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ζικών υπηρεσιών 

Διαβούλευση για τη 
βραχυπρόθεσμη ασφά-
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Διαβούλευση για την 
παράταση ισχύος του 
Γενικού Απαλλακτικού 

Κανονισμού (ΓΑΚ) 

Διαβούλευση σε προ-
σχέδιο Απαλλακτικού 
Κανονισμού για το γεωρ-
γικό και δασικό τομέα 
και τις αγροτικές περιο-

χές  

Καταδίκη της Ελλάδας 
από το ΔΕΕ για τη μη 
ανάκτηση ενισχύσεων 
από την «Ελληνικός Χρυ-
σός ΑΕ» − Υπόθεση C-

263/12 

Έγκριση ενισχύσεων για 
έργα υποδομής φυσικού 

αερίου  

Έγκριση ενίσχυσης για 
Μετρητικούς/

Ρυθμιστικούς σταθμούς  

Έγκριση ενίσχυσης για 
εγκατάσταση Συστήμα-

τος Τηλεμέτρησης 

Έγκριση ενίσχυσης για 
Πιλοτικό Σύστημα Τηλε-

μέτρησης 

Εθνικά μέτρα κατά τη 
διάρκεια της χρηματο-

πιστωτικής κρίσης 

Επιτόκια αναφοράς, 
προεξόφλησης και α-
νάκτησης – Οκτώβριος 

και Νοέμβριος 2013 

Πρόσφατη νομολογία 
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρα-

τικές ενισχύσεις  

 

με τους λοιπούς κανόνες για 

τις τράπεζες (Ανακοίνωση 

περί ανακεφαλαιοποίησης, 

Ανακοίνωση περί απομειω-

μένων περιουσιακών στοι-

χείων και Ανακοίνωση περί 

αναδιάρθρωσης). 

Το πλήρες κείμενο του Υπο-

μνήματος είναι διαθέσιμο 

στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEMO-13-

886_en.htm  

Επιτροπή – Υπόμνημα – 

Ανακοίνωση – τραπεζικές 

υπηρεσίες – συχνές ερωτή-

σεις  

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο 

δικτυακό τόπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού Υπόμνημα της 

Επιτροπής, με το οποίο πα-

ρέχονται διευκρινίσεις σε 

ερωτήματα που αφορούν 

τη νέα Ανακοίνωση περί 

τραπεζικών υπηρεσιών [ΕΕ 

2013 C 216/1, βλ. News-

letter ΜοΚΕ τεύχος 4/ 

2013]. Στο Υπόμνημα γίνε-

ται αναφορά στο σύνολο 

των κανόνων που έχουν 

εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα 

για τη στήριξη των τραπεζι-

κών ιδρυμάτων, καθώς και 

στην αντίστοιχη πρακτική 

της Επιτροπής. Επιπρόσθε-

τα, παρατίθενται οι λόγοι 

που οδήγησαν στην τροπο-

ποίηση των παραπάνω κα-

νόνων με την έκδοση της 

νέας Ανακοίνωσης τον Ιού-

λιο του 2013 και επισημαί-

νονται οι βα-

σικές αλλα-

γές που επήλ-

θαν με την εν 

λόγω τροπο-

ποίηση. 

Περαιτέρω, η 

Επιτροπή 

παρέχει σει-

ρά διευκρινί-

σεων για ζη-

τήματα που 

αφορούν την εφαρμογή της 

νέας Ανακοίνωσης, όπως: 

α) τον καταμερισμό των 

επιβαρύνσεων μεταξύ μετό-

χων και πιστωτών μειωμέ-

νης εξασφάλισης, β) τη δια-

δικασία των σχεδίων αναδι-

άρθρωσης, γ) την ευθύνη 

των διαχειριστών τραπεζών 

που απειλούνται με χρεοκο-

πία, δ) την προσέγγιση της 

νέας Ανακοίνωσης απένα-

ντι στις πολιτικές αποδοχών 

και ε) τη ρυθμιστική εμβέ-

λεια της νέας Ανακοίνωσης 

και την αλληλεπίδρασή της 

1997 σχετικά με τη βραχυ-

πρόθεσμη ασφάλιση εξαγω-

γικών πιστώσεων (ΕΕ 1997 

C 281/4), εξαιρώντας προ-

σωρινά την Ελλάδα από τον 

κατάλογο των χωρών με 

εμπορεύσιμους κινδύνους. 

Επιτροπή – διαβούλευση – 

βραχυπρόθεσμη ασφάλιση 

πιστώσεων – εξαγωγές – 

Ελλάδα – κατάλογος  

Η Επιτροπή, συνεκτιμώντας 

την ανεπάρκεια της προ-

σφοράς ιδιωτικής ασφάλι-

σης εξαγωγικών πιστώσεων 

για την κάλυψη των εξαγω-

γών προς την Ελλάδα που 

παρατηρήθηκε το 2012, 

τροποποίησε την 20.04. 

2012 την Ανακοίνωση του 

Διαβούλευση για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση πιστώσεων για 

εξαγωγές προς την Ελλάδα 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-886_en.htm
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εταιρική απόδοση του το-

μέα στην Ελλάδα κλπ. 

Η προθεσμία υποβολής πλη-

ροφοριών εξέπνευσε την 

06.11.2013. 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2013_export_greece/

index_en.html 

Η ισχύς της ως άνω τροπο-

ποίησης θα λήξει στις 31 

Δεκεμβρίου 2013. 

Ενόψει της επικείμενης λή-

ξης της εξαιρετικής αυτής 

ρύθμισης για την Ελλάδα, η 

Επιτροπή εγκαινίασε στις 

09.10.2013 δημόσια δια-

βούλευση, προκειμένου να 

προσδιορίσει κατά πόσον η 

τρέχουσα κατάσταση της 

αγοράς δικαιολογεί τη λήξη 

της ή εάν, αντιθέτως, είναι 

αναγκαία η παράταση του 

μέτρου. Προκειμένου να δια-

πιστωθεί η ύπαρξη επαρ-

κούς ικανότητας του ιδιωτι-

κού τομέα, η Επιτροπή καλεί 

τα κράτη μέλη, τους ασφα-

λιστές πιστώσεων και άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη να 

υποβάλουν πληροφορίες 

αναφορικά με τη διαθεσιμό-

τητα της ασφάλισης πιστώ-

σεων από ιδιωτικές ασφα-

λιστικές εταιρείες, τη δρα-

στηριότητα των κρατικών 

ασφαλιστών, τις αξιολογή-

σεις δημοσίου χρέους, την 

Διαβούλευση για την παράταση ισχύος του Γενικού Απαλλακτικού 

Κανονισμού (ΓΑΚ) 

της Επιτροπής μέχρι τις 

08.11.2013. Ιδιαίτερη έμ-

φαση θα δοθεί από την Επι-

τροπή σε παρατηρήσεις που 

προέρχονται από δημόσιες 

αρχές, που ασχολούνται με 

μέτρα τα οποία εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του 

ΓΑΚ. 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2013_gber_prolongat

ion/index_en.html 

Επιτροπή – Γενικός Απαλ-

λακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) 

– παράταση   

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλί-

ας για τον εκσυγχρονισμό 

των κανόνων για τις κρατι-

κές ενισχύσεις, λαμβάνει 

χώρα μια παράλληλη αναθε-

ώρηση αλληλεξαρτώμενων 

ρυθμίσεων και, ειδικότερα, 

των μέτρων για τις κρατικές 

ενισχύσεις που αφορούν α) 

την έρευνα, τεχνολογία και 

καινοτομία, β) τα κεφάλαια 

επιχειρηματικού κινδύνου 

και γ) τη διάσωση και αναδι-

άρθρωση των προβληματι-

κών επιχειρήσεων. Ενόψει 

της αδυναμίας ολοκλήρω-

σης της παραπάνω αναθεώ-

ρησης πριν από τη λήξη ι-

σχύος του ΓΑΚ (31.12. 

2013), η Επιτροπή θεωρεί 

ενδεδειγμένη την παράταση 

της ισχύος του κατά έξι μή-

νες, μέχρι τις 30.06.2014.  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(ιδρύματα, δημόσιες αρχές, 

πολίτες, επιχειρήσεις και 

οργανισμοί) καλούνται να 

υποβάλουν τις παρατηρή-

σεις τους επί της πρότασης 

Η Επιτροπή θέτει προς διαβούλευση προσχέδιο Απαλλακτικού    

Κανονισμού για το γεωργικό και δασικό τομέα και τις αγροτικές 

περιοχές  

δασικό τομέα και σε αγροτι-

κές περιοχές, το οποίο και 

δημοσίευσε σήμερα προς το 

σκοπό νέας διαβούλευσης. 

Το προσχέδιο της Επιτροπής 

διευρύνει το πεδίο εφαρμο-

γής του τρέχοντος Κανονι-

σμού 1857/2006 σχετικά 

με τις κρατικές ενισχύσεις 

προς ΜΜΕ, που δραστηριο-

ποιούνται στον τομέα της 

παραγωγής γεωργικών προϊ-

Επιτροπή – διαβούλευση – 

προσχέδιο – απαλλακτικός 

Κανονισμός – γεωργία – 

δασοκομία – αγροτικές πε-

ριοχές  

Στις 20.12.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή, στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας για τον 

εκσυγχρονισμό των κανόνων 

για τις κρατικές ενισχύσεις, 

εγκαινίασε δημόσια διαβού-

λευση για τη συγκέντρωση 

των απόψεων των ενδιαφε-

ρομένων μερών σχετικά με 

την αναθεώρηση των κανό-

νων που ισχύουν για τις κρα-

τικές ενισχύσεις στον τομέα 

της γεωργίας και δασοκομί-

ας. Με βάση τις απαντήσεις 

που έλαβε, η Επιτροπή συνέ-

ταξε ένα προσχέδιο Απαλ-

λακτικού Κανονισμού για 

ορισμένες κατηγορίες ενι-

σχύσεων στο γεωργικό και 
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Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ για τη μη ανάκτηση ενισχύσεων 

από την «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» − Υπόθεση C-263/12 

ντας να λάβουν έγκαιρα όλα 

τα απαραίτητα μέτρα για 

την ανάκτηση των επίμαχων 

ενισχύσεων, παρέβησαν τις 

υποχρεώσεις που υπέχουν 

βάσει της απόφασης ανά-

κτησης της Επιτροπής και 

έκανε δεκτή την προσφυγή, 

καταδικάζοντας την Ελλάδα 

στα δικαστικά έξοδα. 

Το κείμενο της απόφασης 

του ΓεΔΕΕ είναι διαθέσιμο 

στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  

http://curia.europa.eu/

juris/document/

document.jsf?

text=&docid=143195&pag

eIndex=0&doclang=EL&mo

de=req&dir=&occ=first&par

t=1&cid=130094  

Δικαστήριο – Ελλάδα –  από-

φαση Επιτροπής – παράνο-

μες ενισχύσεις – ανάκτηση 

– «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ»  

Μετά από επίσημη διαδικα-

σία έρευνας σχετικά με την 

πώληση των μεταλλείων 

Κασσάνδρας στην εταιρία 

«Ελληνικός Χρυσός ΑΕ», η 

Επιτροπή εξέδωσε απόφαση 

(C 48/2008), με την οποία 

διαπίστωσε ότι τα μεταλλεία 

πωλήθηκαν σε τιμή χαμηλό-

τερη της αγοραίας αξίας 

τους, καθώς και ότι η 

«Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» είχε 

απαλλαχθεί από την υποχρέ-

ωση καταβολής του συνδεό-

μενου με την πώληση φό-

ρου. Ως εκ τούτου, αποφάσι-

σε ότι η εταιρία «Ελληνικός 

Χρυσός ΑΕ» ωφελήθηκε από 

ενισχύσεις συνολικού ποσού 

15,3 εκ. ευρώ, οι οποίες 

κρίθηκαν παράνομες και 

ασυμβίβαστες με την εσωτε-

ρική αγορά. Σύμφωνα με 

την απόφαση της Επιτρο-

πής, η Ελλάδα όφειλε να 

προβεί στην ανάκτηση των 

παραπάνω ενισχύσεων από 

την «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» 

μέσα σε προθεσμία τεσσά-

ρων μηνών.  

Στις 23.11.2011 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή προσέφυγε στο 

ΓεΔΕΕ κατά της Ελλάδας για 

παράλειψη συμμόρφωσης 

με την παραπάνω απόφαση 

ανάκτησης των παρανόμως 

χορηγηθεισών ενισχύσεων 

(υπόθεση C-263/12). Το 

ΓεΔΕΕ διαπίστωσε ότι οι ελ-

ληνικές αρχές, παραλείπο-

βούλευσης. Οι νέοι κανόνες 

αναμένεται να τεθούν σε 

ισχύ τον Ιούλιο του 2014. 

Το προσχέδιο του Κανονι-

σμού, καθώς και περισσότε-

ρες πληροφορίες σχετικά με 

τη δημόσια διαβούλευση 

δημοσιεύονται στην ακόλου-

θη διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/

agriculture/stateaid/policy/

consultation-aber/

index_en.htm 

όντων και εισάγει απαλλα-

γές για νέες κατηγορίες ε-

νισχύσεων, όπως π.χ. ενισχύ-

σεις που χορηγούνται σε 

ΜΜΕ που δραστηριοποιού-

νται στο δασικό τομέα και 

ενισχύσεις προς ΜΜΕ που 

δραστηριοποιούνται σε α-

γροτικές περιοχές και συγ-

χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-

μείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ). Οι νέοι κανόνες 

στοχεύουν στην απλούστευ-

ση των διαδικασιών έγκρι-

σης των κρατικών ενισχύσε-

ων, η οποία θα έχει ως απο-

τέλεσμα τη σημαντική μείω-

ση του διοικητικού φόρτου 

των αρμόδιων αρχών. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη 

καλούνται να υποβάλουν τις 

παρατηρήσεις τους επί του 

προσχεδίου του Κανονισμού 

μέχρι τις 19.11.2013. Κατό-

πιν, αυτό θα αποτελέσει α-

ντικείμενο συζήτησης με τα 

κράτη μέλη και θα τροπο-

ποιηθεί περαιτέρω, λαμβά-

νοντας υπόψη τα αποτελέ-

σματα της παρούσας δια-

Η Επιτροπή ενέκρινε την παροχή ενισχύσεων για έργα υποδομής 

φυσικού αερίου − SA.35164, SA.35165, SA.35166 και SA.35167 

περί κρατικών ενισχύσεων. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, 

οι εν λόγω ενισχύσεις συμ-

βάλλουν στην προώθηση 

των ενεργειακών στόχων της 

ΕΕ, χωρίς να προκαλούν 

αδικαιολόγητη στρέβλωση 

Επιτροπή – Ελλάδα – φυσι-

κό αέριο – δίκτυο – επέκτα-

ση – βελτίωση – ΔΕΣΦΑ  

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμε-

ρα τέσσερις αποφάσεις περί 

μη προβολής αντιρρήσεων, 

με τις οποίες έκρινε ότι η 

παροχή κρατικής χρηματο-

δότησης για τέσσερα έργα, 

που αποσκοπούν στη βελτί-

ωση και την επέκταση του 

δικτύου φυσικού αερίου 

στην Ελλάδα, συνάδει με 

τους κοινοτικούς κανόνες 
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Έγκριση ενίσχυσης για Μετρητικούς/Ρυθμιστικούς σταθμούς – 

SA.35976 

ανέρχεται σε ποσό ύψους 

134 εκατ. ευρώ.   

Οι μη εμπιστευτικές εκδοχές 

των αποφάσεων θα δημοσι-

ευθούν με αριθμούς υπόθε-

σης SA.35164, SA.35165, 

SA.35166 και SA.35167 

στο μητρώο κρατικών ενι-

σχύσεων, που βρίσκεται στο 

δικτυακό τόπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού, αφού διευθετη-

θούν προηγουμένως τυχόν 

θέματα εμπιστευτικών στοι-

χείων.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-13-

961_el.htm 

του ανταγωνισμού στην εσω-

τερική αγορά. 

Τα υποστηριζόμενα έργα 

αφορούν α) την αύξηση της 

δυναμικότητας της εγκατά-

στασης Υγροποιημένου Φυ-

σικού Αερίου στη Ρεβυθού-

σα, β) την εγκατάσταση 

σταθμού συμπίεσης φυσι-

κού αερίου στη Νέα Μεσημ-

βρία, γ) την εγκατάσταση 

αγωγού αερίου υψηλής πίε-

σης για την επέκταση του 

Δικτύου Μεταφοράς Υψη-

λής Πίεσης προς το Αλιβέρι 

Εύβοιας και δ) την εγκατά-

σταση αγωγού αερίου υψη-

λής πίεσης για την επέκταση 

του Δικτύου Μεταφοράς 

Υψηλής Πίεσης στην ευρύτε-

ρη περιοχή της Πελοποννή-

σου (Αγ. Θεόδωροι-Μεγαλό-

πολη). 

Η τελική επενδυτική δαπάνη 

για τα παραπάνω έργα υπο-

λογίζεται στα 414 εκατ. ευ-

ρώ και φορέας υλοποίησής 

του είναι η εταιρία «Δια-

χειριστής Εθνικού Συστήμα-

τος Φυσικού Αερίου 

Α.Ε.» (ΔΕΣΦΑ). Το συνολικό 

ύψος της δημόσιας χρημα-

τοδότησης που θα χορηγη-

θεί στον ΔΕΣΦΑ από εθνι-

κούς πόρους και τα ευρω-

παϊκά διαρθρωτικά ταμεία 

Έγκριση ενίσχυσης για εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης – 

SA.35696 

κών ενισχύσεων, που βρί-

σκεται στον δικτυακό τόπο 

της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν προηγουμέ-

νως τυχόν θέματα εμπιστευ-

τικών στοιχείων. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35696  

Επιτροπή – σύστημα τηλε-

μέτρησης – μετρητές μεγά-

λων πελατών χαμηλής τάσης 

Η Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων, με την οποία 

ενέκρινε την παροχή κρατι-

κής χρηματοδότησης για 

την εγκατάσταση Συστήμα-

τος Τηλεμέτρησης Μετρη-

τών Μεγάλων Πελατών Χα-

μηλής Τάσης.  

Το εγκριθέν μέτρο συνίστα-

ται στην καταβολή άμεσης 

επιχορήγησης και έχει διάρ-

κεια μέχρι την 31.12.2015. 

Νομική βάση για την έγκρι-

ση του μέτρου αποτέλεσε το 

άρθρο 107 παρ. 3 στχ. γ΄ 

ΣΛΕΕ.  

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης SA. 

35696 στο μητρώο κρατι-

σκεται στον δικτυακό τόπο 

της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν προηγουμέ-

νως τυχόν θέματα εμπιστευ-

τικών στοιχείων. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35976 

Επιτροπή – μετρητικοί/

ρυθμιστικοί σταθμοί – Τρί-

καλα – Καρδίτσα  – Άγιοι 

Θεόδωροι  

Η Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων, με την οποία 

ενέκρινε την παροχή κρατι-

κής χρηματοδότησης για 

την εγκατάσταση τριών Με-

τρητικών/Ρυθμιστικών Σταθ-

μών στα Τρίκαλα, την Καρ-

δίτσα και τους Άγιους Θεο-

δώρους Κορινθίας. Νομική 

βάση για την έγκριση του 

μέτρου αποτέλεσε το άρθρο 

107 παρ. 3 στχ. γ΄ ΣΛΕΕ.  

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης SA. 

35976 στο μητρώο κρατι-

κών ενισχύσεων, που βρί-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-961_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-961_el.htm
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http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35696
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35696
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35976
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35976
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35976
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ξάγεται επίσημη διαδικασία 

έρευνας. Ο κατάλογος είναι 

ενημερωμένος έως τις 03. 

09.2013.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEMO-13-

762_en.htm  

Επιτροπή – εθνικά μέτρα – 

κατάλογος – χρηματοπιστω-

τική κρίση – επίσημη διαδι-

κασία έρευνας 

Στις 03.09.2013 δημοσιεύ-

θηκε στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής κατάλογος με τα 

μέτρα που έχουν λάβει τα 

κράτη μέλη κατά τη διάρ-

κεια της χρηματοπιστωτικής 

και οικονομικής κρίσης. Ο 

κατάλογος περιέχει όλα τα 

μέτρα τα οποία έχουν εξε-

ταστεί από την Επιτροπή και 

επί των οποίων αυτή έχει 

ήδη εκδώσει αποφάσεις, 

καθώς και μέτρα κατά των 

οποίων αυτή τη στιγμή διε-

Έγκριση ενίσχυσης για Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης – 

SA.35974 

της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν προηγουμέ-

νως τυχόν ζητήματα απορ-

ρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35974  

Επιτροπή – πιλοτικό σύστη-

μα τηλεμέτρησης – ηλεκτρι-

κή ενέργεια – καταναλωτές 

Η Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων, με την οποία 

ενέκρινε την παροχή κρατι-

κής χρηματοδότησης για 

την υλοποίηση του έργου 

«Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέ-

τρησης και Διαχείρισης της 

Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας Οικιακών και 

Μικρών Εμπορικών Κατανα-

λωτών και Εφαρμογής Έξυ-

πνων Δικτύων».  

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης SA. 

35974 στο μητρώο κρατι-

κών ενισχύσεων, που βρί-

σκεται στο δικτυακό τόπο 

Εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Οκτώβριος 

2013 

ανέρχεται σε ποσοστό 0,56 

%. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:272:0008:0

008:EL:PDF  

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση –   

Οκτώβριος 2013 

Στις 20.09.2013 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2013 C 

272/08) τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επιτό-

κια αναφοράς/προεξόφλη-

σης κρατικών ενισχύσεων 

για τα 28 κράτη μέλη, που 

ισχύουν από την 1η Οκτω-

βρίου 2013. Ειδικά για την 

Ελλάδα, το τρέχον επιτόκιο 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Νοέμβριος 

2013 

ανέρχεται σε ποσοστό 0,56 

%.  

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2013:310:0006:0

006:EL:PDF.  

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Νο-

έμβριος 2013 

Στις 25.10.2013 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2013 C 

310/06) τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επιτό-

κια αναφοράς/προεξόφλη-

σης κρατικών ενισχύσεων 

για τα 28 κράτη μέλη, που 

ισχύουν από την 1η Νοεμ-

βρίου 2013. Ειδικά για την 

Ελλάδα, το τρέχον επιτόκιο 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-762_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-762_en.htm
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ΓεΔΕΕ Τ-79/10, 16.09.2 

013, Colt Télécommunica-

tions France/Επιτροπή, Τ-

258/10, 16.09. 2013, Or-

ange/Επιτροπή, Τ-325/10, 

16.09.2013, Iliad κ.λπ./

Επιτροπή  

Λέξεις κλειδιά 

αντιστάθμιση του κόστους 

παροχής δημόσιας υπηρε-

σίας στο πλαίσιο σχεδίου για 

ένα δίκτυο ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών − απόφαση 

περί απουσίας ενίσχυσης − 

μη κίνηση της επίσημης δια-

δικασίας έρευνας − σοβα-

ρές δυσχέρειες − απόφαση 

Altmark − ΥΓΟΣ − ανεπάρ-

κεια της αγοράς − υπερα-

ντιστάθμιση 

Νομικό ζήτημα 

Η δημιουργία και η χρημα-

τοδότηση μιας δημόσιας 

ευρυζωνικής υποδομής νέ-

ας γενιάς μπορεί να θεωρη-

θεί ως ΥΓΟΣ, παρά την 

ύπαρξη ιδιωτικών ανταγω-

νιστικών βασικών ευρυζωνι-

κών δικτύων, όταν αυτά α-

δυνατούν να καλύψουν ε-

παρκώς μελλοντικές ανά-

γκες των χρηστών 

 

 

ΓεΔΕΕ T-226/09 και Τ-230/ 

09, 16.09.2013, British 

Telecommunications plc 

(BΤ) και BT Pension Scheme 

Trustees Ltd/Επιτροπή  

Λέξεις κλειδιά 

κρατική ενίσχυση – μερική 

εξαίρεση από υποχρέωση 

συνεισφοράς σε Ταμείο 

Προστασίας Συντάξεων – 

απόφαση κηρύσσουσα την 

ενίσχυση ασυμβίβαστη με 

την κοινή αγορά – έννοια 

της κρατικής ενίσχυσης – 

κρατικοί πόροι – επιλεκτικό-

ΓεΔΕΕ Τ-347/09, 12.09. 

2013, Γερμανία/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – δωρε-

άν μεταβίβαση ορισμένων 

περιοχών της εθνικής φυσι-

κής κληρονομιάς – μέτρα 

για την οικονομική στήριξη 

των μεγάλων έργων προστα-

σίας του περιβάλλοντος – 

απόφαση που κηρύσσει την 

ενίσχυση συμβατή με τη 

κοινή αγορά – έννοια της 

«επιχείρησης» – οικονομικό 

πλεονέκτημα   

Νομικό ζήτημα 

Περιβαλλοντικές οργανώ-

σεις, που έχουν αναλάβει 

την εκτέλεση δραστηριοτή-

των προστασίας του περι-

βάλλοντος, στο πλαίσιο των 

οποίων ασκούν και δευτε-

ρεύουσες δραστηριότητες 

οικονομικής φύσεως, πρέπει 

να θεωρούνται «επιχειρή-

σεις» κατά την έννοια του 

άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ 

 

 

ΓεΔΕΕ T-551/10, 13.09. 

2013, Fri-El Acerra/Επιτρο-

πή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – επιχο-

ρήγηση για την εξαγορά και 

τη μετατροπή ενός θερμοη-

λεκτρικού σταθμού σε μονά-

δα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από βιομάζα – 

απόφαση που κηρύσσει την 

ενίσχυση ασυμβίβαστη προς 

την κοινή αγορά – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές σχετικά 

με τις κρατικές ενισχύσεις 

περιφερειακού χαρακτήρα 

– δικαιολογημένη εμπιστο-

σύνη – αποτέλεσμα κινή-

τρου – δήλωση προθέσεων 

 

Νομικό ζήτημα 

Κατά την εξέταση της προϋ-

πόθεσης σχετικά με το απο-

τέλεσμα κινήτρου μίας ad 

hoc περιφερειακής ενίσχυ-

σης, εφαρμόζονται οι κανό-

νες που ισχύουν κατά το 

χρόνο έκδοσης της απόφα-

σης της Επιτροπής. Δήλωση 

προθέσεων για τη χορήγηση 

ενίσχυσης, που συντάσσεται 

μετά την έναρξη εργασιών 

του σχεδίου στο οποίο αφο-

ρά η εν λόγω ενίσχυση, συ-

νεπάγεται τον αποκλεισμό 

της χρήσης της ενίσχυσης 

ως κινήτρου 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-525/08, 13.09. 

2013, Poste Italiane/Επι-

τροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατική ενίσχυση – αμοιβή 

για ποσά ταχυδρομικών τρε-

χούμενων λογαριασμών που 

μεταφέρονται στο Δημόσιο 

Ταμείο – απόφαση που κη-

ρύσσει την ενίσχυση ασύμ-

βατη με την κοινή αγορά και 

διατάσσεται η ανάκτησή της 

– έννοια της κρατικής ενι-

σχύσεως – οικονομικό πλεο-

νέκτημα 

Νομικό ζήτημα 

Το υψηλότερο επιτόκιο που 

παρείχε το ιταλικό Δημόσιο 

Ταμείο στα Ιταλικά Ταχυ-

δρομεία, σε σχέση με το 

επιτόκιο που θα παρείχε 

ένας ιδιώτης δανειολήπτης, 

δεν αποτελεί στοιχείο επαρ-

κές προς απόδειξη της χο-

ρήγησης ενός οικονομικού 

πλεονεκτήματος υπέρ των 

Ιταλικών Ταχυδρομείων, αλ-

λά πρέπει να συνεκτιμηθούν 

και άλλα στοιχεία που αφο-

ρούν την εν λόγω επιχείρηση 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 
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Νομικό ζήτημα 

Οι εσωτερικές δυσχέρειες 

που αντιμετωπίζει ένα κρά-

τος κατά την ανάκτηση των 

παράνομων ενισχύσεων δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι συ-

νιστούν απόλυτη αδυναμία 

εκτέλεσης της απόφασης 

ανάκτησης 

 

 

ΔΕΕ C‑77/12 P, 24.10. 

2013, Deutsche Post/

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – αναί-

ρεση – μέτρα που έλαβαν οι 

γερμανικές αρχές υπέρ της 

Deutsche Post AG – απόφα-

ση περί κινήσεως της διαδι-

κασίας του άρθρου 88 παρ. 

2 ΕΚ – πράξεις υποκείμενες 

σε προσφυγή ακυρώσεως – 

δεσμευτικά έννομα αποτε-

λέσματα – απαράδεκτο 

Νομικό ζήτημα 

Η απόφαση της Επιτροπής 

για κίνηση της επίσημης 

διαδικασίας έρευνας αποτε-

λεί πράξη δυνάμενη να 

προσβληθεί δικαστικά με 

προσφυγή ακυρώσεως, στο 

μέτρο που παράγει αυτοτε-

λή δεσμευτικά έννομα απο-

τελέσματα, ικανά να θίξουν 

τα συμφέροντα του προ-

σφεύγοντος  

 

 

ΔΕΕ συνεκδ. C-214/12 P, C-

215/12 P και C-223/12 P, 

24.10.2013, Land Bur-

genlad και Αυστρία/Επιτρο-

πή  

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως — αντα-

γωνισμός — κρατικές ενισχύ-

σεις — ενίσχυση που κηρύ-

χθηκε παράνομη και ασύμ-

βατη προς την κοινή αγορά 

τητα – επίδραση στο εμπόρι-

ο μεταξύ των κρατών μελών 

– υποχρέωση αιτιολογίας – 

εφαρμογή της ενίσχυσης  

Νομικό ζήτημα 

Η φοροαπαλλαγή που κα-

λύπτεται από κρατική εγγύη-

ση δεν αποτελεί μηχανισμό 

εγγενή στο γενικό σύστημα 

προστασίας των συντάξεων 

και, άρα, συνιστά επιλεκτικό 

οικονομικό πλεονέκτημα 

 

 

ΔΕΕ C-353/12, 10.10.2013, 

Επιτροπή/Ιταλία 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους 

– κρατικές ενισχύσεις – ε-

νίσχυση υπέρ της εταιρίας 

Ixfin SpA – παράνομη και 

ασυμβίβαστη με την κοινή 

αγορά ενίσχυση – ανάκτηση 

– μη συμμόρφωση εντός 

ορισμένης προθεσμίας 

Νομικό ζήτημα 

Η εκπρόθεσμη εγγραφή 

απαίτησης για επιστροφή 

της ενίσχυσης στο παθητικό 

της πτωχεύσασας εταιρίας 

δεν ισοδυναμεί με εκπλήρω-

ση της υποχρέωσης του 

κράτους μέλους για αναζή-

τηση των οφειλόμενων πο-

σών  

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-275/11, 16.10.2 

013, TF1/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις − δημό-

σια ραδιοτηλεόραση − ενί-

σχυση υπέρ της France Té-

lévisions − ετήσια επιδότη-

ση προϋπολογισμού − από-

φαση που κηρύσσει την ε-

νίσχυση συμβατή με την 

ενιαία αγορά − άρθρο 106 

παρ. 2 ΣΛΕΕ − αναγκαστική 

σχέση μεταξύ φόρου και 

μέτρου ενίσχυσης 

Νομικό ζήτημα 

Ένας φόρος τελεί σε ανα-

γκαστική σχέση με μια ενί-

σχυση και πρέπει να συνε-

κτιμάται για τη συμβατότητά 

της, όταν, βάσει της σχετι-

κής νομοθεσίας, το προϊόν 

αυτού προορίζεται για τη 

χρηματοδότηση της ενίσχυ-

σης και επηρεάζει άμεσα το 

ύψος της 

 

 

ΔΕΕ C-263/12, 17.10.2013, 

Επιτροπή/Ελλάδα 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους 

− κρατικές ενισχύσεις − α-

πόφαση της Επιτροπής με 

την οποία διατάσσεται η 

ανάκτηση ενίσχυσης − μη 

εκτέλεση 

Νομικό ζήτημα 

Η ύπαρξη ανεπαρκούς νο-

μοθετικού πλαισίου σχετικά 

με τις διαδικασίες ανάκτη-

σης δεν αποτελεί δυσχέρεια 

νομικής φύσης, ικανή να 

στοιχειοθετήσει απόλυτη 

αδυναμία εκτέλεσης της 

απόφασης ανάκτησης 

 

 

ΔΕΕ C-344/12, 17.10.2013, 

Επιτροπή/Ιταλία 

Λέξεις κλειδιά 

παράβαση κράτους μέλους 

– κρατικές ενισχύσεις – ενί-

σχυση που χορηγήθηκε από 

την Ιταλία υπέρ της εταιρίας 

Alcoa Transfomazioni – α-

πόφαση ανάκτησης 2010/ 

460/ΕΕ της Επιτροπής που 

κηρύσσει την ενίσχυση πα-

ράνομη και ασυμβίβαστη – 

μη συμμόρφωση εντός ορι-

σμένης προθεσμίας 
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τιολογήσεως 

Νομικό ζήτημα 

Ο καθορισμός της αγοραίας 

τιμής πώλησης κρατικής 

επιχείρησης που ιδιωτικο-

ποιείται πρέπει να συνάδει 

με το κριτήριο του «ιδιώτη 

πωλητή». 

— ενίσχυση χορηγηθείσα 

στον όμιλο Grazer Wechsel-

seitige (GRAWE) κατά την 

ιδιωτικοποίηση της Bank 

Burgenland AG — καθορι-

σμός της αγοραίας τιμής — 

διαδικασία πρόσκλησης 

προς υποβολή προσφορών 

— παράνομοι όροι χωρίς 

επίπτωση στην υψηλότερη 

προσφορά — κριτήριο του 

“ιδιώτη πωλητή” — διάκριση 

μεταξύ των υποχρεώσεων 

που υπέχει το Δημόσιο ως 

φορέας προνομιών δημό-

σιας εξουσίας και των υπο-

χρεώσεων που υπέχει το 

Δημόσιο ως μέτοχος — πα-

ραμόρφωση αποδεικτικών 

στοιχείων — υποχρέωση αι-
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Η νομική επιθεώρηση       

ΔηΣΚΕ & αγορά για το 

έτος 2013 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 από 

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

