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Κυπριακές ενισχύσεις  

Πρόσφατη νομολογία  

δημοσίευση των εγγράφων 

και την εκ των υστέρων υ-

ποχρέωση υποβολής εκθέ-

σεων στην Επιτροπή και δη-

μιουργείται μια κεντρική 

βάση δεδομένων για τις υ-

πάρχουσες υποδομές. 

Η επίσημη θέσπιση και δη-

μοσίευση των νέων Κατευ-

θυντηρίων Γραμμών στην 

Επίσημη Εφημερίδα προβλέ-

πεται να λάβει χώρα εντός 

του μηνός Ιανουαρίου του 

2013. Προς το παρόν, το 

κείμενο των Κατευθυντηρί-

ων Γραμμών είναι διαθέσιμο 

στις γλώσσες εργασίας των 

οργάνων της ΕΕ (αγγλικά, 

γαλλικά), αποκλειστικά για 

λόγους ενημέρωσης, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

legislation/

spe-

cific_rules.html#broadband 

Επιτροπή – Κατευθυντήριες 

Γραμμές – ευρυζωνικότητα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέ-

δωσε το τελικό κείμενο των 

αναθεωρημένων Κατευθυ-

ντηρίων Γραμμών για τις 

κρατικές ενισχύσεις στον 

τομέα της ευρυζωνικότη-

τας, που θα αντικαταστή-

σουν τις αντίστοιχες Κατευ-

θυντήριες Γραμμές του 

2009. Στόχος των νέων 

Κατευθυντηρίων Γραμμών 

είναι η επίτευξη εκ μέρους 

των κρατών μελών των στό-

χων που έχουν τεθεί από το 

Ψηφιακό θεματολόγιο της 

ΕΕ. 

Οι αλλαγές βασίζονται σε 

δημόσια διαβούλευση δύο 

σταδίων και εντατικό διάλο-

γο με όλα τα ενδιαφερόμε-

να μέρη (κράτη μέλη, εθνι-

κές ρυθμιστικές αρχές τη-

λεπικοινωνιών, αρχές που 

χορηγούν ενισχύσεις, φο-

ρείς εκμετάλλευσης τηλεπι-

κοινωνιών, επιχειρηματικές 

ενώσεις, ενώσεις κατανα-

λωτών και πολιτών). Οι αλ-

λαγές εστιάζονται στις ακό-

λουθες προτεραιότητες: 

- Οι νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές λαμβάνουν υπόψη 

την τεχνολογική πρόοδο, 

αναγνωρίζοντας ότι τα πολύ 

γρήγορα (Next Generation 

Access) δίκτυα μπορούν να 

βασίζονται σε διαφορετικές 

τεχνολογικές πλατφόρμες. 

- Προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στό-

χος που έχει τεθεί 

από το Ψηφιακό 

θεματολόγιο όσον 

αφορά τη μετάβα-

ση σε πολύ γρήγο-

ρες συνδέσεις (πά-

νω από 100 Mbps) 

του 50% των ευ-

ρωπαϊκών νοικο-

κυριών μέχρι το 

2020, οι αναθεω-

ρημένες Κατευ-

θυντήριες Γραμμές θα επι-

τρέπουν τις δημόσιες χρη-

ματοδοτήσεις και στις αστι-

κές περιοχές, αλλά με πολύ 

αυστηρούς όρους. 

- Για την προστασία των 

ιδιωτών επενδυτών, οι Κα-

τευθυντήριες Γραμμές προ-

βλέπουν ότι κάθε δημόσια 

επένδυση θα επιτρέπεται, 

μόνον εάν παρέχει μια ση-

μαντική βελτίωση σε σχέση 

με τα υφιστάμενα δίκτυα 

και όχι απλώς μια οριακή 

βελτίωση στη συνδεσιμότη-

τα των πολιτών. 

- Όταν ένα δίκτυο δημιουρ-

γείται με τα χρήματα των 

φορολογουμένων, είναι δί-

καιο οι καταναλωτές να 

επωφελούνται από ένα 

πραγματικά ανοικτό δίκτυο, 

όπου ο ανταγωνισμός είναι 

εξασφαλισμένος. 

Επιπλέον, εισάγονται νέες 

διατάξεις σχετικά με τη 
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φθούν από κρατικές ασφα-

λιστικές επιχειρήσεις, υπό 

την προϋπόθεση ότι πληρο-

ύνται όλοι οι όροι της Ανα-

κοίνωσης σχετικά με την 

ποιότητα κάλυψης, την τιμο-

λόγηση κ.ά. 

Τέλος, η Ανακοίνωση ρυθμί-

ζει ορισμένα διαδικαστικά 

ζητήματα, τα οποία αφο-

ρούν στην τροποποίηση του 

καταλόγου των χωρών με 

εμπορεύσιμους κινδύνους, 

την υποχρέωση γνωστοποίη-

σης  κ.λπ. 

Η νέα Ανακοίνωση προβλέ-

πεται να έχει διάρκεια από 

την 01.01.2013 μέχρι την 

31.12.2018. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:392:0001:0

007:EL:PDF 

Επιτροπή – Ανακοίνωση – 

βραχυπρόθεσμη ασφάλιση 

εξαγωγικών πιστώσεων – 

εμπορεύσιμοι κίνδυνοι 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα [ΕΕ 2012 C 

392/1] η νέα Ανακοίνωση 

της Επιτροπής για την εφαρ-

μογή των άρθρων 107 και 

108 ΣΛΕΕ στη βραχυπρό-

θεσμη ασφάλιση εξαγωγι-

κών πιστώσεων, η οποία 

αντικαθιστά την αντίστοιχη 

Ανακοίνωση του 1997. Η 

τελευταία παύει να ισχύει, 

μετά από διαδοχικές παρα-

τάσεις, την 31.12.2012. 

Οι κρατικές ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις απολαμβάνουν 

συνήθως ορισμένων πλεο-

νεκτημάτων σε σχέση με  τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις α-

σφάλισης πιστώσεων, όπως 

είναι η απαλλαγή από φό-

ρους, τα οποία ενδεχομένως 

να αποτελούν κρατική ενί-

σχυση. Σύμφωνα με τη νέα 

Ανακοίνωση, οι κρατικές 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

δύνανται να παρέχουν βρα-

χυπρόθεσμη ασφάλιση εξα-

γωγικών πιστώσεων για ε-

μπορεύσιμους κινδύνους, 

μόνον υπό τους όρους που 

προβλέπει η Ανακοίνωση, 

καθώς μέσω αυτών εξασφα-

λίζεται η μη χορήγηση ενί-

σχυσης και η αποφυγή 

στρέβλωσης του ανταγωνι-

σμού στην εσωτερική αγο-

ρά.  

Περαιτέρω, η Ανακοίνωση 

καθορίζει σε ποιες περιπτώ-

σεις η Επιτροπή δύναται να 

χαρακτηρίσει ορισμένους 

κινδύνους ως «προσωρινά 

μη εμπορεύσιμους». Τέτοιοι 

κίνδυνοι μπορούν να καλυ-

Νέα Ανακοίνωση της Επιτροπής για τους κανόνες κρατικών 

ενισχύσεων στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 

τη συνεχιζόμενη ανεπάρκεια 

της προσφοράς ιδιωτικής 

ασφάλισης εξαγωγικών πι-

στώσεων για την κάλυψη 

των εξαγωγών προς την Ελ-

λάδα, καθώς και της συνε-

χώς επιδεινούμενης κατά-

σταση της ελληνικής αγο-

ράς, αποφάσισε την παρά-

ταση του εξαιρετικού αυτού 

με-τρου και για το 2013 με 

την έκδοση σχετικής Ανακοί-

νωσης (ΕΕ 2012 C 398/6). 

Η Ανακοίνωση ισχύει από 

την 01.01.2013. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:398:0006:0

007:EL:PDF 

Επιτροπή – Ανακοίνωση – 

βραχυπρόθεσμη ασφάλιση 

εξαγωγικών πιστώσεων – 

εξαίρεση – Ελλάδα – κατά-

λογος – εμπορεύσιμοι κίνδυ-

νοι 

Ως συνέπεια της δύσκολης 

οικονομικής συγκυρίας, το 

2011 παρατηρήθηκε έλ-

λειψη ασφαλιστικής κάλυ-

ψης ή αντασφάλισης για τις 

εξαγωγές προς την Ελλάδα. 

Ως εκ τούτου, το 2012 η 

Επιτροπή τροποποίησε την 

Ανακοίνωση του 1997 σχετι-

κά με τη βραχυπρόθεσμη 

ασφάλιση εξαγωγικών πι-

στώσεων (ΕΕ 1997 C 

281/4), εξαιρώντας προσω-

ρινά την Ελλάδα από τον 

κατάλογο των χωρών με 

εμπορεύσιμους κινδύνους. 

Βάσει της εν λόγω τροποποί-

ησης, οι εμπορεύσιμοι κίν-

δυνοι θεωρούνταν «προσω-

ρινά μη εμπορεύσιμοι», κατά 

την έννοια του σημείου 4.4. 

της Ανακοίνωσης του 1997 

και μπορούσαν να καλύ-

πτονται, για το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα ισχύος 

της εξαίρεσης, μέσω ασφά-

λισης εξαγωγικών πιστώσε-

ων από κρατικές ασφαλιστι-

κές εταιρίες. 

Η ισχύς της ως άνω τροπο-

ποίησης έληξε στις 31 Δε-

κεμβρίου 2012. Ωστόσο η 

Επιτροπή, κατόπιν διαβού-

λευσης και συνεκτιμώντας 

Παράταση του μέτρου εξαίρεσης της Ελλάδας από τον κατάλογο 

των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους 

 

Ασφάλιση         

πιστώσεων για 

εξαγωγές προς 

την Ελλάδα  

Credit Insurance 
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τραπεί η απαλλαγή από την 

υποχρέωση κοινοποίησης 

των ενισχύσεων στον πολι-

τισμό, των ενισχύσεων για 

την αντιστάθμιση ζημιών 

που προκλήθηκαν από φυσι-

κές καταστροφές, των ενι-

σχύσεων για την καινοτομία, 

τη δασοκομία, την αντιστάθ-

μιση των ζημιών που προ-

κλήθηκαν από δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες στον το-

μέα της αλιείας, των ενισχύ-

σεων για τον ερασιτεχνικό 

αθλητισμό, καθώς και ορι-

σμένων κατηγοριών ενισχύ-

σεων για τις μεταφορές και 

για ευρυζωνικές υποδομές.  

Οι προτάσεις της Επιτροπής 

θα αποσταλούν για διαβού-

λευση στο Συμβούλιο και 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο, σύμφωνα με το άρθρο 

109 ΣΛΕΕ. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-12-

1316_en.htm 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEMO-12-

942_en.htm 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEMO-12-

936_en.htm 

Επιτροπή – Προτάσεις – 

τροποποίηση – Κανονισμός 

994/98 (Εξουσιοδοτικός 

Κανονισμός) – Κανονισμός  

659/1999 (Διαδικαστικός 

Κανονισμός) 

Στις 05.12.2012, η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή εξέδωσε τις 

προτάσεις της αναφορικά 

με την τροποποίηση δύο 

Κανονισμών που διέπουν 

τον έλεγχο περί κρατικών 

ενισχύσεων: του Κανονισμού 

659/1999 («Κανονισμός 

Διαδικασίας») και του Κανο-

νισμού 994/98 («Εξουσιο-

δοτικός Κανονισμός»). 

Ειδικότερα, οι προτάσεις 

της Επιτροπής για τη μεταρ-

ρύθμιση του Κανονισμού 

Διαδικασίας επικεντρώνο-

νται στην αποσαφήνιση των 

όρων για την υποβολή κα-

ταγγελιών για κρατικές ενι-

σχύσεις και στη δημιουργία 

μιας διαφανούς και ταχύτε-

ρης διαδικασίας για το χει-

ρισμό τους. Η Επιτροπή προ-

τείνει, επιπλέον, την επιση-

μοποίηση της συνεργασίας 

μεταξύ της Επιτροπής και 

των εθνικών δικαστών, ού-

τως ώστε οι τελευταίοι να 

έχουν το δικαίωμα να ζητή-

σουν τη γνώμη της Επιτρο-

πής και πληροφορίες σχετι-

κά με την εφαρμογή των 

κανόνων περί κρατικών ενι-

σχύσεων. Περαιτέρω, η Επι-

τροπή προτείνει τη θέσπιση 

πιο αποτελεσματικών εργα-

λείων για τη συλλογή όλων 

των απαραίτητων πληροφο-

ριών για σημαντικές υποθέ-

σεις απευθείας από τους 

συμμετέχοντες στην οικεία 

αγορά, στην περίπτωση που 

οι πληροφορίες που έχει στη 

διάθεσή της δεν είναι αρκε-

τές. Επιδιώκει, τέλος, να της 

επιτραπεί η διεξαγωγή ερευ-

νών σχετικά με τις ενισχύ-

σεις που χορηγούνται για 

ένα συγκεκριμένο τομέα ή 

ένα συγκεκριμένο είδος ε-

νίσχυσης σε πολλά κράτη 

μέλη και ως προς τις  οποίες 

εγείρονται σημαντικά ζητή-

ματα για τον ανταγωνισμό. 

Όσον αφορά τον Εξουσιοδο-

τικό Κανονισμό, οι προτεινό-

μενες τροποποιήσεις θα 

επιτρέψουν την εξαίρεση 

από την υποχρέωση προηγο-

ύμενης κοινοποίησης ορι-

σμένων νέων κατηγοριών 

ενισχύσεων, με περιορισμέ-

νο αντίκτυπο στην εσωτερι-

κή αγορά. Συγκεκριμένα, η 

Επιτροπή προτείνει να επι-

Διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας 

και δασοκομίας 

Προτάσεις της Επιτροπής για την τροποποίηση του Εξουσιοδοτικού και 

του Διαδικαστικού Κανονισμού 

Γραμμές για τις ενισχύσεις 

στον τομέα της γεωργίας 

και δασοκομίας [2006 C 

319/1], τον Κανονισμό 

1857/2006 σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις προς 

ΜΜΕ που δραστηριοποιού-

νται στον τομέα της παρα-

γωγής γεωργικών προϊόντων 

και για την τροποποίηση  

του Κανονισμού 70/2001 

[2006 C 358/3] και τον Κα-

Επιτροπή – διαβούλευση – 

ενισχύσεις – γεωργία – δα-

σοκομία  

Στις 20.12.2012 η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή εγκαινίασε δη-

μόσια διαβούλευση σχετικά 

με την αναθεώρηση των 

κανόνων που ισχύουν για τις 

κρατικές ενισχύσεις στον 

τομέα της γεωργίας και δα-

σοκομίας. Η διαβούλευση 

αυτή, που στόχο έχει τη δια-

τύπωση των θέσεων των 

ενδιαφερόμενων μερών, 

λαμβάνει χώρα στα πλαίσια 

της πρωτοβουλίας της Επι-

τροπής για τον εκσυγχρονι-

σμό των κανόνων της ΕΕ για 

τις κρατικές ενισχύσεις.  

Σήμερα, τα κριτήρια συμβα-

τότητας των ενισχύσεων 

στον τομέα της γεωργίας 

και δασοκομίας προβλέπο-

νται στις Κατευθυντήριες 
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Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών       

ενισχύσεων 

θα πρέπει, σε μια περίοδο 

που ο διεθνής ανταγωνισμός 

γίνεται ολοένα εντονότερος, 

να εφαρμόζει ίσους όρους 

με τους κύριους ανταγωνι-

στές της ΕΕ. Εξάλλου, η ΕΟ-

ΚΕ σημειώνει ότι οι προτά-

σεις της Επιτροπής βασίζον-

ται σε παρωχημένα στοιχεία 

του ΠΟΕ, που δεν δίνουν 

πλήρη εικόνα της σημερινής 

κατάστασης. 

Τέλος, το όριο για τις ενισχύ-

σεις ήσσονος σημασίας εί-

ναι αναγκαίο να αυξηθεί, 

σύμφωνα με την γνωμοδότη-

ση της ΕΟΚΕ, από το ποσό 

των 200.000 ευρώ στο πο-

σό των 500.000 ευρώ. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_CES-12-

67_en.htm 

ΕΟΚΕ – εκσυγχρονισμός – 

κρατικές ενισχύσεις – γνω-

μοδότηση – Πρόταση Επι-

τροπής  

Στις 14.11.2012, η Ευρωπα-

ϊκή Οικονομική και Κοινωνι-

κή Επιτροπή (ΕΟΚΕ) εξέδω-

σε γνωμοδότηση, στην οποί-

α διατυπώνει τις απόψεις 

της σχετικά με τον εκσυγ-

χρονισμό των κρατικών ενι-

σχύσεων στην ΕΕ. 

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, η 

πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τον εκσυγχρο-

νισμό των κρατικών ενισχύ-

σεων πρέπει να αποκτήσει 

νέο προσανατολισμό. Κα-

ταρχάς, η ΕΟΚΕ προειδο-

ποιεί ότι η Επιτροπή εκχωρεί 

στα κράτη μέλη μεγαλύτε-

ρες αρμοδιότητες στον το-

μέα της διαχείρισης των 

κρατικών ενισχύσεων, γεγο-

νός που δημιουργεί τον κίν-

δυνο σύγχυσης και υποκει-

μενικής εφαρμογής των σχε-

τικών κανόνων. 

Περαιτέρω, ιδιαίτερη προσο-

χή πρέπει να δοθεί στις  

ΜΜΕ, οι οποίες πλήττονται 

σοβαρά από τις ανταγωνι-

στικές πιέσεις που ασκούν 

οι επιχειρήσεις τρίτων χω-

ρών. Συγκεκριμένα, ενώ οι 

τελευταίες απολαύουν πα-

ράνομων επιδοτήσεων, οι 

κρατικές ενισχύσεις που 

λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις υπόκεινται σε 

αυστηρούς κανόνες που 

συχνά υπονομεύουν τη θέση 

τους στις ευρωπαϊκές και 

διεθνείς αγορές. Συνακόλου-

θα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η προθεσμία για τις απαντή-

σεις λήγει στις 20.03.2013. 

Τα ερωτηματολόγια (σε όλες 

τις επίσημες γλώσσες της 

ΕΕ) διατίθενται στη διεύθυν-

ση:  

http://ec.europa.eu/

agriculture/stateaid/policy/

consultation/index_en.htm 

νονισμό 1535/ 2007 για την 

εφαρμογή των άρθρων 87 

και 88 ΣυνθΕΚ στις ενισχύ-

σεις ήσσονος σημασίας (de 

minimis) στον τομέα παρα-

γωγής γεωργικών προϊόντων 

[2007 C 337/35]. Με δεδο-

μένο ότι στις 31.12.2013 

λήγει η ισχύς όλων των πα-

ραπάνω κειμένων, η Επιτρο-

πή κατάρτισε δύο ερωτημα-

τολόγια (ένα σχετικό με τον 

Κανονισμό 1535/2007 για 

τις de minimis ενισχύσεις, 

και ένα δεύτερο σχετικό με 

τα άλλα δύο κείμενα), με τα 

οποία καλεί τα κράτη μέλη 

και κάθε ενδιαφερόμενο 

μέρος να υποβάλουν τις 

δικές τους απόψεις σχετικά 

με την εφαρμογή των εν 

λόγω ρυθμίσεων. 

€ 

Πρόταση Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 

και Αλιείας  

χανισμός αποτέλεσε το επί-

κεντρο των συζητήσεων κα-

τά τη συνεδρίαση του Συμ-

βουλίου, που έλαβε χώρα 

στο Λουξεμβούργο στις 22 

και 23 Οκτωβρίου 2012. 

Στα πλαίσια της εν λόγω 

συνεδρίασης, επήλθε μερική 

συμφωνία των Υπουργών 

Αλιείας των κρατών μελών 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-

σας και Αλιείας – Επιτροπή 

– Συμβούλιο – Κανονισμός – 

αλιευτική πολιτική  

Στις 02.12.2011 δημοσιεύ-

θηκε πρόταση Κανονισμού 

της Επιτροπής για τη δημι-

ουργία του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλι-

είας (ΕΤΘΑ), ενός νέου, ενι-

αίου ταμείου για τη θαλάσ-

σια και την αλιευτική πολιτι-

κή της ΕΕ για το διάστημα 

2014-2020, που θα αντικα-

ταστήσει το υφιστάμενο Ευ-

ρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 

(ΕΤΑ).  

Ο νέος χρηματοδοτικός μη-

http://europa.eu/rapid/press-release_CES-12-67_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_CES-12-67_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_CES-12-67_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm
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μίας σε αλιευτικές τεχνικές 

και μεθόδους, καθώς και 

την υποστήριξη της βιώσι-

μης ανάπτυξης των περιο-

χών που εξαρτώνται από την 

αλιεία. 

Εν αναμονή, τέλος, και της 

άποψης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, η Επιτροπή 

σημείωσε ότι η αρχική πρό-

τασή της βρίσκεται ακόμα 

στο στάδιο των διαπραγμα-

τεύσεων, με στόχο την επί-

τευξη συμβιβαστικής συμ-

φωνίας μεταξύ των τριών  

θεσμικών οργάνων. 

http://ec.europa.eu/

information_society/

newsroom/cf/mare/

itemdetail.cfm?

item_id=9067 

σχετικά με τον τρόπο χρησι-

μοποίησης των ευρωπαϊκών 

πόρων. Ειδικότερα, μετά 

από μακρά συζήτηση ανα-

φορικά με την πρόταση της 

Επιτροπής να τεθεί τέλος 

στη χρηματοδοτική ενίσχυ-

ση για τη διάλυση πλοίων, 

τα κράτη μέλη συμφώνησαν 

τελικά στην κατάργησή της, 

μετά το πέρας μίας μεταβα-

τικής περιόδου που θα διαρ-

κέσει μέχρι το 2017. Επι-

πλέον, συμφώνησαν στη 

διατήρηση των ενισχύσεων 

προσωρινής παύσης των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων 

και αντικατάστασης της 

μηχανής των αλιευτικών 

στολων, υπό αυστηρότερες 

όμως προϋποθέσεις. 

Σύμφωνα με τους υπολογι-

σμούς της Επιτροπής, το 

συνολικό ύψος της συνει-

σφοράς που θα διατεθεί 

μέσω του ΕΤΘΑ σε κάθε 

κράτος μέλος είναι κατά 

πολύ μικρότερο από το αν-

τίστοιχο του ΕΤΑ, ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος της χρη-

ματοδότησης θα συμβάλει 

στην επίτευξη των στόχων 

της ανάπτυξης, της δημιουρ-

γίας θέσεων εργασίας και 

της βιωσιμότητας που έχει 

θέσει η νέα Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική. Το Συμβούλιο, από 

την πλευρά του, υποστηρίζει 

τους στόχους αυτούς και, 

ειδικότερα, τη μετάβαση 

προς μια βιώσιμη και πιο 

επιλεκτική αλιεία, την ενί-

σχυση της αλιείας μικρής 

κλίμακας και της καινοτο-

ρήσεις που ασκούν στρατιω-

τικές δραστηριότητες, κρίνε-

ται αναγκαία από την Επι-

τροπή η απόδειξη ότι αυτές 

αφορούν συγκεκριμένα με-

τρα τα οποία συνδέονται 

άμεσα με την προστασία 

ουσιωδών συμφερόντων ε-

θνικής ασφάλειας.  

Τέλος, η Επιτροπή θεωρεί 

ότι οι διαθέσιμες πληροφο-

ρίες δεν της επιτρέπουν να 

εκτιμήσει κατά πόσον πλη-

ρούνται, στη συγκεκριμένη 

υπόθεση, οι όροι που θέτει η 

Ανακοίνωση της Επιτροπής 

για τις κρατικές ενισχύσεις 

με τη μορφή εγγυήσεων [ΕΕ 

2008 C 155/10]. 

H Ελλάδα καλείται να πα-

ράσχει όλες τις απαιτούμε-

νες πληροφορίες σε διάστη-

μα ενός μήνα από την ημε-

ρομηνία έκδοσης της διατα-

γής. 

Επιτροπή – απόφαση – δια-

ταγή παροχής πληροφοριών 

– εγγυήσεις – επιχειρήσεις 

δημοσίου τομέα  

Η Επιτροπή εξέδωσε στις 

18.12.2012 διαταγή παρο-

χής πληροφοριών, με την 

οποία ζητά από την Ελλάδα 

να της παράσχει όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες και 

έγγραφα σε σχέση με ελλη-

νικό καθεστώς, το οποίο 

προβλέπει την παροχή εγγυ-

ήσεων σε δάνεια προς επι-

χειρήσεις και οργανισμούς 

του δημοσίου τομέα. 

Στη μέχρι τώρα διαδικασία 

με την Επιτροπή, οι ελληνι-

κές αρχές υποστήριξαν ότι 

οι επίμαχες εγγυήσεις χορη-

γήθηκαν σε φορείς που λει-

τουργούν εκτός ανταγωνιστι-

κού περιβάλλοντος ή παρέ-

χουν δημόσια υπηρεσία ή 

ασκούν στρατιωτικές δρα-

στηριότητες και, επομένως, 

δεν αποτελούν κρατική ενί-

σχυση.  

Εντούτοις, η Επιτροπή θεω-

ρεί, πρώτον, ότι ορισμένοι 

από τους δικαιούχους των 

εγγυήσεων φαίνεται να α-

σκούν, εκ πρώτης όψεως, 

οικονομικές δραστηριότη-

τες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 

να προσκομιστούν περαιτέ-

ρω στοιχεία που να αποδει-

κνύουν ότι οι συγκεκριμένοι 

δικαιούχοι λειτουργούν ε-

κτός ανταγωνιστικού περι-

βάλλοντος. 

Δεύτερον, όσον αφορά την 

αποζημίωση των δικαιούχων 

για άσκηση δημόσιας υπη-

ρεσίας, οι ελληνικές αρχές 

θα πρέπει να παράσχουν 

περαιτέρω πληροφορίες 

σχετικά με το κατά πόσον 

πληρούνται όλες οι προϋπο-

θέσεις Altmark. 

Τρίτον, όσον αφορά την πα-

ροχή εγγυήσεων σε επιχει-

Διαταγή παροχής πληροφοριών από την Επιτροπή για τις εγγυήσεις 

υπέρ επιχειρήσεων και οργανισμών δημοσίου τομέα – SA.33727  

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemdetail.cfm?item_id=9067
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemdetail.cfm?item_id=9067
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Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενίσχυσης για τα Μητροπολιτικά 

Δίκτυα – SA.33641 

Έγκριση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης στη «Μακεδονική και 

Εκδοτική» – SA.33741 

Η απόφαση της Επιτροπής 

θα δημοσιευθεί μόλις διευ-

θετηθούν τυχόν ζητήματα 

απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_33741 

Επιτροπή – «Μακεδονική και 

Εκδοτική» – ενίσχυση αναδι-

άρθρωσης  

Η Επιτροπή αποφάσισε να 

μην προβάλει αντιρρήσεις 

αναφορικά με το κοινοποιη-

θέν από την Ελλάδα μέτρο 

για την αναδιάρθρωση της 

επιχείρησης «Μακεδονική 

και Εκδοτική». Νομική βάση 

για την έγκριση του μέτρου, 

που έχει τη μορφή άμεσης 

χρηματοδότησης και θα 

διαρκέσει μέχρι την 31.12. 

2013, είναι οι Κατευθυντή-

ριες Γραμμές όσον αφορά 

τις κρατικές ενισχύσεις για 

τη διάσωση και αναδιάρ-

θρωση προβληματικών επι-

χειρήσεων.    

περιοχών, εφόσον δεν αλλοι-

ώνουν τους όρους των συ-

ναλλαγών μεταξύ των κρα-

τών μελών.  

Η απόφαση της Επιτροπής 

θα δημοσιευθεί μόλις διευ-

θετηθούν τυχόν ζητήματα 

απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34405 

Επιτροπή – απόφαση – πρω-

τοβουλία JESSICA – έργα 

αστικής ανάπλασης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 

απόφασή της περί μη προ-

βολής αντιρρήσεων, ενέκρι-

νε ελληνικό καθεστώς ενι-

σχύσεων για τη στήριξη έρ-

γων αστικής ανάπλασης 

μέσω της πρωτοβουλίας της 

Κοινής ευρωπαϊκής υποστή-

ριξης για βιώσιμες επενδύ-

σεις σε αστικές περιοχές 

(πρωτοβουλία JESSICA). 

Δυνάμει του καθεστώτος θα 

χορηγηθούν δάνεια και ε-

πενδυτικά κεφάλαια υπό 

ευνοϊκούς όρους για έργα 

που στοχεύουν στη βελτίω-

ση του αστικού περιβάλλον-

τος. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

το εν λόγω καθεστώς συνά-

δει με το άρθρο 107 παρ. 3 

στχ. γ ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέ-

πει τη χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων για την ανάπτυ-

ξη ορισμένων οικονομικών 

Έγκριση ενισχύσεων για έργα αστικής ανάπλασης στην Ελλάδα – 

SA.34405 

όσον αφορά την ταχεία α-

νάπτυξη ευρυζωνικών δικτύ-

ων (ΕΕ 2009 C 235/7) και, 

ως εκ τούτου, αποτελεί ενί-

σχυση συμβατή με την κοινή 

αγορά. 

Το εγκριθέν μέτρο έχει διάρ-

κεια από την 01.01.2012 

μέχρι και την 31.12.2015. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_33641  

χος του μέτρου είναι να κα-

ταστεί προσβάσιμο το Μη-

τροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών 

Ινών σε ιδιώτες που επιθυ-

μούν να επωφεληθούν των 

πλεονεκτημάτων της ευρυ-

ζωνικότητας. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, 

το κοινοποιηθέν από την 

Ελλάδα καθεστώς ενίσχυ-

σης είναι σύμφωνο με τα 

κριτήρια των Κατευθυντηρί-

ων Γραμμών της ΕΕ για την 

εφαρμογή των κανόνων για 

τις Κρατικές Ενισχύσεις 

Επιτροπή – καθεστώς ενί-

σχυσης – μητροπολιτικά δί-

κτυα – ευρυζωνικότητα – 

«Metropolitan Area Net-

works (MAN)/Fiber To The 

Home (FTTH) Greece»  

Η Επιτροπή, με απόφαση 

που εξέδωσε στις 30.11. 

2012, αποφάσισε να μην 

προβάλει αντιρρήσεις ανα-

φορικά με ελληνικό κάθε-

στώς ενίσχυσης για το έργο 

«Metropolitan Area Net-

works (MAN)/Fiber To The 

Home(FTTH) Greece». Στό-

 

Καθεστώς        

ενίσχυσεων για τα 

Μητροπολιτικά 

Δίκτυα 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33741
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Η δημόσια έκδοση της από-

φασης της Επιτροπής θα 

είναι διαθέσιμη μόλις διευ-

θετηθούν τυχόν ζητήματα 

απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35220 

Επιτροπή – ενίσχυση – αε-

ροδρόμιο «Μακεδονία» – 

εκσυγχρονισμός 

Η Επιτροπή εξέδωσε από-

φαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων, με την οποία 

ενέκρινε την παροχή κρατι-

κής χρηματοδότησης για 

τον εκσυγχρονισμό του αε-

ροδρομίου «Μακεδονία». 

Νομική βάση για την έ-

γκριση του μέτρου αποτέλε-

σε το άρθρο 107 παρ. 3 

στχ. γ ΣΛΕΕ και οι Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές του 2005 

σχετικά με τη χρηματοδότη-

ση αερολιμένων και τις κρα-

τικές ενισχύσεις σε αεροπο-

ρικές εταιρείες για τη δρο-

μολόγηση νέων γραμμών 

από περιφερειακούς αερολι-

μένες. 

Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι 

την 31.12.2013. 

Έγκριση ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου «Μακε-

δονία» – SA.35220 

ωση για τις ζημίες που υπέ-

στησαν το 2006 εξαιτίας 

δυσμενών καιρικών φαινο-

μένων. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:385:0001:0

002:EL:PDF 

Επιτροπή – καθεστώς ενι-

σχύσεων – υδατοκαλλιέρ-

γεια – αποζημίωση – δυσμε-

νή καιρικά φαινόμενα 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα [ΕΕ 2012 C 

385/1] απόφαση της Επι-

τροπής περί μη προβολής 

αντιρρήσεων σχετικά με 

καθεστώς ενισχύσεων υπέρ 

του κλάδου της υδατοκαλλι-

έργειας. Δυνάμει του εν λό-

γω καθεστώτος, το οποίο 

είχε διάρκεια έως την 

31.12.2012, προβλέφθηκε 

η παροχή άμεσων επιχορη-

γήσεων σε επιχειρήσεις υδα-

τοκαλλιέργειας ως αποζημί-

Δημοσίευση απόφασης της Επιτροπής για ενισχύσεις στον κλάδο 

της υδατοκαλλιέργειας – SA.27318 

Δημοσίευση παλαιότερης απόφασης της Επιτροπής για τη 

χρηματοδότηση εξοπλισμού για το λιμάνι του Πειραιά 

πή στην εν λόγω απόφασή 

της είχε λάβει υπόψη το 

γεγονός ότι η Ελλάδα απέσυ-

ρε την κοινοποίησή της ανα-

φορικά με το ανωτέρω με-

τρο και, επομένως, δεν ε-

πρόκειτο να δώσει περαιτέ-

ρω συνέχεια στο συγκεκρι-

μένο σχέδιο ενίσχυσης. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:402:0025:0

025:EL:PDF 

ταν και η δημόσια χρηματο-

δότηση για την αγορά του 

εξοπλισμού φορτοεκφόρτω-

σης στο Σταθμό Εμπορευ-

ματοκιβωτίων του λιμανιού  

(υπόθεση N 169/08).  

Στις 29.12.2012 δημοσιεύ-

θηκε στην Επίσημη Εφημερί-

δα απόφαση της Επιτροπής 

της 20.12.2010 για την πε-

ράτωση της επίσημης διαδι-

κασίας έρευνας σε σχέση με 

την ανωτέρω υπόθεση [ΕΕ 

2012 C 402/25]. Η Επιτρο-

Επιτροπή – απόφαση – επί-

σημη διαδικασία έρευνας – 

περάτωση – λιμάνι του Πει-

ραιά – εξοπλισμός φορτοεκ-

φόρτωσης  

Το 2009 η Επιτροπή εξέδω-

σε απόφαση περί κίνησης 

της επίσημης διαδικασίας 

έρευνας αναφορικά με ο-

ρισμένα κοινοποιηθέντα ελ-

ληνικά μέτρα για τη χρημα-

τοδότηση επενδύσεων στο 

λιμάνι του Πειραιά. Στα με-

τρα αυτά συμπεριλαμβανό-

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35220
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35220
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35220
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35220
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:385:0001:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:385:0001:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:385:0001:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:385:0001:0002:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0025:0025:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0025:0025:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0025:0025:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0025:0025:EL:PDF
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Έγκριση κυπριακού καθεστώτος ενισχύσεων για τις Τράπεζες – 

SA.35499 

 

Στόχος του εν λόγω καθε-

στώτος είναι να διευκολυν-

θεί η πρόσβαση των επιλέξι-

μων πιστωτικών ιδρυμάτων 

σε μεσοπρόθεσμη χρηματο-

δότηση, ούτως ώστε να δια-

τηρηθεί η σταθερότητα στο 

χρηματοπιστωτικό τομέα 

της Κύπρου, χωρίς όμως να 

προκληθούν αδικαιολόγητες 

στρεβλώσεις στον ανταγω-

νισμό. 

Δεδομένων των ανωτέρω, η 

Επιτροπή κατέληξε στο συ-

μπέρασμα ότι το εν λόγω 

καθεστώς εγγυήσεων αποτε-

λεί κατάλληλο μέσο για την 

αντιμετώπιση σοβαρής δια-

ταραχής στην οικονομία της 

Κύπρου και, ως εκ τούτου, 

είναι συμβατό με το άρθρο 

107 παρ. 3 στοιχ. β ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί μόλις διευθετηθούν τυ-

χόν ζητήματα απορρήτου.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_35499 

 

εφαρμογής. Επιπλέον, το 

καθεστώς είναι προσβάσιμο 

σε όλα τα πιστωτικά ιδρύμα-

τα που έχουν συσταθεί στην 

Κύπρο, περιλαμβανομένων 

των θυγατρικών ξένων τρα-

πεζών και των συνεταιριστι-

κών πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Περαιτέρω, οι δικαιούχοι πι-

στωτικοί οργανισμοί οφεί-

λουν, βάσει του καθεστώ-

τος, να καταβάλουν αμοιβή 

η οποία κρίθηκε σύμφωνη 

προς τους κανόνες της ΕΕ 

για τις κρατικές ενισχύσεις, 

ενώ υπόκεινται σε δεσμεύ-

σεις ως προς τη συμπεριφο-

ρά τους, ώστε να αποφευ-

χθεί τυχόν κατάχρηση της 

κρατικής στήριξης. Οι δε-

σμεύσεις αυτές περιλαμβά-

νουν, ειδικότερα, περιορι-

σμούς στην επέκταση και 

την εμπορική στρατηγική, 

καθώς και όρους όσον αφο-

ρά τις αμοιβές του προσωπι-

κού και την καταβολή επι-

μισθίων (bonus). Τέλος, η 

Κύπρος υποχρεούται να 

κοινοποιεί σχέδια βιωσιμό-

τητας για τους δικαιούχους 

που κάνουν έντονη χρήση 

των ενισχύσεων. 

Επιτροπή – καθεστώς ενι-

σχύσεων – Κύπρος – εγγυή-

σεις – Τράπεζες  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέ-

δωσε στις 06.11.2012 από-

φαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων αναφορικά με 

κυπριακό καθεστώς κρατι-

κών εγγυήσεων υπέρ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εν 

λόγω εγγυήσεις καλύπτουν, 

έναντι αμοιβής και με τις 

κατάλληλες εξασφαλίσεις, 

νέα δάνεια που θα συνα-

φθούν ή/και νέα ομόλογα 

που θα εκδοθούν πριν από 

τις 31 Δεκεμβρίου 2012, με 

διάρκεια έως πέντε έτη. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το 

καθεστώς είναι σύμφωνο με 

τις κατευθύνσεις που έχει 

παράσχει  η ίδια σχετικά με 

τις κρατικές ενισχύσεις 

προς τράπεζες κατά τη δι-

άρκεια της κρίσης, ιδίως δε 

με τους κανόνες που έχει 

θεσπίσει για τον καθορισμό 

αντιτίμου και τους όρους για 

τις κρατικές εγγυήσεις. Ειδι-

κότερα, το μέτρο έχει σαφή 

στόχο και είναι αναλογικό 

και περιορισμένο από ά-

ποψη διάρκειας και πεδίου 

επιχορήγησης.   

Η απόφαση της Επιτροπής 

έχει δημοσιευθεί στην ακό-

λουθη ηλεκτρονική διεύθυν-

ση: 

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_34466 

Επιτροπή – Κύπρος – Κέν-

τρο Εικαστικών Τεχνών και 

Έρευνας – κατασκευή – 

επιχορήγηση  

Η Επιτροπή με απόφασή της 

έκρινε ότι η παροχή κρατι-

κής χρηματοδότησης για 

την κατασκευή του Κέντρου 

Εικαστικών Τεχνών και 

Έρευνας στην Λευκωσία δεν 

αποτελεί κρατική ενίσχυση, 

υπό την έννοια του άρθρου 

107 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Στόχος 

του μέτρου, που θα διαρκέ-

σει από τις 15.04.2013 έως 

τις 15.12.2015, είναι η προ-

ώθηση του πολιτισμού και η 

διατήρηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Κύπρου. 

Αρμόδιο για την ίδρυση του 

Κέντρου Εικαστικών Τεχνών 

και Έρευνας είναι το Ίδρυμα 

Κώστα και Ρίτας Σεβέρη, 

που είναι και δικαιούχος της 

Ενίσχυση για την κατασκευή Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και 

Έρευνας στη Λευκωσία – SA.34466   

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35499
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35499
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35499
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35499
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34466
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34466
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34466
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34466
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ανέρχεται σε ποσοστό 

0,76%. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:332:0010:0

010:EL:PDF 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Δε-

κέμβριος 2012 

Στις 24.11.2012 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 

365/03) τα τρέχοντα επιτό- 

κια ανάκτησης και τα επιτό-

κια αναφοράς / προεξόφλη-

σης κρατικών ενισχύσεων 

για τα 27 κράτη μέλη, που 

ισχύουν από την 1η Δεκεμ-

βρίου 2012. Ειδικά για την 

Ελλάδα το τρέχον επιτόκιο 

Επιτόκια αναφοράς προεξόφλησης και ανάκτησης – Δεκέμβριος 

2012 

Εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

ανέρχεται σε ποσοστό 

0,66%. 

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

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2012:402:0016:0

016:EL:PDF 

επιτόκια – αναφορά – προε-

ξόφληση – ανάκτηση – Ια-

νουάριος  2013 

Στις 29.12.2012 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C 

402/16) τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επιτό-

κια αναφοράς/προεξόφλη-

σης κρατικών ενισχύσεων 

για τα 27 κράτη μέλη, που 

ισχύουν από την 1η Ιανουα-

ρίου 2013. Ειδικά για την 

Ελλάδα το τρέχον επιτόκιο 

Επιτόκια αναφοράς προεξόφλησης και ανάκτησης – Ιανουάριος 

2013 

20.12.2012 και έχει αναρ-

τηθεί στην ακόλουθη ηλεκ-

τρονική διεύθυνση: 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEMO-12-

1018_en.htm#footnote-1 

χρηματοπιστωτική κρίση – 

εθνικά μέτρα – κατάλογος – 

επίσημη διαδικασία έρευνας 

Στις 20.12.2012 δημοσιεύ-

θηκε στην ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα-

τάλογος με τα πρόσφατα 

μέτρα που έχουν λάβει τα 

κράτη μέλη κατά τη διάρ-

κεια της χρηματοπιστωτικής 

και οικονομικής κρίσης και 

έχουν εγκριθεί ήδη ή που 

βρίσκονται υπό τη διαδικα-

σία επίσημης έρευνας από 

την Επιτροπή. Ο κατάλογος 

είναι ενημερωμένος έως τις 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

Επιτροπή βελγικού μέτρου 

χρηματοδότησης υπέρ των 

δημόσιων νοσοκομείων, ό-

σον αφορά την ύπαρξη ειδι-

κών υποχρεώσεων ΥΓΟΣ και 

του ενδεχομένου υπεραντι-

στάθμισης, αποδεικνύει την 

ύπαρξη σοβαρών δυσχερει-

ών που επιβάλλουν την κίνη-

ση επίσημης διαδικασίας έ-

ρευνας. 

ΓεΔΕΕ Τ-137/10, 07.11. 

2012, Coordination bruxel-

loise d’institutions sociales 

et de santé (CBI)/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – δημό-

σια νοσοκομεία – επιδοτή-

σεις χορηγούμενες από τις 

βελγικές αρχές στα δημόσια 

νοσοκομεία που μετέχουν 

στην ένωση IRIS – απόφαση 

ληφθείσα κατά το πέρας του 

προκαταρκτικού σταδίου – 

απόφαση κηρύσσουσα τις 

ενισχύσεις συμβατές με την 

εσωτερική αγορά – ΥΓΟΣ – 

ορισμός της αποστολής πα-

ροχής δημόσιας υπηρεσίας 

– αναλογικότητα της αντι-

στάθμισης της δημόσιας 

υπηρεσίας – σοβαρές δυ-

σχέρειες 

Νομικό ζήτημα 

Η ελλιπής εξέταση από την 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:332:0010:0010:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:332:0010:0010:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:332:0010:0010:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:332:0010:0010:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0016:0016:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0016:0016:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0016:0016:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0016:0016:EL:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-1018_en.htm%23footnote-1
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-1018_en.htm%23footnote-1
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-1018_en.htm%23footnote-1
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Leipzig-Halle GmbH/Επιτρο-

πή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – έννοια της 

«επιχειρήσεως» – οικονομική 

δραστηριότητα – κατασκευή 

αερολιμενικών υποδομών – 

διάδρομος απογειώσεως και 

προσγειώσεως 

Νομικό ζήτημα 

Οι δραστηριότητες κατα-

σκευής αερολιμενικών υπο-

δομών αποτελούν οικονομι-

κή δραστηριότητα, διότι 

συνδέονται άμεσα με την 

παροχή των αερολιμενικών 

υπηρεσιών και, επομένως, ο 

φορέας άσκησής τους λογί-

ζεται ως επιχείρηση κατά 

την έννοια του άρθρου 107 

παρ. 1 ΣΛΕΕ 

ΔΕΕ C-262/11, 29.11.2012, 

Kremikovtzi AD 

Λέξεις κλειδιά 

προσχώρηση της Δημοκρατί-

ας της Βουλγαρίας στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση – Συμφωνία 

Σύνδεσης ΕΚ-Βουλγαρίας – 

τομέας σιδήρου και χάλυβα 

– κρατικές ενισχύσεις ανα-

διάρθρωσης χορηγηθείσες 

πριν από τη προσχώρηση – 

όροι – βιωσιμότητα των α-

ποδεκτών κατά το τέλος της 

περιόδου αναδιάρθρωσης – 

κήρυξη του αποδέκτη σε 

πτώχευση μετά από την 

προσχώρηση – αρμοδιότη-

τες εθνικών αρχών και Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής – εθνι-

κή απόφαση που βεβαιώνει 

απαίτηση του Δημοσίου για 

την επιστροφή ενισχύσεων 

που έχουν καταστεί παράνο-

μες – απόφαση ΕΕ-Βουλγα-

ρίας 3/2006 – Παράρτημα 

V της Πράξης Προσχώρησης 

– ενισχύσεις που έχουν χο-

ρηγηθεί μετά από την προ-

σχώρηση – Κανονισμός (ΕΚ) 

659/1999 – υφιστάμενες 

ενισχύσεις  

Νομικό ζήτημα 

Τα άρθρα 107 έως 109 

ΣΛΕΕ και ο Κανονισμός 

659/1999 εφαρμόζονται 

στη Δημοκρατία της Βουλγα-

ρίας μόνο μετά την προσχώ-

ρησή της στην Ένωση. Η 

έκδοση απόφασης της Επι-

τροπής δεν αποτελεί ανα-

γκαίο προαπαιτούμενο για 

την ανάκτηση από τις βουλ-

γαρικές αρχές των ενισχύ-

σεων που χορηγήθηκαν πριν 

από την προσχώρηση 

 

 

ΔΕΕ C-288/11 P, 19. 

12.2012, Mitteldeutsche 

Flughafen AG και Flughafen 
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Η ΕΕΕυρΔ, που εκδίδεται 

από το ΚΔΕΟΔ και τον 

Δ.Σ.Θ., ιδρύθηκε το 1981. 

Εκδίδεται στα ελληνικά και 

η θεματική της αναφέρεται 

στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και 

ιδίως σε θέματα ευρωπαϊ-

κής ολοκλήρωσης, προστα-

σίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, διεθνούς οικο-

νομικού δικαίου, δημοσίου 

διεθνούς δικαίου και ιδιω-

τικού διεθνούς δικαίου. Η 

θεματική των προσεχών 

τευχών της ΕΕΕυρΔ θα 

είναι αφιερωμένη στην 

Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

revue hellénique de droit européen  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ 

Το τεύχος 1-3/2012 της νομι-

κής επιθεώρησης ΔηΣΚΕ & αγο-

ρά διατίθεται σε ηλεκτρονική   

μορφή με πλούσιο υλικό σε θέ-

ματα δημοσίων συμβάσεων και 

κρατικών  ενισχύσεων 

 

Για περισσότερες  πληροφορίες 

και συνδρομές επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα του περιοδικού          

http://www.diske.gr/ ή επικοι-

νωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 

2310 476103 ή αποστείλετε 

μήνυμα ηλεκτρονικού  ταχυδρο-

μείου στην     διεύθυνση 

diske@cieel.gr 

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 
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