
Σχέδια αναδιάρθρωσης Eurobank και Alpha Bank – SA.43363, 

SA.43366 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών 
ενισχύσεων - Τεύχος 6/2015 

  6/2015              Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015 

λόγων. Αυτό αποτελεί σαφή 

ένδειξη της εμπιστοσύνης 

της αγοράς στην αποκατά-

σταση της μακροπρόθεσμης 

βιωσιμότητας των δύο τρα-

πεζών. Επίσης, δείχνει ότι οι 

συνεισφορές κατόχων ομο-

λόγων μειωμένης ή/και αυ-

ξημένης εξασφάλισης μπο-

ρούν να μειώσουν σημαντι-

κά ή ακόμη και να εξαλεί-

ψουν εντελώς την ανάγκη 

χρησιμοποίησης των χρημά-

των των φορολογουμένων 

για τη στήριξη των τραπε-

ζών, με ταυτόχρονη διατή-

ρηση της χρηματοπιστωτι-

κής σταθερότητας. 

Βάσει των ανωτέρω, και λό-

γω της ήδη πραγματοποιη-

θείσας εκτεταμένης αναδι-

άρθρωσης της   Alpha Bank 

και της Eurobank, οι ελληνι-

κές αρχές πρότειναν μόνον 

ήσσονος σημασίας αλλαγές 

στα σχέδια αναδιάρθρωσης 

Ελλάδα – Eurobank – Alpha 

Bank – σχέδια αναδιάρ-

θρωσης – τροποποίηση – 

ανακεφαλαιοποίηση – ΕΤΧΣ  

Με απόφασή της την 26. 

11.2015, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή διαπίστωσε ότι τα 

τροποποιημένα σχέδια ανα-

διάρθρωσης της Alpha 

Bank και της Eurobank 

είναι σύμφωνα με τους κα-

νόνες κρατικών ενισχύσεων 

της ΕΕ. Σύμφωνα με την 

Επιτροπή, τα μέτρα που 

έχουν ήδη υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο των υφιστάμενων 

σχεδίων αναδιάρθρωσης 

των δύο τραπεζών, καθώς 

και εκείνα που προβλέπο-

νται στα τροποποιημένα 

σχέδια, θα δώσουν τη δυ-

νατότητα στην Alpha Bank 

και τη Eurobank να αποκα-

ταστήσουν τη βιωσιμότητά 

τους σύμφωνα με τους κα-

νόνες της ΕΕ για τις κρατι-

κές ενισχύσεις. 

Στις 31.10.2015, κατά τη 

συνολική αξιολόγηση που 

διενήργησε ο Ενιαίος Επο-

πτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, για να εξετάσει 

εάν οι τέσσερις συστημικές 

ελληνικές τράπεζες διαθέ-

τουν επαρκή κεφάλαια, 

διαπιστώθηκε κεφαλαιακό 

έλλειμμα, ύψους 2,74 δισ. 

ευρώ, για την Alpha Bank 

και 2,12 δισ. ευρώ για τη 

Eurobank. 

Οι εν λόγω τράπεζες πέτυ-

χαν να καλύψουν τις κεφα-

λαιακές τους ανάγκες με 

κεφάλαια αποκλειστικά α-

πό ιδιώτες επενδυτές (υφι-

στάμενους πιστωτές, μέσω 

της εθελοντικής ανταλλα-

γής των ομολόγων τους με 

νέες μετοχές, και νέους 

επενδυτές), χωρίς να ανα-

γκαστούν να καταφύγουν 

σε εισφορές κεφαλαίων 

από το κράτος. Η άντληση 

ιδιωτικών κεφαλαίων διευ-

κολύνθηκε από το σύστημα 

προστασίας του Ελληνικού 

Ταμείου Χρηματοπιστωτι-

κής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), 

το οποίο δεσμεύτηκε να 

καλύψει όλες τις κεφαλαια-

κές ανάγκες που δεν κα-

λύπτονταν από ιδιώτες ε-

πενδυτές ή από τους υφι-

στάμενους κατόχους ομο-
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αίρεση μετατρέψιμων κεφα-

λαιακών μέσων. 

Πέραν της εκτεταμένης ανα-

διάρθρωσης της Τράπεζας 

Πειραιώς, η οποία ήδη υλο-

ποιείται, σύμφωνα με το 

σχέδιο αναδιάρθρωσης που 

εγκρίθηκε στο τέλος Ιουλίου 

2014, οι ελληνικές αρχές 

πρότειναν περαιτέρω αλλα-

γές. Οι αλλαγές αυτές περι-

λαμβάνουν την εμβάθυνση 

της επιχειρησιακής αναδι-

άρθρωσης των τραπεζών 

και την τροποποίηση ορι-

σμένων προθεσμιών, ώστε 

να λαμβάνονται υπόψη οι 

μεταβολές στη μακροοικο-

νομική κατάσταση, καθώς 

και μια δέσμευση για την 

περαιτέρω διάθεση μη βασι-

κών στοιχείων του ενεργητι-

κού, ιδίως εκτός Ελλάδας. Η 

Επιτροπή κατέληξε στο συ-

μπέρασμα ότι η εισφορά 

κεφαλαίου, ύψους 2,72 δισ. 

ευρώ, από το ΕΤΧΣ είναι 

σύμφωνη με τους κανόνες 

της ΕΕ για τις κρατικές ενι-

σχύσεις, με βάση το τροπο-

ποιημένο σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης. 

Στο πλαίσιο της απόφασης 

για τη χορήγηση κρατικής 

ενίσχυσης, η Επιτροπή επι-

βεβαίωσε, επίσης, ότι η ει-

σφορά κεφαλαίου από το 

Ελλάδα – Τράπεζα Πειραιώς 

– σχέδιο αναδιάρθρωσης – 

τροποποίηση – ανακεφαλαι-

οποίηση – ΕΤΧΣ – συμπλη-

ρωματική κρατική ενίσχυση 

Με απόφασή της την 29. 

11.2015, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή έκρινε ότι η χορήγη-

ση συμπληρωματικής κρατι-

κής ενίσχυσης, ύψους 2,72 

δισ. ευρώ, στην Τράπεζα 

Πειραιώς, με βάση τροπο-

ποιημένο σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης, είναι συμβατή με 

τους κανόνες της ΕΕ για τις 

κρατικές ενισχύσεις. 

Στις 31.10.2015, κατά τη 

συνολική αξιολόγηση που δι-

ενήργησε ο Ενιαίος Εποπτι-

κός Μηχανισμός (ΕΕΜ) της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας, για να εξετάσει εάν 

οι τέσσερις συστημικές ελ-

ληνικές τράπεζες διαθέτουν 

επαρκή κεφάλαια, διαπι-

στώθηκε κεφαλαιακό έλ-

λειμμα ύψους 4,93 δισ. Ευ-

ρώ για την Τράπεζα Πειραι-

ώς. 

Η εν λόγω τράπεζα κατόρ-

θωσε να καλύψει σημαντικό 

μέρος των εν λόγω μεγάλων 

κεφαλαιακών αναγκών από 

ιδιώτες (τους υφιστάμενους 

πιστωτές, μέσω εθελοντικής 

ανταλλαγής των απαιτήσεών 

τους έναντι νέων μετοχών, 

και τους νέους επενδυτές 

μέσω της αύξησης μετοχι-

κού κεφαλαίου). Το επίπεδο 

των ιδιωτικών κεφαλαίων 

αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύ-

νης της αγοράς στην αποκα-

τάσταση της μακροπρόθε-

σμης βιωσιμότητας αυτής 

της τράπεζας. Επίσης, δείχ-

νει ότι οι συνεισφορές κατό-

χων ομολόγων μειωμένης ή/

και αυξημένης εξασφάλισης 

μπορούν να μειώσουν ση-

μαντικά ή ακόμη και να εξα-

λείψουν εντελώς την ανάγκη 

χρησιμοποίησης των χρημά-

των των φορολογουμένων 

για τη στήριξη των τραπε-

ζών, με ταυτόχρονη διατή-

ρηση της χρηματοπιστωτι-

κής σταθερότητας. 

Το υπόλοιπο των κεφαλαια-

κών αναγκών, ύψους 2,72 

δισ. ευρώ, καλύφθηκε από 

πρόσθετη κρατική ενίσχυση 

που χορήγησε το ΕΤΧΣ. Το 

ποσό αυτό θα καλύψει τη 

διαφορά μεταξύ του βασι-

κού σεναρίου (συμπεριλαμ-

βανομένου του ελέγχου ποι-

ότητας στοιχείων ενεργητι-

κού) και του κεφαλαιακού 

ελλείμματος που προκύπτει, 

σύμφωνα με το δυσμενές 

σενάριο του τεστ αντοχής. 

Το ποσό θα παρασχεθεί με 

τη μορφή συνδυασμού μετο-

χικού κεφαλαίου και υπό 

στο μητρώο κρατικών ενι-

σχύσεων στον ιστότοπο της 

ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-15-

6184_en.htm  

που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο 

του 2014 και τον Απρίλιο 

του 2014, αντίστοιχα. Οι 

αλλαγές αυτές περιλαμβά-

νουν την εμβάθυνση της 

επιχειρησιακής αναδιάρ-

θρωσης των τραπεζών και 

την τροποποίηση ορισμένων 

προθεσμιών, ώστε να λαμ-

βάνεται υπόψη η μεταβολή 

της οικονομικής κατάστα-

σης των τραπεζών. Η Επι-

τροπή κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα ότι το σύστημα προ-

στασίας που παρέχει το 

ΕΤΧΣ, καθώς και τα τρο-

ποποιημένα σχέδια αναδι-

άρθρωσης συμβαδίζουν με 

τους κανόνες κρατικών ενι-

σχύσεων της ΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης αυτής θα 

δημοσιευθεί με αριθμό υπό-

θεσης SA.43363 (Eurobank) 

και SA.43366 (Alpha Bank) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6184_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6184_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6184_en.htm
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τρώο κρατικών ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού, αφού διευθετη-

θούν τυχόν ζητήματα απορ-

ρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-15-

6193_el.htm  

ΕΤΧΣ μπορεί να χορηγηθεί 

ως προληπτική ανακεφαλαι-

οποίηση, κατά την έννοια 

της Οδηγίας για την εξυγίαν-

ση και ανάκαμψη των τρα-

πεζών (BRRD). Η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι πληρούνται όλοι οι όροι 

του άρθρου 32 παράγρα-

φος 4, στοιχείο δ), σημείο 

iii) της Οδηγίας αυτής και, 

ως εκ τούτου, η ενίσχυση 

μπορεί να χορηγηθεί χωρίς 

η τράπεζα να τεθεί σε κα-

θεστώς εξυγίανσης. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης αυτής θα 

δημοσιευθεί με αριθμό υπό-

θεσης SA.43364 στο μη-

οποία διατίθενται για την 

κάλυψη δυνητικών κεφα-

λαιακών αναγκών του τρα-

πεζικού τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνι-

κές αρχές πρότειναν κά-

ποιες τροποποιήσεις στο 

σχέδιο αναδιάρθρωσης της 

Εθνικής Τράπεζας που είχε 

εγκριθεί τον Ιούλιο του 

2014, οι οποίες αφορούν 

την εμβάθυνση της επιχειρη-

σιακής αναδιάρθρωσης της 

τράπεζας και την τροποποί-

ηση ορισμένων προθεσμιών, 

ώστε να λαμβάνεται υπόψη 

η μεταβολή της μακροοικο-

νομικής κατάστασης της 

τράπεζας καθώς και η δε-

σμευση για περαιτέρω διά-

θεση μη βασικών στοιχείων 

του ενεργητικού εκτός Ελλά-

δας. Η Επιτροπή έλαβε υπό-

ψη ότι οι περισσότερες δυ-

σκολίες της Εθνικής Τράπε-

ζας δεν οφείλονται στην 

ανάληψη υπέρμετρου κινδύ-

νου αλλά στην αβεβαιότητα 

και τα γεγονότα που οδήγη-

σαν, τον Αύγουστο του 

2015, στη συμφωνία του 

τρίτου προγράμματος οικο-

νομικής προσαρμογής για 

την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η 

Επιτροπή έκρινε ότι τα με-

τρα που προτείνονται στο 

αναθεωρημένο σχέδιο ανα-

διάρθρωσης επαρκούν, για 

να περιοριστούν οι στρεβλώ-

σεις του ανταγωνισμού που 

απορρέουν από την κρατική 

Ελλάδα – Εθνική Τράπεζα – 

σχέδια αναδιάρθρωσης – 

τροποποίηση – ανακεφαλαι-

οποίηση – ΕΤΧΣ – συμπλη-

ρωματική κρατική ενίσχυση 

Με απόφασή της την 04. 

12.2015, η Επιτροπή, στο 

πλαίσιο του τρίτου προγράμ-

ματος οικονομικής προσαρ-

μογής της Ελλάδας, έκρινε 

ότι η χορήγηση συμπληρω-

ματικής κρατικής ενίσχυ-

σης, ύψους 2,71 δισ. ευρώ, 

στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδας, με βάση το τροπο-

ποιημένο σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης, είναι σύμφωνη με 

τους κανόνες της ΕΕ περί 

κρατικών ενισχύσεων. 

Στις 31.10.2015, κατά τη 

συνολική αξιολόγηση που 

διενήργησε ο Ενιαίος Επο-

πτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, για να εξετάσει 

εάν οι τέσσερις συστημικές 

ελληνικές τράπεζες διαθέ-

τουν επαρκή κεφάλαια, δια-

πιστώθηκε κεφαλαιακό έλ-

λειμμα ύψους 4,6 δισ. ευρώ 

για την Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

Η Εθνική Τράπεζα κατόρθω-

σε να καλύψει συνολικά 1,8 

δισ. ευρώ των εν λόγω κεφα-

λαιακών αναγκών της από 

ιδιώτες, ποσό που κρίθηκε 

επαρκές από τον ΕΕΜ για 

την κάλυψη του ελέγχου 

ποιότητας στοιχείων του 

ενεργητικού και των κεφα-

λαιακών αναγκών, σύμφωνα 

με το βασικό σενάριο της 

συνολικής αξιολόγησης. Το 

επίπεδο των ιδιωτικών κε-

φαλαίων αποτελεί ένδειξη 

εμπιστοσύνης της αγοράς 

στην αποκατάσταση της 

μακροπρόθεσμης βιωσιμό-

τητας της εν λόγω τράπεζας. 

Επίσης, δείχνει ότι οι συνει-

σφορές κατόχων ομολόγων 

μειωμένης ή/και αυξημένης 

εξασφάλισης μπορούν να 

μειώσουν σημαντικά την 

ανάγκη χρησιμοποίησης των 

χρημάτων των φορολογου-

μένων για τη στήριξη των 

τραπεζών, με ταυτόχρονη 

διατήρηση της χρηματοπι-

στωτικής σταθερότητας. 

Το υπόλοιπο των κεφαλαια-

κών αναγκών, ύψους 2,71 

δισ. ευρώ, θα καλυφθεί με 

κρατική ενίσχυση, που θα 

χορηγηθεί από το Ελληνικό 

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Η εν 

λόγω ενίσχυση θα λάβει τη 

μορφή συνδυασμού μετοχι-

κού κεφαλαίου και υπό αί-

ρεση μετατρέψιμων κεφα-

λαιακών μέσων. Η χρηματο-

δότηση θα παρασχεθεί από 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας (ΕΜΣ), στο 

πλαίσιο του προγράμματος 

οικονομικής προσαρμογής 

που συμφωνήθηκε με την 

Ελλάδα, με χρηματοδότηση 

ύψους 10 δισ. ευρώ, τα  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6193_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6193_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6193_el.htm
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στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού, αφού διευθετη-

θούν τυχόν ζητήματα απορ-

ρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-15-

6255_en.htm 

ενίσχυση και, ειδικότερα, 

δεν ζήτησε μείωση του μεγέ-

θους των βασικών δανειοδο-

τικών δραστηριοτήτων της 

Εθνικής τράπεζας στην Ελ-

λάδα. 

Επιπλέον, η Επιτροπή επαλή-

θευσε ότι η εισφορά κεφα-

λαίου από το ΕΤΧΣ μπορεί 

να χορηγηθεί ως προληπτι-

κή ανακεφαλαιοποίηση, κα-

τά την έννοια της Οδηγίας 

για την ανάκαμψη και εξυγί-

ανση των τραπεζών, και δεν 

απαιτείται η ως άνω τράπε-

ζα να τεθεί σε καθεστώς 

εξυγίανσης. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

αυτής της απόφασης θα 

δημοσιευθεί με αριθμό υπό-

θεσης SA.43365 στο μη-

τρώο κρατικών ενισχύσεων 

Εξυγίανση ιταλικών τραπεζών – SA.39543, SA.41134, SA.41925, 

SA.43547 

προς μια διαχωριζόμενη 

τραπεζική εταιρία (Asset 

Management Vehicle) που 

δημιουργήθηκε πρόσφατα. 

Αυτά τα περιουσιακά στοι-

χεία απομειωμένης αξίας 

θα έχουν την εγγύηση του 

Ταμείου Εξυγίανσης, γεγο-

νός το οποίο θα ενισχύσει 

ακόμη περισσότερο τους 

ισολογισμούς των μεταβατι-

κών τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Το όφελος αυτής της εγγύη-

σης μεταφράζεται σε μια 

επιπλέον στήριξη από το 

Ταμείο Εξυγίανσης, ύψους 

400 εκατ. ευρώ. Αυτές οι 

παρεμβάσεις του Ταμείου 

συνιστούν, καταρχήν, κρατι-

κές ενισχύσεις σύμφωνα με 

τους κανόνες της ΕΕ. 

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα 

προτεινόμενα από τις ιταλι-

κές αρχές μέτρα εξυγίανσης 

σύμφωνα με την Τραπεζική 

Ανακοίνωση 2013 που εκ-

δόθηκε στο πλαίσιο της χρη-

ματοπιστωτικής κρίσης, και 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι αυτά είναι συμβατά με 

τον γενικότερο στόχο της 

διατήρησης της χρηματοπι-

στωτικής σταθερότητας. Οι 

ήδη υπάρχοντες μέτοχοι και 

οι κάτοχοι τίτλων μειωμένης 

εξασφάλισης συνεισφέρουν 

στα κόστη και, με τον τρόπο 

αυτόν, μειώνεται η ανάγκη 

για συμμετοχή του Ταμείου 

Εξυγίανσης στο ελάχιστο 

Ιταλία – τράπεζες – σχέδια 

εξυγίανσης – μεταβατικά 

τραπεζικά ιδρύματα – ανά-

καμψη και εξυγίανση πιστω-

τικών ιδρυμάτων 

Με τέσσερις χωριστές απο-

φάσεις της την 22.11.2015, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έκρινε ότι τα σχέδια εξυγίαν-

σης των ιταλικών τραπεζών 

Banca delle Marche, Banca 

Popolare dell’ Etruria e del 

Lazio, Cassa di Risparmio di 

Ferrara και Cassa di Rispar-

mio della Provincia di 

Chieti, τα οποία περιλαμβά-

νουν τη συμμετοχή του ιταλι-

κού Ταμείου εξυγίανσης, 

είναι σύμφωνα με τους κα-

νόνες της ΕΕ περί κρατικών 

ενισχύσεων. Οι αποφάσεις 

αυτές έρχονται σε συνέχεια 

της απόφασης της Τράπε-

ζας της Ιταλίας να θέσει τις 

τέσσερις αυτές τράπεζες, οι 

οποίες βρίσκονται υπό ειδι-

κή διοίκηση, σε εξυγίανση 

σύμφωνα με το πλαίσιο της 

ΕΕ για την ανάκαμψη και 

την εξυγίανση πιστωτικών 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

επενδύσεων. 

Τα σχέδια εξυγίανσης που 

πρότειναν οι ιταλικές αρχές 

προέβλεπαν την εξυγίανση 

καθεμίας τράπεζας και την 

άμεση δημιουργία και κεφα-

λαιοποίηση τεσσάρων προ-

σωρινών μεταβατικών τρα-

πεζικών ιδρυμάτων. Όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία των 

τραπεζών, εκτός από τα 

εναπομείναντα ίδια κεφά-

λαια και το δευτερεύον χρέ-

ος, θα μεταφερθούν σε αυ-

τά τα μεταβατικά ιδρύματα, 

ώστε να σταθεροποιηθούν 

οι δραστηριότητες που είχαν 

ήδη αναλάβει οι τέσσερις 

ιταλικές τράπεζες και να 

προστατευθούν τους κατα-

θέτες τους. Ο στόχος των 

ιταλικών αρχών είναι η μετέ-

πειτα πώληση των μεταβατι-

κών τραπεζικών ιδρυμάτων 

σε μία ανοιχτή και χωρίς 

διακρίσεις διαδικασία, με 

απώτερο σκοπό την αύξηση 

της τιμής του προϊόντος. 

Το ιταλικό Ταμείο Εξυγίαν-

σης, που συστάθηκε πρό-

σφατα, θα παρέχει χρηματι-

κό ποσό ύψους 3,6 δισ. Ευ-

ρώ στα μεταβατικά πιστωτι-

κά ιδρύματα, για να καλύ-

ψουν τόσο την αρνητική 

διαφορά μεταξύ των περιου-

σιακών στοιχείων που μετα-

βιβάστηκαν όσο και την κε-

φαλαιοποίησή τους. Το Τα-

μείο θα χρηματοδοτείται 

από τις συνεισφορές του 

ιταλικού τραπεζικού τομέα, 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. Τα προτεινόμενα 

μέτρα περιλαμβάνουν, επί-

σης, τη μεταβίβαση περιου-

σιακών στοιχείων απομειω-

μένης αξίας από τα μεταβα-

τικά τραπεζικά ιδρύματα 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6255_en.htm
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αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-15-

6139_en.htm  

δυνατό, προκειμένου να τη-

ρείται η αρχή του επιμερι-

σμού των βαρών. Επίσης, 

προκειμένου να αποφευχθεί 

η στρέβλωση του ανταγω-

νισμού, τα μεταβατικά πι-

στωτικά ιδρύματα θα διατη-

ρηθούν για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα και, κατό-

πιν, θα εφαρμοστεί πολιτική 

συνετής διαχείρισης.  

Οι μη εμπιστευτικές εκδοχές 

των αποφάσεων αυτών θα 

δημοσιευθούν με αριθμούς 

υποθέσεων SA.39543, SA. 

41134, SA.41925, SA. 

43547 στο μητρώο κρατι-

κών ενισχύσεων στον ιστότο-

πο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

Ενίσχυση αναδιάρθρωσης στην Ουγγρική τράπεζα MKB – 

SA.40441 

φευχθούν τα ίδια λάθη. Τέ-

λος, σημειώνεται ότι το Εθνι-

κό Ταμείο Εξυγίανσης της 

Ουγγαρίας, το οποίο θα  

αποτελεί και τον μοναδικό 

μέτοχο της τράπεζας μετά 

τη μεταβίβαση των περιου-

σιακών στοιχείων, θα θέσει 

προς πώληση τις μετοχές 

του σε ανοικτή, διαφανή και 

χωρίς διακρίσεις διαδικα-

σία. 

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι το σχέδιο αναδιάρθρω-

σης των ουγγρικών αρχών 

ήταν ικανό να επαναφέρει 

τη μακροπρόθεσμη βιωσιμό-

τητα της εν λόγω τράπεζας, 

χωρίς να απαιτείται συνεχι-

ζόμενη κρατική στήριξη, 

διασφαλίζοντας τη συμμετο-

χή των μετόχων της τράπε-

ζας στο κόστος αναδιάρ-

θρωσης, σύμφωνα και με 

τους κανόνες της ΕΕ περί 

κρατικών ενισχύσεων. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

αυτής της απόφασης θα 

δημοσιευθεί με αριθμό υπό-

θεσης SA.40441 στο μη-

τρώο κρατικών ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού, αφού διευθετη-

θούν τυχόν ζητήματα απορ-

ρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

midday-express.htm  

Ουγγαρία – ενίσχυση αναδι-

άρθρωσης – αποκατάσταση 

βιωσιμότητας – συμμετοχή 

μετόχων 

Με απόφασή της την 16. 

12.2015, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή έκρινε ότι το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης της τράπε-

ζας MKB που σχεδίαζαν να 

θέσουν σε εφαρμογή οι ουγ-

γρικές αρχές, είχε ως στόχο 

την αποκατάσταση της μα-

κροπρόθεσμης βιωσιμότη-

τας του εν λόγω τραπεζικού 

ιδρύματος και τη διασφάλι-

ση της συμμετοχής των με-

τόχων της τράπεζας στο 

κόστος αναδιάρθρωσης, 

προκειμένου να μειωθούν 

στο ελάχιστο οι πιθανές 

στρεβλώσεις του ανταγωνι-

σμού λόγω της χορήγησης 

κρατικής ενίσχυσης. 

Η τράπεζα MKB, εξ ολοκλή-

ρου κρατική τράπεζα από το 

2014 και η πέμπτη μεγαλύ-

τερη τράπεζα στην Ουγγα-

ρία, αντιμετώπισε σημαντι-

κές δυσχέρειες λόγω της 

παγκόσμιας χρηματοπιστω-

τικής κρίσης που ξεκίνησε 

το 2008, διότι το χαρτοφυ-

λάκιό της περιείχε επιχειρη-

ματικά στεγαστικά δάνεια 

σε ξένο νόμισμα, μεγάλο 

μέρος των οποίων ήταν μη 

εξυπηρετούμενα λόγω της 

κρίσης. Τον Δεκέμβριο του 

2014, η ουγγρική αρχή εξυ-

γίανσης αποφάσισε να θέσει 

την τράπεζα σε καθεστώς 

εξυγίανσης. Αποτέλεσμα αυ-

τής της απόφασής της ήταν 

η αρμόδια ουγγρική αρχή 

να μεταβιβάσει κάποια επι-

σφαλή δάνεια σε ιδιώτες 

επενδυτές. 

Τον Νοέμβριο του 2015, η 

Ουγγαρία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή μέτρα κρατικής 

ενίσχυσης, προκειμένου να 

διαχειριστεί και τα υπόλοιπα 

επισφαλή δάνεια της ως 

άνω τράπεζας, καθώς και 

σχέδιο αναδιάρθρωσής της. 

Η Ουγγαρία σκόπευε να με-

ταβιβάσει τα εναπομείναντα 

επισφαλή δάνεια (περιου-

σιακά στοιχεία) της MKB σε 

έναν φορέα διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων, σε 

τιμή υψηλότερη από την 

αγοραστική τους αξία. Το 

σχέδιο αυτό θα χρηματοδο-

τούνταν από το Εθνικό Τα-

μείο Εξυγίανσης της Ουγγα-

ρίας. Στο πλαίσιο του σχε-

δίου αναδιάρθρωσης, η τρά-

πεζα MKB θα εστιάσει σε 

κύριες δραστηριότητες σχε-

τικά με τον δανεισμό της 

πραγματικής οικονομίας 

αντί για παρεπόμενες δρα-

στηριότητες, όπως η χορή-

γηση επιχειρηματικών στε-

γαστικών δανείων ή δανείων 

σε ξένο νόμισμα. Επίσης, η 

εν λόγω τράπεζα θα ενισχύ-

σει την εταιρική της διοίκη-

ση, βελτιώνοντας τη διαχεί-

ριση κινδύνων, ώστε να απο-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6139_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6139_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6139_en.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express.htm
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Φορολογική μεταχείριση της McDonald’s από το Λουξεμβούργο – 

SA.38945  

μάρκετινγκ. Η έδρα της εται-

ρίας στο Λουξεμβούργο έχει 

οριστεί ως υπεύθυνη για τη 

λήψη στρατηγικών αποφά-

σεων της εν λόγω εταιρίας, 

η οποία έχει όμως και δύο 

υποκαταστήματα, ένα στην 

Ελβετία, με περιορισμένη 

δραστηριότητα όσον αφορά 

τα δικαιώματα δικαιόχρη-

σης, και ένα στις ΗΠΑ χωρίς 

καμία ουσιαστική δραστηρι-

ότητα. Τα κέρδη της εταιρί-

ας από τα δικαιώματα εκμε-

τάλλευσης μεταβιβάζονται 

εσωτερικά στο υποκατάστη-

μα της εταιρίας στις ΗΠΑ. 

Η Επιτροπή ζήτησε περαιτέ-

ρω πληροφορίες σχετικά με 

τις φορολογικές αποφάσεις 

των λουξεμβουργιανών αρ-

χών, μετά από αναφορές το 

καλοκαίρι του 2014 στον 

Τύπο για ευνοϊκή φορολογι-

Λουξεμβούργο – McDo-

nald’s – φορολογικές απο-

φάσεις – ενδεχόμενη ευνοϊ-

κή μεταχείριση – φορολόγη-

ση κερδών στις ΗΠΑ 

Με απόφασή της την 03. 

12.2015, η Επιτροπή κίνησε 

την επίσημη διαδικασία 

έρευνας, προκειμένου να 

εξετάσει κατά πόσον οι αρ-

χές του Λουξεμβούργου πα-

ρέκκλιναν επιλεκτικά από 

τις διατάξεις της εθνικής 

φορολογικής τους νομοθε-

σίας και τη σύμβαση Λου-

ξεμβούργου-ΗΠΑ περί απο-

φυγής διπλής φορολόγη-

σης, παρέχοντας με τον τρό-     

πο αυτόν στην εταιρία    

McDonald’s πλεονέκτημα το 

οποίο δεν είχαν άλλες εται-

ρίες σε αντίστοιχη πραγματι-

κή και νομική κατάσταση, 

κατά παράβαση των κανό-

νων της ΕΕ περί κρατικών 

ενισχύσεων. 

Με βάση δύο φορολογικές 

αποφάσεις που εξέδωσαν οι 

αρμόδιες αρχές του Λουξεμ-

βούργου το 2009, η εταιρία 

McDonald’s Europe Fran-

chising δεν καταβάλλει 

έκτοτε εταιρικό φόρο στο 

Λουξεμβούργο, παρότι κα-

ταγράφει τεράστια κέρδη 

(πάνω από 250 εκατ. ευρώ 

το 2013). Τα κέρδη αυτά 

προέρχονται από τα δικαιώ-

ματα εκμετάλλευσης που 

καταβάλλουν οι δικαιοδόχοι 

της εταιρίας, οι οποίοι λει-

τουργούν εστιατόρια με το 

σύστημα της δικαιόχρησης 

(franchise) στην Ευρώπη και 

τη Ρωσία, για το δικαίωμα 

να χρησιμοποιούν το εμπορι-

κό σήμα «McDonald’s» και 

άλλες συναφείς υπηρεσίες 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2015 

Καθεστώς εξυγίανσης ιρλανδικών πιστωτικών οργανισμών – SA. 

43745 

ριουσιακών στοιχείων. 

Το εν λόγω καθεστώς, το 

οποίο εγκρίθηκε για πρώτη 

φορά από την Επιτροπή τον 

Δεκέμβριο του 2011, θα 

είναι σε ισχύ έως την 

30.06.2016. Η μη εμπιστευ-

τική εκδοχή αυτής της από-

φασης θα δημοσιευθεί με 

αριθμό υπόθεσης SA.40441 

στο μητρώο κρατικών ενι-

σχύσεων στον ιστότοπο της 

ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

midday-express.htm 

Ιρλανδία – εξυγίανση πιστω-

τικών ιδρυμάτων – εθνικό 

ταμείο εξυγίανσης 

Με απόφασή της την 

17.12.2015, η Επιτροπή 

έκρινε ότι η παράταση του 

ιρλανδικού καθεστώτος για 

την εκκαθάριση πιστωτικών 

ιδρυμάτων είναι σύμφωνη 

με τους κανόνες της ΕΕ περί 

κρατικών ενισχύσεων και, 

ειδικότερα, με την Τραπεζι-

κή Ανακοίνωση του 2013. 

Στόχος του καθεστώτος εί-

ναι η διασφάλιση της οικο-

νομικής σταθερότητας, στις 

περιπτώσεις που το πιστωτι-

κό ίδρυμα δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί σε ρυθμιστι-

κές κεφαλαιακές απαιτή-

σεις. Στο πλαίσιο αυτού του 

καθεστώτος, οι ιρλανδικές 

αρχές μπορούν να χορηγούν 

κρατικές ενισχύσεις, προκει-

μένου να διευκολυνθεί η 

μεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων ή η μεταβίβαση 

ενός προβληματικού πιστω-

τικού ιδρύματος σε έναν 

αγοραστή μέσω ανταγωνι-

στικής διαδικασίας. Με τη 

διαδικασία αυτή θα αυξηθεί 

η αξία των περιουσιακών 

στοιχείων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και θα διασφα-

λιστεί ότι οι χορηγούμενες 

κρατικές ενισχύσεις θα πε-

ριοριστούν στο ελάχιστο 

δυνατό ποσό που απαιτείται 

για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εκκαθάρισης. 

Επίσης, θα διασφαλιστεί ότι 

κανένας αγοραστής δεν θα 

επωφεληθεί οικονομικού 

πλεονεκτήματος από την 

εξαγορά υποτιμημένων πε-
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σίας και τη σύμβαση Λου-

ξεμβούργου-ΗΠΑ περί απο-

φυγής διπλής φορολόγησης, 

και αν με αυτόν τον τρόπο 

παρείχαν στην McDonald’s 

πλεονέκτημα το οποίο δεν 

είχαν άλλες εταιρίες σε πα-

ρόμοια νομική και πραγματι-

κή κατάσταση, παραβιάζο-

ντας έτσι τους κανόνες της 

ΕΕ περί κρατικών ενισχύ-

σεων. Ωστόσο, σημειώνεται 

ότι δεν τίθεται εν αμφιβόλω 

το γενικό φορολογικό κα-

θεστώς του Λουξεμβούργου. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

αυτής της απόφασης θα 

δημοσιευθεί με αριθμό υπό-

θεσης SA.38945 στο μη-

τρώο κρατικών ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού, αφού διευθετη-

θούν τυχόν ζητήματα απορ-

ρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-15-

6221_en.htm  

κή μεταχείριση της ως άνω 

εταιρίας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που διέθετε μέχρι 

τότε η Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι η εταιρία McDonald’s 

ουσιαστικά δεν έχει καταβά-

λει κανέναν εταιρικό φόρο 

στο Λουξεμβούργο ούτε στις 

ΗΠΑ για τα κέρδη της. 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη  

απόφαση που εκδόθηκε 

από τις φορολογικές αρχές 

του Λουξεμβούργου επιβε-

βαίωνε ότι η McDonald’s 

Europe Franchising δεν 

όφειλε να καταβάλει εταιρι-

κό φόρο στο Λουξεμβούργο, 

με την αιτιολογία ότι τα κέρ-

δη της θα φορολογούνταν 

στις ΗΠΑ (άλλωστε, τα κέρ-

δη της εταιρίας μεταβιβά-

ζονταν εσωτερικά στο υπο-

κατάστημα στις ΗΠΑ), λόγω 

και της σύμβασης Λουξεμ-

βούργου-ΗΠΑ περί αποφυ-

γής διπλής φορολόγησης. 

Ωστόσο, τα κέρδη της εται-

ρίας δεν φορολογούνταν 

στις ΗΠΑ, γιατί, σύμφωνα με 

την αμερικανική νομοθεσία, 

δεν είχε φορολογητέα περι-

ουσία στις ΗΠΑ. Επομένως, 

η εταιρία ενημέρωσε τις 

αρχές του Λουξεμβούργου 

πως δεν μπορούσε να προ-

σκομίσει αποδείξεις ότι τα 

κέρδη της έχουν φορολογη-

θεί στις ΗΠΑ. Κατόπιν του-

του, οι αρχές του Λουξεμ-

βούργου εξέδωσαν τη δεύ-

τερη φορολογική απόφαση, 

τον Σεπτέμβριο του 2009, 

σύμφωνα με την οποία η 

McDonald’s δεν υποχρεού-

νταν να αποδεικνύει ότι τα 

έσοδά της φορολογούνταν 

στις ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή 

επιβεβαίωνε ότι τα έσοδα 

της McDonald’s δεν υπό-

κεινταν σε φορολόγηση στο 

Λουξεμβούργο, ακόμη κι αν 

είχε επιβεβαιωθεί ότι δεν 

φορολογούνταν ούτε στις 

ΗΠΑ. 

Η Επιτροπή προτίθεται να 

ερευνήσει περαιτέρω εάν οι 

αρχές του Λουξεμβούργου 

παρέκλιναν επιλεκτικά από 

τις διατάξεις της εθνικής 

φορολογικής τους νομοθε-

Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε ΜΜΕ – SA.40725, 

SA.41265 

τοχή με μετρητά στο κεφά-

λαιο των καινοτόμων ΜΜΕ 

είτε για την αγορά μετοχών 

σε ταμεία επιχειρηματικών 

κεφαλαίων. 

Η Επιτροπή αξιολόγησε τη 

συμβατότητα των ανωτέρω 

καθεστώτων σύμφωνα με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις κρατικές ενισχύσεις 

για την προώθηση επενδύ-

σεων υψηλού χρηματοδοτι-

κού κινδύνου. Από την αξιο-

λόγηση αυτή προέκυψε ότι, 

για να είναι αναγκαία η χο-

ρήγηση κρατικής ενίσχυσης, 

θα πρέπει να διαπιστώνεται 

χρηματοδοτικό κενό για ο-

ρισμένες καινοτόμες ΜΜΕ. 

Επίσης, η Επιτροπή σημείω-

σε ότι, αντίθετα με την απευ-

Γαλλία – καθεστώτα κρατι-

κών ενισχύσεων – ενθάρ-

ρυνση επενδύσεων – καινο-

τόμες ΜΜΕ – φορολογικά 

κίνητρα 

Με απόφασή της την 05. 

11.2015, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή έκρινε ότι τα δύο κα-

θεστώτα κρατικών ενισχύ-

σεων που ήθελε να θεσπίσει 

η Γαλλία, με σκοπό να διευ-

κολύνει τις επενδύσεις σε 

καινοτόμες μικρές και με- 

σαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 

είναι σύμφωνα με τους κα-

νόνες της ΕΕ περί κρατικών 

ενισχύσεων. 

Το πρώτο καθεστώς προβλέ-

πει τη μείωση έως 50%, με-

χρι του ορίου των 18.000 

ευρώ ετησίως, της εισφο-

ράς αλληλεγγύης (impôt de 

solidarité sur la fortune) για 

τους φορολογούμενους (φυ-

σικά πρόσωπα) που συμμε-

τέχουν στο κεφάλαιο καινο-

τόμων ΜΜΕ μέσω αμοιβαί-

ων κεφαλαίων ή μέσω τα-

μείων τοπικών επενδύσεων. 

Με το δεύτερο καθεστώς, το 

οποίο είναι συμπληρωματι-

κό του πρώτου, δίνεται η 

δυνατότητα στις επιχειρή-

σεις, ανεξάρτητα από το 

μέγεθός τους, να κατανεί-

μουν την απόσβεση των ε-

πενδύσεών τους σε ΜΜΕ, σε 

περίοδο πέντε ετών. Οι εν 

λόγω επενδύσεις αποτελού-

νται από τα ποσά που κατα-

βάλλονται είτε για τη συμμε-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_en.htm
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τηθούν τυχόν ζητήματα α-

πορρήτου.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-15-

6001_en.htm  

θείας παρέμβαση του κρά-

τους, το καθεστώς χορήγη-

σης φορολογικών κινήτρων 

είναι σε θέση να αξιοποιήσει 

τους ιδιωτικούς πόρους και 

να χρησιμοποιήσει τους μη-

χανισμούς της αγοράς. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης αυτής θα 

δημοσιευθεί με αριθμούς 

υποθέσεων SA. 41265 (για 

το καθεστώς μείωσης της 

εισφοράς αλληλεγγύης) και 

SA.40725 (για το καθεστώς 

έκτακτων αποσβέσεων) στο 

μητρώο κρατικών ενισχύ-

σεων στον ιστότοπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού αφού διευθε-

Παροχή αντιστάθμισης στα Πολωνικά Ταχυδρομεία – SA.38869 

παρόχους ταχυδρομικών 

υπηρεσιών της χώρας, οι 

οποίοι κατέβαλαν έως το 

2% των κερδών τους από τις 

ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η 

Επιτροπή έκρινε ότι οι συ-

νεισφορές των παρόχων εν 

προκειμένω ικανοποιούσαν 

τις απαιτήσεις της, ήταν 

αναλογικές και δεν υπήρχαν 

διακρίσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης αυτής θα 

δημοσιευθεί με αριθμό από-

φασης SA.38869 στο μη-

τρώο κρατικών ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού, αφού διευθετη-

θούν τυχόν ζητήματα απορ-

ρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-15-

6176_en.htm 

Πολωνία – πολωνικά ταχυ-

δρομεία – παροχή καθολι-

κής ταχυδρομικής υπηρε-

σίας – αντιστάθμιση 

Με απόφασή της την 26. 

11.2015, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή έκρινε ότι η αντιστάθ-

μιση που χορηγήθηκε από 

τις πολωνικές αρχές στα 

Πολωνικά Ταχυδρομεία για 

την παροχή καθολικής τα-

χυδρομικής υπηρεσίας για 

το χρονικό διάστημα από το 

2013 έως το 2015 είναι 

σύμφωνη με τους κανόνες 

της ΕΕ περί κρατικών ενι-

σχύσεων. 

Τον Ιούνιο του 2014, οι πο-

λωνικές αρχές κοινοποίησαν 

σχέδια για τη χρηματοδότη-

ση καθολικών ταχυδρομι-

κών υπηρεσιών που θα πα-

ρείχαν τα Πολωνικά Ταχυ-

δρομεία από το 2013 έως 

το 2015. Οι υπηρεσίες αυ-

τές περιελάμβαναν την πα-

ροχή βασικών ταχυδρομι-

κών υπηρεσιών σε ολόκληρη 

τη χώρα, σε προσιτές τιμές 

και με ορισμένες ελάχιστες 

προϋποθέσεις ποιότητας. 

Σύμφωνα με τους κανόνες 

κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ 

για την αντιστάθμιση παρο-

χής δημόσιας υπηρεσίας, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να 

λαμβάνουν αντιστάθμιση για 

το επιπλέον κόστος που  

υφίστανται από την παροχή 

της δημόσιας υπηρεσίας, 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

θα λάβουν υπεραντιστάθμι-

ση, προκειμένου να μην  

υπάρχουν στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού και να χρησι-

μοποιούνται αποτελεσματι-

κά οι κρατικοί πόροι. 

Στην προκειμένη περίπτωση, 

η αξιολόγηση της Επιτροπής 

απέδειξε ότι η αντιστάθμιση 

που χορηγήθηκε στα Πολω-

νικά Ταχυδρομεία βασίστη-

κε σε σωστή μεθοδολογία, η 

οποία εξασφαλίζει ότι δεν 

θα υπερβαίνει το πραγματι-

κό κόστος παροχής της δη-

μόσιας υπηρεσίας. 

Η σύσταση του ταμείου   

αντιστάθμισης προβλεπόταν 

από την 3η Ταχυδρομική 

Οδηγία, ενώ χρηματοδο-

τούνταν από όλους τους 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6001_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6001_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6001_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6176_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6176_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6176_en.htm
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

προθεσμία προκαταρκτικής 

εξέτασης και επίσημης δια-

δικασίας έρευνας  

Νομικό ζήτημα 

Η υπηρεσία επίγειας ψηφια-

κής τηλεόρασης σε απομα-

κρυσμένες περιοχές δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ΥΓΟΣ, 

εάν δεν έχει ανατεθεί ρητά 

ως δημόσια υπηρεσία σε 

συγκεκριμένη επιχείρηση 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-233/11 και Τ-

262/11, 09.12.2015, Ελλά-

δα και Ελληνικός Χρυσός ΑΕ 

Μεταλλείων και Βιομηχανί-

ας Χρυσού/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

Ελλάδα – σύμβαση πώλησης 

μεταλλείων – τιμή πώλησης 

κατώτερη της αγοραίας – 

αξία των μεταλλείων – απώ-

λεια κρατικών πόρων – φο-

ροαπαλλαγές υπέρ της αγο-

ράστριας εταιρίας – οικονο-

μικό πλεονέκτημα – στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού – 

εντολή ανάκτησης  

Νομικό ζήτημα 

Προκειμένου να διαπιστωθεί 

η ύπαρξη κρατικής ενίσχυ-

σης η Επιτροπή οφείλει να 

αποδείξει ότι υφίσταται 

άμεση σχέση μεταξύ του 

πλεονεκτήματος που παρα-

σχέθηκε στον ωφεληθέντα 

και της μείωσης, ή του κιν-

δύνου μελλοντικής μείωσης, 

των κρατικών εσόδων 

ΔΕΕ C-505/14, 11.11.2015, 

Klausner Holz Niedersach-

sen  

Λέξεις κλειδιά 

προδικαστική παραπομπή – 

ενίσχυση χορηγηθείσα κατά 

παράβαση του άρθρου 108, 

παρ. 3 ΣΛΕΕ – απόφαση 

εθνικού δικαστηρίου που 

αναγνωρίζει την ισχύ συμβά-

σεως με την οποία χορηγή-

θηκε η παράνομη ενίσχυση 

– δεδικασμένο –  ερμηνεία 

σύμφωνη με το δίκαιο της 

Ένωσης – αρχή της αποτε-

λεσματικότητας 

Νομικό ζήτημα 

Διάταξη εθνικού δικονομι-

κού δικαίου σχετικά με την 

έκταση και τα όρια του δεδι-

κασμένου θα πρέπει να  

ερμηνεύεται κατά τρόπο 

που να διασφαλίζεται η από-

τελεσματική εφαρμογή    

της ρήτρας αναστολής 

(standstill obligation) του 

άρθρου 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ 

 

 

ΓεΔΕΕ T‑499/12, 12.11. 

2015, HSH Investment 

Holdings Coinvest-C και 

HSH Investment Holdings 

FSO/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

τραπεζικός τομέας – αναδι-

άρθρωση της HSH Nord-

bank – ενίσχυση συμβατή 

υπό όρους – προσφυγή ακυ-

ρώσεως – πράξη που δεν 

αφορά ατομικά τον προ-

σφεύγοντα – μειοψηφών 

μέτοχος του δικαιούχου της 

ενισχύσεως –  έννοια του 

αυτοτελούς εννόμου συμφέ-

ροντος – εν μέρει απαρά-

δεκτο –  απομείωση κεφα-

λαίου 

Νομικό ζήτημα 

Το έννομο συμφέρον διαδί-

κου, που δεν είναι αποδέ-

κτης της προσβαλλόμενης 

πράξης, συμπίπτει με τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 

263, τέταρτο εδάφιο ΣΛΕΕ, 

και, άρα, θα πρέπει αυτή 

είτε να τον αφορά άμεσα 

και ατομικά είτε να πρόκει-

ται για κανονιστική πράξη 

που τον αφορά άμεσα χω-

ρίς να περιλαμβάνουν εκτε-

λεστικά μέτρα 

 
 

ΓεΔΕΕ, T-461/13, 26.11. 

2015, Ισπανία/Επιτροπή  

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – ψηφι-

ακή τηλεόραση – απομα-

κρυσμένες και λιγότερο  

αστικοποιημένες περιοχές 

της Ισπανίας – απόφαση 

ανάκτησης – έννοια της επι-

χείρησης – οικονομική 

δραστηριότητα – άσκηση 

δημόσιας εξουσίας – οικο-

νομικό πλεονέκτημα – ΥΓΟΣ 

– πρώτο κριτήριο Altmark – 

στρέβλωση του ανταγωνι-

σμού – αρχή της τεχνολογι-

κής ουδετερότητας – εύλογη 



 

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά 
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Η νομική επιθεώρηση       

ΔηΣΚΕ & αγορά για το 

έτος 2015 διατίθεται σε 

ηλεκτρονική   μορφή με 

πλούσιο υλικό σε  θέμα-

τα δημοσίων συμβάσε-

ων και κρατικών ενισχύ-

σεων 

Για περισσότερες  πλη-

ροφορίες και συνδρο-

μές επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του περιοδι-

κού                        

http://www.diske.gr/   

ή επικοινωνήστε μαζί 

μας στο τηλέφωνο 

2310 476103 ή απο- 

στείλετε μήνυμα ηλεκ-

τρονικού  ταχυδρομείου 

στην διεύθυνση 

diske@cieel.gr 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσα-

λονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δι-

καίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, 

που παρέχει στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο Υπουργείο 

Οικονομικών αλλά και σε όλους τους δημό-

σιους φορείς νομική υποστήριξη, προκειμέ-

νου οι κρατικές ενισχύσεις που αυτοί χορη-

γούν να είναι νόμιμες και σύμφωνες με το 

ενωσιακό δίκαιο. Ως εξειδικευμένη συμβου-

λευτική δομή συμβάλλει στην τήρηση εκ μέ-

ρους της Ελλάδας των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το ενωσιακό σύστημα ελέγ-

χου, με απώτερο στόχο να αποτρέπεται ο 

κίνδυνος επιστροφής των παράνομων ενι-

σχύσεων. 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

Ικάρων 1  (ΤΘ 14) 551 02  Καλαμαριά 

Τηλ.: 2310 486947,  Fax: 2310 476105 

e-mail: moke@cieel.gr                       

http://moke.cieel.gr 

http://www.diske.gr/
mailto:diske@cieel.gr

