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εκατ. ευρώ, διότι η ΑτΕ συ-

νέχισε να επωφελείται του 

προτιμησιακού τιμολογίου 

κατά το χρονικό διάστημα 

από την έκδοση της απόφα-

σης των ασφαλιστικών μέ-

τρων (από 05.01.2007) έως 

την έκδοση της απόφασης 

του Πολυμελούς Πρωτοδι-

κείου (06.03.2008). Κατά 

την Επιτροπή, επρόκειτο για 

«νέα» ενίσχυση, η οποία, 

δεδομένου ότι δεν ήταν του 

ίδιου επιπέδου με το τιμολό-

γιο που ίσχυε για τους 

άλλους μεγάλους βιομηχανι-

κούς καταναλωτές ηλεκτρι-

κής ενέργειας υψηλής τά-

σεως, δεν ήταν συμβατή. Για 

τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή 

υποχρέωσε την Ελληνική 

Δημοκρατία να ανακτήσει 

την ενίσχυση από την ΑτΕ. 

Κατόπιν προσφυγής που 

Προτιμησιακό τιμολόγιο βά-

σει συμβάσεως – απόφαση 

κηρύσσουσα την ενίσχυση 

συμβατή – καταγγελία σύμ-

βασης – δικαστική αναστο-

λή των συνεπειών της κα-

ταγγελίας – απόφαση κη-

ρύσσουσα την ενίσχυση πα-

ράνομη – διάκριση «υφι-

στάμενης ενίσχυσης» και 

«νέας ενίσχυσης»  

Το 1960, η Δημόσια Επιχεί-

ρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 

σύναψε με την Αλουμίνιον 

της Ελλάδος (ΑτΕ), ελληνική 

εταιρεία παραγωγής αλου-

μινίου, σύμβαση, δυνάμει 

της οποίας η πρώτη παρεί-

χε στη δεύτερη ηλεκτρική 

ενέργεια με προτιμησιακό 

τιμολόγιο. Η σύμβαση επρό-

κειτο να λήξει στις 31 Μαρ-

τίου 2006, εκτός εάν παρα-

τεινόταν σύμφωνα με τους 

όρους της. Με απόφαση 

της 23ης Ιανουαρίου 1992, 

η Επιτροπή εκτίμησε ότι το 

προτιμησιακό τιμολόγιο της 

ΑτΕ συνιστούσε συμβατή 

κρατική ενίσχυση. 

Τον Φεβρουάριο του 2004 

η ΔΕΗ γνωστοποίησε στην 

ΑτΕ την πρόθεσή της να 

καταγγείλει από 1ης Απριλί-

ου 2006 τη σύμβαση του 

1960. Η ΑτΕ αμφισβήτησε 

την καταγγελία της συμβά-

σεως ενώπιον των ελληνι-

κών δικαστηρίων. Με από-

φαση της 5ης Ιανουαρίου 

2007, το Μονομελές Πρω-

τοδικείο Αθηνών, αποφασί-

ζοντας με τη διαδικασία 

των ασφαλιστικών μέτρων, 

ανέστειλε προσωρινώς τις 

συνέπειες της εν λόγω κα-

ταγγελίας και παρέτεινε την 

ισχύ του προτιμησιακού 

τιμολογίου υπέρ της ΑτΕ. Η 

ΔΕΗ προσέφυγε σε δεύτερο 

βαθμό ενώπιον του Πολυμε-

λούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών, το οποίο, με απόφαση 

της 6ης Μαρτίου 2008, 

επικύρωσε την καταγγελία 

της συμβάσεως του 1960 

από την έκδοση της απόφα-

σής του. 

Με απόφαση της 13ης Ιου-

λίου 2011, η Επιτροπή θεώ-

ρησε ότι η Ελλάδα είχε πα-

ρανόμως χορηγήσει στην 

ΑτΕ κρατική ενίσχυση 17,4 

Δεκτή αναίρεση ΔΕΗ 
κατά απόφασης ΓεΔΕΕ 
στη διαμάχη με  Αλουμί-
νιον 

Η Επιτροπή εγκρίνει την 
προβλεπόμενη στήριξη 
προς την Τράπεζα Αττι-
κής 

Έγκριση ελληνικού κα-
θεστώτος ενισχύσεων σε 
γεωργία, δασοκομία, 
αλιεία 
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σης για την κατασκευή 
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Η Επιτροπή εγκρίνει την προβλεπόμενη στήριξη προς την Τράπεζα 

Αττικής — SA.46558 

ελληνικό Δημόσιο και ονο-

μαστικής αξίας 380 εκατ. €, 

ετήσιας λήξης, έναντι τέλους 

ανερχόμενου σε 99 μονάδες 

βάσης. 

Σύμφωνα με τις ελληνικές 

αρχές, το υπό κρίση μέτρο 

συνιστά κρατική ενίσχυση 

κατά την έννοια του άρθρου 

107 § 1 ΣΛΕΕ, η οποία, 

Τράπεζα Αττικής – ομόλογο 

με εγγύηση ελληνικού Δημο-

σίου – άρση σοβαρής διατα-

ραχής οικονομίας – επιδεί-

νωση ρευστότητας  

Στις 6 Οκτωβρίου 2016, οι 

ελληνικές αρχές κοινοποίη-

σαν στην Επιτροπή μέτρο 

χορήγησης κρατικής εγγύη-

σης σε ομόλογα εκδόσεως 

της Τράπεζας Αττικής, στο 

πλαίσιο της υποχρέωσης 

που έχουν αναλάβει, δυνά-

μει της από 29 Ιουνίου 

2016 απόφασης της Επιτρο-

πής σχετικά με την παράτα-

ση ελληνικού καθεστώτος 

εγγυήσεων για τις τράπεζες. 

Σύμφωνα με αυτό, η Τράπε-

ζα αιτείται την έκδοση ομο-

λόγου, εγγυημένου από το 

Συγκεκριμένα, το εθνικό 

δικαστήριο που επιλαμβάνε-

ται διαφοράς με αντικείμενο 

σύμβαση που συνιστά μέτρο 

ενίσχυσης και αποφασίζει 

με τη διαδικασία των ασφα-

λιστικών μέτρων, υποχρεού-

ται να κοινοποιεί στην Επι-

τροπή κάθε ασφαλιστικό 

μέτρο που το ίδιο διατάσσει 

και που επηρεάζει την ερμη-

νεία και την εφαρμογή του 

μέτρου ενίσχυσης και έχει, 

ενδεχομένως, συνέπειες 

όσον αφορά είτε τη λειτουρ-

γία της εσωτερικής αγοράς 

και τον ανταγωνισμό είτε 

απλώς τη διάρκεια ισχύος 

του. 

http://curia.europa.eu/

juris/document/

docu-

ment.jsf;jsessionid=9ea7d0

f130d68777b8b4156f421

19228bf4684c3c300.e34K

axiLc3eQc40LaxqMbN4Pah

aRe0?

text=&docid=184859&pag

eIndex=0&doclang=EL&mo

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

=1&cid=487089 

άσκησε η ΑτΕ, το Γενικό Δι-

καστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ακύρωσε την από-

φαση της Επιτροπής, με 

απόφασή του της 8ης Ο-

κτωβρίου 2014, κρίνοντας 

ότι η επίμαχη ενίσχυση πρέ-

πει να χαρακτηριστεί ως 

«υφιστάμενη». 

Η ΔΕΗ, υποστηριζόμενη από 

την Επιτροπή, άσκησε αναί-

ρεση ενώπιον του Δικαστη-

ρίου, υποστηρίζοντας ότι η 

απόφαση του Γενικού Δι-

καστηρίου είναι νομικά ε-

σφαλμένη. Με την υπό κρί-

ση απόφασή του, το Δικα-

στήριο αναιρεί την απόφαση 

του Γενικού Δικαστηρίου και 

αναπέμπει την υπόθεση σε 

αυτό προς επανεξέταση. 

Ειδικότερα, το Δικαστήριο 

σημειώνει ότι το Γενικό Δι-

καστήριο ερμήνευσε κατά 

τρόπο εσφαλμένο τη νομο-

λογία του ΔΕΕ και υπέπεσε 

σε πλάνη περί το δίκαιο, 

καθώς έκρινε ότι η πρώτη 

απόφαση ασφαλιστικών μέ-

τρων δεν συνιστά θέσπιση 

νέας ενισχύσεως ή τροπο-

ποίηση υφιστάμενης ενισχύ-

σεως. Συναφώς, το Δικαστή-

ριο επισημαίνει ότι η διάρ-

κεια ισχύος της υφιστάμε-

νης ενισχύσεως αποτελεί 

στοιχείο ικανό να επηρεάσει 

την εκ μέρους της Επιτρο-

πής εκτίμηση της συμβατό-

τητάς της. 

Συνεπώς, η πρώτη απόφαση 

ασφαλιστικών μέτρων των 

ελληνικών δικαστηρίων 

(απόφαση με την οποία τρο-

ποποιήθηκαν τα συμφωνη-

θέντα με τη σύμβαση του 

1960 χρονικά όρια εφαρμο-

γής του προτιμησιακού τιμο-

λογίου και, συνακόλουθα, τα 

χρονικά όρια ισχύος υφιστά-

μενης ενίσχυσης) συνιστά 

τροποποίηση υφιστάμενης 

ενίσχυσης και, συνεπώς, 

«νέα» ενίσχυση. 

Δεύτερον, το Δικαστήριο 

εκτίμησε ότι το Γενικό Δι-

καστήριο υπέπεσε σε πλάνη 

περί το δίκαιο, όταν απο-

φάνθηκε ότι τα εθνικά δι-

καστήρια που αποφασίζουν 

με τη διαδικασία των ασφα-

λιστικών μέτρων, όπως εν 

προκειμένω, έχουν την ευχέ-

ρεια να μην τηρούν τις υπο-

χρεώσεις που υπέχουν στο 

πλαίσιο του ελέγχου των 

κρατικών ενισχύσεων. Το 

Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, 

αντιθέτως, τα εθνικά δικα-

στήρια οφείλουν να μεριμ-

νούν για την τήρηση των 

κανόνων δικαίου της Ένω-

σης σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις και υπέχουν υ-

ποχρέωση καλόπιστης συ-

νεργασίας με τα θεσμικά 

όργανα της Ένωσης. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68777b8b4156f42119228bf4684c3c300.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68777b8b4156f42119228bf4684c3c300.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68777b8b4156f42119228bf4684c3c300.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68777b8b4156f42119228bf4684c3c300.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68777b8b4156f42119228bf4684c3c300.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68777b8b4156f42119228bf4684c3c300.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68777b8b4156f42119228bf4684c3c300.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68777b8b4156f42119228bf4684c3c300.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68777b8b4156f42119228bf4684c3c300.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68777b8b4156f42119228bf4684c3c300.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68777b8b4156f42119228bf4684c3c300.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487089
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d68777b8b4156f42119228bf4684c3c300.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahaRe0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=487089
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της απόφασης έχει δημο-

σιευθεί με τον αριθμό υπό-

θεσης SA.46558 στο Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_46558 

όμως, είναι συμβατή, σύμ-

φωνα με το άρθρο 107 § 3 

β ΣΛΕΕ, καθώς είναι απα-

ραίτητη, για να άρει σοβαρή 

διαταραχή στην οικονομία 

της Ελλάδας. Περαιτέρω, 

θεωρούν ότι το μέτρο εμπί-

πτει στις διατάξεις του 

άρθρου 32 § 4 περ. δ ii της 

Οδηγίας 2014/59 για την 

ανάκαμψη και εξυγίανση 

των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι το 

μέτρο συνιστά κρατική ενί-

σχυση συμβατή, κατά την 

έννοια του άρθρου 107 § 3 

στ. β ΣΛΕΕ, καθώς το έκρινε 

κατάλληλο, αφού στοχεύει 

να στηρίξει την κατάσταση 

ρευστότητας της τράπεζας. 

Περαιτέρω, το μέτρο είναι 

απαραίτητο, δεδομένης της 

ταχείας επιδείνωσης της 

ρευστότητας της τράπεζας, 

λόγω της αρνητικής δημοσι-

ότητας που προηγήθηκε και 

της σε μεγάλο βαθμό εξάρ-

τησης της τράπεζας από τον 

Μηχανισμό Παροχής Έκτα-

κτης Ρευστότητας (ELA). 

Ακόμη, σύμφωνα με την 

Επιτροπή, το μέτρο είναι 

στοχευμένο και περιορισμέ-

νο σε έκταση και χρόνο, ενώ 

μέσω μίας σειράς υποχρεώ-

σεων που επιβάλλονται στην 

τράπεζα, διασφαλίζεται και 

η αναλογικότητά του. Τέλος, 

το μέτρο δεν αντίκειται στο 

άρθρο 32 § 4 περ. δ ii της 

Οδηγίας 2014/59. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

1.2.1.2 αντίστοιχα του με-

ρους ΙΙ των Κατευθυντήριων 

Γραμμών σχετικά με τις κρα-

τικές ενισχύσεις στον γεωρ-

γικό και τον δασονομικό 

τομέα και στις αγροτικές 

περιοχές για την περίοδο 

2014-2020.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης έχει δημοσι-

ευθεί με τον αριθμό υπόθε-

σης SA.45002 στο Μητρώο 

Κρατικών Ενισχύσεων στον 

ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_45002 

Καθεστώς ενισχύσεων – 

γεωργία – δασοκομία – α-

λιεία – ζημίες στη φυτική 

και ζωική παραγωγή – ζη-

μίες στα μέσα παραγωγής – 

θεομηνίες  

Τον Μάρτιο του 2016, οι 

ελληνικές αρχές κοινοποίη-

σαν στην Επιτροπή σχέδιο 

Κοινής Υπουργικής Απόφα-

σης (ΚΥΑ) του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και του Αναπλη-

ρωτή Υπουργού Οικονομι-

κών με τίτλο «Κανονισμός 

Κρατικών Οικονομικών Ενι-

σχύσεων». Με αυτήν καθορί-

ζονταν οι όροι, οι προϋποθέ-

σεις, οι περιορισμοί και οι 

διαδικασίες σχετικά με την 

έγκριση και καταβολή κρατι-

κών οικονομικών ενισχύσε-

ων στους γεωργούς και κτη-

νοτρόφους, σε περίπτωση 

ζημιών στη φυτική και ζωική 

παραγωγή ή στα μέσα πα-

ραγωγής που προκαλούνται 

από απρόβλεπτα γεγονότα, 

όπως θεομηνίες, δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες κ.λπ.. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο σχέδιο ΚΥΑ, το κάθε-

στώς θα αρχίσει να ισχύει 

μετά την έγκρισή του από 

την Επιτροπή και θα διαρκέ-

σει μέχρι 31.12.2020, ενώ 

οι αποζημιώσεις θα κατα-

βάλλονται στους δικαιού-

χους εντός τεσσάρων ετών 

από την ημερομηνία επέλευ-

σης του συμβάντος, σύμφω-

να με τους ειδικότερους 

όρους και προϋποθέσεις 

που περιλαμβάνονται στο 

κείμενο του σχεδίου.  

Η Επιτροπή έκρινε ότι το εν 

λόγω καθεστώς συνιστά 

συμβατή κρατική ενίσχυση, 

σύμφωνα με το άρθρο 107 

§§ 2 β και  3 γ ΣΛΕΕ, εφό-

σον πληρούνται οι προϋπο-

θέσεις των σχετικών διατά-

ξεων που διέπουν τη χορή-

γηση ενισχύσεων δυνάμει 

των τμημάτων 1.2.1.1 και 

Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων σε γεωργία, δασοκομία, 

αλιεία — SA.45002 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46558
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46558
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46558
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46558
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45002
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45002
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45002
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45002
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ενώ περαιτέρω, ικανοποιεί 

και τις κοινές αρχές αξιολό-

γησης που ισχύουν για το 

σύνολο του τμήματος 1.2 

των Κατευθυντήριων Γραμ-

μών. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης έχει δημο-

σιευθεί με τον αριθμό υπό-

θεσης SA.44999 στο Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_44999 

Αγρότες – καθεστώς ενισχύ-

σεων – ζημίες από θεομηνί-

ες – ανασύσταση φυτικού 

κεφαλαίου  – απώλεια εισο-

δήματος λόγω ανασύσταση 

φυτικού κεφαλαίου – απώ-

λεια παραγωγής – κατά-

στροφή αποθηκευμένων 

γεωργικών προϊόντων 

Τον Μάρτιο του 2016, οι 

ελληνικές αρχές κοινοποίη-

σαν στην Επιτροπή καθε-

στώς ενισχύσεων, το οποίο 

αποσκοπεί στην επανόρθω-

ση των ζημιών που υπέστη-

σαν οι Έλληνες γεωργοί μετά 

από θεομηνίες ή δυσμενή 

καιρικά φαινόμενα, που 

μπορούν να εξομοιωθούν με 

θεομηνίες, συνολικού προϋ-

πολογισμού 1.500.000 €. Οι 

ενισχύσεις αυτές καταβάλ-

λονται με τη μορφή επιδοτή-

σεων και διακρίνονται: α) σε 

ενισχύσεις για την ανασύ-

σταση φυτικού κεφαλαίου 

και την αποκατάσταση ζημι-

ών παγίου κεφαλαίου και β) 

σε ενισχύσεις για απώλεια 

εισοδήματος λόγω ανασύ-

στασης φυτικού κεφαλαίου, 

για απώλεια παραγωγής και 

καταστροφή αποθηκευμέ-

νων γεωργικών προϊόντων. 

Κατά την κρίση της Επιτρο-

πής, το καθεστώς είναι συμ-

βατό, δυνάμει του άρθρου 

107 §§ 2 β και 3 γ ΣΛΕΕ, 

καθώς τηρούνται τόσο οι 

διατάξεις του τμήματος 

1.2.1.1 (σημεία 328-331, 

333-334, 337-345) όσο και 

του τμήματος 1.2.1.2 

(σημεία 346-348, 351-362) 

των Κατευθυντήριων Γραμ-

μών σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις στον γεωργικό 

και τον δασονομικό τομέα 

και στις αγροτικές περιοχές 

για την περίοδο 2014-2020, 

2η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης νέου σχεδίου ΓΑΚ για τα λιμάνια 

και τα αεροδρόμια 

στάσεων υπολογίζεται πλέον 

με βάση τον εύλογο χρόνο 

απόσβεσης της επένδυσης. 

Σε ό,τι αφορά στα αεροδρό-

μια, η Επιτροπή διευρύνει το 

πεδίο εφαρμογής του Κανο-

νισμού, ώστε να περιλαμβά-

νει αεροδρόμια με ετήσια 

κίνηση έως 150.000 επιβά-

τες, καθώς θεωρεί ότι η χο-

ρήγηση ενίσχυσης σ’ αυτά 

δεν προκαλεί στρεβλώσεις 

στον ανταγωνισμό. Ακόμη, 

προτείνει την περαιτέρω 

απλούστευση των κριτηρίων 

για τη χορήγηση ενισχύ-

σεων, διευκολύνοντας έτσι 

την πραγματοποίηση δημό-

σιων επενδύσεων στα αε-

ροδρόμια. 

Περαιτέρω, στο επικαιρο-

ποιημένο σχέδιο του ΓΑΚ 

Ο Κανονισμός 651/2014 

(εφεξής «ΓΑΚ») διευκόλυνε 

τα κράτη μέλη να εφαρμό-

σουν άμεσα μία σειρά μέ-

τρων κρατικών ενισχύσεων, 

χωρίς να απαιτείται προη-

γούμενη έγκρισή τους από 

την Επιτροπή, επειδή δεν 

θεωρείται πιθανόν ότι αυτές 

μπορούν να προκαλέσουν 

στρεβλώσεις στον ανταγω-

νισμό. Προκειμένου, λοιπόν, 

αφενός, να περιοριστεί ακό-

μη περισσότερο το διοικητι-

κό βάρος που φέρουν οι 

δημόσιες αρχές και οι λοι-

ποί φορείς και, αφετέρου, 

να επικεντρωθεί ο έλεγχος 

κρατικών ενισχύσεων της 

Επιτροπής σε μεγαλύτερες 

υποθέσεις, που προκαλούν 

στρεβλώσεις στον ανταγω-

νισμό, η Επιτροπή ανέλαβε 

την πρωτοβουλία να τροπο-

ποιήσει τον υφιστάμενο 

ΓΑΚ, ώστε να επεκτείνει το 

πεδίο εφαρμογής του και 

για ενισχύσεις χορηγούμε-

νες σε λιμάνια και αεροδρό-

μια.  

Η πρώτη φάση της δημό-

σιας διαβούλευσης του νέου 

σχεδίου του ΓΑΚ ολοκληρώ-

θηκε τον Μάιο του 2016 

και, βάσει των υποβληθέ-

ντων σχολίων, η Επιτροπή 

επικαιροποίησε το κείμενο 

του σχεδίου. Αναφορικά με 

τα λιμάνια, το νέο κείμενο 

περιλαμβάνει περαιτέρω 

απλουστεύσεις σχετικά με 

επενδύσεις μικρής έκτασης, 

ενώ η ανώτατη διάρκεια της 

παραχώρησης των εγκατα-

Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων υπέρ αγροτών για ζη-

μίες από θεομηνίες — SA.44999 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44999
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44999
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44999
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44999
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http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

3398_en.htm 

απλουστεύονται  ακόμη πε-

ρισσότερο οι κανόνες για 

την παροχή ενίσχυσης στις 

επιχειρήσεις που λειτουρ-

γούν στις πλέον απομακρυ-

σμένες περιοχές της ΕΕ, ως 

αποζημίωση για τα επιπλέον 

έξοδα που αντιμετωπίζουν 

αυτές λόγω της απόστασης. 

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει 

την αύξηση των ορίων χορή-

γησης απαλλαγής για τις 

ενισχύσεις στον τομέα του 

πολιτισμού, δεδομένων των 

περιορισμένων επιπτώσεων 

που έχει η χορήγηση τέτοιου 

τύπου ενισχύσεων στον α-

νταγωνισμό. 

Διαπίστωση αδυναμίας ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων και ενόσω 

διαρκεί η επίσημη διαδικασία έρευνας — Τ-219/13 & Τ-220/13 

λεσμα να μη διατάξει την 

ανάκτησή τους. Τέλος, 

έκρινε ότι ούτε το άρθρο 

149 § 4 του TUIR ούτε η 

προβλεπόμενη από το νέο 

καθεστώς του IMU απαλλα-

γή συνιστούν κρατικές ενι-

σχύσεις κατά την έννοια του 

άρθρου 107 § 1 ΣΛΕΕ. Κατά 

της απόφασης αυτής οι 

προσφεύγοντες (ιδιοκτήτης 

ενός τουριστικού καταλύμα-

τος και ιδιωτικό εκπαιδευτι-

κό ίδρυμα) άσκησαν τις υπό 

κρίση προσφυγές, με τις 

οποίες ζητούσαν την ακύρω-

ση της από 19.12.2012 α-

πόφασης της Επιτροπής.  

Στο πλαίσιο των ως άνω 

προσφυγών, το Δικαστήριο 

έκρινε αρχικά ότι, καίτοι 

συνήθως τα κράτη μέλη 

προτείνουν την απόλυτη 

αδυναμία ανακτήσεως κρα-

τικής ενίσχυσης κατά το 

στάδιο της εκτέλεσης της 

απόφασης της Επιτροπής, 

ωστόσο αυτή είναι δυνατόν 

να διαπιστωθεί και κατά το 

στάδιο της επίσημης έρευ-

νας, εφόσον το κράτος μέ-

λος θέσει εγκαίρως στην 

κρίση της Επιτροπής τα 

προβλήματα που συνδέο-

νται με την ανάκτηση της 

επίμαχης ενισχύσεως.  

Περαιτέρω, το Δικαστήριο, 

επιβεβαιώνοντας την κρίση 

της Επιτροπής, κατέληξε ότι, 

εφόσον από τις κτηματολο-

γικές και φορολογικές βά-

σεις δεδομένων δεν μπορού-

απόλυτη αδυναμία ανάκτη-

σης – επίσημη διαδικασία 

έρευνας – ιταλικός δημοτι-

κός φόρος ακίνητης περιου-

σίας – έγκαιρη γνωστοποίη-

ση των ανυπέρβλητων προ-

βλημάτων ανάκτησης από 

το κράτος   

Στις 12 Οκτωβρίου 2010, η 

Επιτροπή αποφάσισε να 

κινήσει την επίσημη διαδικα-

σία έρευνας, σχετικά με την 

απαλλαγή από τον ιταλικό 

δημοτικό φόρο ακίνητης 

περιουσίας (εφεξής «ICI») 

των μη εμπορικών οντοτή-

των που επιδιώκουν ειδι-

κούς σκοπούς. Επιπλέον, 

στην επίσημη διαδικασία 

έρευνας θα περιλαμβανό-

ταν και το άρθρο 149, πα-

ράγραφος 4, του ενιαίου 

νόμου για τη φορολογία ει-

σοδήματος (εφεξής «TUIR»), 

σύμφωνα με το οποίο τα 

κριτήρια για την απώλεια 

της ιδιότητας της μη εμπορι-

κής οντότητας δεν θα εφαρ-

μόζονταν σε σχέση με τα 

εκκλησιαστικά ιδρύματα, 

που έχουν αναγνωριστεί ως 

νομικά πρόσωπα αστικού 

δικαίου, και με τους ερασι-

τεχνικούς αθλητικούς συλλό-

γους. Στις 15 Φεβρουαρίου 

2012, οι ιταλικές αρχές κοι-

νοποίησαν στην Επιτροπή 

την πρόθεσή τους να προ-

βούν στη θέσπιση νέας ρυθ-

μίσεως σχετικά με τον δημο-

τικό φόρο ακίνητης περιου-

σίας και ανακοίνωσαν ότι η 

απαλλαγή από τον ICI θα 

αντικαθίστατο, από 1ης Ια-

νουαρίου 2012, από νέα 

διάταξη σχετικά με την επι-

βολή ενιαίου δημοτικού φό-

ρου (εφεξής «IMU»), η οποία 

αποσκοπούσε, μεταξύ άλ-

λων, στον περιορισμό της 

απαλλαγής από τον IMU 

μόνο για τις ειδικές δραστη-

ριότητες που ασκούνται από 

μη εμπορικές οντότητες «με 

μη εμπορικές μεθόδους». Η 

εν λόγω ρύθμιση προέβλεπε 

επίσης κανόνες που επέτρε-

παν την αναλογική καταβο-

λή του IMU σε περίπτωση 

χρησιμοποιήσεως του ίδιου 

ακινήτου τόσο για εμπορι-

κές όσο και για μη εμπορι-

κές δραστηριότητες.  

Στις 19 Δεκεμβρίου 2012, η 

Επιτροπή εξέδωσε την προ-

σβαλλόμενη απόφαση, με 

την οποία έκρινε, κατ’ αρ-

χάς, ότι η απαλλαγή που 

χορηγήθηκε στο πλαίσιο του 

καθεστώτος του ICΙ στις μη 

εμπορικές οντότητες, οι ο-

ποίες ασκούσαν στα ακίνη-

τά τους ειδικές δραστηριό-

τητες, συνιστούσε παράνο-

μη και ασυμβίβαστη κρατι-

κή ενίσχυση. Παρά ταύτα, η 

Επιτροπή έκρινε ότι, λαμβα-

νομένων υπόψη των ιδιαιτε-

ροτήτων της συγκεκριμένης 

περιπτώσεως, θα ήταν απο-

λύτως αδύνατον για τις ιτα-

λικές αρχές να ανακτήσουν 

τις ενισχύσεις που χορηγή-

θηκαν παράνομα, με αποτέ-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3398_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3398_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3398_en.htm
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 «επιχειρήσεις» κατά τα ανω-

τέρω, δεν μπορεί να θεωρη-

θεί, σύμφωνα με το Δικα-

στήριο, ότι η εν λόγω ρύθμι-

ση εμπίπτει στο πεδίο εφαρ-

μογής του άρθρου 107 § 1 

ΣΛΕΕ.     

http://curia.europa.eu/

juris/document/

document.jsf?

text=&docid=183327&pag

eIndex=0&doclang=EL&mo

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

=1&cid=604712 

http://curia.europa.eu/

juris/document/

document.jsf?

text=&docid=183333&pag

eIndex=0&doclang=FR&mo

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

=1&cid=868580 

σαν να εξαχθούν πληροφο-

ρίες αναφορικά με το είδος 

των δραστηριοτήτων που 

ασκούνταν στα ακίνητα των 

μη εμπορικών οντοτήτων, 

ούτε και μπορούσε να προσ-

διοριστεί με ασφάλεια το 

ύψος της χορηγηθείσας 

ασυμβίβαστης κρατικής ενί-

σχυσης, υπήρχε απόλυτη 

αδυναμία ανάκτησής της 

από τις ιταλικές αρχές. Μά-

λιστα, το Δικαστήριο έκρινε 

πως η Επιτροπή δεν μπορεί 

να συμπεράνει ότι μία επι-

χείρηση επωφελήθηκε κρα-

τικής ενίσχυσης, στηριζόμε-

νη απλώς στην έλλειψη πλη-

ροφοριών, ικανών να στηρί-

ξουν το αντίθετο συμπέρα-

σμα, εφόσον δεν υπάρχουν 

άλλα στοιχεία, που να απο-

δεικνύουν καταφατικώς την 

ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης.  

Επιπλέον, το Δικαστήριο 

απεφάνθη ότι η ρύθμιση του 

TUIR δεν χορηγεί επιλεκτικό 

πλεονέκτημα στα εκκλησια-

στικά ιδρύματα, καθώς δεν 

προβλέπει ότι αυτά θα τε-

λούν σε μόνιμο καθεστώς 

μη εμπορικής οντότητας, 

εφόσον είναι δυνατόν να 

απωλέσουν το καθεστώς 

αυτό με βάση άλλες διατά-

ξεις του ιταλικού δικαίου.   

Τέλος, το Δικαστήριο επανέ-

λαβε ότι στην έννοια της 

«επιχείρησης» υπάγεται κά-

θε φορέας που ασκεί οικο-

νομική δραστηριότητα, ανε-

ξαρτήτως του νομικού κα-

θεστώτος και του τρόπου 

χρηματοδοτήσεώς του. Πε-

ραιτέρω, οικονομική δρα-

στηριότητα θεωρείται κάθε 

δραστηριότητα που συνίστα-

ται στην προσφορά αγαθών 

και υπηρεσιών σε συγκεκρι-

μένη αγορά, ανεξαρτήτως 

του αν η προσφορά έχει 

σκοπό το κέρδος, εφόσον με 

την προσφορά ο φορέας 

ανταγωνίζεται άλλους επι-

χειρηματίες που επιδιώκουν 

κερδοσκοπικό σκοπό. Κατά 

συνέπεια, εφόσον ο IMU 

προβλέπει απαλλαγή μόνο 

για τις οντότητες που δεν 

μπορούν να θεωρηθούν 

Απόφαση ΔΕΕ για τη χρηματοδότηση συντάξεων της France Tele-

com — C-211/15 P  

νους και τους δημοσίους 

υπαλλήλους και όχι τις 

έκτακτες. Επιπλέον, η 

France Telecom κατέβαλε 

στο γαλλικό κράτος εφάπαξ 

το ποσό των 5,7 δις. €, προ-

κειμένου να καλύψει μελ-

λοντικά έξοδα για καταβολή 

συντάξεων.  

Το 2011 η Επιτροπή έκρινε 

ότι το εν λόγω μέτρο χρημα-

τοδότησης συνιστά κρατική 

ενίσχυση, εφόσον μείωνε 

την εισφορά που όφειλε να 

καταβάλει η France Tele-

com στο γαλλικό κράτος, 

προκειμένου να χρηματο-

δοτήσει τις συντάξεις των 

υπαλλήλων της, και ότι η 

ενίσχυση αυτή θα μπορούσε 

Μείωση του αντισταθμίσμα-

τος που καταβάλλεται στο 

Δημόσιο από τη France Tele-

com – απόφαση κηρύσσου-

σα την ενίσχυση συμβατή 

υπό προϋποθέσεις – έννοια 

της «ενισχύσεως» – έννοια 

του «οικονομικού πλεονεκτή-

ματος» – επιλεκτικός χαρα-

κτήρας – επηρεασμός του 

ανταγωνισμού 

Το 1996, με νόμο, η France 

Telecom μετατράπηκε σε 

δημόσια ανώνυμη εταιρεία, 

προκειμένου να εισαχθεί 

στο χρηματιστήριο. Με την 

αφορμή αυτή άλλαξε και το 

σύστημα που ρύθμιζε τη 

χρηματοδότηση των συντά-

ξεων των υπαλλήλων που 

εργάζονταν σ’ αυτήν υπό 

καθεστώς δημοσίων υπαλ-

λήλων. Κατά συνέπεια, οι 

εργοδοτικές εισφορές που 

καταβάλλονταν από τη 

France Telecom στο γαλλικό 

κράτος, με σκοπό να χρημα-

τοδοτήσουν τις συντάξεις 

των ως άνω υπαλλήλων της, 

ορίστηκαν στο ίδιο επίπεδο 

με τις κοινωνικές εισφορές 

και τους φόρους που κατέ-

βαλλαν οι ανταγωνιστές της, 

που λειτουργούσαν στην 

αγορά των τηλεπικοινωνιών. 

Εντούτοις, αυτή η μέθοδος 

εξίσωσης των δαπανών λάμ-

βανε υπόψη της μόνο τις 

συνήθεις δαπάνες που σχε-

τίζονταν με τους εργαζόμε-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183327&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604712
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183327&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604712
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183327&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604712
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183327&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604712
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183327&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604712
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183327&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604712
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183327&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=604712
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183333&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868580
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183333&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868580
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183333&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868580
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183333&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868580
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183333&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868580
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183333&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868580
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183333&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=868580
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj93PHXkcnRAhWFvRQKHQA9BoQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.itespresso.fr%2Ffrance-telecom-passe-orange-65011.html&psig=AFQjCNE7zaJprhowqbIENPhMnpHumbbE8g&ust=1484740922971026
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Έγκριση γερμανικής ενίσχυσης για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού & 

θερμότητας — SA.42393  

Τέλος, το ΔΕΕ καταλήγει ότι 

το ΓεΔΕΕ ορθώς έκρινε ότι η 

εισφορά του εφάπαξ ποσού 

των 5,7 δις. € δεν είχε σχε-

διαστεί, προκειμένου να 

εξισώσει τις εισφορές της 

France Telecom με τις κοι-

νωνικές εισφορές των αντα-

γωνιστών της. Κατά συνέ-

πεια, το ΔΕΕ απέρριψε την 

αίτηση αναίρεσης και επιβε-

βαίωσε την κρίση της Επι-

τροπής, ότι η μεταρρύθμιση 

του καθεστώτος χρηματοδό-

τησης των συνταξιοδοτικών 

εισφορών των υπαλλήλων 

της France Telecom θα μπο-

ρούσε να θεωρηθεί ότι συ-

νιστά συμβατή κρατική ενί-

σχυση υπό ορισμένες προϋ-

ποθέσεις, όπως τις έθεσε η 

Επιτροπή. 

http://curia.europa.eu/

juris/document/

docu-

ment.jsf;jsessionid=9ea7d2

dc30d56b5c19ba5607458

1bbfffd1ea3dbb764.e34Ka

xiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb

0?

text=&docid=184852&pag

eIndex=0&doclang=EL&mo

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

=1&cid=791609 

να θεωρηθεί συμβατή, εάν 

τροποποιούνταν, ούτως 

ώστε να είναι σύμφωνη με 

την αρχή της αναλογικότη-

τας. Συγκεκριμένα, η Επιτρο-

πή επεσήμανε ότι η προβλε-

πόμενη συνεισφορά της 

France Telecom στο γαλλικό 

κράτος δεν ήταν ίση με τις 

κοινωνικές εισφορές που 

κατέβαλαν οι ανταγωνιστές 

της και ζήτησε από τις γαλλι-

κές αρχές να τροποποιή-

σουν τον νόμο του 1996, 

ώστε να λαμβάνει υπόψη 

του και τις έκτακτες δαπά-

νες που σχετίζονται με τους 

εργαζόμενους (λ.χ. εισφορές 

υπέρ του ταμείου ανεργίας). 

Ωστόσο, οι γαλλικές αρχές 

δεν συμφώνησαν με την 

προτεινόμενη τροποποίηση 

και το 2012 η Γαλλία και     

η France Telecom (ήδη   

Orange) προσέφυγαν ενώπι-

ον του ΓεΔΕΕ, ζητώντας να 

ακυρωθεί η απόφαση της 

Επιτροπής, λόγω του ότι η 

υπό κρίση μεταρρύθμιση 

του συστήματος χρηματοδό-

τησης δεν συνιστά, κατά την 

κρίση τους, κρατική ενίσχυ-

ση. Το 2015 το ΓεΔΕΕ απέρ-

ριψε την προσφυγή, επιβε-

βαιώνοντας ότι η εξεταζόμε-

νη μεταρρύθμιση συνιστά 

συμβατή κρατική ενίσχυση 

υπό ορισμένες προϋποθέ-

σεις. Κατά της απόφασης 

αυτής του ΓεΔΕΕ, η France 

Telecom άσκησε αναίρεση 

ενώπιον του ΔΕΕ, το οποίο 

την απέρριψε με την παρού-

σα απόφαση. 

Σύμφωνα με το ΔΕΕ, οι ρυθ-

μίσεις για τις συντάξεις των 

δημοσίων υπαλλήλων της 

France Telecom είναι νομι-

κά διακριτές από τις ρυθμί-

σεις που ισχύουν για τους 

υπαλλήλους των ανταγωνι-

στών της. Κατά συνέπεια, το 

ΓεΔΕΕ ορθώς συμπέρανε ότι 

οι τελευταίες δεν εφαρμό-

ζονται κατά κανόνα στην 

περίπτωση των δημόσιων 

υπαλλήλων της France Tele-

com, και, άρα, ο νόμος του 

1996 δεν απάλλασσε την 

Telecom από μία επιβάρυν-

ση που δεν εντασσόταν στον 

τακτικό προϋπολογισμό της. 

Συναφώς, το ΔΕΕ καταλήγει 

ότι ο νόμος του 1996 επιφέ-

ρει ένα οικονομικό πλεονέ-

κτημα στη France Telecom.  

Περαιτέρω, το ΔΕΕ επιβεβαι-

ώνει ότι το οικονομικό πλεο-

νέκτημα ήταν επιλεκτικό, 

καθώς ο νόμος του 1996 

αφορούσε μόνο μία επιχεί-

ρηση. Εξάλλου, το ΔΕΕ θεω-

ρεί ότι το οικονομικό πλεο-

νέκτημα ήταν δυνατόν να 

προκαλέσει στρεβλώσεις 

στον ανταγωνισμό, καθώς ο 

νόμος του 1996 εξασφάλιζε 

περισσότερους πόρους στη 

France Telecom, ενώ η αγο-

ρά των τηλεπικοινωνιών 

«άνοιγε» σταδιακά στον α-

νταγωνισμό, παράγοντες 

που διευκόλυναν την ανά-

πτυξή της στις αγορές και 

άλλων κρατών μελών.  

χορήγηση κρατικής ενίσχυ-

σης σε νέες ή ανακαινισμέ-

νες μονάδες συμπαραγωγής 

υψηλής απόδοσης. Πιο συ-

γκεκριμένα, οι παραγωγοί 

θα προσφέρουν την παρα-

γόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

στην αγορά και θα λαμβά-

νουν ενίσχυση με τη μορφή 

Γερμανία – συμπαραγωγή – 

χορήγηση ενίσχυσης σε νέες 

ή ανακαινισμένες μονάδες – 

κατασκευή και επέκταση 

δικτύων τηλεθέρμανσης/

τηλεψύξης – κατασκευή/ 

ανακαίνιση εγκαταστάσεων 

θέρμανσης/ψύξης – παρο-

χή ενίσχυσης σε μονάδες 

συμπαραγωγής με χρήση 

αερίου – τέλος συμπαραγω-

γής  

Ο πρόσφατος γερμανικός 

νόμος του 2016 σχετικά με 

τη συμπαραγωγή ηλεκτρι-

σμού και θερμότητας προ-

βλέπει πέντε μέτρα ενισχύ-

σεων. Το πρώτο αφορά τη 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56b5c19ba56074581bbfffd1ea3dbb764.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb0?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56b5c19ba56074581bbfffd1ea3dbb764.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb0?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56b5c19ba56074581bbfffd1ea3dbb764.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb0?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56b5c19ba56074581bbfffd1ea3dbb764.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb0?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56b5c19ba56074581bbfffd1ea3dbb764.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb0?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56b5c19ba56074581bbfffd1ea3dbb764.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb0?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56b5c19ba56074581bbfffd1ea3dbb764.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb0?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56b5c19ba56074581bbfffd1ea3dbb764.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb0?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56b5c19ba56074581bbfffd1ea3dbb764.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb0?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56b5c19ba56074581bbfffd1ea3dbb764.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb0?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56b5c19ba56074581bbfffd1ea3dbb764.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb0?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56b5c19ba56074581bbfffd1ea3dbb764.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxb0?text=&docid=184852&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=791609
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 («τέλος συμπαραγωγής»), το 

οποίο επιβάλλεται στους 

καταναλωτές και εισπράττε-

ται από τους παρόχους η-

λεκτρικής ενέργειας.  

Τέλος, ο εξεταζόμενος νό-

μος προβλέπει, ακόμη, ένα 

πέμπτο μέτρο, που αφορά 

σε μειώσεις επί του τέλους 

αυτού για τους χρήστες με 

υψηλή ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας και 

για ορισμένους βιομηχανι-

κούς καταναλωτές. Αυτές οι 

μειώσεις συνιστούν κρατική 

ενίσχυση κατά την έννοια 

του άρθρου 107 § 1 ΣΛΕΕ 

και, λόγω του ότι η Επιτροπή 

διατηρεί αμφιβολίες σχετικά 

με τη συμβατότητά τους, 

αποφάσισε να κινήσει την 

επίσημη διαδικασία έρευ-

νας, προκειμένου να διαπι-

στώσει εάν είναι απαραίτη-

τες και αναλογικές, καθώς 

και ποιες είναι οι επιπτώσεις 

τους στον ανταγωνισμό. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης έχει δημο-

σιευθεί με τον αριθμό υπό-

θεσης SA.42393 στο Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_42393 

καθορισμένου ποσού πριμο-

δότησης επί της τιμής πώλη-

σης. Το μέτρο παρέχει κίνη-

τρο στους εν λόγω παραγω-

γούς να λειτουργούν τις μο-

νάδες τους μόνο κατά τις 

περιόδους υψηλής ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας, κατά 

τις οποίες, μάλιστα, η τιμή 

της ηλεκτρικής ενέργειας 

είναι υψηλότερη, καθώς θα 

λαμβάνουν την πριμοδότη-

ση μόνο για περιορισμένες 

ώρες λειτουργίας. Όσον α-

φορά τη σχέση κόστους/

αποτελεσματικότητας του 

μέτρου, αυτή διασφαλίζεται 

και από την κατανομή τμή-

ματος της ενίσχυσης μέσω 

διαγωνισμών σε νέες, μικρό-

τερες μονάδες συμπαραγω-

γής, με εγκατεστημένη ισχύ 

μεταξύ 1 και 50 MW, ώστε 

να διασφαλιστεί ότι οι μεγα-

λύτερες μονάδες (άνω των 

50 MW εγκατεστημένης 

ισχύος) δεν θα μπορούν να 

αποκλείσουν από τον αντα-

γωνισμό τις μικρότερες.     

Περαιτέρω, προβλέπονται 

άλλα τρία μέτρα, και ειδικό-

τερα: η κατασκευή και επέ-

κταση των δικτύων τηλε-

θέρμανσης/τηλεψύξης, η 

κατασκευή ή ανακατασκευή 

των εγκαταστάσεων αποθή-

κευσης θέρμανσης/ψύξης, 

καθώς επίσης, και η παροχή 

ενίσχυσης σε υφιστάμενες 

μονάδες συμπαραγωγής 

υψηλής απόδοσης με χρήση 

αερίου που χρησιμοποιού-

νται για την τηλεθέρμανση.  

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η 

χορήγηση των υπό εξέταση 

ενισχύσεων συντελεί στην 

ενσωμάτωση της συμπαρα-

γωγής στην αγορά ηλεκτρι-

κής ενέργειας και είναι σύμ-

φωνη με τους κανόνες κρα-

τικών ενισχύσεων της ΕΕ, 

καθώς τα πρώτα τρία μέτρα 

συνάδουν με τις Κατευθυ-

ντήριες γραμμές για τις κρα-

τικές ενισχύσεις στους το-

μείς του περιβάλλοντος και 

της ενέργειας (2014-2020), 

ενώ το τέταρτο μέτρο είναι 

σύμφωνο με το άρθρο 107 

§ 3 γ ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, σε 

ό,τι αφορά στο τέταρτο με-

τρο, η Επιτροπή κατέληξε 

ότι η ενίσχυση ήταν αναλογι-

κή και απαραίτητη, προκει-

μένου να αποτρέψει μία 

σημαντική αύξηση των εκ-

πομπών διοξειδίου του 

άνθρακα στη Γερμανία, δε-

δομένου ότι οι γερμανικές 

αρχές απέδειξαν ότι λόγω 

του υψηλού κόστους παρα-

γωγής και των χαμηλών τι-

μών πώλησης της ηλεκτρι-

κής ενέργειας, αυτές οι μο-

νάδες θα έπαυαν να λει-

τουργούν χωρίς τη χορήγη-

ση της ενίσχυσης. Κατά συ-

νέπεια, το τέταρτο αυτό με-

τρο είναι συμβατό, σύμφω-

να με το άρθρο 107 § 3 γ 

ΣΛΕΕ, ενώ πιθανές στρεβλώ-

σεις στον ανταγωνισμό θα 

περιορισθούν στο ελάχιστο 

μέσω της θέσπισης διαδικα-

σίας κατανομής τμήματος 

της ενίσχυσης μέσω διαγω-

νιστικής διαδικασίας. Το 

μέτρο θα χρηματοδοτηθεί 

δια μέσου ενός τέλους 

Συμβατή η πολωνική ενίσχυση των σταθμών συμπαραγωγής υψη-

λής απόδοσης — SA.36518 

τητας σε σταθμούς συμπα-

ραγωγής υψηλής απόδοσης 

που είναι εγκατεστημένοι 

στην Πολωνία. Υπάγονται σε 

3 διαφορετικές κατηγορίες, 

ανάλογα με το είδος του 

Πολωνία – συμπαραγωγή – 

πιστοποιητικά προέλευσης – 

κρατικοί πόροι  

Το 2007 η Πολωνία εισήγα-

γε ένα σύστημα υποστήρι-

ξης της συμπαραγωγής η-

λεκτρικής και θερμικής ε-

νέργειας μέσω εμπορίας 

αντίστοιχων πιστοποιητικών 

προέλευσης. Οι δικαιούχοι 

του μέτρου είναι οι παραγω-

γοί ηλεκτρισμού και θερμό-

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42393
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42393
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42393
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42393
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Έγκριση μέτρου ενίσχυσης για την κατασκευή σταθμού 

συμπαραγωγής στη Λιθουανία — SA.41539 

ενέργειας (2014-2020), για 

τις ενισχύσεις που χορηγή-

θηκαν μετά την 01.07. 

2014, και των Κατευθυντή-

ριων Γραμμών για την προ-

στασία του περιβάλλοντος 

(2007-2013), για τις ενισχύ-

σεις που χορηγήθηκαν πριν 

την 01.07.2014. Σύμφωνα 

με τις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές, τα κράτη μέλη δύνανται 

να χορηγούν ενισχύσεις σε 

σταθμούς συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότη-

τας υψηλής απόδοσης, υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις, οι 

οποίες, εν προκειμένω, κρί-

θηκε ότι πληρούνταν από το 

υπό κρίση μέτρο.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.36518 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

μόλις διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

3214_en.htm 

χρησιμοποιούμενου καυσί-

μου και της δυναμικότητας 

των μονάδων. Σύμφωνα με 

το μέτρο, οι πάροχοι ηλεκ-

τρικής ενέργειας, καθώς και 

ορισμένες επιχειρήσεις, υ-

ποχρεούνται να προμηθεύ-

ονται ορισμένο αριθμό πι-

στοποιητικών προέλευσης 

από τους δικαιούχους της 

ενίσχυσης. Τα πιστοποιητικά 

αυτά εκδίδονται από τις 

αρμόδιες πολωνικές αρχές 

και χορηγούνται δωρεάν 

στους παραγωγούς ηλεκτρι-

κής και θερμικής ενέργειας. 

Παράλληλα, δυνάμει νόμου, 

οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέρ-

γειας και μερικές ενεργοβό-

ρες επιχειρήσεις υποχρε-

ούνται να προμηθεύονται 

έναν συγκεκριμένο αριθμό 

τέτοιων πιστοποιητικών από 

τους κατόχους τους, έναντι 

ορισμένου ανταλλάγματος. 

Ο αριθμός των υποχρεωτι-

κών πιστοποιητικών είναι 

ανάλογος, για μεν τους πα-

ρόχους ηλεκτρικής ενέργει-

ας, με την ποσότητα της 

ενέργειας που πώλησαν αυ-

τοί στους τελικούς κατανα-

λωτές, για δε τις επιχειρή-

σεις, με την ποσότητα της 

ενέργειας που προμηθεύτη-

καν αυτές.      

Τον Απρίλιο του 2013, η 

Πολωνία προέβη σε κοινο-

ποίηση του μέτρου αυτού 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

παρά το γεγονός ότι δεν 

θεωρούσε ότι αυτό συνιστά 

κρατική ενίσχυση, καθώς η 

χρηματοδότησή του δεν 

προέρχεται από κρατικούς 

πόρους. Η Επιτροπή, από 

την άλλη μεριά, θεώρησε ότι 

το μέτρο χρηματοδοτείται 

από κρατικούς πόρους, κα-

θώς αφενός τα πιστοποιητι-

κά χορηγούνται δωρεάν 

στους παραγωγούς και αφε-

τέρου οι πόροι από τη μετα-

βίβαση αυτών των πιστοποι-

ητικών έναντι ανταλλάγμα-

τος που ορίζει το κράτος 

λογίζονται ότι βρίσκονται δι-

αρκώς υπό κρατικό έλεγχο, 

επειδή το κράτος ρυθμίζει 

λεπτομερώς την όλη διαδι-

κασία. Περαιτέρω, το μέτρο 

πληροί και τις άλλες προϋ-

ποθέσεις, προκειμένου να 

χαρακτηριστεί ως κρατική 

ενίσχυση κατά την έννοια 

του άρθρου 107 § 1 ΣΛΕΕ. 

Πάντως, η Επιτροπή απο-

φάνθηκε ότι το μέτρο είναι 

συμβατό υπό το πρίσμα των 

διατάξεων των Κατευθυντή-

ριων Γραμμών για τις κρατι-

κές ενισχύσεις στους τομείς 

του περιβάλλοντος και της 

νάδα βιομάζας θα παράγει 

70 MW ηλεκτρισμού και 

174 MW θερμικής ενέργει-

ας. Η κατασκευή του σταθ-

μού θα χρηματοδοτηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων μέσω του Ευ-

ρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγι-

κών Επενδύσεων (EFSI). 

Η Επιτροπή έκρινε το μέτρο 

με βάση τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις στους τομείς του 

Λιθουανία – μονάδα συμπα-

ραγωγής – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις στους τομείς του 

περιβάλλοντος και της ενέρ-

γειας 2014-2020  

Τον Απρίλιο του 2015, η 

Λιθουανία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή μέτρο ενίσχυσης 

ύψους 150 εκατ. € για την 

κατασκευή μιας νέας μονά-

δας συμπαραγωγής ηλε-

κτρισμού και θερμότητας 

υψηλής απόδοσης. Ο σταθ-

μός θα παράγει ηλεκτρισμό 

για το δίκτυο ηλεκτροδότη-

σης και θερμότητα για το 

τοπικό σύστημα θέρμανσης 

του Βίλνιους, μέσω μίας μο-

νάδας αποτέφρωσης μη 

ανακυκλώσιμων αστικών 

αποβλήτων και μίας μονά-

δας με χρήση βιομάζας. Η 

μονάδα αποτέφρωσης αστι-

κών αποβλήτων θα είναι σε 

θέση να παράγει 18 MW 

ηλεκτρικής ενέργειας και 53 

MW θερμότητας, ενώ η μο-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3214_en.htm
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τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

μόλις διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

3105_en.htm 

περιβάλλοντος και της ενέρ-

γειας (2014-2020). Οι αρ-

χές της Λιθουανίας απέδει-

ξαν ότι η σκοπούμενη ενί-

σχυση δεν υπερβαίνει τα 

ανώτατα όρια ενίσχυσης 

που προβλέπουν οι Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τέ-

τοιες επενδύσεις, καθώς και 

ότι δεν θα ήταν δυνατή η 

κατασκευή του σταθμού 

αυτού χωρίς τη χορήγηση 

της ενίσχυσης. Επίσης, το 

εξεταζόμενο μέτρο προάγει 

την ενεργειακή αποτελεσμα-

τικότητα, καθώς συντελεί 

στην εξοικονόμηση ενέργει-

ας κατά ποσοστό 40% περί-

που. Συνεπώς, η Επιτροπή 

κατέληξε ότι η χορήγηση 

της ενίσχυσης δεν θα οδηγή-

σει σε υπέρμετρες στρεβλώ-

σεις του ανταγωνισμού και 

έκρινε την ενίσχυση συμβα-

τή.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.41539 στο Μητρώο Κρα-

άλλα δύο (το Cluj-Napoca 

και το Targu Mures) ακόμη 

συνεχίζεται. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.30931 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

μόλις διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-16-

3217_en.htm 

Ρουμανία – περιφερειακά 

αεροδρόμια – σκοπός κοι-

νού ενδιαφέροντος – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τις 

κρατικές ενισχύσεις σε αε-

ροδρόμια και αεροπορικές 

εταιρείες 

Τον Μάιο του 2011, η Επι-

τροπή κίνησε την επίσημη 

διαδικασία έρευνας για 

κρατικές ενισχύσεις που 

χορηγήθηκαν σε 13 περι-

φερειακά αεροδρόμια της 

Ρουμανίας την περίοδο 

2007-2009. Από τις πληρο-

φορίες που της παρασχέθη-

καν για τα 11 εξ αυτών, η 

Επιτροπή κατέληξε στο συ-

μπέρασμα ότι με τη χορήγη-

ση των εν λόγω ενισχύσεων 

διασφαλίζονται επαρκείς 

συνδέσεις μεταξύ των περι-

φερειών και ικανοποιούνται 

οι ανάγκες για μετακίνηση 

των Ευρωπαίων πολιτών. 

Συνεπώς, έκρινε ότι οι ενι-

σχύσεις αυτές συνεισφέ-

ρουν στην επίτευξη ενός 

σκοπού κοινού ενδιαφέρο-

ντος και είναι σύμφωνες με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

της Επιτροπής σχετικά με τη 

χορήγηση κρατικών ενισχύ-

σεων σε αεροδρόμια και 

αεροπορικές εταιρείες, και 

συγκεκριμένα με τους κανό-

νες που αφορούν τη χορήγη-

ση λειτουργικών ενισχύσεων 

προ του Απριλίου 2014. 

Πλην, όμως, η έρευνα για τα 

Έγκριση χορήγησης ενίσχυσης σε έντεκα περιφερειακά αεροδρό-

μια στη Ρουμανία — SA.30931 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

τελεί στοιχείο ικανό να επη-

ρεάσει την εκ μέρους της 

Επιτροπής εκτίμηση της 

συμβατότητάς της. Συνε-

πώς, η απόφαση με την ο-

ποία τροποποιούνται τα 

συμφωνηθέντα με τη σύμ-

βαση χρονικά όρια εφαρμο-

γής του προτιμησιακού τιμο-

λογίου προμήθειας ηλεκτρι-

ΔΕΕ C-590/14, 26.10.2016, 

ΔΕΗ/Αλουμίνιον της Ελλά-

δος κ.λπ. 

Λέξεις κλειδιά 

Προτιμησιακό τιμολόγιο βά-

σει συμβάσεως – απόφαση 

κηρύσσουσα την ενίσχυση 

συμβατή – καταγγελία σύμ-

βασης – δικαστική αναστο-

λή των συνεπειών της καταγ-

γελίας – απόφαση κηρύσ-

σουσα την ενίσχυση παράνο-

μη – διάκριση «υφιστάμενης 

ενίσχυσης» και «νέας ενίσχυ-

σης»  

Νομικό ζήτημα 

Η διάρκεια ισχύος της υφι-

στάμενης ενισχύσεως απο-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3105_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3105_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3105_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-3217_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-3217_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-3217_en.htm
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της εξουσίας εκ μέρους της 

Επιτροπής. Συνεπώς, η εκτί-

μηση των πραγματικών πε-

ριστατικών και των στοιχεί-

ων απόδειξης, εφόσον δεν 

συντρέχει περίπτωση δια-

στρέβλωσής τους, δεν συ-

νιστά νομικό ζήτημα, το ο-

ποίο υπόκειται στον αναιρε-

τικό έλεγχο του Δικαστη-

ρίου. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-167/14, 11.10. 

2016, Sondagsavisen A/S/ 

Επιτροπή κ.λπ 

Λέξεις κλειδιά 

Κρατική ενίσχυση – απόφα-

ση της Επιτροπής να μην 

προβάλει αντιρρήσεις – α-

πόφαση κηρύττουσα το κα-

θεστώς ενισχύσεων συμβα-

τό – δικαιώματα των ενδια-

φερόμενων μερών επί της 

διαδικασίας – απουσία σο-

βαρών δυσχερειών – υπο-

χρέωση αιτιολόγησης 

Νομικό ζήτημα 

Η Επιτροπή έχει δικαίωμα 

να αποφανθεί ότι ένα μέτρο 

είναι συμβατό κατά το στά-

διο της προκαταρκτικής 

εξέτασης μόνο σε περιπτώ-

σεις που δεν διαπιστώνονται 

σοβαρές δυσχέρειες που 

εμποδίζουν την εκτίμησή 

της. Συνεπώς. δεν μπορεί να 

αποφασίσει να μην κινήσει 

την επίσημη διαδικασία 

έρευνας επικαλούμενη άλ-

λες αιτίες, όπως το συμφέ-

ρον των ενδιαφερόμενων 

μερών κ.ά., ενώ, εάν διαπι-

στώσει την ύπαρξη σοβα-

ρών δυσχερειών που εμπο-

δίζουν την εκτίμησή της περί 

της συμβατότητας του με-

τρου, τότε είναι επιβεβλημέ-

νη η κίνηση της επίσημης 

διαδικασίας. Περαιτέρω, η 

ύπαρξη σοβαρών δυσχε-

ρειών πρέπει να αναζητείται 

τόσο στις συνθήκες λήψης 

της απόφασης από την Επι-

τροπή, όσο και στο περιεχό-

κής ενέργειας και, συνακό-

λουθα, τα χρονικά όρια ι-

σχύος της ενίσχυσης που 

είχε εγκριθεί από την Επι-

τροπή, συνιστά τροποποίη-

ση υφιστάμενης ενισχύσεως 

και, συνεπώς, νέα ενίσχυση. 

Περαιτέρω, το εθνικό δικα-

στήριο, που επιλαμβάνεται 

διαφοράς με αντικείμενο 

σύμβαση που συνιστά μέτρο 

ενίσχυσης, και αποφασίζει 

με τη διαδικασία των ασφα-

λιστικών μέτρων, υποχρεού-

ται να κοινοποιεί στην Επι-

τροπή κάθε μέτρο (περιλαμ-

βανομένων των μέτρων που 

θεσπίζονται από το εν λόγω 

δικαστήριο), το οποίο επη-

ρεάζει την ερμηνεία και την 

εφαρμογή του μέτρου ενί-

σχυσης και έχει, ενδεχομέ-

νως, συνέπειες όσον αφορά 

είτε τη λειτουργία της εσω-

τερικής αγοράς και τον αν-

ταγωνισμό είτε τη διάρκεια 

ισχύος. 

 

 

ΔΕΕ C-211/15 P, 26.10. 

2016, Orange/Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

Μείωση του αντισταθμίσμα-

τος που καταβάλλεται στο 

Δημόσιο από τη France Tele-

com – απόφαση κηρύσσου-

σα την ενίσχυση συμβατή 

υπό προϋποθέσεις – έννοια 

της «ενισχύσεως» – έννοια 

του «οικονομικού πλεονεκτή-

ματος» – επιλεκτικός χαρα-

κτήρας – επηρεασμός του 

ανταγωνισμού  

Νομικό ζήτημα 

Ένα μέτρο μπορεί να θεωρη-

θεί ότι δεν επιφέρει οικονο-

μικό πλεονέκτημα σε μία 

επιχείρηση, μόνο σε περί-

πτωση που προβλέπει ειδική 

μεταχείριση της επιχείρησης 

αυτής αποκλειστικά για να 

μην επιβαρυνθεί ο προϋπο-

λογισμός της με μία δαπάνη, 

η οποία δεν θα επιβάρυνε 

κανονικά την επιχείρηση 

αυτή. Εν προκειμένω, το 

σύστημα χρηματοδοτήσεως 

των συντάξεων των δημοσί-

ων υπαλλήλων της France 

Telecom ήταν νομικά δια-

κριτό και σαφώς διαχωρι-

σμένο από το καθεστώς που 

ισχύει για τους υπαλλήλους 

ιδιωτικού δικαίου, όπως οι 

μισθωτοί των ανταγωνιστών 

της France Telecom, ώστε 

το πλαίσιο αναφοράς για τη 

διαπίστωση της υπάρξεως ή 

μη οικονομικού πλεονεκτή-

ματος δεν ήταν αυτό του 

κοινού καθεστώτος των συ-

νταξιοδοτικών εισφορών, 

αλλά το καθεστώς που ίσχυε 

για τους δημόσιους υπαλλή-

λους.  

 

 

ΔΕΕ C-242/15 P, 12.10. 

2016, Land Hessen/ 

Pollmeier Massivholz GmbH 

& Co. KG κ.λπ. 

Λέξεις κλειδιά 

Αναίρεση – απόφαση δια-

πιστώνουσα τη μη ύπαρξη 

κρατικής ενισχύσεως – μη 

κίνηση επίσημης διαδικα-

σίας έρευνας  – σοβαρές 

δυσχέρειες – υπολογισμός 

του στοιχείου της ενίσχυσης 

με τη μορφή παροχής δημό-

σιας εγγυήσεως 

Νομικό ζήτημα 

Οι ενωσιακοί δικαστές, όταν 

ελέγχουν κατά πόσον ένα 

μέτρο συνιστά κρατική ενί-

σχυση, δεν μπορούν να υπο-

καταστήσουν την εκτίμηση 

της Επιτροπής. Ο έλεγχος 

της σύνθετης από οικονομι-

κής απόψεως εκτίμησης της 

Επιτροπής αφορά αποκλει-

στικά στην τήρηση των δια-

δικαστικών κανόνων και 

στην επαρκή αιτιολόγηση 

της απόφασης, στην ορθό-

τητα των πραγματικών πε-

ριστατικών και στην απου-

σία πρόδηλου σφάλματος 

εκτίμησης και κατάχρησης 
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ποχρέωση αιτιολογήσεως  

Νομικό ζήτημα 

Η περίπτωση απόλυτης αδυ-

ναμίας ανάκτησης συνήθως 

προτείνεται από τα κράτη 

μέλη κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της απόφασης 

ανάκτησης, ωστόσο δεν α-

παγορεύεται αυτή να δια-

πιστωθεί αυτή και ενόσω 

διαρκεί η επίσημη διαδικα-

σία έρευνας, πριν δηλαδή 

την έκδοση της απόφασης 

ανάκτησης. Η μόνη υποχρέ-

ωση που επιβάλλεται στα 

κράτη μέλη και την Επιτρο-

πή αφορά στη συνεργασία 

μεταξύ τους, στο πλαίσιο 

της οποίας το κράτος μέλος 

οφείλει να γνωστοποιήσει 

κάθε σχετικό με την απόλυ-

τη αδυναμία ανάκτησης 

στοιχείο, το οποίο η Επιτρο-

πή οφείλει να ερευνήσει. 

Εάν, κατόπιν της έρευνας, η 

Επιτροπή διαπιστώσει την 

έλλειψη εναλλακτικών μεθό-

δων ανάκτησης, μπορεί να 

αποφανθεί ότι συντρέχει 

απόλυτη αδυναμία ανάκτη-

σης και να μην διατάξει τελι-

κά την ανάκτηση της παρά-

νομης και ασυμβίβαστης 

ενίσχυσης. Η απόλυτη αδυ-

ναμία στοιχειοθετείται, όταν 

δεν είναι δυνατός ο προσδι-

ορισμός ούτε των δικαιού-

χων ούτε του ύψους της 

ενίσχυσης από τα διαθέσιμα 

στοιχεία. 

 

 

 ΓεΔΕΕ Τ-219/13, 15.09. 

2016, Pietro Feracci/ Επι-

τροπή κ.λπ. 

Λέξεις κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – Δημο-

τικός φόρος ακίνητης πε-

ριουσίας – Απαλλαγή χορη-

γούμενη σε μη εμπορικές 

οντότητες που ασκούν δρα-

στηριότητες ειδικού χαρα-

κτήρα – Απαλλαγή από τον 

ενιαίο δημοτικό φόρο – Από-

φαση με την οποία εν μέρει 

μενό της, κατά τρόπο αντι-

κειμενικό, συσχετίζοντας την 

αιτιολογία της απόφασης με 

τα στοιχεία που είχε στη 

διάθεσή της η Επιτροπή. 

Ακόμη, η συμβατότητα ενός 

καθεστώτος θα πρέπει να 

εκτιμάται μόνο σε σχέση με 

την περίπτωση που δεν θα 

υπήρχε το καθεστώς ενίσχυ-

σης, και όχι σε σχέση με την 

περίπτωση που το καθεστώς 

θα είχε σχεδιαστεί διαφορε-

τικά ή που ο προσφεύγων 

θα δικαιούταν επίσης να 

λάβει την ενίσχυση. Τέλος, η 

διαφορά στη συμπεριφορά 

μεταξύ των επιχειρήσεων-

δικαιούχων μιας ενίσχυσης 

και εκείνων που δεν έχουν 

πρόσβαση σε αυτήν, καθώς 

και η συναφής στρέβλωση 

του ανταγωνισμού είναι συμ-

φυείς με την έννοια της κρα-

τικής ενίσχυσης και δεν α-

ποτελούν παράγοντες που 

από μόνοι τους καθιστούν 

την ενίσχυση ασυμβίβαστη. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-386/14, 15.09. 

2016, FIH Holding A/S 

κ.λπ./ Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – τρα-

πεζικός τομέας – κρατικές 

ενισχύσεις υπέρ των τραπε-

ζών σε περίοδο κρίσης  – 

απόφαση με την οποία η 

ενίσχυση κηρύσσεται συμ-

βατή με την εσωτερική αγο-

ρά – έννοια της ενισχύσεως 

–  κριτήριο του ιδιώτη επεν-

δυτή – κριτήριο του ιδιώτη 

πιστωτή – υπολογισμός του 

ύψους της ενισχύσεως 

Νομικό ζήτημα 

Η παρέμβαση των δημόσιων 

αρχών στο κεφάλαιο επιχεί-

ρησης, υπό οποιαδήποτε 

μορφή, μπορεί να συνιστά 

κρατική ενίσχυση, εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 107 § 1 ΣΛΕΕ. 

Όταν πρόκειται για είσπρα-

ξη απαιτήσεων του Δημο-

σίου, θα πρέπει να εξετάζε-

ται εάν οι οργανισμοί του 

δημοσίου συμπεριφέρθηκαν 

όπως ο ιδιώτης πιστωτής 

(και όχι ο ιδιώτης επενδυ-

τής), ο οποίος προσπαθεί να 

επιτύχει την επιστροφή των 

οφειλόμενων ποσών εκ μέ-

ρους του οφειλέτη που έχει 

οικονομικές δυσχέρειες. Ο 

πιστωτής πρέπει να λάβει 

την απόφαση να συμφωνή-

σει με τον οφειλέτη με βάση 

το ποσό που του προσφέρε-

ται και το ποσό που αναμέ-

νεται να ανακτήσει κατά το 

πέρας της ενδεχόμενης εκ-

καθάρισης. Τέλος, το κριτή-

ριο του ιδιώτη επιχειρημα-

τία σε οικονομία της αγοράς 

δεν αποτελεί εξαίρεση που 

εφαρμόζεται μόνο κατόπιν 

αιτήματος κράτους μέλους, 

αλλά περιλαμβάνεται στα 

κριτήρια που οφείλει να 

λαμβάνει υπόψη η Επιτρο-

πή, προκειμένου να διαπι-

στώσει την ύπαρξη ενισχύ-

σεως.  

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-220/13, 15.09. 

2016, Scuola Elementare 

Maria Montessori Srl/ Επι-

τροπή κ.λπ. 

Λέξεις κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – Δημο-

τικός φόρος ακίνητης πε-

ριουσίας – Απαλλαγή χορη-

γούμενη σε μη εμπορικές 

οντότητες που ασκούν δρα-

στηριότητες ειδικού χαρα-

κτήρα – Απαλλαγή από τον 

ενιαίο δημοτικό φόρο – Από-

φαση με την οποία εν μέρει 

διαπιστώνεται ότι δεν υφί-

σταται κρατική ενίσχυση και 

εν μέρει κηρύσσεται η ενί-

σχυση μη συμβατή με την 

εσωτερική αγορά – Προσφυ-

γή ακυρώσεως – Παραδε-

κτό – Απόλυτη αδυναμία 

ανακτήσεως – Άρθρο 14, 

παράγραφος 1, του κανονι-

σμού (ΕΚ) 659/1999 – Υ-
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 Λέξεις κλειδιά 

Υπηρεσίες λιμένος – καθο-

ρισμός χαμηλότερου ύψους 

τελών για την παροχή λιμενι-

κών υπηρεσιών από τις κρο-

ατικές αρχές στο λιμάνι του 

Σπλιτ αναφορικά με την εγ-

χώρια κίνηση σε σχέση με 

τα αντίστοιχα τέλη σε άλλα 

κροατικά λιμάνια και σε σχέ-

ση με τη διεθνή κίνηση – 

Απόφαση της Επιτροπής ότι 

το μέτρο δεν συνιστά κρατι-

κή ενίσχυση  – έννοια ενί-

σχυσης – κρατικοί πόροι 

Νομικό ζήτημα 

Ο καθορισμός από το κρά-

τος του ύψους των τελών 

για τη χρήση υπηρεσιών 

λιμένος δεν συνιστά κρατική 

ενίσχυση, εφόσον τα τέλη 

αυτά βαρύνουν αποκλειστι-

κά ιδιώτες, οι δε πόροι, που 

συγκεντρώνονται από την 

είσπραξη των εν λόγω τε-

λών, δεν τελούν υπό τον δι-

αρκή κρατικό έλεγχο. Ακόμη 

και στην περίπτωση που οι 

πάροχοι των υπηρεσιών υ-

φίστανται ζημία, λόγω του 

ότι το κράτος επιβάλει ιδιαι-

τέρως χαμηλά όρια χρεώσε-

ων για την παροχή των υπη-

ρεσιών, το γεγονός αυτό δεν 

ασκεί επιρροή για τη διαπί-

στωση ύπαρξης κρατικών 

πόρων. Ούτε, άλλωστε, και 

το γεγονός ότι ενδέχεται να 

επωφεληθούν και δημόσιες 

επιχειρήσεις, παράλληλα με 

τις ιδιωτικές, από τις επιβαλ-

λόμενες χαμηλές τιμές μετα-

βάλλει τον χαρακτηρισμό 

του μέτρου ότι δεν συνιστά 

κρατική ενίσχυση. Τέλος, το 

γεγονός ότι μια επιχείρηση 

απολαμβάνει αποκλειστικών 

προνομίων δεν σημαίνει ότι 

αυτή εξομοιώνεται με δημό-

σια επιχείρηση.   

 

διαπιστώνεται ότι δεν υφί-

σταται κρατική ενίσχυση και 

εν μέρει κηρύσσεται η ενί-

σχυση μη συμβατή με την 

εσωτερική αγορά – Προσφυ-

γή ακυρώσεως – Παραδε-

κτό – Απόλυτη αδυναμία 

ανακτήσεως – Άρθρο 14, 

παράγραφος 1, του κανονι-

σμού (ΕΚ) 659/1999 –   

Υποχρέωση αιτιολογήσεως  

Νομικό ζήτημα 

Η απόλυτη αδυναμία ανά-

κτησης δεν στοιχειοθετεί-

ται, όταν το κράτος μέλος 

απλώς γνωστοποιεί στην 

Επιτροπή δυσκολίες δικαστι-

κές, πολιτικές ή πρακτικού 

χαρακτήρα που σχετίζονται 

με την εκτέλεση της απόφα-

σης, αλλά μόνον όταν το 

κράτος τεκμηριώνει ότι δεν 

είναι δυνατός ο εντοπισμός 

των δικαιούχων και ο ακρι-

βής προσδιορισμός του 

ύψους της ενίσχυσης. Η  

Επιτροπή δεν μπορεί να επι-

βάλει υποχρεώσεις, των 

οποίων η εκτέλεση θα ήταν 

αντικειμενικώς και απολύ-

τως αδύνατον να πραγματο-

ποιηθεί. Το γεγονός ότι η 

προσφορά αγαθών ή υπηρε-

σιών σε συγκεκριμένη αγο-

ρά δεν έχει σκοπό το κέρ-

δος δεν σημαίνει ότι ο φορέ-

ας που πραγματοποιεί τις 

πράξεις αυτές στην αγορά 

δεν είναι επιχείρηση, εφό-

σον με την προσφορά αντα-

γωνίζεται άλλους επιχειρη-

ματίες, που αποσκοπούν 

στην ύπαρξη κέρδους.   

 

 

ΔΕΕ C-574/14, 15.09.2016, 

PGE Gornictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A./ 

Prezes Urzedu Regulacji 

Energetyki 

Λέξεις κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – 

μακροχρόνιες συμβάσεις 

αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-

γειας – αποζημιώσεις που 

καταβάλλονται σε περίπτω-

ση εκούσιας καταγγελίας – 

απόφαση της Επιτροπής με 

την οποία διαπιστώνεται η 

συμβατότητα κρατικής ενι-

σχύσεως  – έλεγχος από τον 

εθνικό δικαστή του κατά 

πόσον μία ενίσχυση είναι 

σύννομη – ετήσια αναπρο-

σαρμογή του λανθάνοντος 

κόστους – χρονικό σημείο 

κατά το οποίο λαμβάνεται 

υπόψη η συμμετοχή ενός 

παραγωγού ηλεκτρικής ε-

νέργειας σε όμιλο επιχειρή-

σεων 

Νομικό ζήτημα 

Τα εθνικά δικαστήρια και η 

Επιτροπή έχουν συμπληρω-

ματικούς, αλλά διακριτούς 

ρόλους. Τα εθνικά δικαστή-

ρια μπορούν να επιλαμβά-

νονται διαφορών, στο πλαί-

σιο των οποίων ερμηνεύουν 

την έννοια της κρατικής ε-

νίσχυσης, προκειμένου να 

κρίνουν εάν ένα εφαρμοζό-

μενο μέτρο έπρεπε να είχε 

κοινοποιηθεί στην Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 108 

παρ. 3 ΣΛΕΕ. Όμως, δεν εί-

ναι αρμόδια, για να αποφαν-

θούν επί της συμβατότητας 

ενός μέτρου ενίσχυσης, 

πράγμα που ανήκει στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα 

της Επιτροπής. Εάν το εθνι-

κό δικαστήριο έχει αμφιβο-

λίες ως προς την ερμηνεία 

της απόφασης της Επιτρο-

πής, η οποία χαρακτήρισε 

ένα μέτρο ως κρατική ενί-

σχυση, μπορεί να ζητήσει 

από την Επιτροπή διευκρινί-

σεις ή να θέσει προδικαστι-

κό ερώτημα στο Δικαστήριο.  

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-57/15, 14.09. 

2016, Trajektna luka Split 

d.d./ Επιτροπή 
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 

Ευρωπαϊκού Δικαίου 

εκδίδεται από το έτος 

1981 από το ΚΔΕΟΔ σε 

συνεργασία με τον Δικη-

γορικό Σύλλογο Θεσσα-

λονίκης 4 φορές το χρό-

νο στην ελληνική γλώσ-

σα, ενώ από το 2004 

εκδίδεται ετησίως ένα 

πέμπτο ξενόγλωσσο 

τεύχος. Αντικείμενό της 

αποτελεί το σύνολο του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου, 

καθώς και οι τομείς της 

προστασίας των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς δικαίου, 

δημόσιου και ιδιωτικού. 

Ειδικά τεύχη παρουσιά-

ζουν αφιερώματα σε 

θέματα ιδιαίτερου ενδι-

αφέροντος, όπως λ.χ. η 

Σύμβαση των Βρυξελ-

λών, η ραδιοτηλεόραση, 

το περιβάλλον, οι συμ-

βάσεις δημόσιων 

έργων, η εκπαίδευση 

και η διαφήμιση. 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσα-

λονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δι-

καίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, 

που παρέχει στο Υπουργείο Οικονομίας  και 

Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών 

αλλά και σε όλους τους δημόσιους φορείς 

νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατι-

κές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι 

νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δί-

καιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή 

συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλά-

δας των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο 

στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστρο-

φής των παράνομων ενισχύσεων. 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

Ικάρων 1  (ΤΘ 14) 551 02  Καλαμαριά 

Τηλ.: 2310 486947,  Fax: 2310 476105 

e-mail: moke@cieel.gr                       

http://moke.cieel.gr 
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