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περιουσιακά στοιχεία, ενώ 

προσδιορίζει αναλυτικά τα 

ιδιαίτερα γνωρίσματα που 

πρέπει να περιέχει ένα σχέ-

διο αναδιάρθρωσης. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_STATEMENT-

14-336_en.htm 

Όλοι οι κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί για την αντιμετώ-

πιση της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης 

είναι διαθέσιμοι στην ακό-

λουθη ηλεκτρονική διεύθυν-

ση:  

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

legislation/temporary.html  

Επιτροπή – δήλωση – προ-

σημείωση ακραίων κατά-

στάσεων (stress test) – τρά-

πεζες – Ευρωπαϊκή Κεντρι-

κή τράπεζα – Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Συστημικού Κιν-

δύνου 

Mε την από 26.10.2014 

δήλωσή της, η Επιτροπή 

αναφέρεται στα αποτελέ-

σματα της άσκησης προση-

μείωσης ακραίων καταστά-

σεων (stress test), στην 

οποία υποβλήθηκαν οι 123 

πιο σημαντικοί τραπεζικοί 

όμιλοι της Ευρώπης, μετα-

ξύ των οποίων και οι τέσσε-

ρις ελληνικές τράπεζες που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως 

συστημικές. Τον έλεγχο 

αυτόν συντόνισε η Ευρω-

παϊκή Αρχή Τραπεζών σε 

συνεργασία με την Ευρω-

παϊκή Κεντρική τράπεζα 

και το Ευρωπαϊκό Συμβού-

λιο Συστημικού Κινδύνου.   

Τα αποτελέσματα του 

stress test κρίνονται θετικά 

από την Επιτροπή που επι-

σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι 

βάσει αυτών παρέχονται 

διασφαλίσεις στους επεν-

δυτές σχετικά με την ποιό-

τητα των ισολογισμών των 

ευρωπαϊκών τραπεζών. Η 

Επιτροπή υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι απαιτείται συ-

νεχής επαγρύπνηση από 

όλες τις εποπτεύουσες αρ-

χές, στις οποίες δήλωσε ότι 

είναι διατεθειμένη να πα-

ράσχει πλήρη υποστήριξη.  

Στη δήλωση της Επιτροπής 

περιλαμβάνεται, επίσης, 

σχετική μνεία για το προσω-

ρινό ρυθμιστικό πλαίσιο 

που υιοθετήθηκε σχετικά 

με τις κρατικές ενισχύσεις 

για τη στήριξη των χρημα-

τοπιστωτικών ιδρυμάτων 

στο πλαίσιο της οικονομι-

κής κρίσης και τέθηκε σε 

ισχύ από την 01.08.2013. 

Το σύνολο των εν λόγω κα-

νόνων ορίζει τις προϋποθέ-

σεις, βάσει των οποίων τα 

κράτη μέλη μπορούν να 

παρέχουν στήριξη σε τρά-

πεζες μέσω χρηματοδοτι-

κών εγγυήσεων, ανακεφα-

λαιοποιήσεων ή μέτρων 

αρωγής για απομειωμένα 

Δήλωση της Επιτροπής 

για τα αποτελέσματα του 

stress test των ευρωπαϊ-

κών τραπεζών 

Απόφαση του ΓεΔΕΕ για 

την υπόθεση ενίσχυσης 

προς τα ελληνικά καζίνο 

– Τ-425/11 

Απόφαση του ΓεΔΕΕ για 

την υπόθεση ενίσχυσης 

προς την Αλουμίνιον ΑΕ 

– Τ-542/11 

Τροποποίηση καθεστώ-

τος ενισχύσεων για ερευ-

νητικά προγράμματα 

Ελλάδας – Γερμανίας  

Ελληνικό καθεστώς ενι-

σχύσεων για τα μη συν-

δεδεμένα νησιά  

Η Επιτροπή έκρινε ότι η 

υπηρεσία διακοψιμότη-

τας δεν συνιστά κρατική 

ενίσχυση  

Η Επιτροπή ενέκρινε 

συμβάσεις παραχώρη-

σης έργων σχετικά με 

την κατασκευή του Ελλη-

νικού Αυτοκινητόδρομου 

Μορέα  

Επιτόκια αναφοράς, 

προεξόφλησης και ανά-

κτησης – Οκτώβριος 

2014 

Πρόσφατη νομολογία 

ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατι-

κές ενισχύσεις 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-336_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-336_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-336_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/temporary.html
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Απόφαση του ΓεΔΕΕ για την υπόθεση ενίσχυσης προς τα ελληνικά 

καζίνο – Τ-425/11 

τις οποίες όμως είχαν τα 

ίδια έσοδα. Αντίθετα, στην 

περίπτωση των ελληνικών 

καζίνο, τα έσοδά τους δια-

φέρουν ανάλογα με την τιμή 

του εισιτηρίου (6 ή 15 ευ-

ρώ). 

Επιπλέον, το Γενικό Δικαστή-

ριο έκρινε ότι ούτε η εμπορι-

κή πρακτική που συνίσταται 

στη δωρεάν χορήγηση εισι-

τηρίων από όλα τα καζίνο, 

με ταυτόχρονη καταβολή 

από τα τελευταία στο Δημό-

σιο ποσοστού 80% της ονο-

μαστικής αξίας των εισιτηρί-

ων αυτών, δημιουργεί ζήτη-

μα χορήγησης στα καζίνο 

Θεσσαλονίκης, Πάρνηθας 

και Κέρκυρας ενός οικονο-

μικού πλεονεκτήματος.  

Επομένως, η Επιτροπή δεν 

απέδειξε την ύπαρξη κρατι-

κής ενίσχυσης, κατά την 

έννοια του άρθρου 107 

παρ. 1 ΣΛΕΕ. 

Το κείμενο της απόφασης 

του Γενικού Δικαστηρίου 

είναι διαθέσιμο στην ακό-

λουθη ηλεκτρονική διεύ-

θυνση:  

http://curia.europa.eu/

juris/liste.jsf?

lan-

guage=el&jur=C,T,F&num=

T-425/11&td=ALL 

Γενικό Δικαστήριο (ΓεΔΕΕ) – 

καζίνο – Θεσσαλονίκη – 

Πάρνηθα – Κέρκυρα – φο-

ρολογικό πλεονέκτημα – 

εισιτήριο εισόδου – τιμή – Τ-

425/11 

Κατόπιν άσκησης προσφυ-

γής ακυρώσεως από τις ελ-

ληνικές αρχές, το Γενικό 

Δικαστήριο, με απόφασή 

του που εξέδωσε στις 

11.09.2014, ακύρωσε από-

φαση της Επιτροπής που 

αφορούσε στην υπόθεση 

ενίσχυσης προς ορισμένα 

ελληνικά καζίνο. 

Συγκεκριμένα, με την από-

φασή της 2011/716/ΕΕ, η 

Επιτροπή είχε κρίνει ότι ελ-

ληνικό μέτρο,    το οποίο 

προβλέπει τη φορολόγηση 

όλων των καζίνο με ενιαίο 

ποσοστό φόρου 80% επί του 

εισιτηρίου εισόδου, αλλά 

καθορίζει δύο διαφορετικές 

νόμιμες τιμές εισιτηρίων 

εισόδου, ύψους 6 ευρώ για 

τα καζίνο Θεσσαλονίκης, 

Πάρνηθας και Κέρκυρας 

και 15 ευρώ για τα υπόλοι-

πα καζίνο, έχει ως αποτέ-

λεσμα τη χορήγηση στα 

πρώτα ενός φορολογικού 

πλεονεκτήματος. Ως εκ τού-

του, η Επιτροπή διαπίστωσε 

την ύπαρξη ενίσχυσης ασυμ-

βίβαστης με την εσωτερική 

αγορά και ζήτησε την ανά-

κτησή της από τις ελληνικές 

αρχές. 

Κατά την άποψη του Γενι-

κού Δικαστηρίου, η Επιτρο-

πή εσφαλμένα έκρινε ότι ο 

καθορισμός χαμηλότερου 

εισιτηρίου εισόδου στα τρία 

ανωτέρω καζίνο παρείχε σε 

αυτά ένα οικονομικό πλεο-

νέκτημα. Όπως επεσήμανε 

το ΓεΔΕΕ, το γεγονός ότι τα 

καζίνο με τιμή εισιτηρίου 6 

ευρώ αποδίδουν στο δημό-

σιο χαμηλότερα ποσά φό-

ρου, συγκριτικά με τα καζί-

νο με τιμή εισιτηρίου 15 

ευρώ, δεν αρκεί για να δια-

πιστωθεί η ύπαρξη πλεονε-

κτήματος, διότι τα ποσά 

αυτά είναι ευθέως ανάλογα 

των εισπράξεών τους. Επι-

πλέον, σύμφωνα με το Γενι-

κό Δικαστήριο, το επίμαχο 

μέτρο δεν ισοδυναμεί με 

μείωση της φορολογικής 

βάσης, διότι τα ποσά τα ο-

ποία καταβάλλουν όλα τα 

καζίνο αντιστοιχούν στο 

80% των εσόδων που ει-

σπράττουν από τα εισιτήρια. 

Σε περιπτώσεις μείωσης της 

φορολογικής βάσης που 

έχουν κριθεί νομολογιακά 

στο παρελθόν, οι δικαιούχοι 

επιχειρήσεις κατέβαλαν 

χαμηλότερο φόρο συγκριτι-

κά με άλλες επιχειρήσεις, με 

Απόφαση του ΓεΔΕΕ για την υπόθεση ενίσχυσης προς την Αλουμίνι-

ον ΑΕ – Τ-542/11 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 

Ελλάδα συνέχισε να παρέχει 

στην «Αλουμίνιον ΑΕ» ηλεκ-

τρική ενέργεια σε χαμηλότε-

ρες τιμές, για 15 μήνες μετά 

από την καταγγελία της σχε-

τικής σύμβασης προνομια-

κής τιμολόγησης, η οποία 

είχε συναφθεί πριν από την 

Γενικό Δικαστήριο (ΓεΔΕΕ) – 

προτιμησιακό τιμολόγιο η-

λεκτρικής ενέργειας – προ-

σωρινή δικαστική αναστολή 

των συνεπειών της καταγγε-

λίας σύμβασης – νέα ενίσχυ-

ση – Τ-542/11 

Στις 08.10.2014, το Γενικό 

Δικαστήριο ακύρωσε την 

απόφαση 2012/339/ΕΕ της 

Επιτροπής, που αφορούσε 

παράνομες ενισχύσεις υπέρ 

της εταιρίας παραγωγής 

αλουμινίου «Αλουμίνιον ΑΕ».  

Ειδικότερα, με την 2012/ 

339/ΕΕ απόφασή της, η 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&jur=C,T,F&num=T-425/11&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&jur=C,T,F&num=T-425/11&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&jur=C,T,F&num=T-425/11&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&jur=C,T,F&num=T-425/11&td=ALL
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=el&jur=C,T,F&num=T-425/11&td=ALL
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την απόφαση της Επιτρο-

πής. 

Το κείμενο της απόφασης 

του Γενικού Δικαστηρίου 

είναι διαθέσιμο στην ακόλο-

υθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://curia.europa.eu/

juris/document/

document.jsf?

text=&docid=158382&pag

eIndex=0&doclang=EL&mo

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

=1&cid=44189 

ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ 

και αποτελούσε υφιστάμενη 

ενίσχυση. Η παράταση ε-

φαρμογής του προνομιακού 

τιμολογίου έλαβε χώρα βά-

σει απόφασης ασφαλιστι-

κών μέτρων που εκδόθηκε 

από το Μονομελές Πρωτοδι-

κείο Αθηνών και κρίθηκε 

από την Επιτροπή ότι αποτε-

λεί παράνομη και ασυμβί-

βαστη κρατική ενίσχυση 

που πρέπει να ανακτηθεί. 

Σύμφωνα με το Γενικό Δι-

καστήριο, η απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών περιορίστηκε στη 

δικαστική εκτίμηση της νομι-

μότητας της καταγγελίας 

της προνομιακής σύμβασης 

και δεν είχε ούτε ως αντικεί-

μενο ούτε ως αποτέλεσμα 

την ουσιώδη μεταβολή της 

υφιστάμενης ενίσχυσης. 

Συνεπώς, το Γενικό Δικαστή-

ριο κατέληξε στο συμπέρα-

σμα ότι η απόφαση ασφα-

λιστικών μέτρων δεν αποτε-

λούσε νέα ενίσχυση, κατά 

την έννοια του άρθρου 108 

παρ. 3 ΣΛΕΕ, και ακύρωσε 

Τροποποίηση καθεστώτος ενισχύσεων για ερευνητικά 

προγράμματα Ελλάδας – Γερμανίας (SA.39032) 

Με την εν λόγω τροποποίη-

ση αυξήθηκε η ένταση των 

ενισχύσεων για βιομηχανική 

και πειραματική ανάπτυξη, 

οι οποίες ανήλθαν σε πο-

σοστό 80% από 65%, και 

60% από 40% αντίστοιχα. 

Το εν λόγω καθεστώς μετά 

τη σχετική τροποποίηση έχει 

διάρκεια έως και την 30.06. 

2014, αντί της αρχικής   

διάρκειας που οριζόταν έως 

και την 31.12.2015. 

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=OJ:C:2014:301:FULL&fr

om=EN  

καθεστώς ενισχύσεων – 

Ελλάδα – Γερμανία – ερευ-

νητικά προγράμματα – τεχ-

νολογία – πληροφορική – 

Γενικός Απαλλακτικός Κανο-

νισμός (ΓΑΚ)   

Δημοσιεύθηκε στις 05.09. 

2014 στην Επίσημη Εφημε-

ρίδα (ΕΕ 2014 C 301/5) 

τροποποίηση του ελληνικού 

καθεστώτος ενισχύσεων 

βάσει του Γενικού Απαλλακ-

τικού Κανονισμού (Κανονι-

σμός 800/2008), με τίτλο 

«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία 

Ελλάδας- Γερμανίας 2013-

2015». Στόχος του εν λόγω 

καθεστώτος είναι η ενθάρ-

ρυνση των ελληνικών φο-

ρέων για διεθνή συνεργασία 

Έρευνας & Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (Ε&Τ) με αντί-

στοιχους φορείς της Γερμα-

νίας, μέσω της από κοινού 

εκτέλεσης ερευνητικών και 

τεχνολογικών έργων σε επι-

στημονικά πεδία που ορί-

στηκαν από τις συμμετέχου-

σες χώρες (υγεία, βιο-

οικονομία, ενέργεια, κοινω-

νικές επιστήμες με εστίαση 

στην οικονομική κρίση, 

έρευνα για την ψηφιοποίη-

ση των προσωπικών υπηρε-

σιών και για εφαρμογές τεχ-

νολογιών πληροφορικής 

στον τομέα των υπηρεσιών, 

νανοτεχνολογία, photonics/ 

οπτικές τεχνολογίες). 

Η χρηματοδότηση του κα-

θεστώτος θα γίνει μέσω  

ΕΤΠΑ και χορηγούσα αρχή 

είναι η Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παι-

δείας, Διά βίου Μάθησης & 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού. 

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τα μη συνδεδεμένα νησιά – 

SA.32060 

θεστώς εγγυήσεων που α-

φορά την ηλεκτροδότηση 

των μη διασυνδεδεμένων 

νησιών. 

καθεστώς ενισχύσεων – εγ-

γυήσεις – μη διασυνδεδεμέ-

νοι νήσοι – ηλεκτροδότηση 

– ΥΓΟΣ  

H Επιτροπή, με απόφαση 

που εξέδωσε στις 16.09. 

2014, αποφάσισε να μην 

προβάλει αντιρρήσεις ανα-

φορικά με το ελληνικό κα-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158382&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=44189
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158382&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=44189
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158382&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=44189
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158382&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=44189
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158382&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=44189
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158382&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=44189
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158382&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=44189
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:301:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:301:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:301:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:301:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:301:FULL&from=EN
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Η Επιτροπή ενέκρινε συμβάσεις παραχώρησης έργων σχετικά με 

την κατασκευή του Ελληνικού Αυτοκινητόδρομου Μορέα - S.A. 

39224 

μό απόφασης SA.39224 και 

θα είναι διαθέσιμη μόλις 

διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_39224 

Επιτροπή – Ελληνικός Αυτο-

κινητόδρομος Μορέα – κρα-

τική εγγύηση 

H Επιτροπή, με απόφαση 

που εξέδωσε στις 27.10. 

2014, αποφάσισε να μην 

προβάλει αντιρρήσεις ανα-

φορικά με την ενίσχυση που 

χορηγήθηκε με τη μορφή 

εγγύησης για την κατασκευή 

αυτοκινητοδρόμου στην πε-

ριοχή της Αρκαδίας στo 

πλαίσιo κατασκευής του 

Εθνικού Αυτοκινητόδρομου 

Μορέα. 

Η διάρκεια του μέτρου ορί-

στηκε από τις 01.01.2015 

έως τις 28.02.2033. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης της Επιτρο-

πής θα δημοσιευτεί με αριθ-

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_32060 

Το εγκριθέν καθεστώς έχει 

διάρκεια μέχρι τις 17.02. 

2019. 

Νομική βάση για την από-

φαση της Επιτροπής αποτέ-

λεσε το άρθρο 106 παρ. 2 

ΣΛΕΕ που αφορά τις ΥΓΟΣ.  

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης της Επιτρο-

πής θα δημοσιευτεί με αριθ-

μό απόφασης SA.32060 και 

θα είναι διαθέσιμη μόλις 

διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα απορρήτου. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η υπηρεσία διακοψιμότητας δεν συνιστά 

κρατική ενίσχυση – SA.38711 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης της Επιτρο-

πής θα είναι διαθέσιμη μό-

λις διευθετηθούν τυχόν ζη-

τήματα απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_38711 

Επιτροπή – ΑΔΜΗΕ – υπηρε-

σία διακοψιμότητας 

Το εξεταζόμενο μέτρο αφο-

ρά την υπογραφή συμβάσε-

ων μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και 

των μεγάλων καταναλωτών 

ηλεκτρικού ρεύματος (βιο-

μηχανίες), βάσει των ο-

ποίων, οι τελευταίοι θα 

προσφέρουν μέρος των δι-

κών τους ηλεκτρικών φορτί-

ων, έναντι αμοιβής και εφό-

σον παραστεί ανάγκη, σε 

περιόδους μεγάλης αιχμής, 

περικόπτοντας τη δική τους 

κατανάλωση. Κατά την Επι-

τροπή το ως άνω μέτρο δεν 

συνιστά κρατική ενίσχυση. 

Το μέτρο θα διαρκέσει από 

15.10.2014 έως 14.10. 

2017. 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Οκτώβριος 

2014 

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

legal-content/EL/TXT/

PDF/?

uri=CELEX:52014XC0927

(03)&from=EL 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση –   

Οκτώβριος 2014 

Η Επιτροπή δημοσίευσε 

στην Επίσημη Εφημερίδα 

(ΕΕ 2014 C 338/28) τα τρέ-

χοντα επιτόκια ανάκτησης 

και τα επιτόκια αναφοράς/

προεξόφλησης κρατικών 

ενισχύσεων για τα 28 κράτη 

μέλη, που ισχύουν από την 

1η Οκτωβρίου 2014. Ειδικά 

για την Ελλάδα, το τρέχον 

επιτόκιο ανέρχεται σε πο-

σοστό 0,53%.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39224
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39224
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39224
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39224
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32060
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32060
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32060
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32060
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38711
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38711
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38711
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38711
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0927(03)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0927(03)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0927(03)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0927(03)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0927(03)&from=EL
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

μης ενίσχυσης, χωρίς να 

ενημερώσει σχετικά την  

Επιτροπή, ζητώντας παράτα-

ση της προθεσμίας ανάκτη-

σης, δεν εκπληρώνει προση-

κόντως την υποχρέωσή του 

προς ανάκτηση  

 

 

ΔΕΕ C-242/13, 17.09.2014, 

Commerz Nederland NV 

Λέξεις κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή — 

έννοια ενίσχυσης — εγγυή-

σεις παρασχεθείσες από 

δημόσια επιχείρηση για τη 

χορήγηση πιστώσεων σε 

τρίτους δανειολήπτες — τεκ-

μήριο αντιθέσεως του δημο-

σίου φορέα στον οποίο ανή-

κει η επιχείρηση — καταλο-

γισμός των εγγυήσεων στο 

Δημόσιο 

Νομικό ζήτημα 

Εγγυήσεις δημοτικής επιχεί-

ρησης υπέρ ιδιωτών που 

παρείχε ο διαχειριστής της, 

αποκρύπτοντας το γεγονός 

αυτό σκοπίμως και κατά 

παράβαση του καταστατι-

κού της επιχείρησης, είναι 

δυνατόν να μην καταλογι-

σθούν στο δημόσιο, εάν α-

ποδειχθεί επαρκώς η μη 

εμπλοκή του δημοσίου 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-601/11, 26.09. 

2014, Dansk Automat Bran-

cheforening / Επιτροπή, 

ΓεΔΕΕ Τ-615/11, 26.09. 

2014, Royal Scandinavian 

Casino Arhus I/S / Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατική ενίσχυση για την 

ανάπτυξη συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων — χαμηλό-

τεροι φόροι σε διαδικτυακά 

τυχερά παιχνίδια — απαρά-

ΔΕΕ C-533/12 P, 

04.09.2014, Société natio-

nale maritime Corse-

Méditerranée (SNCM) SA/ 

Επιτροπή και ΔΕΕ C-536/ 

12 P, 04.09.2014, Γαλλία/ 

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις — θα-

λάσσιες ενδομεταφορές — 

κριτήριο ιδιώτη επενδυτή — 

κοινωνική πολιτική των κρα-

τών μελών — ενίσχυση ανα-

διάρθρωσης — αίτηση αναι-

ρέσεως — περιθώριο εκτίμη-

σης της Επιτροπής — έκταση 

του δικαστικού ελέγχου του 

ΓεΔΕΕ — καταβολή συμπλη-

ρωματικών αποζημιώσεων 

απολύσεως 

Νομικό ζήτημα 

Η ιδιωτικοποίηση μιας δημό-

σιας επιχείρησης μέσω της 

πώλησής της σε αρνητική 

τιμή και χωρίς να υπάρχουν 

προοπτικές, έστω μακρο-

χρόνιας, οικονομικής απο-

δοτικότητας, ενέχει στοιχεία 

κρατικής ενίσχυσης  

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-461/12, 

09.09.2014, Hansenstadt 

Lübeck/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις — αερο-

λιμενικά τέλη — αερολιμένας 

της Λυβέκης — απόφαση 

περί κινήσεως της επίσημης 

διαδικασίας του άρθρου 

108 παρ. 2 ΣΛΕΕ — άρθρο 

107 παρ. 1 ΣΛΕΕ — πρόδηλη 

πλάνη εκτίμησης 

Νομικό ζήτημα 

Ο επιλεκτικός χαρακτήρας 

μιας κλίμακας τελών που 

καθορίζεται από δημόσιο 

φορέα εκτιμάται μόνον ως 

προς τις επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν την επίμαχη 

υπηρεσία και όχι ως προς 

τις επιχειρήσεις που δεν 

μπορούν ή δεν επιθυμούν να 

προβούν σε τέτοια χρήση 

 

 

ΓεΔΕΕ T-425/11, 11.09. 

2014, Ελλάδα/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

έννοια κρατικής ενίσχυσης 

— οικονομικό πλεονέκτημα – 

ελληνικά καζίνο — σύστημα 

καθορισμού διαφορετικών 

τιμών εισιτηρίων και επιβολή 

φόρου 80% επί αυτών — 

απόφαση κηρύσσουσα την 

ενίσχυση μη συμβατή με την 

εσωτερική αγορά 

Νομικό ζήτημα 

Η επιβολή ενιαίου φόρου 

80% επί διαφορετικών τι-

μών εισιτηρίων που ισχύουν 

για κάθε καζίνο και η συνα-

φής λογιστική διαφορά που 

προκύπτει δεν συνιστά οικο-

νομικό πλεονέκτημα υπέρ 

των καζίνο με χαμηλότερη 

τιμή εισιτηρίου 

 

 

ΔΕΕ C-527/12, 11.09.2014, 

Επιτροπή/Γερμανία 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις ασύμ-

βατες με την εσωτερική αγο-

ρά — υποχρέωση ανάκτησης 

— παράβαση κράτους με-

λους — Κανονισμός (ΕΚ) 

659/1999 — μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν από τα 

κράτη — αρχή της δικονομι-

κής αυτονομίας των κρατών 

Νομικό ζήτημα 

Κράτος μέλος που επιλέγει 

να κινήσει χρονοβόρες δια-

διαδικασίες αστικού δικαίου 

για την ανάκτηση παράνο-
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ΓεΔΕΕ Τ-517/12, 16.10. 

2014, Alro SA/Επιτροπή, Τ-

129/13, 16.10.2014, Alpiq 

RomIndustries και Alpiq 

RomEnergie/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

ηλεκτρική ενέργεια — προτι-

μησιακή τιμολόγηση — από-

φαση περί κινήσεως της 

διαδικασίας έρευνας — πρά-

ξη μη δεκτική προσφυγής — 

μέτρο ενίσχυσης πλήρως 

εκτελεσθέν, εν μέρει, κατά 

τον χρόνο έκδοσης της από-

φασης και, εν μέρει, κατά 

τον χρόνο άσκησης της 

προσφυγής 

Νομικό ζήτημα 

Η απόφαση για κίνηση της 

επίσημης διαδικασίας έρευ-

νας, για μέτρο ενίσχυσης 

που δεν εφαρμόζεται πλέον, 

δεν συνεπάγεται άμεσα, 

βέβαια και επαρκώς δε-

σμευτικά αποτελέσματα και, 

συνεπώς, δεν αποτελεί πρά-

ξη δεκτικής προσφυγής 

 

 

ΓεΔΕΕ T-308/11, 16.10. 

2014, Eurallumina SpA/

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

έννοια κρατικής ενίσχυσης 

— προτιμησιακή τιμολόγηση 

ηλεκτρικού ρεύματος — πε-

ριφερειακές ενισχύσεις λει-

τουργικού χαρακτήρα — 

στρέβλωση ανταγωνισμού — 

απόφαση  που κηρύσσει την 

ενίσχυση μη συμβιβάσιμη με 

την εσωτερική αγορά 

Νομικό ζήτημα 

Η προτιμησιακή τιμολόγηση 

αγοράς ηλεκτρικού ρεύμα-

τος στη Σαρδηνία, στοχεύο-

ντας στην ευθυγράμμιση 

αυτών των τιμών με εκείνες 

δεκτο – έλλειψη ενεργητικής 

νομιμοποίησης – κανονιστι-

κή πράξη για την εφαρμογή 

της οποίας απαιτούνται εκ-

τελεστικά μέτρα  

Νομικό ζήτημα 

Οι επιχειρήσεις καζίνο δεν 

μπορούν να προσβάλουν 

παραδεκτά απόφαση της 

Επιτροπής, η οποία διαπι-

στώνει τη μη ύπαρξη ενίσχυ-

σης υπέρ των διαδικτυακών 

καζίνων-ανταγωνιστών τους, 

διότι δεν απέδειξαν ότι η 

ανταγωνιστική τους θέση 

θίγεται με ιδιαίτερο τρόπο 

σε σχέση με τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις που έχουν 

άδεια εκμετάλλευσης τυχε-

ρών παιχνιδιών 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-542/11, 08.10. 

2014, Αλουμίνιον ΑΕ/Επι-

τροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις — προτι-

μησιακό τιμολόγιο ηλεκτρι-

κής ενέργειας βάσει σύμβα-

σης — απόφαση κηρύσσου-

σα την ενίσχυση παράνομη 

και μη συμβατή με την εσω-

τερική αγορά — καταγγελία 

της σύμβασης — προσωρινή 

δικαστική αναστολή των 

συνεπειών της καταγγελίας 

της σύμβασης — νέα ενίσχυ-

ση 

Νομικό ζήτημα 

Απόφαση ασφαλιστικών 

μέτρων για την επανεφαρ-

μογή μέτρου υφιστάμενης 

ενίσχυσης που δεν μεταβά-

λει ουσιωδώς τη βάση, τα 

όρια ή τον τρόπο εφαρμο-

γής του εν λόγω μέτρου, δεν 

αποτελεί νέα ενίσχυση κατά 

την έννοια του άρθρου 108 

παρ. 3 ΣΛΕΕ 

 

ΔΕΕ C-522/13, 09.10.2014, 

Ministerio de Defensa, Na-

vantia S.A. 

Λέξεις κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή — 

άρθρο 107 παράγραφος 1, 

ΣΛΕΕ — έννοια του όρου 

κρατική ενίσχυση — φόρος 

ακίνητης περιουσίας επί 

οικοδομημένων και μη ακι-

νήτων — φορολογική απαλ-

λαγή 

Νομικό ζήτημα 

Η απαλλαγή από φόρο ακί-

νητης περιουσίας υπέρ δη-

μόσιας επιχείρησης, η οποία 

δραστηριοποιείται σε αντα-

γωνιστική αγορά και στην 

οποία παραχωρήθηκε η 

χρήση δημόσιας έκτασης, 

ενδέχεται να συνιστά παρά-

νομη κρατική ενίσχυση 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-177/10, 16.10. 

2014, Alcoa Trasformazioni 

Srl/Επιτροπή  

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις — ηλεκ-

τρική ενέργεια — προτιμη-

σιακό τιμολόγιο — απόφαση 

κηρύσσουσα την ενίσχυση 

ασύμβατη προς την κοινή 

αγορά και διατάσσουσα την 

ανάκτησή της — πλεονέκτη-

μα — νέα ενίσχυση 

Νομικό ζήτημα 

Μηχανισμός αντιστάθμισης 

που χρηματοδοτείται μέσω 

οιονεί φόρου, ο οποίος α-

παλλάσσει μια εταιρία πα-

ραγωγής αλουμινίου από 

την καταβολή μέρους του 

κόστους της ηλεκτρικής  

ενέργειας που καταναλώνει, 

συνιστά ασυμβίβαστη κρατι-

κή ενίσχυση 
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Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναίρεσης — κρατι-

κές ενισχύσεις — εξαίρεση 

ταμείου συντάξεων από την 

καταβολή εισφοράς σε τα-

μείο προστασίας συντάξε-

ων — επιλεκτικός χαρακτή-

ρας του μέτρου  

Νομικό ζήτημα 

Εγγύηση του δημοσίου που 

χορηγήθηκε χωρίς προμή-

θεια και αφορά υποχρεώ-

σεις συνταξιοδοτικού τα-

μείου εταιρίας, το οποίο 

εξαιρείται από την υποχρέ-

ωση καταβολής εισφοράς 

στο ταμείο προστασίας 

συντάξεων, συνιστά παρά-

νομη κρατική ενίσχυση 

που πληρώνουν οι ανταγω-

νιστικές εταιρίες στην EE, 

δεν αντισταθμίζει περι-

φερειακά μειονεκτήματα 

στρεβλώνοντας τον αντα-

γωνισμό 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-268/13, 21.10. 

2014, Ιταλία/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

μη συμμόρφωση σε απόφα-

ση του Δικαστηρίου που 

διαπιστώνει παράβαση 

κράτους μέλους — υποχρέ-

ωση ανάκτησης — χρηματι-

κές κυρώσεις — διαδικα-

σίες αφερεγγυότητας — 

επιχειρήσεις σε διαδικασία 

πτώχευσης — οριστική παύ-

ση εργασιών — βάρος από-

δειξης 

Νομικό ζήτημα 

H αναγγελία κράτους με-

λους ως πτωχευτικού πι-

στωτή, βάσει απαίτησής 

του που αφορά ανάκτηση 

παράνομης ενίσχυσης, εκ-

πληρώνει την υποχρέωση 

του κράτους μέλους προς 

ανάκτηση, μόνο στην περί-

πτωση που η πτωχευτική 

διαδικασία οδηγεί σε ορι-

στική παύση των εργασιών 

της επιχείρησης που έλαβε 

την παράνομη ενίσχυση.  

 

 

ΔΕΕ C-620/13 P, 

22.10.2014, British 

Τelecommunications plc/ 

Επιτροπή  



 

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 
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Η νομική επιθεώρηση       

ΔηΣΚΕ & αγορά για το 

έτος 2014 διατίθεται σε 
ηλεκτρονική   μορφή με 

πλούσιο υλικό σε  θέμα-

τα δημοσίων συμβάσε-

ων και κρατικών ενισχύ-

σεων 

Για περισσότερες  πλη-

ροφορίες και συνδρο-

μές επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του περιοδι-

κού                        

http://www.diske.gr/   

ή επικοινωνήστε μαζί 

μας στο τηλέφωνο 

2310 476103 ή απο- 
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

