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Νέα Ανακοίνωση για τα εθνικά δικαστήρια 2021 

κανονιστικό πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις έχουν εξελιχθεί, η Επιτρο-
πή θεώρησε αναγκαίο να εκδώσει 
νέα Ανακοίνωση που να προσφέρει 
επικαιροποιημένη καθοδήγηση στα 
εθνικά δικαστήρια και να ενθαρρύνει 
τη στενότερη συνεργασία τους με την 
Επιτροπή μέσω ειδικών εργαλείων, 
όπως αιτήσεις για λήψη πληροφο-
ριών, γνωμοδοτήσεις και παρατηρή-
σεις amicus curiae.  

Η νέα Ανακοίνωση 2021 επικεντρώ-
νεται πλέον κυρίως στη συναγωγή 
των συνεπειών της παράνομης εφαρ-
μογής μιας ενίσχυσης («ιδιωτική επι-
βολή»), ενώ τα ζητήματα που αφο-
ρούν την εφαρμογή των αποφάσεων 
ανάκτησης της Επιτροπής («δημόσια 
επιβολή») εξετάζονται στην Ανακοίνω-
ση της Επιτροπής για την ανάκτηση 
των παράνομων και μη συμβατών 
κρατικών ενισχύσεων 2019. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος της Επιτροπής για τον εκσυγ-

Εφαρμογή κανόνων 
κρατικών ενισχύσεων 
– οδηγίες προς εθνικά 
δικαστήρια – νέα Ανα-
κοίνωση της Επιτρο-
πής – «ιδιωτική επιβο-
λή» 

Η εφαρμογή του συ-
στήματος ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων 
είναι έργο, αφενός, 
της Επιτροπής (άρθρο 
108 παρ. 3 ΣΛΕΕ) και, 
αφετέρου, των εθνι-
κών δικαστηρίων, οι 
δε αντίστοιχοι ρόλοι τους είναι συ-
μπληρωματικοί αλλά διακριτοί. Ενώ η 
Επιτροπή έχει αποκλειστική αρμοδιό-
τητα για την εκτίμηση της συμβατότη-
τας των μέτρων ενισχύσεων με την 
εσωτερική αγορά, τα εθνικά δικαστή-
ρια μεριμνούν για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των διοικουμένων ένα-
ντι τυχόν παράβασης του άρθρου 
108 παρ. 3 της  ΣΛΕΕ. 

Ενόψει αυτού του ρόλου που έχει 
ανατεθεί στα εθνικά δικαστήρια, η 
Επιτροπή θέσπισε, το 2009, την Ανα-
κοίνωση 2009/C 85/01 σχετικά με 
την εφαρμογή των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις από τα εθνικά 
δικαστήρια, προκειμένου να διευκο-
λύνει το έργο τους και να τα κατευθύ-
νει, δίνοντας οδηγίες για τις αρμοδιό-
τητες των εθνικών δικαστηρίων σχετι-
κά με την εφαρμογή των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις.  

Επειδή μετά το 2009 η νομολογία 
των ενωσιακών δικαστηρίων και το 
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Τροποποίηση και επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΓΑΚ 651/2014  

μενα έργα έρευνας και ανάπτυξης 
ή ομαδικές επιχειρησιακές δρά-
σεις στο πλαίσιο των προγραμμά-
των «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευ-
ρώπη»· 

Σχέδια Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
συνεργασίας (ΕΕΣ), γνωστά και ως 
Interreg. 

Επιπλέον, με την τροποποίηση του 
ΓΑΚ 651/2014, τα κράτη μέλη 
έχουν ακόμη περισσότερες δυνα-
τότητες να παρέχουν τις ενισχύ-
σεις που απαιτούνται για τη μετά-
βαση στην πράσινη και ψηφιακή 
εποχή κατά τρόπο που θα τους 
επιτρέψει, επίσης, να στηρίζουν 
άμεσα τις εταιρίες που χρειάζο-
νται χρηματοδότηση για την αντι-
μετώπιση των οικονομικών επι-
πτώσεων της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού. 

Οι σχετικές ενισχύσεις που απο-
σκοπούν στην επίτευξη αυτών των 
στόχων και εξαιρούνται πλέον από 
την υποχρέωση προηγούμενης 
κοινοποίησης στην Επιτροπή θα 
συμβάλουν και στη συνέχιση της 
προετοιμασίας για την περίοδο 
μετά την κρίση. Οι νέες κατηγορί-
ες ενισχύσεων που θα απαλλάσ-
σονται από την υποχρέωση κοινο-
ποίησης εμπίπτουν σε τομείς πολι-

Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής 
ανά Κατηγορία 651/2014 – τρο-
ποποίηση και επέκταση πεδίου 
εφαρμογής – Κανονισμός 2021/ 
1237 – νέο πολυετές δημοσιονο-
μικό πλαίσιο –  πράσινη και ψη-
φιακή μετάβαση – Ταμείο Invest-
EU – «Ορίζων 2020» – «Ορίζων 
Ευρώπη» – Interreg  

Η Επιτροπή εξέδωσε τον Κανονι-
σμό 2021/1237, προκειμένου να 
συμπεριλάβει στον Γενικό Κανονι-
σμό Απαλλαγής ανά Κατηγορία 
651/2014: α) τις ενισχύσεις που 
χορηγούνται από τις εθνικές αρ-
χές για έργα που χρηματοδοτού-
νται μέσω ορισμένων ενωσιακών 
προγραμμάτων υπό κεντρική δια-
χείριση και τα οποία περιλαμβά-
νονται στο νέο πολυετές δημοσιο-
νομικό πλαίσιο και β) ορισμένα 
μέτρα κρατικών ενισχύσεων που 
αποσκοπούν στη στήριξη της πρά-
σινης και ψηφιακής μετάβασης, 
ενώ παράλληλα είναι συναφή με 
την ανάκαμψη από τις οικονομι-
κές επιπτώσεις της πανδημίας του 
κορωνοϊού. 

Η απαλλαγή των εν λόγω ενισχύ-
σεων από την υποχρέωση προη-
γούμενης κοινοποίησης αποτελεί 
σημαντική απλούστευση, η οποία 

διευκολύνει την ταχεία εφαρμογή 
των εν λόγω μέτρων από τα κράτη 
μέλη, στις περιπτώσεις που πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις για τον 
περιορισμό της στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. 

Ειδικότερα, με στόχο τη βελτίωση 
της αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
κανόνων χρηματοδότησης της ΕΕ 
και των κανόνων της ΕΕ περί κρα-
τικών ενισχύσεων σύμφωνα με το 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαί-
σιο, η Επιτροπή εξορθολογίζει 
τους κανόνες περί κρατικών ενι-
σχύσεων που εφαρμόζονται στην 
εθνική χρηματοδότηση έργων ή 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων, τα 
οποία υπάγονται σε ορισμένα προ-
γράμματα της ΕΕ που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα.  

Τα σχετικά εθνικά κονδύλια αφο-
ρούν: 

χρηματοδοτικές και επενδυτι-
κές δραστηριότητες που στηρίζο-
νται από το Ταμείο InvestEU· 

έργα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας (ΕΑΚ) που έχουν λά-
βει «σφραγίδα αριστείας» στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων 
«Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώ-
πη», καθώς και συγχρηματοδοτού-

πής, δεδομένου ότι τα μέσα συ-
νεργασίας που θεσπίσθηκαν με 
την Ανακοίνωση του 2009 και τον 
διαδικαστικό Κανονισμό 1589/ 
2015 δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
ευρέως μέχρι σήμερα. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Ανακοί-
νωση αυτή δεν είναι δεσμευτική 
για τα εθνικά δικαστήρια ούτε 
επηρεάζει την ανεξαρτησία τους, 
αλλά αποτελεί, απλώς, έναν χρη-
στικό οδηγό. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?
uri=CELEX:52021XC0730(01)
&from=EL  

χρονισμό των κανόνων κρατικών 
ενισχύσεων, έχουν δοθεί περισσό-
τερες δυνατότητες στα κράτη μέ-
λη για να χορηγούν ενισχύσεις, 
χωρίς προηγούμενο έλεγχο της 
Επιτροπής. Έτσι, τα μέτρα ενισχύ-
σεων που χορηγούνται βάσει α-
παλλακτικών Κανονισμών έχουν 
αυξηθεί και ο ρόλος των εθνικών 
δικαστηρίων στη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις έχει 
αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ση-
μασία. 

Η νέα Ανακοίνωση για τα εθνικά 
δικαστήρια 2021 βασίστηκε στη 
δημόσια διαβούλευση που έληξε 
τον Απρίλιο του 2021 και στα  
αποτελέσματα της μελέτης του 

2019 σχετικά με την εφαρμογή 
των κανόνων και αποφάσεων για 
τις κρατικές ενισχύσεις από τα 
εθνικά δικαστήρια σε 28 κράτη 
μέλη της ΕΕ. Η μελέτη αυτή απο-
κάλυψε ότι, παρόλο που ο αριθ-
μός των υποθέσεων κρατικών ενι-
σχύσεων που απασχολούν τα εθνι-
κά δικαστήρια αυξήθηκε μεταξύ 
των ετών 2007 και 2017, είναι 
σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποί-
ες τα εθνικά δικαστήρια χορήγη-
σαν έννομη προστασία σε ιδιώτες. 
Επίσης, και οι αγωγές αποζημίω-
σης αποτελούν μικρό ποσοστό 
αυτών των υποθέσεων. Περαιτέ-
ρω, η μελέτη του 2019 ανέδειξε 
την ανάγκη βελτίωσης της συνερ-
γασίας μεταξύ των δικαστηρίων 
των κρατών μελών και της Επιτρο-
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κτίρια που προορίζονται για την 
παροχή εκπαιδευτικών ή κοινωνι-
κών υπηρεσιών και τα κτίρια που 
προορίζονται για δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τη δημόσια 
διοίκηση ή τη δικαιοσύνη, την α-
στυνομία ή τις πυροσβεστικές 
υπηρεσίες. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
el/ip_21_3804  

τικής οι οποίοι αποτελούν κορυ-
φαίες προτεραιότητες για τη διττή 
μετάβαση. Με την ενίσχυση που 
παρέχεται σε αυτούς τους τομείς 
θα υποστηριχθεί, επίσης, η ανά-
καμψη από τις οικονομικές επι-
πτώσεις της κρίσης του κορωνοϊ-
ού και θα διασφαλιστεί ότι η ανά-
καμψη αυτή θα συμβάλει στη με-
τάβαση σε μια πράσινη και ψη-
φιακή οικονομία. Οι σχετικές κα-
τηγορίες ενισχύσεων είναι: 

ενισχύσεις για υποδομές επα-
ναφόρτισης και ανεφοδιασμού 

οδικών οχημάτων χαμηλών εκπο-
μπών και 

ενισχύσεις για σταθερά ευρυ-
ζωνικά δίκτυα, δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας 4G και 5G, για ορι-
σμένα διευρωπαϊκά έργα υποδο-
μών ψηφιακής συνδεσιμότητας 
και για κουπόνια συνδεσιμότητας 
προς καταναλωτές. 

Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε να 
τροποποιήσει τις ενισχύσεις για 
έργα ενεργειακής απόδοσης σε 
κτίρια, θεσπίζοντας ειδικούς 
όρους για τα οικιστικά κτίρια, τα 

Νέο προϊόν τιτλοποίησης του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων λόγω κορω-
νοϊού 

τητα, τον όγκο και τη ληκτότητα 
των νέων δανείων.  

Σκοπός του νέου προϊόντος είναι 
να παρασχεθούν κίνητρα για τη 
χορήγηση νέων δανείων υψηλότε-
ρου κινδύνου από ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
προς ΜΜΕ, ενόψει της αύξησης 
της ζήτησης για ρυθμιστικά κεφά-
λαια που αναμένεται να υπάρξει 
λόγω των οικονομικών επιπτώσε-
ων της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Η Επιτροπή έκρινε ότι αυτό το 
προϊόν σύνθετης τιτλοποίησης θα 
συμβάλλει στη διαχείριση των οι-
κονομικών επιπτώσεων του κορω-
νοϊού στα 22 συμμετέχοντα κράτη 
μέλη και αποτελεί ένα αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό μέτρο, 
το οποίο ενέκρινε με απευθείας 
επίκληση του άρθρου 107 παρ. 
3β ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με 
τους αριθμούς υπόθεσης SA. 
63422 έως SA.63443 (2021) στο 
Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 
στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-
σμού της Επιτροπής, αφού επιλυ-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
el/ip_21_4204  

Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων 
– έγκριση νέου προϊόντος τιτλοποί-
ησης – εγγυήσεις για τμήματα 
σύνθετης τιτλοποίησης λόγω κο-
ρωνοϊού – απευθείας εφαρμογή 
άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ 

Τα 22 κράτη μέλη που συμμετέ-
χουν στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο 
Εγγυήσεων λόγω κορωνοϊού (SA. 
58218, SA.58219, SA.58221 έως 
SA.58230, SA.58232, SA.58233, 
SA.58235 έως SA.58239 και 
SA.58241 έως SA.58244) κοινο-
ποίησαν στην Επιτροπή τη διάθε-
ση ενός νέου προϊόντος σύνθετης 
τιτλοποίησης που θα υλοποιηθεί 
από το Ταμείο, συνολικού ειδικού 
προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ. Το 
νέο προϊόν αναμένεται να κινητο-
ποιήσει νέα δάνεια ύψους τουλά-
χιστον 13 δισ. ευρώ για ΜΜΕ που 
πλήττονται από την έξαρση της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Το μέ-
τρο αυτό συμβαδίζει με τον στόχο 
του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγ-
γυήσεων για την κινητοποίηση 
πρόσθετης χρηματοδότησης, 
ύψους έως και 200 δισ. ευρώ, 
στα 22 συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, η 
ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ έχουν εγκρίνει 
έργα συνολικού ύψους 17,8 δισ. 
ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου, τα 
οποία αναμένεται να οδηγήσουν 
σε κινητοποίηση επενδύσεων συ-
νολικού ύψους περίπου 143,2 
δισ. ευρώ. 

Στο πλαίσιο του νέου μέσου, η 
ΕΤΕπ θα παρέχει προστασία σε 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό ορ-
γανισμό με τη μορφή εγγύησης 
για συγκεκριμένο τμήμα κινδύνου 
για χαρτοφυλάκιο υφιστάμενων 
περιουσιακών στοιχείων, με την 
προϋπόθεση ότι το εν λόγω χαρτο-
φυλάκιο πληροί ορισμένες απαιτή-
σεις όσον αφορά το μέγιστο μέγε-
θος και περιέχει μόνον εξυπηρε-
τούμενα «ανοίγματα» (exposures), 
δηλαδή χρεωστικά μέσα (όπως 
δάνεια, προκαταβολές, χρεωστι-
κοί τίτλοι). Σε αντάλλαγμα για την 
παροχή της εγγύησης, η ΕΤΕπ θα 
χρεώνει στον ενδιάμεσο χρηματο-
πιστωτικό οργανισμό επιδοτούμε-
νη προμήθεια εγγύησης. 

Ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός θα πρέπει να μετακυ-
λίει το οικονομικό πλεονέκτημα 
στους τελικούς δικαιούχους του 
νέου μέσου, δηλαδή στις ΜΜΕ 
που θα λαμβάνουν νέα δάνεια. 
Συνεπώς, ο ενδιάμεσος χρηματο-
πιστωτικός οργανισμός θα υπο-
χρεώνεται να χρησιμοποιεί ίδια 
κεφάλαια που έχουν απελευθερω-
θεί χάρη στην εγγύηση του Ταμεί-
ου για τη δημιουργία μιας νέας 
ομάδας περιουσιακών στοιχείων 
(π.χ. χαρτοφυλάκια δανείων), με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών 
ρευστότητας των ΜΜΕ, τηρώντας 
παράλληλα ορισμένες προϋποθέ-
σεις όσον αφορά την επικινδυνό-
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Ad hoc ενίσχυση για δίκτυα φυσικού αερίου στη Φλώρινα βάσει ΓΑΚ – 
SA.63503 

το μέτρο θα συγχρηματοδοτηθεί 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cas-
es1/202128/295002_2285723
_44_1.pdf  

Ελλάδα – ad hoc ενίσχυση – Δημό-
σια Επιχείρηση Διανομής Αερίου 
(ΔΕΔΑ) ΑΕ – ΓΑΚ 651/2014 

Η Ελλάδα θέσπισε ένα μέτρο ad 
hoc ενίσχυσης βάσει του άρθρου 
48 του  Γενικού Απαλλακτικού 
Κανονισμού 651/2014 για επεν-
δυτικές ενισχύσεις σε ενεργειακές 
υποδομές. Η ενίσχυση θα χορηγη-

θεί με τη μορφή επιχορήγησης και 
επιδότησης επιτοκίου προς τη 
Δημόσια Επιχείρηση Διανομής 
Αερίου (ΔΕΔΑ) ΑΕ, με σκοπό την 
ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερί-
ου χαμηλής και μέσης πίεσης 
στην πόλη της Φλώρινας. 

Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης 
ανέρχεται σε ποσοστό 68,28% και 

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για έρευνα βάσει ΓΑΚ – SA.64426 

για καινοτόμο διεργασία και οργα-
νωτική καινοτομία στον τομέα των 
υπηρεσιών σε ποσοστό 15% και 
πριμοδότηση 20% για ΜΜΕ. 

Η διάρκεια του καθεστώτος ορίζε-
ται έως τις 31.12.2023. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cas-
es1/202133/296322_2306913
_21_1.pdf� 

Ελλάδα – καθεστώς ενισχύσεων  
για ερευνητικά έργα – δράση 
“ERANETs 2021Α” – ΓΑΚ 651/ 
2014 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των 
άρθρων 25 παρ. 2β έως 2δ, 28 
και 29 του  Γενικού Απαλλακτικού 
Κανονισμού 651/2014, ένα καθε-
στώς ενισχύσεων για την Έρευνα, 
την Ανάπτυξη και την Καινοτομία 
(ΕΑΚ) το οποίο αφορά τη χρημα-
τοδότηση ερευνητικών έργων στο 
πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέ-
λειας “ERANETs 2021Α”.  

Οι ενισχύσεις βάσει του εν λόγω 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
και επιδότησης επιτοκίου και η 
μέγιστη έντασή τους θα ανέρχε-
ται: α) για τη βιομηχανική έρευνα 
σε ποσοστό 50% και πριμοδότηση 
30% για ΜΜΕ, β) για την πειραμα-
τική ανάπτυξη σε ποσοστό 25% 
και πριμοδότηση 35% για ΜΜΕ, γ) 
για μελέτες σκοπιμότητας σε πο-
σοστό 50% και πριμοδότηση 10% 
για ΜΜΕ, δ) για έργα καινοτομίας 
για ΜΜΕ σε ποσοστό 50% και ε) 

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ 

ράδων), SA.64267 (Π.Ε. Χαλκιδι-
κής), SA.64427 (Π.Ε. Τρικάλων), 
SA.64431 (Π.Ε. Φθιώτιδας), SA. 
64516 (Π.Ε. Β. Τομέα Αθηνών και 
Αν. Αττικής), SA.64525 (Π.Ε. Μα-
γνησίας), SA.64543 (Π. Στερεάς 
Ελλάδας), SA.64596 (Π.Ε. Καρδί-
τσας), SA.64609 και SA.64610 
(Π.Ε. Σάμου).   

Ελλάδα – καθεστώτα ενισχύσεων 
– αποζημίωση επιχειρήσεων – 
θεομηνίες – πλημμύρες – χαλαζο-
πτώσεις – πυρκαγιές – σεισμοί – 
ΓΑΚ 651/2014  

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, βά-
σει του άρθρου 50 του Γενικού 
Απαλλακτικού Κανονισμού 651/ 
2014, διάφορα καθεστώτα ενι-

σχύσεων για την αποζημίωση των 
επιχειρήσεων που υπέστησαν ζη-
μίες λόγω πλημμυρών, χαλαζο-
πτώσεων, πυρκαγιών και σεισμών 
σε διάφορες περιοχές της χώρας 
και, συγκεκριμένα: SA.63506 
(Π.Ε. Ηρακλείου και Χανίων), SA. 
63959 (Π.Ε. Καβάλας), SA.64044 
(Π.Ε. Κορινθίας), SA.64085 (Π.Ε. 
Μεσσηνίας), SA.64264 (Π.Ε. Σπο-

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα  

64428 (Π.Ε. Τρικάλων), SA.64429 
(Π.Ε. Φθιώτιδας), SA.64517 (Π.Ε. 
Αχαΐας, Αν. Αττικής και Β. Τομέα 
Αθηνών), SA.64526 (Π.Ε. Μαγνη-
σίας), SA.64544 (Π.Ε. Εύβοιας, 
Φωκίδας και Φθιώτιδας), SA. 
64553 (Π.Ε. Αχαΐας, Μεσσηνίας, 
Αρκαδίας και Λακωνίας), SA. 
64597 (Π.Ε. Καρδίτσας) και SA. 
64612 (Π.Ε. Σάμου).   

Ελλάδα – καθεστώτα ενισχύσεων 
– αποζημίωση αγροτών – θεομηνί-
ες – πλημμύρες – σεισμοί – απαλ-
λακτικός Κανονισμός 702/2014 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρ-
θρου 30 του απαλλακτικού Κανο-
νισμού 702/2014 για τον γεωργι-
κό τομέα, διάφορα καθεστώτα 
ενισχύσεων για την αποκατάστα-
ση των ζημιών που προκλήθηκαν 

από ορισμένες θεομηνίες (πλημ-
μύρες, σεισμοί, κατολισθήσεις και 
πυρκαγιές) σε διάφορες περιο- 
χές της χώρας. Τα καθεστώτα 
αυτά είναι, ειδικότερα, τα εξής: 
SA.63956 (Δ. Νέστου), SA.64045 
(Π.Ε. Κορίνθου και Αν. Αττικής), 
SA.64088 (Π.Ε. Μεσσηνίας), SA. 
64265 (Π.Ε. Σποράδων), SA. 
64268 (Π.Ε. Χαλκιδικής), SA. 
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Έγκριση ελληνικής ad hoc ενίσχυσης προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών λόγω 
κορωνοϊού – SA.62052 

ραίτητο για την αποκατάσταση 
των εν λόγω ζημιών. Κατόπιν των 
ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το 
επίμαχο μέτρο με απευθείας ε-
φαρμογή του άρθρου 107 παρ. 
2β ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.62052 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_21_3902 

Ελλάδα – έγκριση ad hoc ενίσχυ-
σης – αποζημίωση Διεθνούς Αερο-
λιμένα Αθηνών ΑΕ λόγω κορω-
νοϊού – απευθείας εφαρμογή 
άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ  

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή μία ad hoc ενίσχυση λόγω 
κορωνοϊού, συνολικού προϋπολο-
γισμού 110 εκατομμυρίων ευρώ, 
με σκοπό την αποκατάσταση των 
ζημιών που υπέστη η εταιρία Διε-
θνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε, η 
οποία αποτελεί τον φορέα εκμε-
τάλλευσης του διεθνούς αερολιμέ-
να Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος», κατά το διάστημα από τις 23 
Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 
2020, λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού και των ταξιδιωτικών 
περιορισμών που επέβαλε η ελλη-

νική κυβέρνηση για την αναχαίτι-
ση της διασποράς του κορωνοϊού.  

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη 
μορφή άμεσης επιχορήγησης και 
συμψηφισμού των υποχρεώσεων 
καταβολής αμοιβής για τη χορή-
γηση των δικαιωμάτων παραχώ-
ρησης του αερολιμένα. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελ-
ληνικό μέτρο είναι κατάλληλο και 
αναγκαίο για να αντισταθμίσει τις 
ζημίες του φορέα εκμετάλλευσης 
του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών 
που συνδέονται άμεσα με την παν-
δημία και τους συνεπακόλουθους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς, κα-
θώς και ότι είναι αναλογικό, αφού 
η προβλεπόμενη αποζημίωση δεν 
υπερβαίνει το ποσό που είναι απα-

Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων προς ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – 
SA.63896 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό και το 
ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφά-
λαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισί-
ου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με   
τον αριθμό υπόθεσης SA.63896 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενι-
σχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_21_3942 

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 
εφημερίδες – περιοδικά – πάρο-
χοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης 
και ραδιοφωνικών σταθμών – 
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 20 
εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήρι-
ξη εκδοτών εφημερίδων και πε-
ριοδικών, περιφερειακών παρό-
χων υπηρεσιών μέσων ενημέρω-
σης και ραδιοφωνικών σταθμών 
που επλήγησαν από το ξέσπασμα 
του κορωνοϊού και από τα περιο-
ριστικά μέτρα που εφάρμοσε η 
ελληνική κυβέρνηση για την ανα-

χαίτιση της διασποράς του κορω-
νοϊού.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
και, συγκεκριμένα, με τη μορφή 
απαλλαγής των δικαιούχων από 
την υποχρέωση καταβολής της 
συνεισφοράς τους στον Ενιαίο 
Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Περίθαλ-
ψης (ΕΔΟΕΑΠ). Το ποσό της συνει-
σφοράς θα υπολογιστεί με βάση 
την περίοδο αναφοράς 2017-
2020. Οι ενισχύσεις αναμένεται 
να καταβληθούν έως τις 31 Δε-
κεμβρίου 2021 και δεν θα ξεπερ-
νούν τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ 
ανά δικαιούχο.  

Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για μικρές επιχειρήσεις λόγω κορω-
νοϊού – SA.63212 

σμού 130 εκατομμυρίων ευρώ, με 
σκοπό την ενίσχυση των πολύ μι-
κρών και μικρών επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στην Ελ-

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρή-
σεις – Προσωρινό Πλαίσιο 2020 
λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
(«αυξημένη αποζημίωση ειδικού 
σκοπού»), συνολικού προϋπολογι-
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Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για μη καλυπτόμενες δαπάνες λόγω 
κορωνοϊού – SA.61574 

εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 
2019· ii) να μην έχουν τεθεί σε 
αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 
2019· iii) να συμμορφώνονται με 
τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 
παρ. 1 περ. δ, ζ και η της ΚΥΑ 
ΓΔΟΥ 468/2021· iv) να μην έχουν 
λάβει ενίσχυση η οποία έχει κηρυ-
χθεί μη συμβατή με απόφαση της 
Επιτροπής. 

Επιπλέον, οι δικαιούχοι υποχρεού-
νται να διατηρήσουν, από την 1η 
Μαΐου 2021 έως την 30ή Ιουνίου 
2021, το επίπεδο απασχόλησης 
που είχαν κατά την 1η Μαΐου 
2021. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς τέθηκε σε εφαρ-
μογή πριν την έκδοση απόφασης 
της Επιτροπής, οπότε είναι παρά-
νομο, ωστόσο το ενέκρινε σύμφω-
να με το Κεφάλαιο 3.1 του Προ-
σωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κο-
ρωνοϊού, καθώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.63212 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_21_3942 

λάδα πριν από την 1η Φεβρουαρί-
ου 2020 και των οποίων η επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, κατά 
τον μήνα Απρίλιο του 2021, απα-
γορεύθηκε, ανεστάλη ή επηρεά-
στηκε βάσει των μέτρων που 
έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για 
την αναχαίτιση της διασποράς του 
κορωνοϊού. 

Περαιτέρω, δικαιούχοι του μέτρου 
μπορούν να είναι: α) οι επιχειρή-
σεις των ΟΤΑ, β) μη κερδοσκοπι-
κές οργανώσεις που είναι εγγε-
γραμμένες στο Μητρώο Πολιτιστι-
κών Φορέων του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού και γ) οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομι-
κής μορφής, με εξαίρεση τα Νομι-
κά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που 
αποτελούν αμιγώς δημοτικές/
περιφερειακές επιχειρήσεις, ενώ-
σεις προσώπων διαχείρισης κτιρί-
ων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊ-
κοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, 
κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί 
και πολιτικά κόμματα, που δεν 
υπάγονται στις παραπάνω περ. α 
και β. 

Το μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκλη-
ρη την ελληνική επικράτεια και 
αφορά: 1) επιχειρήσεις των ΟΤΑ 
που δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομι-
κού κέντρου» και «Υπηρεσίες θε-
ραπευτικών λουτρών και ιαματι-
κών πηγών», 2) φορείς του τομέα 
του πολιτισμού που ήταν εγγε-
γραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστι-
κών Φορέων του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού την 1η Α-
πριλίου 2021, 3) επιχειρήσεις της 

ως άνω περιγραφόμενης περ. γ 
που έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ, την 
1η Απριλίου 2021, έναν από τους 
περιγραφόμενους στο Παράρτημα 
ΙΑ της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 468/2021 (ΦΕΚ 
Β 2025/18.05.2021) και 4) επι-
χειρήσεις της ως άνω περιγραφό-
μενης περ. γ) που έχουν ενεργό 
κύριο ΚΑΔ, την 1η Απριλίου 2021, 
έναν από τους περιγραφόμενους 
στο Παράρτημα ΙΒ της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 
468/2021 και έδρα ή υποκατά-
στημα στις Περιφερειακές Ενότη-
τες Κοζάνης, Θεσσαλονίκης και 
Αχαΐας. 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
που θα καταβληθούν το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Το 
ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται 
από τον αριθμό των εργαζομένων 
του δικαιούχου την 1η Απριλίου 
2021 και, συγκεκριμένα, διαμορ-
φώνεται ως εξής: 1.000 ευρώ για 
0-5 εργαζόμενους, 2.000 ευρώ 
για 6-20 εργαζόμενους και 4.000 
ευρώ για 21-49 εργαζόμενους. 
Σημειώνεται, συναφώς, ότι, ειδικά 
για τους δικαιούχους της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Αχαΐας, το πο-
σό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 
ήμισυ των ανωτέρω ποσών.  

Για να λάβουν την ενίσχυση, οι 
δικαιούχοι πρέπει επίσης να πλη-
ρούν σωρευτικά τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: i. να έχουν υποβά-
λει δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
τος του φορολογικού έτους 2019, 
με ποσό ακαθαρίστων εσόδων 
μεγαλύτερο του μηδενός, εξαιρου-
μένων των δικαιούχων της περ. β 
και των επιχειρήσεων με έναρξη 

ασφάλισης που πρέπει να ικανο-
ποιηθούν από 1 Ιουλίου 2021 έως 
31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και 
για την κάλυψη παγίων δαπα-  
νών. Συγκεκριμένα, η πίστωση θα 
αφαιρείται από το ποσό των οφει-
λών του δικαιούχου προς το Δημό-
σιο, ενώ, σε περίπτωση που δεν 

Ελλάδα – έγκρισης καθεστώτος – 
μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες 
– Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.12) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 500 
εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήρι-

ξη επιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα και έχουν 
πληγεί άμεσα από την πανδημία 
του κορωνοϊού.  

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη 
μορφή πίστωσης για την εκπλήρω-
ση φορολογικών υποχρεώσεων ή/
και υποχρεώσεων κοινωνικής  
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κατάλληλο και αναλογικό και ενέ-
κρινε την πρώτη περίπτωση (υπό 
α) σύμφωνα με το Κεφάλαια 3.1 
και τη δεύτερη περίπτωση (υπό β) 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.12 
του Προσωρινού Πλαισίου 2020 
λόγω κορωνοϊού.  

Δεδομένου ότι βάσει του εν λόγω 
μέτρου οι ενισχύσεις μπορούν να 
δοθούν βάσει είτε του Κεφαλαίου 
3.1 (περιορισμένα ποσά ενίσχυ-
σης) είτε του Κεφαλαίου 3.12 
(ενισχύσεις για μη καλυπτόμενες 
πάγιες δαπάνες), εναπόκειται στις 
ίδιες τις επιχειρήσεις να επιλέξουν 
για ποια από τις δύο περιπτώσεις 
θα υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.61574 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_4101 

γίνει χρήση αυτής της δυνατότη-
τας έως τις 31.12.2021, η πίστω-
ση θα ακυρώνεται αυτόματα. 

Η ενίσχυση αφορά επιχειρήσεις 
κάθε μεγέθους και τομέα δραστη-
ριότητας που έχουν υποστεί λόγω 
κορωνοϊού μείωση του κύκλου 
εργασιών τους από 1 Απριλίου 
2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 
σε ποσοστό τουλάχιστον 30% σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 
2019.  

Το μέτρο περιλαμβάνει δύο περι-
πτώσεις για τον υπολογισμό της 
ενίσχυσης: 

α) Στην πρώτη περίπτωση, το πο-
σό της ενίσχυσης θα είναι ίσο με 
το 20% συγκεκριμένων πάγιων 
δαπανών, όπως αυτές δηλώθηκαν 
στη φορολογική δήλωση του 
2020, προσαρμοσμένες για την 
επιλέξιμη περίοδο (έως 9/12 του 
ετήσιου πάγιου κόστους), εξαιρου-
μένων των εφάπαξ απομειώσεων 
και μετά την αφαίρεση της ενίσχυ-
σης. Το ποσό της ενίσχυσης δεν 
θα υπερβαίνει το 70% των καθα-
ρών ζημιών των επιχειρήσεων, 
εκτός από τις πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, όπου το ποσό 
της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει 
το 90% των ζημιών τους.  

β) Στη δεύτερη περίπτωση, το πο-
σό της ενίσχυσης θα ισούται, επί-
σης, με το 20% συγκεκριμένων 
πάγιων δαπανών, αλλά δεν θα 
υπερβαίνει το 70% των ακάλυ-
πτων πάγιων δαπανών των επιχει-
ρήσεων που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, 
εκτός από τις πολύ μικρές και τις 
μικρές επιχειρήσεις, όπου το ποσό 
της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει 
το 90% αυτών των δαπανών.  

Σημειώνεται ότι το τελικό ποσό 
της ενίσχυσης θα καθοριστεί εκ 
των υστέρων, μετά τον έλεγχο των 
πραγματικών ζημιών/δαπανών 
κατά την επιλέξιμη περίοδο με 
βάση τους ετήσιους λογαρια-
σμούς και τις φορολογικές δηλώ-
σεις για το 2020, ενώ, σε περί-
πτωση που η χορηγηθείσα ενίσχυ-
ση υπερβαίνει το τελικό ποσό που 
θα επαληθευθεί, θα επιστρέφεται 
κατά το υπερβάλλον ποσό. 

Σε κάθε περίπτωση, το μέγιστο 
ποσό της ενίσχυσης δεν θα υπερ-
βαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ 
ανά δικαιούχο, εκτός εάν ισχύει 
χαμηλότερο ανώτατο όριο όπως 
για τις γεωργικές επιχειρήσεις. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 

7 

Έγκριση τροποποιήσεων υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος επιστρεπτέων 
προκαταβολών λόγω κορωνοϊού – SA.62081 & SA.64273 

γ) τροποποίηση των όρων επιλεξι-
μότητας των δικαιούχων. Για πα-
ράδειγμα, πλέον απαιτείται να 
αποδεικνύεται μείωση του κύκλου 
εργασιών τουλάχιστον κατά 20% 
στη διάρκεια της περιόδου ανα-
φοράς. Από την υποχρέωση αυτή 
εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με 
έναρξη κύκλου εργασιών από 1 
Νοεμβρίου 2019 έως και 29 Φε-
βρουαρίου 2020, καθώς και από 
1 Αυγούστου 2020 έως και 31 
Οκτωβρίου 2020, οι οποίες έχουν 
ως ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 5 Νοεμ-
βρίου 2020 έναν από τους πλητ-
τόμενους ΚΑΔ, 

δ) τροποποίηση του τρόπου υπο-
λογισμού του ποσού της χορηγού-

Ελλάδα – έγκριση τροποποίησης 
καθεστώτος – επιστρεπτέες προ-
καταβολές –  Προσωρινό Πλαίσιο 
2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή τροποποιήσεις σχετικά με 
υφιστάμενο καθεστώς επιστρεπτέ-
ων προκαταβολών, το οποίο είχε 
αρχικώς εγκρίνει η Επιτροπή τον 
Απρίλιο του 2020 (SA.56815), 
σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαί-
σιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 
3.1). Πρόκειται για την τέταρτη, 
κατά σειρά, τροποποίηση του επί-
μαχου καθεστώτος (SA.62081), 
αφού είχε μεσολαβήσει μια πρώ-
τη τροποποίηση τον Ιούλιο του 
2020 (SA.58047), μια δεύτερη 

τον Νοέμβριο του 2020 (SA. 
59069) και μια τρίτη τον Δεκέμ-
βριο 2020 (SA.59900). 

Εν προκειμένω, η Ελλάδα κοινο-
ποίησε τις ακόλουθες τροποποιή-
σεις:  

α) αύξηση του προϋπολογισμού 
του υφιστάμενου καθεστώτος ενι-
σχύσεων κατά 1,5 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ, 

β) παράταση της περιόδου ανα-
φοράς για την οποία χορηγείται η 
ενίσχυση κατά το χρονικό διάστη-
μα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 
2020 («Επιστρεπτέα Προκαταβο-
λή 5»), 
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κεμβρίου 2020 και υπό την προϋ-
πόθεση ότι διατηρείται το ίδιο 
επίπεδο απασχόλησης κατά την 
περίοδο αναφοράς που ισχύει για 
τον συγκεκριμένο γύρο επιστρε-
πτέας προκαταβολής. 

3) Παρέχεται πλέον στους δικαι-
ούχους έκπτωση 15% επί του πο-
σού που πρέπει να επιστραφεί, 
εφόσον η ενίσχυση εξοφληθεί 
πριν την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

4) Παρατείνεται η προθεσμία για 
την υποβολή αντιρρήσεων κατά 
των αποφάσεων χορήγησης των 
ενισχύσεων. Αντίστοιχα, παρατεί-
νεται και η προθεσμία για την υ-
ποβολή των δικαιολογητικών έως 
το τέλος Σεπτεμβρίου 2021.  

Επισημαίνεται ότι οι λοιποί όροι 
του υφιστάμενου καθεστώτος πα-
ραμένουν αμετάβλητοι και οι ενι-
σχύσεις θα χορηγηθούν το αργό-
τερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2021. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προ-
αναφερόμενες τροποποιήσεις του 
επίμαχου καθεστώτος δεν μετα-
βάλουν την κρίση της για τη συμ-
βατότητά του. Συνεπώς, το μέτρο 
εξακολουθεί να είναι σύμφωνο με 
το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού 
Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 
αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 
τους αριθμούς υπόθεσης SA. 
62081 (2021) και SA.64273 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_21_3383 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cas-
es1/202133/296082_2308101
_29_2.pdf 

μενης ενίσχυσης. Το ποσό της επι-
στρεπτέας προκαταβολής εξαρτά-
ται από τη μείωση του κύκλου 
εργασιών του δικαιούχου κατά 
την περίοδο αναφοράς, τις ποσο-
στιαίες διαφορές εισροών - εκρο-
ών και τυχόν αποζημίωση που 
λαμβάνει ο δικαιούχος για εργαζό-
μενους των οποίων οι συμβάσεις 
έχουν ανασταλεί στο πλαίσιο της 
πανδημίας. Το ελάχιστο χορηγού-
μενο ποσό ορίζεται γενικώς σε 
1.000 ευρώ. Ωστόσο, για επιχει-
ρήσεις που στις 5 Νοεμβρίου 
2020 έχουν ως  ενεργό κύριο ΚΑΔ 
έναν από τους πληττόμενους ΚΑΔ, 
το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται 
ως εξής: α) 2.000 ευρώ για επιχει-
ρήσεις που, την 1η Νοεμβρίου 
2020, απασχολούν έναν έως πέ-
ντε εργαζόμενους και β) 4.000 
ευρώ για επιχειρήσεις που, την 1η 
Νοεμβρίου 2020, απασχολούν 
άνω των πέντε εργαζομένων. Σε 
κάθε περίπτωση, η χορηγούμενη 
ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαί-
νει τις 100.000 ευρώ ανά επιχεί-
ρηση, 

ε) τροποποίηση των όρων αποπλη-
ρωμής της χορηγούμενης προκα-
ταβολής: το 50% του ποσού της 
ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό 
την προϋπόθεση ότι η δικαιούχος 
επιχείρηση διατηρεί έως την 30ή 
Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχό-
λησης που είχε κατά την 1η Νοεμ-
βρίου 2020. Σε περίπτωση που το 
επίπεδο απασχόλησης της επιχεί-
ρησης κατά την 1η Νοεμβρίου 
2020 είναι υψηλότερο από αυτό 
που είχε κατά την 1η Μαρτίου 
2020, η επιχείρηση υποχρεούται 
να διατηρήσει έως την 30ή Ιουνί-
ου 2021 το επίπεδο απασχόλησης 
που είχε κατά την 1η Μαρτίου 
2020. 

Οι λοιποί όροι του υφιστάμενου 
καθεστώτος παρέμειναν αμετά-
βλητοι. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προ-
αναφερόμενες τροποποιήσεις δεν 
μεταβάλλουν την κρίση της Επι-
τροπής σχετικά με τη συμβατότη-
τα του υφιστάμενου καθεστώς και 
συνεπώς τις ενέκρινε σύμφωνα με 
το Κεφάλαιο 3.1. του Προσωρινού 

Πλαισίου 2002 λόγω κορωνοϊού  

Ακολούθως, η Ελλάδα κοινοποίη-
σε στην Επιτροπή περαιτέρω τρο-
ποποιήσεις του καθεστώτος όσον 
αφορά τους όρους και τις δυνα-
τότητες αποπληρωμής των επι-
στρεπτέων προκαταβολών (SA. 
64273). Συγκεκριμένα: 

1) Ο αριθμός των δόσεων αυξάνε-
ται σε 60 (από 40 που ίσχυε 
προηγουμένως) και το ποσό επι-
στρέφεται, μετά την 31η Δεκεμ-
βρίου 2021, άτοκα.  

2) Τροποποιούνται οι όροι για τη 
μερική επιστροφή των ενισχύσεων 
που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των 
γύρων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του υφιστάμενου 
καθεστώτος ως εξής: 

- επιστρέφεται μόνον το 60% της 
ενίσχυσης για επιχειρήσεις που 
την 31η Μαρτίου 2020 απασχο-
λούσαν περισσότερους από 20 
εργαζόμενους, εφόσον διατηρεί-
ται το ίδιο επίπεδο απασχόλησης 
έως 31 Μαρτίου 2021, 

- επιστρέφεται μόνον το 70% της 
ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργα-
σιών της επιχείρησης για το 2020 
έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 
15% σε σύγκριση με το ύψος του 
κύκλου εργασιών για το 2019 και 
υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί-
ται το ίδιο επίπεδο απασχόλησης 
κατά την περίοδο αναφοράς που 
ισχύει για τον συγκεκριμένο γύρο 
επιστρεπτέας προκαταβολής, 

- επιστρέφεται μόνον το 50% της 
ενίσχυσης:  (i) εφόσον ο κύκλος 
εργασιών της επιχείρησης για το 
2020 έχει μειωθεί τουλάχιστον 
κατά 30% σε σύγκριση με το 
ύψος του κύκλου εργασιών για το 
2019 και υπό την προϋπόθεση ότι 
διατηρείται το ίδιο επίπεδο απα-
σχόλησης κατά την περίοδο ανα-
φοράς που ισχύει για τον συγκε-
κριμένο γύρο επιστρεπτέας προ-
καταβολής και (ii) ανεξαρτήτως 
της μείωσης του κύκλου εργασιών 
για το 2020, εφόσον πρόκειται για 
επιχειρήσεις που άρχισαν να δρα-
στηριοποιούνται μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2018 ή ίδρυσαν υποκα-
ταστήματα κατά το διάστημα από 
1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δε-
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 Έγκριση γερμανικού καθεστώτος υπέρ του Ταμείου Ταξιδιωτικής Ασφάλισης λό-
γω κορωνοϊού – SA.63063 

υπερβαίνει το ποσό που είναι απα-
ραίτητο για την αποκατάσταση 
των εν λόγω ζημιών. Συνεπώς, η 
Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο κα-
θεστώς με απευθείας εφαρμογή 
του άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ, 
καθώς δεν εμπίπτει στο πεδίο  
εφαρμογής του Προσωρινού Πλαι-
σίου 2020 λόγω κορωνοϊού και, 
ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 3.2 αυ-
τού, επειδή αφορά κρατική εγγύη-
ση για μελλοντικά δάνεια που μπο-
ρεί να λάβει το Ταμείο. Ωστόσο, η 
Επιτροπή εφάρμοσε κατ’ αναλο-
γίαν ορισμένες απαιτήσεις που 
τίθενται στο συγκεκριμένο κεφά-
λαιο του Προσωρινού Πλαισίου 
2020.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με   
τον αριθμό υπόθεσης SA.63063 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/IP_21_3611 

Γερμανία – έγκριση καθεστώτος – 
Ταμείο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης 
λόγω κορωνοϊού – απευθείας  
εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 3β 
ΣΛΕΕ  

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋ-
πολογισμού 750 εκατομμυρίων 
ευρώ, για την αποζημίωση των 
καταναλωτών λόγω ακύρωσης 
προγραμματισμένης ταξιδιωτικής 
υπηρεσίας, σε περίπτωση που οι 
διοργανωτές οργανωμένων ταξι-
διών καθίστανται αφερέγγυοι και 
τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεί-
α του Ταμείου Ταξιδιωτικής Ασφά-
λισης δεν επαρκούν για να αποζη-
μιώσουν πλήρως τους καταναλω-
τές.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή εγγύησης για δάνεια που 
ενδεχομένως αναληφθούν από το 
Ταμείο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης 
έως τις 31 Οκτωβρίου 2027. Η 
ενίσχυση προορίζεται να καλύψει 
το 100% του ποσού των δανείων, 
υπό την προϋπόθεση ότι το συνο-
λικό εγγυημένο ποσό δεν θα υπερ-
βαίνει το κεφάλαιο-στόχο των 750 
εκατομμυρίων ευρώ, αφαιρουμέ-
νων των περιουσιακών στοιχείων 
του Ταμείου και των εγγυήσεων 

που παρέχονται από τους ίδιους 
τους διοργανωτές οργανωμένων 
ταξιδιών. 

Με τη σύσταση του Ταμείου Ταξι-
διωτικής Ασφάλισης, η Γερμανία 
ανταποκρίνεται στην υποχρέωση 
που υπέχει, στο πλαίσιο της Οδηγί-
ας 2015/2302 σχετικά με τα ορ-
γανωμένα ταξίδια και τους συνδε-
δεμένους ταξιδιωτικούς διακανο-
νισμούς, να διασφαλίζει ότι οι τα-
ξιδιώτες θα αποζημιώνονται για 
τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει 
για ταξιδιωτικές υπηρεσίες, οι 
οποίες τελικά δεν παρασχέθηκαν 
εν όλω ή εν μέρει λόγω αφερεγγυ-
ότητας του διοργανωτή. Το Ταμείο 
θα χρηματοδοτείται από εισφορές 
των συμμετεχόντων διοργανωτών 
οργανωμένων ταξιδιών και θα 
αρχίσει να λειτουργεί από την 1η 
Νοεμβρίου 2021. Η συμμετοχή 
στο Ταμείο είναι προαιρετική, με 
εξαίρεση τους διοργανωτές οργα-
νωμένων ταξιδιών που έχουν συ-
νολικά ετήσια έσοδα άνω των 10 
εκατομμυρίων ευρώ. Από τους 
επιλέξιμους δικαιούχους εξαιρού-
νται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το γερ-
μανικό μέτρο είναι κατάλληλο, 
αναγκαίο και αναλογικό, αφού η 
προβλεπόμενη αποζημίωση δεν 

Έγκριση γερμανικής ενίσχυσης υπέρ της Condor λόγω κορωνοϊού – SA.56867, 
SA.63203 & SA.63617  

κή κυβέρνηση.  

Στη συνέχεια, το ΓεΔΕΕ ακύρωσε 
την απόφαση της Επιτροπής λόγω 
μη επαρκούς αιτιολόγησης του 
τρόπου υπολογισμού των ζημιών 
της Condor, αναστέλλοντας συγ-
χρόνως τα αποτελέσματα της ακύ-
ρωσης για δύο μήνες εν αναμονή 
έκδοσης νέας απόφασης από την 
Επιτροπή (ΓεΔΕΕ Τ-665/20). Ακο-
λούθως, η Επιτροπή επανεκτίμησε 
τη στήριξη υπέρ της Condor υπό 
το πρίσμα της απόφασης του Γε-
ΔΕΕ, διαπιστώνοντας ότι η πραγ-

Γερμανία – έγκριση ad hoc ενίσχυ-
σης – αποζημίωση της αεροπορι-
κής εταιρίας Condor λόγω κορω-
νοϊού – αναδιάρθρωση της Con-
dor – απευθείας εφαρμογή 
άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ – Κα-
τευθυντήριες Γραμμές για τη διά-
σωση και αναδιάρθρωση μη χρη-
ματοπιστωτικών προβληματικών 
επιχειρήσεων 2014 

Η Γερμανία είχε κοινοποιήσει στην 
Επιτροπή ad hoc ενίσχυση υπέρ 
της αεροπορικής εταιρίας Condor 
Flugdienst GmbH με τη μορφή 

κρατικών εγγυήσεων για δύο δά-
νεια, ύψους 550 εκατομμυρίων 
ευρώ, από τη γερμανική αναπτυ-
ξιακή τράπεζα Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (SA.56867/2020). 
Στόχος της ενίσχυσης ήταν η μερι-
κή αποζημίωση της Condor για τις 
ζημίες που αναμενόταν να υπο-
στεί από τις 17 Μαρτίου 2020 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας του 
κορωνοι -ού και των συνεπακόλουࡇ
θων ταξιδιωτικών περιορισμών 
που επιβλήθηκαν από τη γερμανι-
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 τις αποζημιώσεις. 

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την 
αναδιάρθρωση της Condor, η Επι-
τροπή διαπίστωσε ότι θα επανα-
φέρουν την Condor σε τροχιά μα-
κροπρόθεσμης βιωσιμότητας χω-
ρίς να επηρεάσουν αδικαιολόγητα 
τη γερμανική αγορά αεροπορικών 
ταξιδιών αναψυχής. Συνεπώς, τα 
ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 
107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ και τις Κατευ-
θυντήριες Γραμμές σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις για τη διάσω-
ση και αναδιάρθρωση μη χρημα-
τοπιστωτικών προβληματικών επι-
χειρήσεων. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υποθέσεων SA.56867, 
SA.63203 και SA.63617 (2021) 
στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσε-
ων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-
σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 
ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/IP_21_3909 

ματική ζημία που υπέστη η αερο-
πορική εταιρία κατά την επίμαχη 
περίοδο ανέρχεται σε 175,355 
εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, σύμ-
φωνα με τη δέσμευση της Γερμα-
νίας για ανάκτηση τυχόν πλεονά-
ζοντος ποσού που περιλαμβάνεται 
στην απόφαση της Επιτροπής του 
2020, η Condor υποχρεώθηκε να 
επιστρέψει την ενίσχυση που 
έλαβε κατά το ποσό που υπερβαί-
νει το ύψος της πραγματικής της 
ζημίας, πλέον τόκων (SA.56867/ 
2021). 

Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπίστω-
σε ότι η ζημία που υπέστη η Con-
dor από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 
31 Μαΐου 2021 ανέρχεται σε 
73,66 εκατομμύρια ευρώ (SA. 
63617/2021). Συνεπώς, ενέκρινε 
επιπλέον ενίσχυση, συνολικού 
προϋπολογισμού 60 εκατομμυρί-
ων ευρώ, υπό τη μορφή διαγρα-
φής μέρους των δανείων, ύψους 
550 εκατομμυρίων ευρώ, που 
είχαν αρχικά εγκριθεί βάσει της 
ακυρωθείσας απόφασης της Επι-
τροπής SA.56867/2020.  

Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε ενί-
σχυση για την αναδιάρθρωση της 
Condor, η οποία θα χορηγηθεί με 
τη μορφή διαγραφής επιπλέον 90 

εκατομμυρίων ευρώ από το ποσό 
των υφιστάμενων δανείων και 
αναδιάρθρωσης του υπόλοιπου 
ποσού, καθώς και με τη μορφή 
διαγραφής τόκων ύψους 20,2 
εκατομμυρίων ευρώ (SA.63203/ 
2021). Τα εν λόγω μέτρα αποτε-
λούν μέρος ενός γενικότερου σχε-
δίου αναδιάρθρωσης της Condor, 
συνολικού προϋπολογισμού 321,2 
εκατομμυρίων ευρώ, που άρχισε 
να εφαρμόζεται τον Οκτώβριο 
2019 και προβλέπεται να ολοκλη-
ρωθεί τον Σεπτέμβριο 2023. 

 Σε ό,τι αφορά τα δύο μέτρα απο-
ζημίωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι είναι κατάλληλα και αναγκαία 
για να αποκατασταθούν οι ζημίες 
που υπέστη η Condor λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού και 
τους συνεπακόλουθους ταξιδιωτι-
κούς περιορισμούς, καθώς και ότι 
είναι αναλογικά, αφού οι προβλε-
πόμενες αποζημιώσεις δεν υπερ-
βαίνουν το ποσό που είναι απα-
ραίτητο για την αποκατάσταση 
των εν λόγω ζημιών. Κατόπιν των 
ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε τα 
επίμαχα μέτρα με απευθείας ε-
φαρμογή του άρθρου 107 παρ. 
2β ΣΛΕΕ, καθώς το Προσωρινό 
Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 
δεν περιέχει ειδικές διατάξεις για 

Έγκριση γερμανικής ενίσχυσης προς την Deutsche Bahn λόγω κορωνοϊού – 
SA.63846 
Γερμανία – έγκριση ad hoc ενίσχυ-
σης – αποζημίωση της Deutsche 
Bahn AG λόγω κορωνοϊού – απευ-
θείας εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 
2β ΣΛΕΕ  

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα μέτρο ad hoc κρατικής 
ενίσχυσης, συνολικού προϋπολογι-
σμού 550 εκατομμυρίων ευρώ, 
προκειμένου να αποζημιώσει την 
Deutsche Bahn για τις ζημίες που 
υπέστη η θυγατρική της DB Fern-
verkehr λόγω κορωνοϊού και των 
συνεπακόλουθων ταξιδιωτικών 
περιορισμών μεταξύ 16 Μαρτίου 
και 7 Ιουνίου 2020 όσον αφορά 
τις εγχώριες μετακινήσεις και με-
ταξύ 16 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 

2020 όσον αφορά τις διεθνείς 
μετακινήσεις.  

Η DB Fernverkehr είναι γερμανική 
εταιρία, η οποία παρέχει εθνικές 
και διεθνείς σιδηροδρομικές υπη-
ρεσίες μεγάλων αποστάσεων στη 
Γερμανία. Η DB Fernverkehr, 
όπως και άλλες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον σιδηρο-
δρομικό τομέα, είχε σημαντική 
πτώση στον αριθμό των επιβατών 
της λόγω των μέτρων που έπρεπε 
να εφαρμόσουν η Γερμανία και 
άλλα κράτη μέλη για τον περιορι-
σμό της εξάπλωσης του κορωνοϊ-
ού. Μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 
2020, ο αριθμός των επιβατών 
σιδηροδρόμων μεγάλων αποστά-

σεων της DB Fernverkehr ανήλθε 
μόλις στο ένα τρίτο περίπου των 
επιβατών για την αντίστοιχη περίο-
δο του 2019. Αυτό είχε ως αποτέ-
λεσμα υψηλές λειτουργικές απώ-
λειες και σημαντική μείωση των 
εσόδων της εταιρίας κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι 
ζημίες αυτές καλύφθηκαν από τη 
μητρική εταιρεία Deutsche Bahn 
στο τέλος του 2020, σύμφωνα με 
τη συμφωνία μεταφοράς κερδών 
και ζημιών μεταξύ της Deutsche 
Bahn και της DB Fernverkehr. 

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή 
εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου 
από το κράτος στην Deutsche 
Bahn. Για τον υπολογισμό του 
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Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/IP_21_4161 

ύψους της ζημίας, που θα αντι-
σταθμιστεί, θα ληφθεί, μεταξύ 
άλλων, υπόψη η ενίσχυση που 
αναμένεται να λάβει η DB Fern-
verkehr βάσει άλλου εγκεκριμέ-
νου γερμανικού καθεστώτος (SA. 
63635/2021). 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο μέτρο είναι κατάλληλο και 
αναγκαίο για να αντισταθμίσει τις 
ζημίες της Deutsche Bahn και της 
θυγατρικής της, καθώς και ότι 
είναι αναλογικό, αφού η προβλε-
πόμενη αποζημίωση δεν υπερβαί-

νει το ποσό που είναι απαραίτητο 
για την αποκατάσταση των εν λό-
γω ζημιών. Κατόπιν των ανωτέρω, 
η Επιτροπή ενέκρινε την ενίσχυση 
με απευθείας εφαρμογή του 
άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, κα-
θώς το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 
λόγω κορωνοϊού δεν περιέχει ειδι-
κές διατάξεις για τις αποζημιώ-
σεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με   
τον αριθμό υπόθεσης SA.63846 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 

Έγκριση ισπανικού Ταμείου ανακεφαλαιοποίησης λόγω κορωνοϊού – SA.62067 

μπόνους στα μέλη της διοίκησης) 
και (iv) υπάρχουν εγγυήσεις για να 
διασφαλισθεί ότι οι δικαιούχοι δεν 
θα επωφεληθούν αδικαιολόγητα 
από την ενίσχυση ανακεφαλαιο-
ποίησης. Παράλληλα, το καθε-
στώς επιβάλλει υποχρεώσεις δια-
φάνειας και απόδοσης λογαρια-
σμών στις εθνικές αρχές όσον 
αφορά τη χρήση της ενίσχυσης. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό και το 
ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφά-
λαιο 3.11 του Προσωρινού Πλαι-
σίου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με   
τον αριθμό υπόθεσης SA.62067 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού επιλυθούν τυχόν ζητήματα 
περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_3782  

Ισπανία – έγκριση καθεστώτος – 
Ταμείο ανακεφαλαιοποίησης για 
επιχειρήσεις – Προσωρινό Πλαίσιο 
2020 λόγω κορωνοϊού 

Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα σχέδιο ανακεφαλαιο-
ποίησης, ύψους 1 δισεκατομμυρί-
ου ευρώ, για την παροχή χρεωστι-
κών μέσων και κεφαλαίου σε εται-
ρίες που επλήγησαν από την παν-
δημία του κορωνοϊού. 

Προς τον σκοπό αυτόν θα συστα-
θεί ένα μέσο ανακεφαλαιοποίη-
σης, το οποίο ονομάζεται «Ταμείο 
ανακεφαλαιοποίησης για εταιρεί-
ες που έχουν πληγεί από την παν-
δημία COVID-19» με συνολικό προ-
ϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ. Οι ενι-
σχύσεις βάσει του καθεστώτος θα 
χορηγηθούν με τη μορφή συμμε-
τοχικών δανείων ή μετατρέψιμων 
ομολόγων («υβριδικά κεφαλαιακά 
μέσα») μέγιστης διάρκειας 8 ετών, 
εγγραφής μετοχών («μετοχικά 
μέσα») ή δανείων μειωμένης εξα-
σφάλισης. Η χορηγούμενη στήριξη 
θα κυμαίνεται από 4 έως 25 εκα-
τομμύρια ευρώ ανά δικαιούχο για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις και από 
3 έως 15 εκατομμύρια ευρώ για 
τις ΜΜΕ. Σε κάθε περίπτωση, οι 
ανακεφαλαιοποιήσεις δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν το ελάχιστο ανα-
γκαίο για τη διασφάλιση της βιω-
σιμότητας κάθε δικαιούχου και 
θα πρέπει να περιορίζονται στην 
αποκατάσταση της κεφαλαιακής 
διάρθρωσης που είχε αυτός πριν 

από την έξαρση της νόσου 
COVID‑19. 

Το μέτρο αφορά εταιρίες με έδρα 
στην Ισπανία που δραστηριοποι-
ούνται σε όλους τους τομείς και 
έχουν συνολικά καθαρά ετήσια 
έσοδα τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ 
και έως 400 εκατ. ευρώ σε ενο-
ποιημένη βάση, εφόσον  αντιμετω-
πίζουν κεφαλαιακές ανάγκες λό-
γω του κορωνοϊού. Οι εταιρίες 
που έχουν ήδη λάβει στήριξη μέ-
σω του «Ταμείου Φερεγγυότητας 
για Στρατηγικές Επιχειρήσεις» που 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον 
Ιούλιο του 2020 (SA.57659) δεν 
είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βά-
σει αυτού του νέου καθεστώτος. 

Όσον αφορά τα μέτρα ανακεφα-
λαιοποίησης, η Επιτροπή διαπί-
στωσε ότι (i) η ενίσχυση παρέχεται 
μόνον εάν δεν υπάρχει άλλη κα-
τάλληλη λύση και είναι προς το 
κοινό συμφέρον να παρέμβει το 
κράτος, (ii) η στήριξη περιορίζεται 
στο ποσό που απαιτείται για τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας των 
δικαιούχων και την αποκατάστα-
ση της κεφαλαιακής τους θέσης 
πριν από το ξέσπασμα του κορω-
νοϊού, (iii) το καθεστώς παρέχει 
επαρκή αμοιβή στο κράτος και 
ενθαρρύνει τους δικαιούχους ή/
και τους ιδιοκτήτες τους να επι-
στρέψουν την ενίσχυση το συντο-
μότερο δυνατό (συμπεριλαμβανο-
μένης της απαγόρευσης μερίσμα-
τος και απαγόρευσης πληρωμών 
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Έγκριση ιταλικού καθεστώτος για αυτοαπασχολούμενους λόγω κορωνοϊού – 
SA.63719 

σμα του κορωνοϊού. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό και το 
ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφά-
λαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαι-
σίου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με   
τον αριθμό υπόθεσης SA.63719 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου.  

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/IP_21_3704 

Ιταλία – έγκριση καθεστώτος – 
αυτοαπασχολούμενοι – επαγγελ-
ματίες υγείας  – Προσωρινό Πλαί-
σιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 
3.1) 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 2,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ, για τη 
στήριξη ελεύθερων επαγγελμα-
τιών και ορισμένων επαγγελμα-
τιών του τομέα της υγείας που 
επηρεάστηκαν άμεσα από την 
πανδημία του κορωνοϊού.  

Το μέτρο αφορά:  

α) αυτοαπασχολούμενους, οι οποί-
οι υπέστησαν μείωση του κύκλου 
εργασιών ή των επαγγελματικών 
αμοιβών τους για το 2020 τουλά-
χιστον κατά το 1/3 σε σύγκριση 
με το 2019 και των οποίων το συ-
νολικό εισόδημα για το 2019, που 
υπόκειται σε κοινωνικοασφαλιστι-
κές εισφορές, δεν υπερβαίνει τις 
50.000 ευρώ, 

β) συνταξιούχους, πρώην επαγγελ-
ματίες του τομέα της υγείας, που 
κλήθηκαν να συνεχίσουν την επαγ-
γελματική τους δραστηριότητα 
λόγω της πανδημίας.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος αναμένεται να χορη-
γηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2021 με τη μορφή μερικής απαλ-
λαγής από την υποχρέωση κατα-
βολής των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης των δικαιούχων για το 
έτος 2021 (με εξαίρεση τις ασφα-
λιστικές εισφορές έναντι εργατι-
κού ατυχήματος). Απαλλαγή θα 
χορηγηθεί για έως 3.000 ευρώ 
ανά δικαιούχο. Από τους επιλέξι-
μους δικαιούχους εξαιρούνται τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Στόχος της ενίσχυσης είναι η μείω-
ση των δαπανών των δικαιούχων 
για εισφορές κοινωνικής ασφάλι-
σης, σε μια εποχή που η ομαλή 
λειτουργία της αγοράς έχει διατα-
ραχθεί σημαντικά από το ξέσπα-

Έγκριση κυπριακού μέτρου για αυτοαπασχολούμενους λόγω κορωνοϊού – 
SA.64326 

μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό και το 
ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφά-
λαιο 3.2 του Προσωρινού Πλαι-
σίου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με   
τον αριθμό υπόθεσης SA.64326 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_4203 

Κύπρος – έγκριση καθεστώτος – 
επιχειρήσεις και αυτοαπασχολού-
μενοι – Προσωρινό Πλαίσιο 2020 
λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.2). 

Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. 
ευρώ, για την παροχή στήριξης σε 
επιχειρήσεις και αυτοαπασχολού-
μενους με έδρα στην Κύπρο που 
αντιμετωπίζουν προσωρινά προ-
βλήματα ρευστότητας ως αποτέ-
λεσμα της έξαρσης του κορω-
νοϊού και των συνεπακόλουθων 
περιοριστικών μέτρων που εφάρ-
μοσε η κυπριακή κυβέρνηση.  

Η στήριξη θα λάβει τη μορφή κρα-
τικών εγγυήσεων σε χρηματοπι-
στωτικούς οργανισμούς για τη 
χορήγηση νέων δανείων (κεφαλαί-
ου κίνησης, επενδυτικών, ρευστό-

τητας) διάρκειας τριών μηνών έως 
έξι ετών. Σύμφωνα με το καθε-
στώς, η δημόσια εγγύηση, που θα 
χορηγηθεί το αργότερο έως τις 
31.12.2021, δεν θα υπερβαίνει το 
70% του ποσού του αρχικού κε-
φαλαίου του δανείου και θα αφο-
ρά σε δανειακές συμβάσεις που 
έχουν συναφθεί το αργότερο έως 
τις 31.12.2021. Η ενίσχυση δεν 
θα υπερβαίνει το ετήσιο μισθολο-
γικό κόστος κάθε δικαιούχου για 
το 2019 ή το 25% του συνολικού 
κύκλου εργασιών του δικαιούχου 
το 2019. Για επιχειρήσεις που 
συστάθηκαν την 01.01.2019 και 
εφεξής, το μέγιστο ύψος των δα-
νείων δεν θα υπερβαίνει το εκτι-
μώμενο ετήσιο μισθολογικό κό-
στος για τα δύο πρώτα έτη λει-
τουργίας.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
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την ενέργεια 2014, καθώς και με 
τον Κανονισμό 2019/943 για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ε-
νέργειας.  

Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστω-
σε ότι: 

το Βέλγιο βελτίωσε την αξιολό-
γηση της επάρκειας των πόρων 
και την ευθυγράμμισε με την ευ-
ρωπαϊκή μεθοδολογία για την α-
ξιολόγηση της επάρκειας των πό-
ρων που εγκρίθηκε από τον ευρω-
παϊκό Οργανισμό Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
(ACER) τον Οκτώβριο του 2020. 
Αυτή η αξιολόγηση επάρκειας 
πόρων περιγράφει το αναμενόμε-
νο επίπεδο ασφάλειας εφοδια-
σμού σε δεδομένο κράτος μέλος ή 
στην ΕΕ για δεκαετή χρονικό ορί-
ζοντα. Έτσι, η Επιτροπή μπόρεσε 
να διαπιστώσει την πραγματική 
ανάγκη για τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού δυναμικότητας στο 
Βέλγιο, καθώς και ότι η προβλεπό-
μενη ενίσχυση είναι ανάλογη και 
θα περιορίζεται στο ελάχιστο ανα-
γκαίο ποσό, βάσει του στόχου της. 
Επίσης, το Βέλγιο αποφάσισε να 
εισαγάγει ορισμένες απαιτήσεις 
βιωσιμότητας για νέες εγκαταστά-
σεις ορυκτών καυσίμων που θα 
συμμετέχουν στον μηχανισμό δυ-
ναμικότητας, παρά το γεγονός ότι 
αυτό δεν απαιτείται από τους  
ισχύοντες κανόνες για τις κρατι-
κές ενισχύσεις. Οι απαιτήσεις αυ-
τές θα συμβάλουν στην επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Συμφωνίας· 

από κανένα στοιχείο δεν προ-
κύπτει κίνδυνος ότι το μέτρο θα 
θέσει σε μειονεκτική θέση ορισμέ-
νες τεχνολογίες όσον αφορά τη 
συμμετοχή τους στο σύστημα, 
ούτε ενδέχεται να περιορίσει τη 
διασυνοριακή συμμετοχή· 

δεν υπάρχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το μέτρο θα 
μείωνε τα κίνητρα για τους ΔΣΜ 
να επενδύουν σε ηλεκτρικές δια-
συνδέσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

Βέλγιο – έγκριση μηχανισμού δυ-
ναμικότητας – Κατευθυντήριες 
Γραμμές για το περιβάλλον και την 
ενέργεια 2014 – Κανονισμός 
2019/943 για την αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας 

Το Βέλγιο κοινοποίησε στην Επι-
τροπή τη δημιουργία ενός μηχανι-
σμού δυναμικότητας, με σκοπό τη 
διασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέρ-
γεια, ιδίως ενόψει της απόφασης 
του Βελγίου να καταργήσει στα-
διακά όλη την πυρηνική δυναμικό-
τητα έως το 2025.  

Ο μηχανισμός, που θα έχει διάρ-
κεια 10 χρόνια, αφορά όλες τις 
επιχειρήσεις (και αλλοδαπές) που 
μπορούν να συμβάλουν στην ε-
πάρκεια πόρων, την αποθήκευση 
και την ανταπόκριση στη ζήτηση.  

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό 
του μηχανισμού, σημειώνεται ότι 
αυτός θα καθοριστεί από τους 
πλειστηριασμούς που θα λάβουν 
χώρα, αλλά εκτιμάται προς το 
παρόν μεταξύ 238 και 253 εκα-
τομμυρίων ευρώ ετησίως. 

Ο μηχανισμός διαρθρώνεται ως 
εξής: ο Διαχειριστής του Συστήμα-
τος Μεταφοράς (ΔΣΜ) θα οργα-
νώσει δημοπρασίες σε συνάρτηση 
με το επίπεδο των πόρων ενέρ-
γειας που απαιτούνται για να εξα-
σφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο 
επάρκειας πόρων για την επίτευξη 
του προτύπου αξιοπιστίας. Κάθε 
χρόνο, το ποσό της απαιτούμενης 
ικανότητας για την επίτευξη του 
προτύπου αξιοπιστίας σε ένα συ-
γκεκριμένο έτος παράδοσης στο 
μέλλον (δηλαδή ο όγκος - στόχος) 
θα καθορίζεται βάσει πρότασης 
της βελγικής Ρυθμιστικής Αρχής η 
οποία θα λαμβάνει υπόψη της τα 
δεδομένα που θα παρέχει ο ΔΣΜ. 

Επίσης, προβλέπεται μια υποχρε-
ωτική αλλά γρήγορη διαδικασία 
προεπιλογής για όλους τους κατό-
χους ισχύος άνω του 1 MW. Ωστό-
σο, οι προεπιλεγμένοι φορείς δεν 
υποχρεούνται να συμμετέχουν στη 
διαδικασία υποβολής προσφορών 

(opt-out).  

Στη συνέχεια, ο πλειστηριασμός 
θα γίνεται με σφραγισμένες ανώ-
νυμες προσφορές. Όλοι οι επιτυ-
χόντες υποψήφιοι θα λάβουν α-
μοιβή δυναμικότητας, βάσει του 
κανόνα τιμολόγησης πληρωμής-
προσφοράς για όλους τους πλει-
στηριασμούς που σχετίζονται με 
τουλάχιστον τις δύο πρώτες περιό-
δους παράδοσης. 

Σημειώνεται, συναφώς, ότι κάθε 
φορά που η τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος στην αγορά χονδρικής 
υπερβαίνει την τιμή επικύρωσης 
της προσφοράς, ο πάροχος δυνα-
μικότητας θα πρέπει να πληρώσει 
τη διαφορά μεταξύ της τιμής ανα-
φοράς και της τιμής επικύρωσης. 
Ωστόσο, σε περίπτωση που η αξία 
της σύμβασης μειωθεί στο μηδέν, 
δεν θα υπάρχει υποχρέωση πλη-
ρωμής, προκειμένου να περιορι-
στεί ο κίνδυνος ζημιών για τον 
πάροχο δυναμικότητας. 

Οι βελγικές αρχές δεσμεύτηκαν 
να διενεργήσουν τεχνική και οικο-
νομική ανάλυση των προσφορών 
και των αποτελεσμάτων των πλει-
στηριασμών, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην επίδραση της υποχρέωσης 
επιστροφής ποσών, όπως προανα-
φέρθηκε. Η ανάλυση θα πραγμα-
τοποιείται κάθε δύο χρόνια, ξεκι-
νώντας μετά την πρώτη δημοπρα-
σία την άνοιξη του 2022 και τα 
αποτελέσματά της θα τεθούν σε 
δημόσια διαβούλευση.  

Κατά την επίσημη διαδικασία 
έρευνας, η Επιτροπή έλαβε και 
ανέλυσε τα σχόλια που υπέβαλε 
το Βέλγιο και πολλά ενδιαφερόμε-
να μέρη, συμπεριλαμβανομένων 
των παραγωγών ενέργειας, των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και 
των εμπορικών ενώσεων. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά και τις 
τροποποιήσεις που έκαναν οι βελ-
γικές αρχές, η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι ο βελγικός 
μηχανισμός δυναμικότητας είναι 
σύμφωνος με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για το περιβάλλον και 

13 
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https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_4442 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.54915 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού της Επιτροπής, α-
φού επιλυθούν τυχόν ζητήματα 
περί απορρήτου. 

Έγκριση γαλλικού μέτρου για παραγωγή ηλιακής ενέργειας από ΑΠΕ – 
SA.50272 

όσον αφορά τις στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Εξάλλου, η Γαλλία 
δεσμεύθηκε να πραγματοποιήσει 
εκ των υστέρων αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών και της εφαρμο-
γής του καθεστώτος. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 
ενέκρινε το επίμαχο καθεστώς 
ενισχύσεων σύμφωνα με τις Κα-
τευθυντήριες Γραμμές για το περι-
βάλλον και την ενέργεια 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με   
τον αριθμό υπόθεσης SA.50272 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενι-
σχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού επιλυθούν τυχόν ζητήματα 
περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_3922 

Γαλλία – έγκριση καθεστώτος – 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – 
εγκαταστάσεις ΑΠΕ – Κατευθυντή-
ριες Γραμμές για το περιβάλλον 
και την ενέργεια 2014  

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα μέτρο για τη στήριξη της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παρά-
γεται από χερσαίους φορείς εκμε-
τάλλευσης ηλιακών, χερσαίων αιο-
λικών και υδροηλεκτρικών εγκα-
ταστάσεων.  

Το καθεστώς παρέχει στήριξη σε 
αυτούς τους φορείς εκμετάλλευ-
σης μέσω διαγωνισμών. Ειδικότε-
ρα, το μέτρο περιλαμβάνει επτά 
τύπους διαγωνισμών συνολικής 
ισχύος 34 GW που θα οργανω-
θούν μεταξύ 2021 και 2026 για: 
(i) ηλιακές εγκαταστάσεις στο 
έδαφος, (ii) ηλιακές εγκαταστά-
σεις σε κτίρια, (iii) χερσαίες αιολι-
κές εγκαταστάσεις, (iv) υδροηλε-
κτρικές εγκαταστάσεις, (v) καινο-
τόμες ηλιακές εγκαταστάσεις, (vi) 
εγκαταστάσεις αυτοκατανάλωσης 

και (vii) εγκαταστάσεις ουδέτερης 
τεχνολογίας. Η ενίσχυση θα χορη-
γηθεί με τη μορφή πριμοδότησης 
επιπλέον της τιμής αγοράς.  

Το μέτρο έχει συνολικό προϋπολο-
γισμό περίπου 30,5 δισ. ευρώ και 
θα διαρκέσει έως το 2026, ενώ 
κάθε ενίσχυση μπορεί να κατα-
βληθεί για μέγιστο χρονικό διά-
στημα 20 ετών μετά τη σύνδεση 
της νέας εγκατάστασης ΑΠΕ στο 
δίκτυο. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-
τρο είναι απαραίτητο για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων της Γαλλίας, έχει χαρακτή-
ρα κινήτρου και η ενίσχυση περιο-
ρίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο 
ποσό, καθώς το ύψος της θα κα-
θορισθεί μέσω διαγωνισμών. Πε-
ραιτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι οι θετικές επιπτώσεις του μέ-
τρου, ιδίως οι θετικές περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις υπερτερούν των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων 

Έγκριση γαλλικού μέτρου για μικρές εγκαταστάσεις ΑΠΕ – SA.61902 

ενέργεια και έτσι, αναμένεται η 
Γαλλία να επιτύχει τον στόχο της 
για το 2030, δηλαδή να παράγει 
το 33% των ενεργειακών αναγκών 
της από ΑΠΕ, συμβάλλοντας στον 
ευρωπαϊκό στόχο επίτευξης κλι-
ματικής ουδετερότητας που έχει 
τεθεί έως το 2050. 

Το καθεστώς αυτό συμπληρώνει 
το γενικό καθεστώς ενισχύσεων 
για ΑΠΕ που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή (SA.50272/2021) και 
το οποίο επιτρέπει την παροχή 
στήριξης μέσω ανταγωνιστικών 
διαδικασιών σε διάφορες εγκατα-
στάσεις ΑΠΕ, συμπεριλαμβανο-
μένων ηλιακών εγκαταστάσεων 

Γαλλία – έγκριση καθεστώτος – 
παραγωγή ενέργειας από μικρές 
ηλιακές εγκαταστάσεις σε κτίρια – 
Κατευθυντήριες Γραμμές για το 
περιβάλλον και την ενέργεια 2014  

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα μέτρο για τη στήριξη της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από χειριστές μικρών φωτοβολταϊ-
κών εγκαταστάσεων που βρίσκο-
νται σε κτίρια χωρητικότητας έως 
500kw.  Ο προϋπολογισμός του εν 
λόγω μέτρου ανέρχεται περίπου 
σε 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και 
η διάρκεια ισχύος του προβλέπε-
ται έως το 2026.  

Οι ενισχύσεις βάσει του καθεστώ-
τος θα χορηγηθούν με τη μορφή 
τιμολογίου τροφοδοσίας (δηλαδή, 
εγγυημένη τιμή για την παραγόμε-
νη ηλεκτρική ενέργεια) για είκοσι 
χρόνια. Το επίπεδο των τιμολογίων 
τροφοδοσίας θα διαφέρει ανάλο-
γα με το μέγεθος της εγκατάστα-
σης και το επιχειρηματικό μοντέλο 
(δηλαδή, εγκαταστάσεις που εισά-
γουν όλη την ηλεκτρική ενέργεια 
στο δίκτυο ή εγκαταστάσεις που 
καταναλώνουν μέρος της παραγό-
μενης ηλεκτρικής ενέργειας). 

Με αυτό το μέτρο, η Γαλλία ανα-
μένεται να αναπτύξει 3.700 επι-
πλέον MW σε ηλιακή ανανεώσιμη 
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απόφασης θα δημοσιευθεί με   
τον αριθμό υπόθεσης SA.61902 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού επιλυθούν τυχόν ζητήματα 
περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_4424 

ισχύος άνω των 500kw. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο μέτρο είναι απαραίτητο για 
την περαιτέρω ανάπτυξη της πα-
ραγωγής ΑΠΕ και προκειμένου η 
Γαλλία να μπορέσει να επιτύχει 
τους περιβαλλοντικούς της στό-
χους και τους στόχους για ΑΠΕ. 
Επίσης, το μέτρο έχει χαρακτήρα 
κινήτρου, αφού τα έργα δεν θα 
πραγματοποιούνταν ελλείψει της 
δημόσιας στήριξης. Τέλος, η Επι-
τροπή διαπίστωσε ότι οι θετικές 

επιπτώσεις του μέτρου, ιδίως οι 
θετικές περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις, υπερτερούν των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων όσον αφο-
ρά τις στρεβλώσεις του ανταγωνι-
σμού.  

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 
γαλλικό καθεστώς ενισχύσεων 
σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για το περιβάλλον και 
την ενέργεια 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

Κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας για ισπανική διαιτητική απόφαση – 
SA.54155 

κριση μεταξύ επενδυτών με βάση 
την εθνικότητα και την ικανότητά 
τους να έχουν πρόσβαση στη διε-
θνή διαιτησία, δεδομένου ότι οι 
Ισπανοί επενδυτές αποκλείονται 
να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον 
διαιτητικού δικαστηρίου για τις 
τροποποιήσεις του καθεστώτος 
του 2007, 

γ) τη συμμόρφωση της διαιτητικής 
απόφασης με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για το περιβάλλον 2008 
και τις Κατευθυντήριες Γραμμές 
για το περιβάλλον και την ενέρ-
γεια 2014. Δεδομένου ότι οι εγκα-
ταστάσεις ΑΠΕ στις οποίες είχε 
επενδύσει η Antin ήδη επωφελού-
νται από το καθεστώς του 2013, 
το οποίο έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή, η τελευταία θα πρέπει 
να διερευνήσει εάν η πρόσθετη 
ενίσχυση που χορηγείται με τη 
διαιτητική απόφαση είναι απαραί-
τητη, έχει χαρακτήρα κινήτρου 
και είναι αναλογική. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να διερευνήσει, επίσης, 
εάν η χορήγηση τέτοιας στήριξης 
μόνο προς την Antin θα μπορούσε 
να στρεβλώσει αδικαιολόγητα τον 
ανταγωνισμό. 

Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε 
να κινήσει την επίσημη διαδικασία 
έρευνας, προκειμένου να κρίνει 
εάν η επίμαχη διαιτητική απόφα-
ση αποτελεί κρατική ενίσχυση, 
και, σε θετική περίπτωση, εάν 
είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Ισπανία – κίνηση επίσημης διαδι-
κασία έρευνας – διαιτητική από-
φαση – καταβολή αποζημίωσης 
λόγω τροποποίησης καθεστώτος 
ενισχύσεων για ΑΠΕ – εταιρία An-
tin 

Το 2007, η Ισπανία θέσπισε ένα 
μέτρο για τη στήριξη της παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ, χωρίς να το κοινοποιήσει 
στην Επιτροπή. Το 2013, η Ισπανί-
α τροποποίησε τους όρους, βάσει 
των οποίων οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ 
θα μπορούσαν να λάβουν στήριξη, 
μειώνοντας και τα σχετικά ποσά 
που μπορούσαν να λάβουν οι δι-
καιούχοι. Οι τροποποιήσεις εφαρ-
μόστηκαν, επίσης, και στις εγκα-
ταστάσεις που είχαν αρχίσει να 
λαμβάνουν χρηματοδότηση βάσει 
του καθεστώτος του 2007. Στις 
10 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή 
εξέδωσε απόφαση (SA.40348), 
με την οποία ενέκρινε το τροπο-
ποιημένο καθεστώς. 

Η Antin Infrastructure Services 
Luxembourg S.à.r.l. και η Antin 
Energia Termosolar B.V. ("Antin"), 
με έδρα στο Λουξεμβούργο και τις 
Κάτω Χώρες, αντίστοιχα, είχαν 
επενδύσει σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ 
στην Ισπανία, οι οποίες επωφελή-
θηκαν από το καθεστώς του 
2007. Μετά τις τροποποιήσεις 
που εισήγαγε η Ισπανία το 2013, 
η Antin κίνησε διαδικασία διαιτη-
σίας, προκειμένου να αποζημιω-
θεί για την ενίσχυση που αναμενό-

ταν να λάβει βάσει του προϊσχύ-
σαντος καθεστώτος. 

Το 2018, το διαιτητικό δικαστήριο 
διαπίστωσε ότι η Ισπανία, τροπο-
ποιώντας το καθεστώς στήριξης 
των ΑΠΕ του 2007, παραβίασε τη 
Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας 
και, συνεπώς, διέταξε την Ισπανία 
να καταβάλει αποζημίωση, ύψους 
101 εκατ. ευρώ, στην Antin για τις 
ζημίες που υπέστη ως συνέπεια 
των τροποποιήσεων του καθεστώ-
τος του 2007, πλέον των σχετικών 
τόκων και της συνεισφοράς της 
στα έξοδα της διαιτητικής διαδι-
κασίας. 

Από την προκαταρκτική εξέταση 
της υπόθεσης, η Επιτροπή θεωρεί 
ότι η διαιτητική απόφαση μπορεί 
να συνιστά κρατική ενίσχυση, δε-
δομένου ότι παρέχει στην Antin 
πλεονέκτημα ισοδύναμο με εκείνο 
που προβλέπεται από το μη κοινο-
ποιημένο ισπανικό καθεστώς του 
2007. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή αμφιβάλει 
σχετικά με: 

α) τη συμμόρφωση της διαιτητι-
κής απόφασης προς τις αρχές της 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της 
αυτονομίας του δικαίου της ΕΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη και την από-
φαση του ΔΕΕ C-284/16 (υπόθε-
ση Achmea), 

β) το εάν η διαιτητική απόφαση 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε διά-
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https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_3783  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.54155 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενι-

σχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού επιλυθούν τυχόν ζητήματα 
περί απορρήτου. 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

κτικού πλεονεκτήματος, εφόσον οι 
μέθοδοι αυτές οδηγούν σε παρό-
μοιο αποτέλεσμα, δηλαδή στην 
επιβολή παρόμοιου ποσού φόρου 
υπό τις αυτές συνθήκες. 

 
 

 

ΓεΔΕΕ T-677/20, Ryanair και 
Laudamotion/Επιτροπή (Austrian 
Airlines, Covid-19), 04.07.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αυστριακή αγορά αεροπορικών 
μεταφορών – ενίσχυση υπέρ αε-
ροπορικής εταιρίας λόγω κορω-
νοϊού – δάνειο μειωμένης εξα-
σφάλισης υπέρ της Austrian Air-
lines AG – απόφαση περί μη προ-
βολής αντιρρήσεων – ενίσχυση 
που είχε προηγουμένως χορηγηθεί 
στη μητρική εταιρία του δικαιού-
χου – ενίσχυση για την αποκα-
τάσταση ζημιών που προκάλε-    
σε έκτακτο γεγονός – ελευθερία  
εγκατάστασης – ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών – ίση μεταχείριση – 
υποχρέωση αιτιολόγησης 

Νομικό Ζήτημα 

H ΣΛΕΕ δεν αποκλείει την ταυτό-
χρονη εφαρμογή των άρθρων 107 
παρ. 2β και 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ για 
την κάλυψη διαφορετικών ζημιών 
της ίδιας επιχείρησης, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις κα-
θεμιάς από τις δύο αυτές διατά-
ξεις και, ιδίως, στην περίπτωση 
κατά την οποία τα γεγονότα και οι 
περιστάσεις, που συνεπάγονται 
σοβαρή διαταραχή της οικονομί-
ας, οφείλονται σε έκτακτο γεγο-
νός, όπως η πανδημία του κορω-
νοϊού. 

 

 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-648/19, Nike European 
Operations Netherlands και Con-
verse Netherlands/Επιτροπή, 
06.08.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – κρατική 
ενίσχυση υπέρ της Nike – ολλανδι-
κές φορολογικές αποφάσεις τύ-
που «tax rulings» – κίνηση επίση-
μης διαδικασίας έρευνας – πλεο-
νέκτημα – επιλεκτικός χαρακτή-
ρας – ίση μεταχείριση – σοβαρές 
δυσχέρειες – υποχρέωση αιτιολό-
γησης  

Νομικό Ζήτημα 

Η Επιτροπή δικαιούται, κατά το 
στάδιο της προκαταρκτικής εξέτα-
σης, να αντιμετωπίζει ένα μέτρο 
ως ατομική ενίσχυση, καθώς δεν 
είναι υποχρεωμένη να επαληθεύει 
εκ των προτέρων και κατά προτε-
ραιότητα εάν το μέτρο αυτό έχει 
ληφθεί βάσει καθεστώτος ενισχύ-
σεων. 
 

 

 

ΔΕΕ C-453/19 P, Deutsche 
Lufthansa/Επιτροπή, 15.07.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – κρατικές ενι-
σχύσεις υπέρ αερολιμένων και 
αεροπορικών εταιριών – απόφα-
ση Επιτροπής – συμβατές οι κρα-
τικές ενισχύσεις υπέρ του αερολι-
μένα FrankfurtఇHahn – όχι κρατι-
κή ενίσχυση υπέρ των αεροπορι-
κών εταιριών που χρησιμοποιούν 
τον αερολιμένα – απαράδεκτο 
προσφυγής ακύρωσης – άρθρο 
263 εδ. δ΄ ΣΛΕΕ – φυσικό ή νομι-
κό πρόσωπο που δεν θίγεται 
άμεσα και ατομικά  

Νομικό Ζήτημα 

Το γεγονός ότι η θέση μιας επιχεί-
ρησης στην αγορά επηρεάζεται 
ουσιωδώς από τη χορήγηση κρα-
τικής ενίσχυσης σε ανταγωνίστριά 
της αποδεικνύεται τόσο μέσω της 
υποβολής στοιχείων για τη μείωση 
των εμπορικών ή οικονομικών 
επιδόσεών της μετά από τη χορή-
γηση της εν λόγω ενίσχυσης (π.χ. 
σημαντική μείωση του κύκλου 
εργασιών της), όσο και μέσω της 
επίκλησης άλλου είδους αρνητι-
κών συνεπειών, όπως η  δημιουρ-
γία διαφυγόντος κέρδους ή η λιγό-
τερο ευνοϊκή οικονομική εξέλιξη 
από εκείνη που θα μπορούσε να 
έχει, εάν δεν είχε χορηγηθεί η 
ενίσχυση. 

 
 

 

ΓεΔΕΕ T-680/19, Irish Wind Farm-
ers' Association κ.λπ./Επιτροπή, 
07.07.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – κρατικές 
ενισχύσεις – τομέας ενέργειας – 
ιρλανδική νομοθεσία περί φορολο-
γήσεως της ακίνητης περιουσίας 
επιχειρήσεων – μέθοδος υπολογι-
σμού του ποσού του φόρου που 
οφείλουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής 
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα – 
απόφαση διαπιστώνουσα τη μη 
ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης – μη 
κίνηση επίσημης διαδικασίας 
έρευνας – σοβαρές δυσχέρειες  

Νομικό Ζήτημα 

Η εφαρμογή διαφορετικών μεθό-
δων για τον υπολογισμό της αξίας 
των επαγγελματικών ακινήτων 
κατά τη φορολόγησή τους δεν 
συνεπάγεται τη χορήγηση επιλε-
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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 εν-
διαφέροντος, 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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