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Επιτροπή – Ανακοίνωση – 

Κατευθυντήριες Γραμμές – 

διάσωση και αναδιάρθρω-

ση προβληματικών επιχει-

ρήσεων – παράταση 

Στις 02.10.2012 δημοσιεύ-

θηκε στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2012 C 296/03) 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής με την οποία 

παρατείνεται η ισχύς των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών 

για τις κρατικές ενισχύσεις 

για τη διάσωση και την ανα-

διάρθρωση προβληματικών 

επιχειρήσεων (ΕΕ 2004 C 

244/02). 

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές 

υιοθετήθηκαν αρχικά το 

2004 και είχαν παραταθεί 

με Ανακοίνωση της Επιτρο-

πής μέχρι τις 

09.10.2012. Με 

την τελευταία 

της Ανακοίνωση 

(ΕΕ 2012 C 

296/03), η Επι-

τροπή παρατεί-

νει εκ νέου την 

ισχύ των Κατευ-

θυντηρίων Γραμ-

μών μέχρι τη 

λήψη νέων κανό-

νων, που θα θε-

σπιστούν στο 

πλαίσιο της πρω-

τοβουλίας της Επιτροπής 

για τον εκσυγχρονισμό των 

κρατικών ενισχύσεων. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=IP/12/1042&format

πτώσεις των ενισχύσεων 

που τυγχάνουν της απαλλα-

γής του Κανονισμού και κρί-

νονται συμβιβάσιμες κατά 

τα άρθρα 107 και 108   

ΣΛΕΕ. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

legislation/

gber_practical_faq_en.pdf 

Επιτροπή – Οδηγός – Γενι-

κός Απαλλακτικός Κανονι-

σμός (ΓΑΚ) – απαντήσεις  

Στις 21.09.2012, η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 

οδηγό ερωτημάτων, με τον 

οποίο δίνει απαντήσεις σε 

ερωτήματα που διατυπώ-

νονται συχνά κατά την ε-

φαρμογή του Γενικού Απαλ-

λακτικού Κανονισμού κατά 

Κατηγορία (ΓΑΚ 800/ 

2008). 

Ο οδηγός έχει στόχο την 

παροχή διευκρινίσεων και 

διαλεύκανση ζητημάτων 

σχετικά με τον Γενικό Απαλ-

λακτικό Κανονισμό και το 

πεδίο εφαρμογής του, κα-

θώς και τις ειδικές περι-

Οδηγός της Επιτροπής με απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που 

αφορούν στην εφαρμογή του ΓΑΚ 
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ποδοχή της πρότασης της 

Επιτροπής σχετικά με τα 

κατάλληλα μέτρα, που πρέ-

πει να ληφθούν από τα κρά-

τη μέλη στον τομέα των υπη-

ρεσιών γενικού οικονομικού 

συμφέροντος. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:308:0003:0

003:EL:PDF 

Επιτροπή – Ανακοίνωση – 

Πλαίσιο για ΥΓΟΣ – κάθε-

στώς ενισχύσεων – κράτη 

μέλη - κατάλογος 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δη-

μοσίευσε Ανακοίνωση (ΕΕ 

2012 C 308/03), στην οποί-

α διατυπώνεται ρητά και 

ανεπιφύλακτα η συμφωνία 

των κρατών μελών, δυνάμει 

του Πλαισίου για τις κρατι-

κές ενισχύσεις υπό μορφή 

αντιστάθμισης για την παρο-

χή δημόσιας υπηρεσίας (ΕΕ 

2012 C 8/15), να δημοσιεύ-

σουν κατάλογο με τα υφι-

στάμενα καθεστώτα ενίσχυ-

σης μέχρι τις 31.01.2013 

και να προσαρμόσουν τα εν 

λόγω καθεστώτα στο Πλαί-

σιο για τις ΥΓΟΣ μέχρι τις 

31.01.2014. 

Η ανωτέρω συμφωνία των 

κρατών μελών αποτελεί α-

σης για την παροχή δημό-

σιας υπηρεσίας (ΕΕ 2012 C 

8/15) . 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

pub-

lic_services/2009_2011/

greece_el.pdf 

Ελλάδα – Έκθεση – ΥΓΟΣ – 

παροχή δημόσιας υπηρεσί-

ας – Γενική Διεύθυνση Αντα-

γωνισμού 

Περιοδική έκθεση σχετικά 

με τους φορείς που έχουν 

συνάψει συμβάσεις για την 

παροχή δημόσιας υπηρεσί-

ας κατέθεσε η Ελληνική Δη-

μοκρατία προς τη Γενική 

Διεύθυνση Ανταγωνισμού 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η έκθεση αφορά την περίο-

δο 2009–2011 και αποτε-

λεί μέρος των υποχρεώσεων 

των κρατών μελών, δυνάμει 

της Ανακοίνωσης της Επι-

τροπής σχετικά με το Πλαί-

σιο για τις κρατικές ενισχύ-

σεις υπό μορφή αντιστάθμι-

Έκθεση της Ελλάδας σχετικά με τους φορείς που παρέχουν ΥΓΟΣ 

Συμφωνία κρατών μελών για δημοσίευση καταλόγου με τα 

υφιστάμενα καθεστώτα ενίσχυσης για ΥΓΟΣ 

σφαλιστικών μέτρων, ο πρό-

εδρος του ΓεΔΕΕ εκτίμησε, 

αφενός, ότι η προσφυγή της 

Ελληνικής Δημοκρατίας κα-

τά της παραπάνω αποφάσε-

ως της Επιτροπής κρίνεται 

εκ πρώτης όψεως εύλογη 

και, αφετέρου, ότι η υπό 

κρίση περίπτωση χαρακτη-

ρίζεται από στοιχεία που 

θεμελιώνουν την ύπαρξη 

του επείγοντος. Επίσης, τόνι-

σε ότι τα τιθέμενα από την 

Ελληνική Δημοκρατία νομι-

κά ζητήματα χρήζουν επι-

σταμένης εξέτασης και απο-

τελούν αντικείμενο της κύρι-

ας διαδικασίας. 

Γενικό Δικαστήριο – Ελλάδα 

– απόφαση ανάκτησης – α-

σφαλιστικά μέτρα – ανα-

στολή – ΕΛΓΑ – αντισταθμι-

στικές πληρωμές – ασυμβί-

βαστη ενίσχυση – αδυναμία 

πληρωμής – εύλογη προ-

σφυγή – οικονομική κρίση 

Στις 19.09.2012 το Γενικό 

Δικαστήριο της ΕΕ δημοσίε-

υσε διάταξη κατά τη διαδι-

κασία των ασφαλιστικών 

μέτρων, με την οποία κάνει 

δεκτό το αίτημα της Ελληνι-

κής Δημοκρατίας για ανα-

στολή εκτέλεσης της από 

07.12.2011 απόφασης 

2012/157/ΕΕ της Επιτρο-

πής, που δημοσιεύθηκε στις 

17.03.2012 (ΕΕ 2012 L 

78/21).  

Η Επιτροπή με την απόφαση 

2012/157/ΕΕ έκρινε ότι οι 

αντισταθμιστικές ενισχύσεις, 

που καταβλήθηκαν από τον 

ΕΛΓΑ προς παραγωγούς 

κατά τα έτη 2008 και 2009, 

αποτελούν παράνομες και 

ασύμβατες με την εσωτερι-

κή αγορά κρατικές ενισχύ-

σεις και ζήτησε την ανάκτη-

σή τους από τους δικαιού-

χους. 

Κατά τη διαδικασία των α-

Το ΓεΔΕΕ διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης 

ανάκτησης της Επιτροπής σχετικά με τις αντισταθμιστικές  

πληρωμές του ΕΛΓΑ 

 

Υπηρεσίες         

Γενικού              

Οικονομικού    

Συμφέροντος 
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κατάστασης στην Ελλάδα 

έναντι της ανάκτησης των 

ποσών και των συμφερό-

ντων της Ένωσης, καθώς η 

μετάθεση της ανάκτησης σε 

μεταγενέστερο χρόνο δεν 

σημαίνει ότι τίθεται εν αμφι-

βόλω η επιτυχία των μέτρων 

αυτών. 

http://curia.europa.eu/

juris/document/

document.jsf?

text=&docid=127281&pag

eIndex=0&doclang=EL&mo

de=lst&dir=&occ=first&part

=1&cid=2846529 

Συγκεκριμένα, το ΓεΔΕΕ δέχ-

θηκε ότι η ανάκτηση του 

ποσού των 425 εκατομμυρί-

ων ευρώ από 800.000 γε-

ωργούς, οι οποίοι έχουν ε-

πηρεαστεί από την τρέχου-

σα οικονομική κρίση και τα 

εξαιρετικά μέτρα λιτότητας, 

ενδέχεται να προκαλέσει 

πολλαπλές αντιδράσεις, που 

το τελευταίο διάστημα απο-

τελούν εντεινόμενο φαινόμε-

νο. Από την άλλη, έγινε δε-

κτό, επίσης, ότι η δεδομένη 

αδυναμία πληρωμής των 

ποσών από τους δικαιού-

χους θα οδηγήσει στη βε-

βαίωση των ποσών αυτών 

από τις οικονομικές εφορί-

ες, γεγονός που θα προκα-

λέσει τεράστιο διοικητικό 

κόστος, σε μία συγκυρία 

που επιχειρείται προσπάθει-

α αναμόρφωσης του δημό-

σιου τομέα και, ως εκ τούτο-

υ, το Ελληνικό Δημόσιο δεν 

διαθέτει το αναγκαίο προ-

σωπικό για την ανάκτηση 

των απαιτούμενων ποσών. 

Τέλος, κρίθηκε ότι πρέπει να 

αναγνωριστεί η προτεραιό-

τητα των εξαιρετικών περι-

στάσεων της ελληνικής οικο-

νομίας και της κοινωνικής 

Η απόφαση της Επιτροπής 

θα δημοσιευθεί στο Μητρώο 

κρατικών ενισχύσεων, μόλις 

διευθετηθούν ζητήματα που 

έχουν να κάνουν με το α-

πόρρητο 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_33889 

Επιτροπή – απόφαση περί 

μη διατύπωσης αντιρρήσε-

ων – καθεστώς ενισχύσεων 

– αποζημίωση – παραγωγοί 

γεωργικών προϊόντων – ζη-

μίες – φυσικές καταστρο-

φές 

Η Επιτροπή στις 25.10. 

2012 με απόφαση περί μη 

διατύπωσης αντιρρήσεων ε-

νέκρινε ελληνικό καθεστώς 

ενισχύσεων που αφορά την 

αποζημίωση παραγωγών 

γεωργικών προϊόντων για τις 

ζημίες που προκλήθηκαν 

στο φυτικό και ζωικό τους 

κεφάλαιο από φυσικές κα-

ταστροφές. 

Το καθεστώς έχει διάρκεια 

μέχρι και τις 31.12.2014. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η παράταση των αποκλειστικών δικαιωμάτων 

του ΟΠΑΠ δεν αποτελεί ενίσχυση – SA.33988 

Η Επιτροπή ενέκρινε την παροχή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ – 

SA.33889 

χει περίπτωση ύπαρξης κρα-

τικής ενίσχυσης. 

Η απόφαση της Επιτροπής 

θα δημοσιευθεί μόλις διευ-

θετηθούν ζητήματα που 

έχουν να κάνουν με το α-

πόρρητο. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=IP/12/1058&format

=HTML&aged=0&language

=EL&guiLanguage=en 

Επιτροπή – απόφαση περί 

μη ύπαρξης ενίσχυσης – 

ΟΠΑΠ – αποκλειστικά δικαι-

ώματα – Video Lottery Ter-

minals – παράταση – οικο-

νομικό πλεονέκτημα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 

απόφασή της, σύμφωνα με 

το άρθρο 4 παρ. 2 του Κα-

νονισμού 659/1999, έκρινε 

ότι δεν αποτελεί κρατική 

ενίσχυση κατά την έννοια 

του άρθρου 107 παρ. 1 

ΣΛΕΕ η παράταση έως τα 

τέλη του 2030 των αποκλε-

ιστικών δικαιωμάτων του 

ΟΠΑΠ για 13 τυχερά παιχνί-

δια. Επίσης, με την ίδια από-

φαση, η Επιτροπή έκρινε ότι 

η αποκλειστική άδεια εκμε-

τάλλευσης 35.000 βιντεο-

τερματικών λαχειοφόρου 

αγοράς (Video Lottery Ter-

minals - VLT) έως το 2022, 

μετά την καταβολή κατάλλη-

λου τιμήματος από τον 

Ο.Π.Α.Π., δεν συνεπάγεται τη 

χορήγηση επιλεκτικού οικο-

νομικού πλεονεκτήματος 

και, επομένως, δεν συντρέ-
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τα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34642 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_33621,  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_33405 

καθεστώς ενισχύσεων – τη-

λεθέρμανση – δίκτυο – ε-

πέκταση – εκσυγχρονισμός 

– Κοζάνη – Φλώρινα - Αμύ-

νταιο 

Η Επιτροπή εξέδωσε στις 

10.09.2012 τρεις αποφάσε-

ις περί μη προβολής αντιρ-

ρήσεων, για τρία ελληνικά 

καθεστώτα ενισχύσεων σχε-

τικά με την επέκταση και 

τον εκσυγχρονισμό των υπο-

δομών των δικτύων τηλεθέρ-

μανσης στην Κοζάνη, τη 

Φλώρινα και το Αμύνταιο. 

Με τις αποφάσεις της η Ε-

πιτροπή έκρινε ότι οι παρα-

πάνω ενισχύσεις έχουν σκο-

πό την προστασία του περι-

βάλλοντος, περιορίζονται 

στο απολύτως αναγκαίο 

μέτρο και περιλαμβάνουν 

διασφαλίσεις για την ελαχι-

στοποίηση των στρεβλώ-

σεων του ανταγωνισμού. 

Οι αποφάσεις της Επιτρο-

πής θα δημοσιευθούν στο 

μητρώο κρατικών ενισχύσε-

ων της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

μόλις διευθετηθούν ζητήμα-

 

Ενισχύσεις         

για τη δημιουργία 

clusters 

Ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων για την επέκταση και τον           

εκσυγχρονισμό δικτύων τηλεθέρμανσης – SA.34642, SA.33621, 

SA.33405 

Ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων για την Έρευνα και την Ανάπτυξη 

– Ευρωπαϊκά δίκτυα Marifish και MarinERA – SA. 35214, 

Γενικού Απαλλακτικού Κανο-

νισμού 800/2008, που αφο-

ρούν τις προσκλήσεις υπο-

βολής αιτήσεων της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και 

καθεστώς ενισχύσεων – 

Marifish – MarinERA – 

έρευνα – ανάπτυξη – Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας 

Στις 25.09.2012 δημοσιεύ-

θηκαν στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2012 C 289/20, 

ΕΕ 2012 C 289/22) ελληνι-

κά καθεστώτα, βάσει του 

Ελληνικό καθεστώς ενίσχυσης για τη δημιουργία καινοτομικών 

συστάδων επιχειρήσεων – SA.35068  

χανικής ιδιοκτησίας, τη δη-

μιουργία καινοτομικών επι-

χειρήσεων και την επαγγελ-

ματική εκπαίδευση. 

Το καθεστώς έχει διάρκεια 

από 31.05.2012 μέχρι και 

τις 31.12.2015. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35068 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:282:0051:0

077:EL:PDF 

καθεστώς ενισχύσεων – 

καινοτομικές συστάδες επι-

χειρήσεων (clusters) – και-

νοτομία – Γενικός Απαλλακ-

τικός Κανονισμός (ΓΑΚ) 

Στις 18.09.2012 δημοσιεύ-

θηκε στην Επίσημη Εφημερί-

δα (ΕΕ 2012 C 282/63) 

ελληνικό καθεστώς, βάσει 

του Γενικού Απαλλακτικού 

Κανονισμού 800/2008, με 

το οποίο θα ενισχυθούν  

ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρή-

σεις με σκοπό τη δημιουργί-

α καινοτομικών συστάδων 

(clusters). 

Το καθεστώς, με ετήσιο προ-

ϋπολογισμό 10 εκατομμυρί-

ων 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 εκθέσε-

ις, τις συμβουλευτικές υπη-

ρεσίες προς ΜΜΕ, τις δαπά-

νες για δικαιώματα βιομη-

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34642
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34642
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34642
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34642
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33621
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33621
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33621
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33621
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33405
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33405
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33405
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33405
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35068
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35068
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35068
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35068
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:282:0051:0077:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:282:0051:0077:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:282:0051:0077:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:282:0051:0077:EL:PDF
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Η συνολική δημόσια δαπάνη 

ανέρχεται σε 800.000 € για 

τα έργα του δικτύου Mari-

fish και σε 950.000 € για τα 

έργα του δικτύου MarinERA. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35214 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35217 

Τεχνολογίας για τα έργα 

Marifish και MarinERA. 

Οι προσκλήσεις αφορούν 

όσους επιστημονικούς, ερε-

υνητικούς 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 χρηματοδο-

τούνται από το Επιχειρησια-

κό Πρόγραμμα «Ανταγωνι-

στικότητα και Επιχειρηματι-

κότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας 

Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: 

«Δημιουργία και Αξιοποίηση 

της Καινοτομίας Υποστηρι-

ζόμενης από Έρευνα και 

Τεχνολογική Ανάπτυξη» κα-

θώς και των πέντε Περιφε-

ρειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί-

ου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-

2013.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35215 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35216 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35218 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35219 

καθεστώς ενισχύσεων – 

διμερής συνεργασία – Ελλά-

δα – Γαλλία – Σερβία – Ρου-

μανία – Ουγγαρία – έρευνα 

– ανάπτυξη 

Δημοσιεύθηκαν στην Επίση-

μη Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 

289/20, ΕΕ 2012 C 289/ 

21, ΕΕ 2012 C 289/23, ΕΕ 

2012 C 289/24) ελληνικά 

καθεστώτα, βάσει του Γενι-

κού Απαλλακτικού Κανονι-

σμού 800/2008, που αφο-

ρούν τη διμερή συνεργασία 

της Ελλάδας σε θέματα ε-

πιστημονικής έρευνας και 

ανάπτυξης με τη Γαλλία, τη 

Σερβία, τη Ρουμανία και την 

Ουγγαρία αντίστοιχα. 

Οι συγκεκριμένες δράσεις 

έχουν προκηρυχθεί από τη 

Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας και αφο-

ρούν τη συνεργασία ελληνι-

κών επιστημονικών φορέων 

με αντίστοιχους φορείς των 

παραπάνω κρατών σε διά-

φορα ερευνητικά επιστημο-

νικά πεδία, όπως είναι η 

βιοϊατρική και η υγεία, τα 

νέα υλικά και οι νανοεπιστή-

μες, η προστασία του περι-

βάλλοντος και η κλιματική 

αλλαγή, η γεωργία και τα 

τρόφιμα, η ενέργεια και η 

εξοικονόμηση ενέργειας, οι 

τεχνολογίες της πληροφορί-

ας και επικοινωνίας και οι 

κοινωνικές και ανθρωπιστι-

κές Επιστήμες. 

Τα καθεστώτα εντάσσονται 

στο πλαίσιο του Επιχειρησια-

κού Προγράμματος «Αντα-

γωνιστικότητα και Επιχειρη-

ματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξο-

νας Προτεραιότητας (Α.Π.) 

1: «Δημιουργία και Αξιοποίη-

ση της Καινοτομίας Υποστη-

ριζόμενης από Έρευνα και 

Τεχνολογική Ανάπτυξη» κα-

θώς και των πέντε Περιφε-

ρειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί-

ου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-

2013. 

Ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων για διμερείς συνεργασίες στον 

τομέα της Έρευνας και της Ανάπτυξης – SA.35215, SA.35216, 

SA.35218, SA.35219 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35214
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35214
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35214
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35214
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35217
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35217
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35217
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35217
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35215
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35215
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35215
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35215
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35216
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35216
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35216
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35216
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35218
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35218
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35218
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35218
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35219
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35219
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35219
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35219
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Η Επιτροπή ενέκρινε την Ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής 

Τράπεζας Κύπρου – SA.34827 

 

Κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεων για τη στήριξη ανέργων και 

αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – SA.34541, SA.34542 

Τα καθεστώτα έχουν διάρ-

κεια από 01.03.2012 μέχρι 

και 31.12.2012. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34541 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34542 

Κύπρος – καθεστώς ενισχύ-

σεων – άνεργοι – απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

– επαγγελματική εκπαίδευ-

ση 

Δημοσιεύθηκαν στις 25.09. 

2012 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2012 C 289/09, 

ΕΕ 2012 C 289/10) κυπρια-

κά κάθεστώτα, βάσει του 

Γενικού Απαλλακτικού Κανο-

νισμού 800/2008, με τα 

οποία θα ενισχυθούν επιχει-

ρήσεις με σκοπό τη στήριξη 

της απασχόλησης ανέργων 

με εξατομικευμένη κατάρτι-

ση σε επιχειρήσεις, καθώς 

και τη στελέχωση επιχειρή-

σεων με αποφοίτους τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης. 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων 

είναι ΜΜΕ και μεγάλες επι-

χειρήσεις όλων των επιλέξι-

μων τομέων της οικονομίας 

και η ένταση της ενίσχυσης 

ανέρχεται στο 60% των δα-

πανών για τη γενική επαγ-

γελματική εκπαίδευση. 

υποβολή του σχεδίου αναδι-

άρθρωσης. 

Η απόφαση της Επιτροπής 

θα δημοσιευθεί στο μητρώο 

κρατικών ενισχύσεων της ΓΔ 

Ανταγωνισμού, μόλις επιλυ-

θούν ζητήματα που έχουν 

να κάνουν με το απόρρητο. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34827 

υποβάλει σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης της τράπεζας. 

Η Επιτροπή έλαβε την παρα-

πάνω απόφαση λαμβάνον-

τας υπόψη ότι η αναδιάρ-

θρωση της Λαϊκής Τράπεζας 

αποτελεί αναγκαίο μέτρο 

για την άρση σοβαρής δια-

ταραχής της οικονομίας 

κράτους μέλους, σύμφωνα 

με το άρθρο 107 παρ. 3 β΄ 

ΣΛΕΕ, και θα λάβει την ορι-

στική της απόφαση μετά την 

Επιτροπή – ανακεφαλαιο-

ποίηση – Λαϊκή Τράπεζα 

Κύπρου – σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέ-

δωσε, στις 13.09.2012, α-

πόφαση περί μη διατύπω-

σης αντιρρήσεων για την 

ανακεφαλαιοποίηση της Λα-

ϊκής Τράπεζας Κύπρου για 

περίοδο έξι μηνών. Μέσα σ’ 

αυτό το διάστημα η Κυπρια-

κή Δημοκρατία οφείλει να 

Κυπριακό καθεστώς για την ενίσχυση της επιχειρηματικής 

καινοτομίας – SA.35326 

ριότητας, εκτός από δρα-

στηριότητες που σχετίζονται 

με την πρωτογενή παραγω-

γή ή εμπορία γεωργικών 

προϊόντων και τους τομείς 

της αλιείας και της υδατο-

καλλιέργειας. 

Το καθεστώς, που έχει διάρ-

κεια από τις 26.07.2012 

μέχρι τις 31.12.2013, συγ-

χρηματοδοτείται από την 

Κυπριακή Δημοκρατία και 

Κύπρος – καθεστώς ενισχύ-

σεων – επιχειρηματική και-

νοτομία – έρευνα – γεωργι-

κά προϊόντα – αλιεία – υδα-

τοκαλλιέργεια 

Δημοσιεύθηκε στις 25.09. 

2012 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2012 C 289/40) 

κυπριακό καθεστώς, βάσει 

του Γενικού Απαλλακτικού 

Κανονισμού 800/2008, το 

οποίο έχει ως στόχο την υ-

ποστήριξη και ενίσχυση των 

ΜΜΕ που επενδύουν στην 

έρευνα και καινοτομία για 

την ανάπτυξη ανταγωνιστι-

κών καινοτόμων προϊόντων 

και υπηρεσιών τα οποία 

προγραμματίζουν να διαθέ-

σουν στην αγορά. 

Δικαιούχοι του καθεστώτος 

είναι ΜΜΕ που δραστηριο-

ποιούνται σε οποιονδήποτε 

τομέα οικονομικής δραστη-

 

Κυπριακά         

καθεστώτα       

ενισχύσεων  
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http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35326 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-

φερειακής Ανάπτυξης της 

Ε.Ε, στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Ανταγωνιστικότητα», στον ά-

ξονα προτεραιότητας «Κοι-

νωνία της Γνώσης και Καινο-

τομία» και το συνολικό ποσό 

που θα διατεθεί ανέρχεται 

στα 3,4 εκατομμύρια ευρώ. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=MEMO/12/665&form

at=HTML&aged=0&languag

e=EN&guiLanguage=en 

χρηματοπιστωτική κρίση – 

εθνικά μέτρα – κατάλογος – 

επίσημη διαδικασία έρευνας 

Δημοσιεύθηκε, στις 13.09. 

2012, κατάλογος με τα με-

τρα που έχουν λάβει τα κρά-

τη μέλη κατά τη διάρκεια 

της χρηματοπιστωτικής και 

οικονομικής κρίσης και 

έχουν εγκριθεί ήδη ή που 

βρίσκονται υπό τη διαδικα-

σία επίσημης έρευνας από 

την Επιτροπή. Ο κατάλογος 

είναι ενημερωμένος έως τις 

13.09.2012. 

Εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

proc_code=3_SA_35407 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35408 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35411 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35412 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35469 

Κύπρος – καθεστώς ενισχύ-

σεων – πρόσληψη νόσων 

ζώων – ΜΜΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δη-

μοσίευσε καθεστώτα ενισχύ-

σεων που αφορούν την ε-

ποπτεία, την αντιμετώπιση 

και την καταπολέμηση νό-

σων βοοειδών, πουλερικών 

και αιγοπροβάτων προς μι-

κρές και μεσαίες επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιού-

νται στον τομέα παραγωγής 

γεωργικών προϊόντων στην 

Κύπρο.  

Τα καθεστώτα εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 10 του Απαλλακτι-

κού Κανονισμού 1857/ 

2006 και έχουν διάρκεια 

από την 1η.01.2013 μέχρι 

και τις 31.12.2013. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35360 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35405 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35406 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

Κυπριακά καθεστώτα για την πρόληψη νόσων ζώων – SA.35360, 

SA.35405, SA.35406, SA.35407, SA.35408, SA.35411, 

SA.35412, SA.35469 

το τρέχον επιτόκιο ανέρχε-

ται σε ποσοστό 1,05%. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:294:0002:0

002:EL:PDF 

επιτόκια – αναφορά – προ-

εξόφληση – ανάκτηση –   

Οκτώβριος 2012 

Στις 29.09.2012 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη Ε-

φημερίδα (ΕΕ 2012 C 294/ 

02) τα τρέχοντα επιτόκια 

ανάκτησης και τα επιτόκια 

αναφοράς/προεξόφλησης 

κρατικών ενισχύσεων για τα 

27 κράτη μέλη, που ισχύουν 

από την 1η Οκτωβρίου 

2012. Ειδικά για την Ελλάδα 

Επιτόκια αναφοράς προεξόφλησης και ανάκτησης – Οκτώβριος 2012 
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Επιτόκια αναφοράς προεξόφλησης και ανάκτησης – 

Νοέμβριος 2012 

 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

ασφαλιστικά μέτρα – κρατι-

κές ενισχύσεις – αποζημιώ-

σεις για αντιστάθμιση ζημι-

ών που πραγματοποίησε 

κατά τα έτη 2008 και 2009 

ο Οργανισμός Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων 

(ΕΛΓΑ) – απόφαση κρίνουσα 

τις ενισχύσεις ασύμβατες με 

την εσωτερική αγορά και 

διατάσσουσα την ανάκτησή 

τους – αίτηση αναστολής 

εκτελέσεως – fumus boni 

juris – επείγον – στάθμιση 

συμφερόντων 

Νομικό ζήτημα 

Ο εύλογος και προδήλως 

βάσιμος χαρακτήρας εκκρε-

μούσας προσφυγής ενώπιον 

του ΓεΔΕΕ, σε συνδυασμό με 

τον επείγοντα χαρακτήρα, 

λόγω της σοβαρής ζημίας 

των συμφερόντων του αιτο-

ύντος κράτους μέλους, δικα-

ιολογούν την αναστολή εκτέ-

λεσης της απόφασης ανά-

κτησης της Επιτροπής 

 

 

ΓεΔΕΕ, T-154/10, 20.09. 

2012, Γαλλική Δημοκρατία/

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – ενί-

σχυση την οποία φέρεται να 

ΓεΔΕΕ, Τ-565/08, 11.09. 

2012, Corsica Ferries 

France SAS/Επιτροπή  

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – θα-

λάσσιες ενδομεταφορές – 

υπηρεσία γενικού οικονομι-

κού συμφέροντος – κριτήριο 

ιδιώτη επενδυτή – κοινωνική 

πολιτική των κρατών μελών 

– ενίσχυση αναδιάρθρωσης 

– αποτελέσματα προσφυγής 

ακυρώσεως 

Νομικό ζήτημα 

Τα κράτη μέλη έχουν διακρι-

τική ευχέρεια να καθορίζο-

υν τις ΥΓΟΣ, ωστόσο κατά 

την ιδιωτικοποίηση εταιριών 

επιφορτισμένων με παροχή 

δημόσιας υπηρεσίας πρέπει 

να πληρούται το κριτήριο 

του ιδιώτη επενδυτή και η 

αρχή της ισότητας μεταξύ 

ιδιωτικών και δημόσιων φο-

ρέων 

 

 

ΓεΔΕΕ, T-379/09, 13.09. 

2012, Ιταλική Δημοκρατία/

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – απαλ-

λαγή από τον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης για το πετρέ-

λαιο που χρησιμοποιείται για 

τη θέρμανση θερμοκηπίων – 

απόφαση που κηρύσσει το 

καθεστώς ασυμβίβαστο με 

την εσωτερική αγορά και 

διατάσσει την ανάκτηση των 

ενισχύσεων – υποχρέωση 

αιτιολογίας – επιλεκτικός 

χαρακτήρας – επηρεασμός 

των συναλλαγών μεταξύ των 

κρατών μελών και νόθευση 

του ανταγωνισμού – Οδηγία 

92/81/CEE – Οδηγία 

2003/96/CE – κοινοτικό 

πλαίσιο κρατικών ενισχύσε-

ων για την προστασία του 

περιβάλλοντος 

Νομικό ζήτημα 

Καθεστώς ενίσχυσης υπό τη 

μορφή απαλλαγής από φό-

ρο κατανάλωσης κρίνεται 

επιλεκτικό, όταν δεν αφορά 

το σύνολο των οικονομικών 

οντοτήτων που δραστηριο-

ποιούνται σε συγκεκριμένο 

τομέα και διακρίνει μέρος 

των δικαιούχων επιχειρήσε-

ων από τις υπόλοιπες του 

ίδιου τομέα 

 

 

Διάταξη ΓεΔΕΕ Τ-52/12 R, 

19.09.2012, Ελληνική Δημο-

κρατία/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

χον επιτόκιο ανέρχεται σε 

ποσοστό 0,89%. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:332:0010:00

10:EL:PDF 

10) τα τρέχοντα επιτόκια 

ανάκτησης και τα επιτόκια 

αναφοράς/προεξόφλησης 

κρατικών ενισχύσεων για τα 

27 κράτη μέλη, που ισχύουν 

από την 1η Νοεμβρίου 2012. 

Ειδικά για την Ελλάδα το τρέ-

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Νοέμ-

βριος 2012 

Στις 30.10.2012 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 332/ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:332:0010:0010:EL:PDF
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France/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – τομέ-

ας των οπωροκηπευτικών – 

"προγράμματα περιόδου 

εμπορίας" για τη στήριξη 

της αγοράς στον τομέα των 

οπωροκηπευτικών στη Γαλλί-

α – απόφαση με την οποία η 

ενίσχυση κρίνεται ασυμβί-

βαστη με την κοινή αγορά – 

έννοια "κρατικής ενίσχυσης" 

– κρατικοί πόροι – συγχρη-

ματοδότηση από δημόσιο 

φορέα και από τις εισφορές 

που καταβάλλουν προαιρετι-

κά οι οργανώσεις παραγω-

γών – επιχειρήματα που δεν 

προβλήθηκαν κατά τη διοι-

κητική διαδικασία – υποχρέ-

ωση αιτιολόγησης 

Νομικό ζήτημα 

Οι προαιρετικές εισφορές 

επαγγελματιών, αν και αρχι-

κά πόροι ιδιωτικής φύσεως, 

αποτελούν κρατικές ενισχύ-

σεις κατά την έννοια του 

άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, 

διότι μετά την καταβολή 

τους βρίσκονταν υπό τον 

έλεγχο κρατικού φορέα, ο 

οποίος είχε αποφασιστική 

αρμοδιότητα για τη διάθεσή 

τους 

 

 

εφαρμόζει η Γαλλία υπό τη 

μορφή έμμεσης απεριόρι-

στης εγγυήσεως υπέρ της La 

Poste και η οποία απορρέει 

από τη νομική μορφή αυτής 

ως νομικού προσώπου δη-

μοσίου δικαίου ειδικού σκο-

πού – απόφαση κηρύσσου-

σα την ενίσχυση ασύμβατη 

με την εσωτερική αγορά – 

προσφυγή ακυρώσεως – έν-

νομο συμφέρον – παραδε-

κτό – βάρος αποδείξεως της 

υπάρξεως κρατικής ενισχύ-

σεως – πλεονέκτημα 

Νομικό ζήτημα 

Η απεριόριστη κρατική εγγύ-

ηση και η εξαίρεση από τις 

διαδικασίες εξυγίανσης και 

εκκαθάρισης του κοινού 

δικαίου, συνεπάγονται την 

παροχή πλεονεκτήματος 

υπέρ της γαλλικής δημόσιας 

εταιρίας ειδικού σκοπού La 

Poste  

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-257/10, 27.09. 

2012, Ιταλική Δημοκρατία/

Επιτροπή, ΓεΔΕΕ Τ-303/10, 

27.09.2012, Wam Industri-

ale SpA/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – εγκα-

τάσταση μιας εταιρείας σε 

ορισμένες τρίτες χώρες – 

δάνεια με μειωμένο επιτόκιο 

– απόφαση που κηρύσσει 

την ενίσχυση εν μέρει ασυμ-

βίβαστη με την κοινή αγορά 

και διατάσσεται η ανάκτησή 

της – απόφαση που ελήφθη 

μετά την ακύρωση από το 

Δικαστήριο της αρχικής α-

πόφασης σχετικά με την ίδια 

διαδικασία – αρχή του δεδι-

κασμένου – υποχρέωση αιτι-

ολογήσεως – αρχή της χρη-

στής διοικήσεως – καθήκον 

επιμέλειας – καθήκον αρω-

γής 

Νομικό ζήτημα 

Το γεγονός ότι η Επιτροπή 

δεν κίνησε νέα επίσημη δια-

δικασία έρευνας για τις επί-

μαχες ενισχύσεις, λόγω της 

προηγούμενης διενέργειας 

έρευνας για τη χορήγησή 

τους προς την ίδια εταιρία, 

δεν αποτελεί λόγο ακύρω-

σης της απόφασης που δια-

τάσσει την ανάκτησή τους 

 

 

 

ΓεΔΕΕ, Τ-139/09, 27.09. 

2012, Γαλλική Δημοκρατία/

Επιτροπή, T-243/09, 27.09. 

2012, Fedecom/Επιτροπή, 

T-328/09, 27.09.2012, Pro-

ducteurs de légumes de 
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Η ΕΕΕυρΔ, που εκδίδεται 

από το ΚΔΕΟΔ και τον 

Δ.Σ.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 

Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

revue hellénique de droit européen  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 

1/2011 και 2-3/2011 

της νομικής επιθεώρησης 

ΔηΣΚΕ & αγορά, με πλού-

σια ύλη σε θεματικές του 

δημόσιου οικονομικού 

δικαίου.  

Η ΔηΣΚΕ & αγορά κυκλο-

φορεί πλέον και σε ηλεκ-

τρονική μορφή στην διεύ-

θυνση:  http://

www.diske.gr/  

Δημόσιες Συμβάσεις 

Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 

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

