 

υπέστη το εργοστάσιο ζάχα-

ρης Villasor (Ιταλία) μετά 

από περίοδο ξηρασίας – 

απόφαση κηρύσσουσα την 

ενίσχυση ασυμβίβαστη με 

την κοινή αγορά – υποχρέω-

ση αιτιολόγησης – Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για τις κρα-

τικές ενισχύσεις στον τομέα 

της γεωργίας 

Νομικό ζήτημα 

Οι επιχειρήσεις μεταποίη-

σης αγροτικών προϊόντων 

δεν μπορούν να επωφελη-

θούν των ενισχύσεων που 

παρέχονται ως αποζημίωση 

σε γεωργούς για απώλειες 

που προκλήθηκαν λόγω δυ-

σμενών καιρικών συνθηκών 

 

 

ΔΕΕ C-549/09, 20.10.2011, 

Επιτροπή/Γαλλία 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους 

– κρατικές ενισχύσεις – ενι-

σχύσεις χορηγηθείσες υπέρ 

των υδατοκαλλιεργητών και 

των αλιέων – απόφαση κη-

ρύσσουσα τις ενισχύσεις 

αυτές ως ασυμβίβαστες με 

την κοινή αγορά – υποχρέω-

ση ανάκτησης χωρίς καθυσ-

τέρηση των ενισχύσεων που 

κηρύχθηκαν παράνομες και 

ασυμβίβαστες – μη εκτέ-

λεση – απόλυτη αδυναμία 

εκτέλεσης 

Νομικό ζήτημα 

Η δυσκολία προσδιορισμού 

του ύψους των ενισχύσεων, 

οι οποίες κηρύχθηκαν πα-
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Η ΕΕΕυρΔ, που εκδίδεται 

από το ΚΔΕΟΔ και τον 

Δ..Θ., ιδρύθηκε το 1981. 

Εκδίδεται στα ελληνικά και 

η θεματική της αναφέρεται 

στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και 

ιδίως σε θέματα ευρωπαϊ-

κής ολοκλήρωσης, προστα-

σίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, διεθνούς οικο-

νομικού δικαίου, δημοσίου 

διεθνούς δικαίου και ιδιω-

τικού διεθνούς δικαίου. Η 

θεματική των προσεχών 

τευχών της ΕΕΕυρΔ θα 

είναι αφιερωμένη στην 

υνθήκη της Λισαβόνας. 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

revue hellénique de droit européen  

ΕΚΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΔΕΟΔ 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 

3/2010 και 1/2011 της 

νομικής επιθεώρησης 

ΔηΚΕ & αγορά, με πλού-

σια ύλη σε θεματικές του 

δημόσιου οικονομικού 

δικαίου.  

Η ΔηΚΕ & αγορά κυκλο-

φορεί πλέον και σε ηλεκ-

τρονική μορφή στην διεύ-

θυνση:  http://

www.diske.gr/  

Δημόσιες υμβάσεις 

Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 

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

