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Δημόσια διαβούλευση για τον ΓΑΚ 651/2014 

χάνουν απαλλαγής κατά 
κατηγορία και, επομένως, 
πρέπει να της κοινοποιού-
νται, είναι συμβατά. 

Σημειώνεται ότι η εξαίρε-
ση ορισμένων ενισχύσεων 
από την υποχρέωση προη-
γούμενης κοινοποίησης 
στην Επιτροπή και 
έγκρισης από αυτήν απο-
τελεί σημαντική απλού-
στευση, η οποία δίνει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα 
να χορηγούν γρήγορα ενι-
σχύσεις, όταν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις που πε-
ριορίζουν τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού στην 
ενιαία αγορά. Επομένως, 
είναι σημαντικό να βρεθεί 
η σωστή ισορροπία ανάμε-
σα στις ενισχύσεις απαλ-
λαγής κατά κατηγορία, 
που υπόκεινται σε σαφή 
κριτήρια, προκειμένου να 

Σκοπός της προτεινόμενης 
αναθεώρησης είναι να ευ-
θυγραμμιστεί ο νέος ΓΑΚ 
με τις αναθεωρήσεις των 
Κατευθυντήριων Γραμμών 
στους τομείς των περιφε-
ρειακών ενισχύσεων, των 
ενισχύσεων για τη χρημα-
τοδότηση επιχειρηματικού 
κινδύνου, των ενισχύσεων 
για την έρευνα, την ανά-
πτυξη και την καινοτομία 
(ΕΑΚ) και των ενισχύσεων 
για την ενέργεια και το 
περιβάλλον, δεδομένου 
ότι οι κανόνες που προ-
βλέπονται στον ΓΑΚ 651/ 
2014 συμπληρώνουν εκεί-
νους που ορίζονται στις 
Κατευθυντήριες Γραμμές 
της Επιτροπής. Οι τελευ-
ταίες καθορίζουν τις προ-
ϋποθέσεις υπό τις οποίες 
η Επιτροπή αξιολογεί κατά 
πόσον τα μέτρα κρατικών 
ενισχύσεων που δεν τυγ-
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Δημόσια διαβούλευση για τον 
ΓΑΚ 651/2014 

Δημόσια διαβούλευση για το 
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού 

Ad hoc ενίσχυση προς τον 
αερολιμένα της Λήμνου βάσει 
ΓΑΚ  

Ελληνικά καθεστώτα αποζημί-
ωσης λόγω θεομηνιών  

Τροποποίηση ελληνικού καθε-
στώτος για ΜΜΕ βάσει ΓΑΚ   

Τροποποίηση ελληνικού καθε-
στώτος επενδυτικών ενισχύσε-
ων βάσει ΓΑΚ  

Έγκριση τροποποίησης ελληνι-
κού μέτρου ενισχύσεων σε 
μέσα ενημέρωσης λόγω κορω-
νοϊού  

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων 
άλλων κρατών μελών λόγω 
κορωνοϊού (Βέλγιο, Γαλλία, 
Ιταλία, Κύπρος, Ολλανδία) 

Έγκριση πολωνικού καθεστώ-
τος για φόρτιση οχημάτων  

Όχι ενίσχυση η πλειοψηφία 
των μέτρων υπέρ του αερολι-
μένα της Τιμισοάρα  

Μη συμβατές ενισχύσεις οι 
εισφορές κεφαλαίου στην 
PostNord  

Υποχρέωση ανάκτησης από 
την Alitalia και όχι από την ΙΤΑ  

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και 
ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

 

Δημόσια διαβούλευση – 
τροποποίηση του Γενικού 
Κανονισμού Απαλλαγής 
κατά Κατηγορία 651/ 
2014 – ενίσχυση της πρά-
σινης και της ψηφιακής 
μετάβασης 

Η Επιτροπή κάλεσε τα 
κράτη μέλη και κάθε άλλο 
ενδιαφερόμενο μέρος να 
υποβάλουν παρατηρήσεις 
σχετικά με ορισμένες προ-
τεινόμενες τροποποιήσεις 
του Γενικού Κανονισμού 
Απαλλαγής κατά Κατηγο-
ρία (ΓΑΚ) 651/2014 έως 
τις 8 Δεκεμβρίου 2021.  

Στο πλαίσιο της άσκησης 
«ελέγχου καταλληλότη-
τας» (“fitness check”) και 
της συνεχιζόμενης αξιολό-
γησης και εκσυγχρονι-
σμού των κανόνων κρατι-
κών ενισχύσεων, η Επιτρο-
πή έχει ξεκινήσει την ανα-
θεώρηση  των σχετικών 
Κανονισμών, Πλαισίων και 
Κατευθυντηρίων Γραμμών 
για τις κρατικές ενισχύ-
σεις. Μέχρι στιγμής έχει 
υιοθετήσει νέες Κατευθυ-
ντήριες Γραμμές για τις 
περιφερειακές ενισχύσεις 
2021 και για το Σύστημα 
Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ, 
ενώ όλοι οι υπόλοιποι κα-
νόνες τελούν, επί του πα-
ρόντος, υπό δημόσια δια-
βούλευση. 
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χρηματοδότηση επιχειρηματικού 
κινδύνου (π.χ. με την αποσαφήνι-
ση των κανόνων επιλεξιμότητας 
για τέτοιου είδους ενισχύσεις βά-
σει του ΓΑΚ). 

2. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμο-
γής σχετικά με τις ενισχύσεις εκκί-
νησης ώστε να συμπεριλαμβόνται 
ενισχύσεις με τη μορφή μεταβίβα-
σης δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) από ερευνητικό 
οργανισμό, στον οποίο αναπτύ-
χθηκαν τα υποκείμενα ΔΔΙ, σε 
μικρές και καινοτόμες επιχειρή-
σεις που πρέπει να διαθέσουν ένα 
νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία 
στην αγορά. 

Γ. Ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυ-
ξη και καινοτομία 

Απλούστευση των προϋποθέσεων 
για τη χορήγηση ενισχύσεων για 
έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία 
χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση 
και έγκριση (π.χ. συμπεριλαμβά-
νοντας τη δυνατότητα υπολογι-
σμού του έμμεσου κόστους των 
έργων Ε&Α με απλουστευμένη 
προσέγγιση κόστους και τη θέσπι-
ση νέων κανόνων συμβατότητας 
για τη στήριξη των υποδομών δο-
κιμών και πειραματισμού, συχνά 
αναφερόμενων και ως «υποδομών 
τεχνολογίας»). 

Δ. Περιφερειακές ενισχύσεις 

Μετά την έκδοση των Κατευθυντή-
ριων Γραμμών για τις ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα που 
θα εφαρμόζονται από το 2022, 
είναι αναγκαία η ευθυγράμμιση 
της ενότητας του ΓΑΚ που αφορά 
τις περιφερειακές ενισχύσεις, 
ώστε να αποφευχθούν αποκλίσεις 
μεταξύ των δύο δεσμών κανόνων, 
όπως για τις ενισχύσεις προς   
ΜΜΕ.  

Πέραν της δημόσιας διαβούλευ-
σης, το σχέδιο πρότασης θα συζη-
τηθεί, επίσης, σε δύο συνεδριά-
σεις μεταξύ της Επιτροπής και 
των κρατών μελών, εκ των οποίων 
η πρώτη θα πραγματοποιηθεί 
προς το τέλος της περιόδου δια-
βούλευσης, ενώ η δεύτερη μόλις 
αναθεωρηθεί το σχέδιο βάσει των 
παρατηρήσεων που θα ληφθούν 
κατά τη διάρκεια της διαβούλευ-

περιοριστούν ενδεχόμενες στρε-
βλώσεις του ανταγωνισμού, και 
στις υπόλοιπες κρατικές ενισχύ-
σεις, τις οποίες πρέπει να αξιολο-
γεί η Επιτροπή πριν από την εφαρ-
μογή τους, αλλά και για να τεθούν 
τα σωστά θεμέλια για μια βιώσιμη 
οικονομία κατά την περίοδο ανά-
καμψης από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας του κορωνοϊού.   

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτεί-
νει ορισμένες στοχευμένες τροπο-
ποιήσεις του ΓΑΚ 651/2014, 
ώστε να αποτυπώνονται οι αλλα-
γές και στις Κατευθυντήριες Γραμ-
μές για τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα, τις 
κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, 
την ενέργεια και το περιβάλλον, τη 
χρηματοδότηση επιχειρηματικού 
κινδύνου και το Πλαίσιο ΕΑΚ, με 
σκοπό την προώθηση της δημό-
σιας χρηματοδότησης για την επί-
τευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ, 
ιδίως της Πράσινης Συμφωνίας 
και των ευρωπαϊκών βιομηχανι-
κών και ψηφιακών στρατηγικών, 
και για να διασφαλιστεί ότι οι κα-
νόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
αποτυπώνουν τις πλέον πρόσφα-
τες εξελίξεις στην αγορά και στην 
τεχνολογία. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει 
τις ακόλουθες αλλαγές στον ΓΑΚ 
651/2014: 

Α. Ενισχύσεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την ενέρ-
γεια 

1. Επέκταση των δυνατοτήτων για 
τα κράτη μέλη να παρέχουν στήρι-
ξη σε διάφορους τύπους 
«πράσινων» έργων, όπως η μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, η αποκατάσταση των 
φυσικών οικοτόπων και οικοσυ-
στημάτων, η προστασία και απο-
κατάσταση της βιοποικιλότητας, 
τα καθαρά οχήματα ή τα οχήματα 
μηδενικών εκπομπών και οι υπο-
δομές επαναφόρτισης και ανεφο-
διασμού. 

2. Εισαγωγή νέων «πράσινων» 
προϋποθέσεων που οι μεγάλες 
ενεργοβόρες επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να πληρούν για να λαμβάνουν 
ενισχύσεις με απαλλαγή κατά κα-
τηγορία, υπό τη μορφή μειωμένων 

φορολογικών συντελεστών, βάσει 
της οδηγίας για τη φορολογία της 
ενέργειας. Αυτό θα διασφαλίσει 
ότι οι ενισχύσεις θα οδηγήσουν σε 
αύξηση της ενεργειακής απόδο-
σης και των επενδύσεων σε έργα 
που έχουν ως αποτέλεσμα σημα-
ντική μείωση των εκπομπών αερί-
ων θερμοκηπίου του δικαιούχου. 

3. Μέριμνα για τον αυξημένο ρό-
λο της αποθήκευσης στην ενσω-
μάτωση της ανανεώσιμης ενέρ-
γειας στο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας, με τη διεύρυνση των 
υφιστάμενων απαλλαγών για τις 
επενδυτικές ενισχύσεις και τις 
ενισχύσεις λειτουργίας για ΑΠΕ, 
ώστε να συμπεριλάβουν έργα α-
ποθήκευσης που συνδέονται 
άμεσα με νέες ή υφιστάμενες ε-
γκαταστάσεις παραγωγής ενέρ-
γειας από ΑΠΕ. 

4. Διευκόλυνση των επενδύσεων 
στο πράσινο υδρογόνο, παρέχο-
ντας απαλλαγές κατά κατηγορία 
στις επενδυτικές ενισχύσεις για 
έργα πράσινου υδρογόνου και 
στις επενδύσεις σε υποδομές υ-
δρογόνου. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
ενισχύσεις λειτουργίας σε εγκατα-
στάσεις μικρής κλίμακας για την 
προώθηση του πράσινου υδρογό-
νου θα απαλλάσσονται επίσης 
από την υποχρέωση κοινοποίη-
σης. 

5. Παροχή κινήτρων για φιλόδοξα 
έργα ανακαίνισης κτιρίων, θεσπί-
ζοντας «πράσινη πριμοδότη-
ση» (δηλαδή υψηλότερες εντάσεις 
ενίσχυσης με απαλλαγή κατά κα-
τηγορία) για ενισχύσεις που απο-
σκοπούν στη βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης των κτιρίων. Η 
πριμοδότηση θα εφαρμόζεται, 
όταν οι βελτιώσεις της ενεργεια-
κής απόδοσης οδηγούν σε σημα-
ντική μείωση της ζήτησης πρωτο-
γενούς ενέργειας. 

Β. Ενισχύσεις για επενδύσεις χρη-
ματοδότησης επιχειρηματικού 
κινδύνου 

1. Αποσαφήνιση και εξορθολογι-
σμός των κανόνων για τις ενισχύ-
σεις χρηματοδότησης επιχειρημα-
τικού κινδύνου, σύμφωνα με την 
παράλληλη αναθεώρηση των Κα-
τευθυντήριων Γραμμών για τη 
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Η έγκριση του αναθεωρημένου 
ΓΑΚ προγραμματίζεται για το πρώ-
το εξάμηνο του 2022. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
el/ip_21_5027 

σης. Η διαδικασία αυτή θα εξα-
σφαλίσει ότι τόσο τα κράτη μέλη 
όσο και όλοι οι υπόλοιποι ενδιαφε-
ρόμενοι θα έχουν επαρκείς ευκαι-
ρίες να υποβάλουν τις παρατηρή-
σεις τους για το σχέδιο πρότασης 
της Επιτροπής. 

Η υπό διαβούλευση πρόταση και 
όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με 
τη δημόσια διαβούλευση δημοσι-
εύονται εδώ:  

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
el/ip_21_5027  

Δημόσια διαβούλευση για το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 

Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή 
προτείνει περιορισμένη παράταση 
των υφιστάμενων μέτρων βάσει 
του Προσωρινού Πλαισίου έως τις 
30 Ιουνίου 2022, καθώς και σει-
ρά στοχευμένων προσαρμογών. 
Υπό το πρίσμα της παρατηρούμε-
νης οικονομικής ανάκαμψης, η 
προτεινόμενη περιορισμένη παρά-
ταση του Προσωρινού Πλαισίου 
2020 θα διασφαλίσει ότι οι επιχει-
ρήσεις που εξακολουθούν να 
πλήττονται από την κρίση δεν θα 
πάψουν ξαφνικά να λαμβάνουν 
την αναγκαία στήριξη, αλλά αυτό 
θα γίνει σταδιακά.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή προτείνει 
να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
του Προσωρινού Πλαισίου, για να 
στηριχθεί και να επιταχυνθεί η 
συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμ-
ψη, με παράλληλη διατήρηση του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού, 
επιτρέποντας στα κράτη μέλη να 
χορηγήσουν για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, πέραν της 
30ής Ιουνίου 2022: 

α) μέτρα στήριξης των επενδύσε-
ων προς μια βιώσιμη ανάκαμψη, 
προκειμένου να βοηθήσει τα κρά-
τη μέλη να αντιμετωπίσουν το ε-
πενδυτικό κενό που άφησε η κρί-
ση. Τα μέτρα θα πρέπει να περι-
λαμβάνουν διασφαλίσεις για την 
αποφυγή αδικαιολόγητων στρε-
βλώσεων του ανταγωνισμού, όπως 
το γεγονός ότι θα πρέπει να στο-
χεύουν σε μια ευρεία ομάδα δι-
καιούχων και να είναι περιορισμέ-
να σε μέγεθος,  

β) μέτρα στήριξης όσον αφορά τη 
φερεγγυότητα για την κινητοποίη-
ση ιδιωτικών κεφαλαίων και επεν-
δύσεων σε επιχειρήσεις, ιδίως σε 
ΜΜΕ και μικρές επιχειρήσεις με-

Δημόσια διαβούλευση – Προσωρι-
νό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 
– παράταση ισχύος – επέκταση 
πεδίου εφαρμογής – επενδυτικές 
ενισχύσεις – βιώσιμη ανάπτυξη – 
φερεγγυότητα επιχειρήσεων  

Η Επιτροπή ενέκρινε, αρχικά, το 
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού στις 19 Μαρτίου 2020 
και το τροποποίησε, για πρώτη 
φορά, στις 3 Απριλίου 2020, αυ-
ξάνοντας τις δυνατότητες δημό-
σιας στήριξης της έρευνας, των 
δοκιμών και της παραγωγής προϊ-
όντων που σχετίζονται με την κα-
ταπολέμηση της έξαρσης του κο-
ρωνοϊού, με στόχο την προστασία 
των θέσεων εργασίας και την πε-
ραιτέρω στήριξη της οικονομίας. 
Στις 8 Μαΐου 2020, η Επιτροπή 
ενέκρινε δεύτερη τροποποίηση με 
την οποία επέκτεινε το πεδίο ε-
φαρμογής του Προσωρινού Πλαι-
σίου σε μέτρα ανακεφαλαιοποίη-
σης και χρέους μειωμένης εξα-
σφάλισης. Στις 29 Ιουνίου 2020, η 
Επιτροπή ενέκρινε τρίτη τροποποί-
ηση, με την οποία επέκτεινε το 
πεδίο εφαρμογής του Προσωρι-
νού Πλαισίου στην περαιτέρω στή-
ριξη των πολύ μικρών, μικρών και 
νεοφυών επιχειρήσεων και την 
παροχή κινήτρων για ιδιωτικές 
επενδύσεις. Στις 13 Οκτωβρίου 
2020, η Επιτροπή παρέτεινε το 
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 έως τις 
30 Ιουνίου 2021 (με εξαίρεση τα 
μέτρα ανακεφαλαιοποίησης που 
θα μπορούν να χορηγούνται έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2021) και 
έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη 
μέλη να καλύψουν μέρος των μη 
καλυπτόμενων πάγιων δαπανών 
των επιχειρήσεων που επλήγησαν 
από την κρίση. Στις 28 Ιανουαρίου 
2021, η Επιτροπή ενέκρινε πέ-

μπτη τροποποίηση που επεκτείνει 
το πεδίο εφαρμογής του Προσωρι-
νού Πλαισίου, αυξάνοντας τα ανώ-
τατα όρια που καθορίζονται σε 
αυτό και επιτρέποντας, έως το 
τέλος του 2022, τη μετατροπή 
ορισμένων επιστρεπτέων μέσων 
που έχουν χορηγηθεί από τα κρά-
τη μέλη σε άμεσες επιχορηγήσεις. 

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει 
λάβει περισσότερες από 650 απο-
φάσεις για μέτρα κρατικών ενι-
σχύσεων λόγω κορωνοϊού που 
αντιστοιχούν σε άνω των 3 τρισε-
κατομμυρίων ευρώ προς επιχειρή-
σεις σε όλα τα κράτη μέλη που 
επλήγησαν από την πανδημία του 
κορωνοϊού. 

Ενόψει των νέων υγειονομικών 
δεδομένων και των οικονομικών 
εξελίξεων και, προκειμένου να 
επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάκαμ-
ψη, η Επιτροπή απέστειλε στα 
κράτη μέλη προς διαβούλευση 
σχέδιο πρότασης για την παράτα-
ση της ισχύος και την τροποποίη-
ση του πεδίου εφαρμογής του 
Προσωρινού Πλαισίου 2020. Σκο-
πός είναι να καταστεί δυνατή η 
λήψη μακρόπνοων μέτρων στήρι-
ξης των επενδύσεων και της φε-
ρεγγυότητας για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. 

Σύμφωνα με τις οικονομικές προ-
βλέψεις της Επιτροπής για το κα-
λοκαίρι του 2021, το ΑΕΠ προβλέ-
πεται να αυξηθεί κατά 4,8 % το 
2021 και κατά 4,5 % το 2022, 
τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη 
του ευρώ. Η πρόταση λαμβάνει, 
επίσης, υπόψη τις αρχικές παρα-
τηρήσεις που υπέβαλαν τα κράτη 
μέλη, στο πλαίσιο έρευνας που 
δρομολόγησε η Επιτροπή την 1η 
Ιουνίου 2021. 
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ρατηρήσεις που θα υποβάλουν τα 
κράτη μέλη, στο πλαίσιο της δια-
βούλευσης. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
el/ip_21_4948 

σαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες 
συνήθως βασίζονται στη χρηματο-
δότηση από τραπεζικά δάνεια και 
οι οποίες ενδεχομένως να έχουν 
αυξημένα χρέη μετά την κρίση. Τα 
μέτρα αυτά θα παρέχουν στις εν 
λόγω επιχειρήσεις πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια, 

μέσω ενδιάμεσων φορέων του 
ιδιωτικού τομέα, τους οποίους 
συχνά είναι δύσκολο να προσελκύ-
σουν από μόνες τους. 

Η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετι-
κά με τη μελλοντική πορεία, λαμ-
βάνοντας, επίσης, υπόψη τις πα-

Ad hoc ενίσχυση προς τον αερολιμένα της Λήμνου βάσει ΓΑΚ – SA.62601 

μέτρο θα συγχρηματοδοτηθεί από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. 

https://ec.europa.eu/competition/
state_aid/
cas-
es1/202138/293623_2263705_
22_1.pdf 

Ελλάδα – ad hoc ενίσχυση – αερο-
λιμένας της Λήμνου – ΓΑΚ 651/ 
2014 

Η Ελλάδα θέσπισε ένα μέτρο ad 
hoc ενίσχυσης βάσει του άρθρου 
56α του  Γενικού Απαλλακτικού 
Κανονισμού 651/2014 για την 
ενίσχυση των περιφερειακών αε-
ρολιμένων. Η ενίσχυση θα χορηγη-

θεί με τη μορφή επιχορήγησης και 
επιδότησης επιτοκίου προς τον 
αερολιμένα της Λήμνου, με σκοπό 
την αποκατάσταση των προβλη-
μάτων που υπάρχουν στον Διά-
δρομο Προσγείωσης και Τροχο-
δρόμου. 

Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης 
ανέρχεται σε ποσοστό 95% και το 

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ 

κλείου), SA.100256 & SA.100257 
(Π.Ε. Εύβοιας), SA.100356 & SA. 
100359 (Π.Ε. Λευκάδας), SA. 
100357 & SA.100358 (Π.Ε.    
Καρδίτσας), SA.100402 & SA. 
100403 (Π. Κρήτης). 

Ελλάδα – καθεστώτα ενισχύσεων 
– αποζημίωση επιχειρήσεων – 
θεομηνίες – πλημμύρες – 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 και σεισμών 
σε διάφορες περιοχές της χώρας 
και, συγκεκριμένα: SA.100132 
(ΠΔ. Φαρσάλων), SA.100174 (Π.Ε. 
Τρικάλων), SA.100239 (Π.Ε. Ηρα-

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα  

ση των ζημιών που προκλήθηκαν 
από ορισμένες θεομηνίες 
(πλημμύρες, σεισμοί): SA.100133 
(Δ. Φαρσάλων) και SA.100177 
(Π.Ε. Τρικάλων).   

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

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του 
άρθρου 30 του απαλλακτικού 
Κανονισμού 702/2014 για τον 
γεωργικό τομέα, δύο καθεστώτα 
ενισχύσεων για την αποκατάστα-

Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για ΜΜΕ βάσει ΓΑΚ – 
SA.100134 

τις 31.12.2023 με τη μορφή 
άμεσων επιχορηγήσεων και επιδό-
τησης επιτοκίου και η μέγιστη 
έντασή τους θα ανέρχεται σε πο-
σοστό 55%. 

https://ec.europa.eu/competition/
state_aid/cases1/202140/
SA_100134_A0AD287C-0500-
CC04-BF91-
DF0C89543BFE_7_1.pdf  

Ελλάδα – τροποποίηση υφιστάμε-
νου καθεστώτος – περιφερειακές 
ενισχύσεις – ΜΜΕ με έδρα την 
Ήπειρο – καινοτόμα προϊόντα – 
ΓΑΚ 651/2014 

Η Ελλάδα αποφάσισε να τροπο-
ποιήσει το καθεστώς ενισχύσεων 
για υφιστάμενες ΜΜΕ στην Περι-
φέρεια Ηπείρου, με σκοπό την 
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 

και υπηρεσιών, το οποίο θεσπί-
σθηκε βάσει του άρθρου 14 του  
Γενικού Απαλλακτικού Κανονι-
σμού 651/2014 για τις περιφε-
ρειακές επενδυτικές ενισχύσεις 
(SA.55200/2019) και, στη συνέ-
χεια, τροποποιήθηκε (SA.58843/ 
2020).  

Οι ενισχύσεις βάσει του εν λόγω 
καθεστώτος θα χορηγηθούν έως 
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Τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος επενδυτικών ενισχύσεων βάσει ΓΑΚ – 
SA.100241 

ανάπτυξη σε ποσοστό 40% και 
πριμοδότηση 20% για ΜΜΕ, γ) για 
μελέτες σκοπιμότητας σε ποσοστό 
50% και πριμοδότηση 20% για 
ΜΜΕ, δ) για έργα καινοτομίας για 
ΜΜΕ σε ποσοστό 50%. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202141/
SA_100241_303D5A7C-0000-
C9C0-80FC-
AAF8E0586099_9_1.pdf 

Ελλάδα – τροποποίηση υφιστάμε-
νου καθεστώτος – επενδυτικές 
ενισχύσεις ΕΑΚ – ΜΜΕ – επιχειρή-
σεις στην Κ. Μακεδονία – ΓΑΚ 
651/2014 

Η Ελλάδα αποφάσισε να τροπο-
ποιήσει την πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων για το καθεστώς επεν-
δυτικών ενισχύσεων για «Σχέδια 
Καινοτομίας» στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαί-
σιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Κεντρική Μακεδονία 2014
-2020», το οποίο θεσπίσθηκε βά-
σει των άρθρων 25 παρ. 2α-2δ 
και 28 του Γενικού Απαλλακτικού 

Κανονισμού 651/2014 για τη βιο-
μηχανική έρευνα, την πειραματική 
ανάπτυξη, τις μελέτες σκοπιμότη-
τες και τις ενισχύσεις καινοτομίας 
προς ΜΜΕ (SA.56737/2020) και, 
στη συνέχεια, τροποποιήθηκε 
(SA.59199/2020).  

Οι ενισχύσεις βάσει του εν λόγω 
καθεστώτος θα χορηγηθούν έως 
τις 31.12.2023 με τη μορφή 
άμεσων επιχορηγήσεων και επιδό-
τησης επιτοκίου και η μέγιστη 
έντασή τους θα ανέρχεται: α) για 
τη βιομηχανική έρευνα σε ποσο-
στό 65% και πριμοδότηση 20% 
για ΜΜΕ, β) για την πειραματική 
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Έγκριση τροποποίησης ελληνικού μέτρου για ενισχύσεις σε μέσα ενημέρωσης 
λόγω κορωνοϊού – SA.100006 

Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω 
κορωνοϊού.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.100006 στο 
Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 
στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-
σμού της Επιτροπής, αφού διευθε-
τηθούν τυχόν ζητήματα περί α-
πορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202144/
SA_100006_1064937C-0100-
C81E-B4B3-
CE5C80F98C14_84_1.pdf  

Ελλάδα – τροποποίηση εγκεκριμέ-
νου καθεστώτος – μέσα μαζικής 
ενημέρωσης – επέκταση πεδίου 
εφαρμογής –  Προσωρινό Πλαίσιο 
2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή σχέδιο για την τροποποίηση 
του εγκεκριμένου ελληνικού καθε-
στώτος για τη στήριξη των εφημε-
ρίδων, περιοδικών, παρόχων μαζι-
κής ενημέρωσης και ραδιοφωνι-
κών σταθμών λόγω κορωνοϊού 
(SA.63896/2021), προκειμένου 
να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής 
του στους ηλεκτρονικούς παρό-
χους ενημέρωσης, συμπεριλαμβα-
νομένων των περιφερειακών επί-
γειων τηλεοπτικών σταθμών. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κοι-
νοποιηθείσα τροποποίηση δεν 
επηρεάζει τη συμβατότητα του 
μέτρου. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι οι πάροχοι ηλεκτρονι-
κών μέσων επηρεάστηκαν, επί-
σης, σοβαρά από τους περιορι-
σμούς λόγω κορωνοϊού και, συνε-
πώς, πρέπει να διασφαλισθεί και 
η δική τους ρευστότητα και συνέ-
χιση της λειτουργίας τους, όπως 
προβλέφθηκε για τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις ΜΜΕ. Ακόμη, η Επι-
τροπή διαπίστωσε ότι όλες οι υπό-
λοιπες προϋποθέσεις του εγκεκρι-
μένου καθεστώτος παραμένουν 
αναλλοίωτες. Συνεπώς, ενέκρινε 
το τροποποιημένο καθεστώς σύμ-
φωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του 

Έγκριση βελγικού μέτρου για την κοινωνική οικονομία λόγω κορωνοϊού – 
SA.64072 

του Βελγίου. Συνεπώς, με το μέτρο 
αυτό θα παρασχεθεί οικονομική 
στήριξη σε εταιρίες κοινωνικής 
οικονομίας, προκειμένου να σχε-
διάσουν, να αναπτύξουν και να 
υλοποιήσουν στρατηγικούς επιχει-
ρηματικούς μετασχηματισμούς 
ως απάντηση στη νέα οικονομική 

Βέλγιο – έγκριση καθεστώτος – 
εταιρίες κοινωνικής οικονομίας –  
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Το Βέλγιο κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 10 
εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήρι-

ξη εταιριών κοινωνικής οικονομί-
ας που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή της Φλάνδρας και έχουν 
πληγεί από την πανδημία του κο-
ρωνοϊού.  

Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό 
περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
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Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.64072 
(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_4825 

πραγματικότητα που προκύπτει 
από την πανδημία του κορωνοι  .ούࡇ
Στόχος αυτών των επιχειρηματι-
κών μετασχηματισμών είναι η δια-
σφάλιση της βιώσιμης απασχόλη-
σης μειονεκτουσών ομάδων στην 
κοινωνική οικονομία. 

Βάσει του επίμαχου καθεστώτος, 
οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν με 
τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
οι οποίες θα καλύπτουν το 80% 
του κόστους του έργου, με ανώτα-

το όριο τις 200.000 ευρώ ανά 
έργο, ενώ σε κάθε περίπτωση κά-
θε ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 
1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά δικαι-
ούχο.  

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. 

Έγκριση γαλλικής αποζημίωσης της Brittany Ferries λόγω κορωνοϊού – 
SA.62193 

ού, καθώς και ότι το μέτρο είναι 
αναλογικό και η προβλεπόμενη 
αποζημίωση δεν υπερβαίνει το 
ποσό που είναι απαραίτητο για 
την αποκατάσταση της ζημίας. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε το 
επίμαχο μέτρο με απευθείας ε-
φαρμογή του άρθρου 107 παρ. 
2β ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι το Προ-
σωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορω-
νοϊού δεν καλύπτει μέτρα αποζη-
μίωσης των επιχειρήσεων. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.62193 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών Ενι-
σχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_21_4862  

Γαλλία – έγκριση ad hoc ενισχύσε-
ων – αποζημίωση της Brittany 
Ferries λόγω κορωνοϊού – απευ-
θείας εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 
2β ΣΛΕΕ 

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα μέτρο αποζημίωσης λόγω 
κορωνοϊού της γαλλικής ναυτιλια-
κής εταιρίας “Brittany Ferries”, 
συνολικού προϋπολογισμού 61,19 
εκατομμυρίων ευρώ.  

Η Brittany Ferries εκμεταλλεύεται 
έναν στόλο επιβατηγών και φορτη-
γών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων 
μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου 
Βασιλείου, Ιρλανδίας και Ισπανίας 
και μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου 
και Ισπανίας. 

Το μέτρο στοχεύει να αποζημιώσει 
την Brittany Ferries για τη συνολι-
κή απώλεια εισοδήματος που υπέ-
στη κατά την περίοδο από 17 

Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2020 
λόγω των περιοριστικών ταξιδιωτι-
κών μέτρων που έλαβε η Γαλλία, 
αλλά και άλλα κράτη, για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού και είχαν ως αποτέλεσμα 
πολλά δρομολόγια να παύσουν να 
εκτελούνται. 

Για την περίοδο από 29 Οκτωβρί-
ου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021, 
οπότε πολλά περιοριστικά μέτρα 
είχαν ήδη αρθεί και τα περισσότε-
ρα δρομολόγια εξυπηρετούνταν 
κανονικά, η Brittany Ferries θα 
λάβει αποζημίωση μόνον για τις 
ζημίες που υπέστη σε συγκεκριμέ-
νες ακτογραμμές, όπου συνέχισαν 
να εφαρμόζονται ορισμένοι ταξι-
διωτικοί περιορισμοί. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το μέτρο 
ενίσχυσης θα βοηθήσει στην απο-
κατάσταση της ζημίας που υπέστη 
η Brittany Ferries λόγω κορωνοϊ-

Έγκριση ιταλικού μέτρου για την απασχόληση των νέων λόγω κορωνοϊού – 
SA.64420 

κών εισφορών κοινωνικής ασφάλι-
σης για νέες συμβάσεις εργασίας 
αορίστου χρόνου που θα συναφ-
θούν από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 
31 Δεκεμβρίου 2021 (ή για συμ-
βάσεις ορισμένου χρόνου που θα 
μετατραπούν σε αορίστου εντός 
της ίδιας περιόδου) και αφορούν 
εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 
36 ετών. Η απαλλαγή θα ισχύει 

Ιταλία – έγκριση ιταλικού καθε-
στώτος – επιχειρήσεις που προσ-
λαμβάνουν νέους εργαζόμενους – 
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς ενισχύσεων λό-
γω κορωνοϊού, συνολικού προϋπο-
λογισμού περίπου 1,24 δισεκα-

τομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων που προσλαμ-
βάνουν εργαζόμενους ηλικίας 
κάτω των 36 ετών στο πλαίσιο της 
πανδημίας του κορωνοϊού.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή απαλλαγής των δικαιού-
χων από την καταβολή εργοδοτι-



 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 5/2021 

7 

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.64420 
(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_4744  

για διάστημα που δεν θα υπερβαί-
νει τους 36 μήνες, με δυνατότητα 
να παραταθεί για επιπλέον 12 
μήνες (σύνολο 48 μήνες), εάν η 
νέα πρόσληψη/μετατροπή της 
σύμβασης αφορά εργαζόμενους 
σε συγκεκριμένες περιφέρειες της 
Νότιας Ιταλίας (Αμπρούζο, Μολίζε, 
Καμπανία, Μπαζιλικάτα, Σικελία, 
Απουλία, Καλαβρία και Σαρδη-
νία).  

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι 
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιω-
τικού τομέα που δραστηριοποιού-
νται στην Ιταλία, ανεξάρτητα από 
το μέγεθός τους (εξαιρείται ο χρη-
ματοπιστωτικός τομέας, καθώς 
και ο τομέας της οικιακής εργασί-
ας). Οι ενισχύσεις που αναμένεται 
να καταβληθούν δεν θα ξεπερ-
νούν τις 6.000 ευρώ ετησίως ανά 
εργαζόμενο και τα 1,8 εκατομμύ-
ρια ευρώ ανά δικαιούχο. 

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση 
του κόστους εργασίας που επωμί-
ζονται εργοδότριες επιχειρήσεις 
που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοι-
νωνικοοικονομικές διαταραχές 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊ-
ού, προκειμένου να προωθηθεί η 
απασχόληση των νέων, ηλικίας 
κάτω των 36 ετών, σε αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία. Για να είναι 
επιλέξιμες οι επιχειρήσεις, δεν θα 
πρέπει να έχουν προβεί σε ατομι-
κή ή συλλογική απόλυση εργαζο-
μένων, με τα ίδια επαγγελματικά 
προσόντα στην ίδια μονάδα παρα-
γωγής, κατά τη διάρκεια των 6 
μηνών που προηγούνται της νέας 
πρόσληψης/μετατροπής της σύμ-
βασης εργασίας ή κατά τη διάρ-
κεια των 9 μηνών που έπονται 
αυτής.  

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

Έγκριση κυπριακού καθεστώτος για οινοπαραγωγούς λόγω κορωνοϊού – 
SA.64602 

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.64602 
(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_4862 

Κύπρος – έγκριση καθεστώτος – 
οινοπαραγωγοί – Προσωρινό Πλαί-
σιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 
3.1) 

Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύ-    
σεων, συνολικού προϋπολογισμού 
900.000 ευρώ, με σκοπό τη στή-
ριξη των οινοπαραγωγών που ε-
πλήγησαν από την πανδημία του 
κορωνοϊού.  

Στόχος του καθεστώτος είναι να 
βοηθήσει τους δικαιούχους να 
διαχειριστούν τα αποθέματα σε 
οίνο και μούστο που κατέχουν 
κατά την 31η Ιουλίου 2021, κα-
θώς και του οίνου που θα παρα-
χθεί κατά τη φετινή εσοδεία και 
κυρίως κατά την περίοδο 1η Αυ-
γούστου 2021 – 15η Νοεμβρίου 
2021. Τα αποθέματα αυτά αυξή-
θηκαν κατά περίπου 50% σε σχέ-
ση με την προηγούμενη χρονιά 
λόγω των περιορισμών που ισχύ-
ουν για την αναχαίτιση της εξά-
πλωσης του ιού. 

Η δημόσια στήριξη θα χορηγηθεί 
με τη μορφή άμεσων επιχορηγή-
σεων που θα καλύψουν μέρος των 
δαπανών που συνδέονται με τη 
διαχείριση των αποθεμάτων και 
θα αποζημιώσουν τους οινοπαρα-
γωγούς για μέρος της απώλειας 
της αξίας του οίνου που επήλθε 
εξαιτίας της υποβάθμισης της 
ποιότητάς του. Το ποσό της ενί-
σχυσης ανά δικαιούχο θα ανέρχε-
ται σε 17 ευρώ ανά εκατόλιτρο 
οίνου ή/και γλεύκους που  παρά-
χθηκε  από  01/08/2021 μέχρι 
15/11/2021, για ποσότητες πέ-
ραν των 3.000 εκατόλιτρων  
(300.000 λίτρα) και λιγότερες από 
25.000 εκατόλιτρα  (2.500.000 
λίτρα). Σε περίπτωση υπέρβασης 
του προϋπολογισμού θα γίνεται 
μείωση του ποσού  ενίσχυσης, 
έτσι ώστε να περιοριστεί ο προϋ-
πολογισμός εντός του εγκεκριμέ-
νου  ποσού. Σε κάθε περίπτωση, η 
συνολική ενίσχυση ανά επιχείρη-
ση δεν θα ξεπερνά τα 1,8 εκατομ-
μύρια ευρώ.  



 

 

Έγκριση πολωνικού καθεστώτος για φόρτιση οχημάτων – SA.63718 

Βάσει του καθεστώτος, οι ενισχύ-
σεις θα χορηγηθούν με τη μορφή 
άμεσων επιχορηγήσεων και θα 
περιορίζονται στο 50% των επιλέ-
ξιμων επενδυτικών δαπανών. Το 
καθεστώς αφορά όλους τους οι-
κονομικούς φορείς που πληρούν 
ορισμένα πρότυπα, για παράδειγ-
μα όσον αφορά τη διαλειτουργικό-
τητα της υποδομής. Επιπλέον, οι 
αιτούντες θα πρέπει να πληρούν 
ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας 
που σχετίζονται με τις οικονομικές 
και οργανωτικές απαιτήσεις σκο-
πιμότητας των έργων, όπως είναι 
η κατάλληλη τοποθεσία για τη 
χρηματοδοτούμενη υποδομή. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο 
θα ενθαρρύνει τη χρήση οχημά-
των μηδενικών και χαμηλών ρύ-
πων, συμβάλλοντας, έτσι, σημαντι-
κά στη μείωση των εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα και άλλων 
ρύπων, σύμφωνα με τους κλιματι-

Πολωνία – έγκριση καθεστώτος – 
σταθμοί φόρτισης και ανεφοδια-
σμού – οχήματα μηδενικών και 
χαμηλών εκπομπών – απευθείας 
εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 3γ 
ΣΛΕΕ  

Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
για τη στήριξη των επενδύσεων σε 
υποδομές ηλεκτρικής φόρτισης 
και ανεφοδιασμού υδρογόνου για 
οχήματα μηδενικών και χαμηλών 
εκπομπών ρύπων.  

Σκοπός του μέτρου είναι να συμ-
βάλει στη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα και άλλων 
ρύπων και να δημιουργηθεί ένα 
ολοκληρωμένο δίκτυο σταθμών 
φόρτισης και ανεφοδιασμού κα 
τά μήκος τόσο των τοπικών όσο 
και των διευρωπαϊκών δρόμων 
(TEN-T). 

Το καθεστώς θα έχει προϋπολογι-

σμό περίπου 173 εκατομμύρια 
ευρώ (800 εκατ. PLN) που θα κα-
λύπτει την περίοδο από το 2021 
έως το 2025. Το μέτρο αποτελεί-
ται από δύο μέρη:  

α) 151 εκατ. ευρώ (700 εκατ. 
PLN) θα διατεθούν σε επενδύσεις 
σε σταθμούς επαναφόρτισης για 
ηλεκτροκίνητα οχήματα, με 
έμφαση σε σταθμούς γρήγορης 
φόρτισης και υποδομές φόρτισης 
εκτός πόλεων, και  

β) 22 εκατομμύρια ευρώ (100 
εκατομμύρια PLN) θα διατεθούν 
για την κατασκευή σταθμών ανε-
φοδιασμού υδρογόνου προσβάσι-
μων από το κοινό, ως μέρος ενός 
πιλοτικού έργου. Ο στόχος του 
πιλοτικού έργου είναι η συλλογή 
επιχειρηματικών  δεδομένων και 
δεδομένων για την αγορά στον 
τομέα της κινητικότητας με καύσι-
μα υδρογόνου στην Πολωνία. 
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Έγκριση ολλανδικού μέτρου στον τομέα πυροτεχνημάτων λόγω κορωνοϊού – 
SA.62368 

ας εφαρμογή του άρθρου 107 
παρ. 2β ΣΛΕΕ, καθώς το Προσωρι-
νό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 
δεν περιλαμβάνει ειδικότερες 
ρυθμίσεις για μέτρα αποζημίω-
σης. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.62368 
(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_4825  

Ολλανδία – έγκριση καθεστώτος – 
αποζημίωση επιχειρήσεων στον 
τομέα των πυροτεχνημάτων λόγω 
κορωνοϊού – απευθείας εφαρμο-
γή άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ  

Η Ολλανδία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋ-
πολογισμού 16 εκατομμυρίων 
ευρώ, για τη στήριξη του τομέα 
των πυροτεχνημάτων. Στο πλαίσιο 
του καθεστώτος, οι εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα 
των πυροτεχνημάτων θα δικαιού-
νται αποζημίωση για τη ζημία που 
υπέστησαν λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού και της συνακό-
λουθης απαγόρευσης της λιανικής 
πώλησης και χρήσης πυροτεχνη-
μάτων στην Ολλανδία για τους 
εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς 
του 2020. Το καθεστώς περιλαμ-
βάνει δύο μέτρα: α) το πρώτο μέ-
τρο θα καλύψει το πρόσθετο κό-
στος μεταφοράς (πολλαπλασια-

σμένο με συντελεστή 2) που έχουν 
υποστεί οι χονδρέμποροι και ορι-
σμένοι λιανοπωλητές μεταξύ 13 
Νοεμβρίου 2020 και 1 Φεβρουα-
ρίου 2021 για τη μεταφορά των 
πυροτεχνημάτων σε κατάλληλο 
χώρο αποθήκευσης ως συνέπεια 
της απαγόρευσης και β) το δεύτε-
ρο μέτρο θα καλύψει το πρόσθετο 
κόστος αποθήκευσης που θα προ-
κύψει κατά την περίοδο μεταξύ 
1ης Φεβρουαρίου 2021 και 31ης 
Αυγούστου 2021. Το ποσό της 
ενίσχυσης που θα καταβληθεί για 
το πρόσθετο κόστος αποθήκευ-
σης θα υπολογιστεί ως κατ’ απο-
κοπήν ποσό για κάθε κιλό αποθη-
κευμένων πυροτεχνημάτων. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ολ-
λανδικό καθεστώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό, προκει-
μένου να διασφαλισθεί η βιωσιμό-
τητα των δικαιούχων επιχειρήσε-
ων. Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε 
το επίμαχο καθεστώς με απευθεί-
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Όχι ενίσχυση η πλειοψηφία των μέτρων υπέρ του αερολιμένα της Τιμισοάρα – 
SA.31662 

Γραμμών για την ενέργεια και το 
περιβάλλον 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.63718 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_5662 

κούς και περιβαλλοντικούς στό-
χους της ΕΕ και τους στόχους που 
θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-
φωνία. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπίστω-
σε ότι υπάρχουν οι απαραίτητες 
διασφαλίσεις που περιορίζουν την 
ενίσχυση στο ελάχιστο απαιτούμε-
νο ποσό. Ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων, (i) οι αιτήσεις θα επαλη-
θεύονται μέσω μιας ανοικτής και 
διαφανούς διαδικασίας, ii) το μέ-
γιστο ποσό ενίσχυσης για έναν 
μόνο δικαιούχο θα είναι περιορι-
σμένο και (iii) σημαντικό μέρος 
του προϋπολογισμού θα διατεθεί 

μόνο για μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις. 

Τέλος, η Επιτροπή σημείωσε ότι η 
συμβολή του προγράμματος 
στους περιβαλλοντικούς και κλι-
ματικούς στόχους της ΕΕ αντι-
σταθμίζει κάθε πιθανή στρέβλωση 
του ανταγωνισμού και του εμπορί-
ου που προκαλείται από τη στήρι-
ξη. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 
ενέκρινε το επίμαχο πολωνικό 
καθεστώς με απευθείας εφαρμο-
γή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, 
καθώς δεν εμπίπτει στο πεδίο  
εφαρμογής των Κατευθυντηρίων 

καν  σε  κανέναν  άλλον εθνικό ή 
περιφερειακό αερολιμένα, 

3. τις συμφωνίες που υπογράφη-
καν το 2008 μεταξύ του διαχειρι-
στή του αερολιμένα και της αερο-
πορικής εταιρίας Wizz Air και, 
συγκεκριμένα: (i) ένα μνημόνιο 
συμφωνίας, (ii) μια συμφωνία 
μάρκετινγκ, (iii) μια συμφωνία 
λειτουργίας και (iv) μια συμφωνία 
επίγειας εξυπηρέτησης, 

4. τη μη είσπραξη των χρεωθέ-
ντων στη Wizz Air αερολιμενικών 
τελών για την περίοδο Οκτωβρίου 
2009 - Φεβρουαρίου 2010. 

Σχετικά με το πρώτο μέτρο (υπό 
α), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ορι-
σμένοι δημόσιοι πόροι που έλαβε 
ο διαχειριστής του αεροδρομίου 
είτε χρησιμοποιήθηκαν για τη χρη-
ματοδότηση μη οικονομικών δρα-
στηριοτήτων στο αεροδρόμιο είτε 
δεν του προσπόρισαν κανένα οι-
κονομικό πλεονέκτημα και, επομέ-
νως, δεν συνιστούν κρατική ενί-
σχυση. Οι υπόλοιπες επενδύσεις 
που χρηματοδοτήθηκαν από το 
δημόσιο κρίθηκαν πλήρως συμβα-
τές σύμφωνα με τις Κατευθυντή-
ριες Γραμμές για τις αερομεταφο-
ρές 2005, οι οποίες ίσχυαν εκείνη 
την εποχή. 

Όσον αφορά το δεύτερο μέτρο 

Ρουμανία – ad hoc ενισχύσεις – 
αεροδρόμιο της Τιμισοάρα – συμ-
βατότητα ορισμένων μέτρων – 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 
αερομεταφορές 2005 – απουσία 
ενίσχυσης 

Ο Διεθνής Αερολιμένας της Τιμισο-
άρα βρίσκεται στο δυτικό τμήμα 
της Ρουμανίας και ο  φορέας  
διαχείρισής  του  είναι  ιδιοκτήτης 
των αερολιμενικών υποδομών, με 
την εξαίρεση του διαδρόμου  
προσγείωσης/ απογείωσης, του 
τροχοδρόμου και του χώρου 
στάθμευσης αεροσκαφών που 
ανήκουν στο ρουμανικό κράτος. 
Οι τελευταίες αυτές υποδομές 
έχουν παραχωρηθεί στον φορέα 
διαχείρισης αερολιμένα από το 
κράτος. 

Ο Διεθνής Αερολιμένας της Τιμισο-
άρα διαθέτει έναν διάδρομο 
προσγείωσης/ απογείωσης, μή-
κους 3.500 μέτρων και πλάτους 
45 μέτρων. Οι χώροι στάθμευσης 
αεροσκαφών διαθέτουν 22 θέσεις 
στάθμευσης. Η χωρητικότητα του 
αερολιμένα  ανέρχεται σε 1.300 
διεθνείς επιβάτες/ώρα και σε 
500 επιβάτες εσωτερικού/ώρα. Ο  
αερολιμένας  διαθέτει, επίσης, 
εμπορευματικό αεροσταθμό. 

Από το 2007  έως το 2009 ο Διε-
θνής  Αερολιμένας  της  Τιμισοά-

ρα  λειτουργούσε ως  περιφερεια-
κός  κόμβος  της  Carpatair,  ενός  
περιφερειακού αερομεταφορέα 
«πλήρους  εξυπηρέτησης»  που  
εκτελούσε  πτήσεις  προς  περί-
που  32  εγχώριους  και  ευρωπαϊ-
κούς προορισμούς. Άλλες αεροπο-
ρικές εταιρίες που εκτελούσαν 
πτήσεις από τον αερολιμένα κατά 
την εν λόγω  περίοδο ήταν οι εται-
ρείες Tarom, Lufthansa, Austrian 
Airlines, Malev, Alitalia, Moldavian 
Airlines. 

Τον Μάιο του 2011, μετά από 
καταγγελία της Carpatair και με 
βάση περαιτέρω πληροφορίες, η 
Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικα-
σία έρευνας, προκειμένου να α-
ξιολογήσει εάν ορισμένα μέτρα 
υπέρ του αεροδρομίου της Τιμισο-
άρα και της Wizz Air ήταν σύμφω-
να με τους κανόνες της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, 
επρόκειτο για τα εξής μέτρα: 

1. την ετήσια χρηματοδότηση 
που χορηγήθηκε στον διαχειριστή 
αεροδρομίου της Τιμισοάρα μετα-
ξύ των ετών 2007 και 2009, 

2. τα συστήματα καθορισμού 
αερολιμενικών τελών και συνα-
φών εκπτώσεων που εγκρίθηκαν 
το 2007, το 2008 και το 2010 
μόνο  σε  σχέση  με  τον  εν  λόγω  
αερολιμένα  και  δεν  εφαρμόστη-



 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 5/2021 

10 

μένου. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.31662 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/IP_20_311  

(υπό β), η Επιτροπή έκρινε ότι τα 
συστήματα αυτά εφαρμόστηκαν 
σε όλες τις αεροπορικές εταιρίες 
στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα με 
τον ίδιο τρόπο, γεγονός που απο-
δεικνύει ότι τα εν λόγω συστήματα 
δεν ήταν επιλεκτικά και, ως εκ 
τούτου, δεν συνεπάγονται τη χο-
ρήγηση κρατικής ενίσχυσης. 

Σε σχέση με το τρίτο μέτρο (υπό 
γ), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι 
επίμαχες συμφωνίες ήταν σταδια-
κά κερδοφόρες για το αεροδρό-
μιο και ότι ένας συνετός φορέας 

της οικονομίας της αγοράς θα 
είχε συνάψει παρόμοιες ρυθμί-
σεις. Επομένως, ούτε τα μέτρα 
αυτά συνιστούν κρατικές ενισχύ-
σεις. 

Τέλος, αναφορικά με το τέταρτο 
μέτρο (υπό δ), η Επιτροπή έλαβε 
υπόψη της ότι τα τέλη που έπρεπε 
να πληρώσει η Wizz Air συμψηφί-
στηκαν με τις αξιώσεις της για 
πληρωμές μάρκετινγκ, σύμφω-   
να με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Έτσι, η υποτιθέμενη καταγγελία μη 
εκτέλεσης κατέστη άνευ αντικει-

Υποχρέωση ανάκτησης από την Alitalia και όχι από την ΙΤΑ – SA.48171 & 
SA.58173 

αναδιάρθρωσης για την επιστρο-
φή της εταιρίας σε βιωσιμότητα, 
ούτε εκκαθαρίστηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στις εν λόγω 
Κατευθυντήριες Γραμμές. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 
έκρινε ότι τα επίμαχα δάνεια συνι-
στούν παράνομη και μη συμβατή 
κρατική ενίσχυση που πρέπει να 
ανακτηθεί. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπίστω-
σε ότι μεταξύ της Alitalia και του 
νέου αερομεταφορέα «ITA» που 
ίδρυσε η Ιταλία, το 2020, δεν  
υπάρχει οικονομική συνέχεια και, 
συνεπώς, η ITA δεν θα ευθύνεται 
για την ανάκτηση των 900 εκατ. 
ευρώ πλέον των τόκων.  

Ειδικότερα, η Επιτροπή έλαβε  
υπόψη της τα εξής στοιχεία που 
της κοινοποίησε η Ιταλία και που 
διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται 
οικονομική συνέχεια μεταξύ των 
δύο αυτών εταιριών: 

i. όσον αφορά τις αερομεταφο-
ρές, η ITA θα λειτουργεί λιγότερο 
από το ήμισυ του στόλου αερο-
σκαφών της Alitalia, θα επικε-
ντρωθεί στις κερδοφόρες διαδρο-
μές και θα μειώσει τις ζημιογόνες, 

ii. η ITA θα μπορεί να αναλάβει 
μόνο περιορισμένα τμήματα των 
επιχειρήσεων διαχείρισης και συ-
ντήρησης της Alitalia. Αυτές οι 
επιχειρήσεις θα πωληθούν μέσω 

Ιταλία – παράνομες και μη συμβα-
τές κρατικές ενισχύσεις – κρατικά 
δάνεια στην Alitalia – υποχρέωση 
ανάκτησης – έλλειψη οικονομικής 
συνέχειας – αεροπορική εταιρία 
ΙΤΑ 

Η Alitalia είναι ιταλική αεροπορι-
κή εταιρία, η οποία παρέχει εγχώ-
ριες και διεθνείς αεροπορικές 
μεταφορές, συντήρηση, επίγεια 
εξυπηρέτηση και μεταφορά φορ-
τίου. Η  Alitalia αντιμετωπίζει οικο-
νομικές δυσχέρειες από το 2008.  

Στις αρχές του 2017, η Alitalia 
χρειαζόταν επειγόντως ρευστότη-
τα, αλλά είχε χάσει την πρόσβαση 
στις πιστωτικές αγορές λόγω της 
επιδεινωμένης οικονομικής της 
κατάστασης. Προκειμένου να δια-
τηρηθεί η Alitalia σε λειτουργία, 
τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 
2017, η Ιταλία χορήγησε στην ε-
ταιρία δύο δάνεια, ύψους 600 
εκατ. ευρώ και 300 εκατ. ευρώ, 
αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, η Alitalia 
τέθηκε σε ειδική διαδικασία πτώ-
χευσης σύμφωνα με το ιταλικό 
πτωχευτικό δίκαιο. 

Η Επιτροπή έλαβε, αρχικά, επίση-
μες καταγγελίες από ανταγωνί-
στριες της αεροπορικές εταιρίες 
και, στη συνέχεια, κοινοποίηση 
των δανείων εκ μέρους της Ιταλί-
ας ως ενίσχυση διάσωσης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αποφά-
σισε να κινήσει την επίσημη διαδι-

κασία έρευνας, προκειμένου να 
διαπιστώσει εάν τα παραπάνω 
δάνεια ήταν σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά 
τη χορήγηση των δύο δανείων 
στην Alitalia, η Ιταλία δεν συμπε-
ριφέρθηκε όπως ένας ιδιώτης 
επενδυτής, καθώς δεν εκτίμησε 
εκ των προτέρων την πιθανότητα 
αποπληρωμής των δανείων, πλέον 
των τόκων. Από την άποψη αυτή, 
η εκτίμηση της Επιτροπής για τις 
οικονομικές καταστάσεις της 
Alitalia έδειξε ότι η τελευταία 
ήταν αδύνατο να είναι σε θέση να 
εξοφλήσει τα δάνεια του Δημοσί-
ου μέχρι τις ημερομηνίες λήξης 
τους, ούτε θα μπορούσε να πωλή-
σει τα περιουσιακά της στοιχεία, 
για να συγκεντρώσει αρκετά με-
τρητά για την αποπληρωμή του 
χρέους της. Επομένως, κανένας 
ιδιώτης επενδυτής δεν θα είχε 
χορηγήσει τότε τα δάνεια στην 
εταιρία και, άρα, τα δάνεια αυτά 
συνιστούν κρατική ενίσχυση. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε, επίσης, 
ότι η ενίσχυση δεν μπορούσε να 
εγκριθεί ως ενίσχυση διάσωσης 
σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τη διάσωση και ανα-
διάρθρωση μη χρηματοπιστωτι-
κών επιχειρήσεων 2014, επειδή  
δεν εξοφλήθηκαν εντός έξι μηνών, 
η Ιταλία δεν υπέβαλε ποτέ σχέδιο 
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Τέλος, η Επιτροπή έκρινε ότι οι 
εισφορές κεφαλαίου που σχεδιά-
ζει να κάνει το ιταλικό δημόσιο 
στην ΙΤΑ δεν αποτελούν κρατικές 
ενισχύσεις, καθώς πληρούται το 
κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή, 
δηλαδή οι εισφορές θα γίνουν με 
όρους που ισχύουν στην αγορά. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 
αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 
τους αριθμούς υπόθεσης 
SA.48171 & SA.58173 (2021) 
στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσε-
ων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-
σμού της Επιτροπής, αφού διευθε-
τηθούν τυχόν ζητήματα περί α-
πορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_4664  

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_4665  

ανοιχτών, διαφανών, αμερόλη-
πτων και άνευ όρων διαγωνισμών. 
Ειδικότερα, η ITA θα μπορεί να 
υποβάλει προσφορά μόνο για 
πλειοψηφικό μερίδιο στην επιχεί-
ρηση επίγειας εξυπηρέτησης στο 
αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης 
και μόνο για μειοψηφικό μερίδιο 
στην επιχειρηματική μονάδα συ-
ντήρησης της Alitalia, 

iii. η επωνυμία της Alitalia θα πω-
ληθεί σε ανοιχτή, διαφανή, αμερό-
ληπτη και άνευ όρων διαδικασία 
υποβολής προσφορών, όπου η ITA 
θα μπορεί να συμμετέχει ισότιμα 
με άλλους πλειοδότες, 

iv. το πρόγραμμα επιβράβευσης 
πιστών πελατών (“loyalty pro-
gram”) “MilleMiglia” της Alitalia 
θα πωληθεί σε ανοικτό, διαφανή, 
αμερόληπτο και άνευ όρων διαγω-
νισμό, στον οποίο η ITA δεν θα 
μπορεί να συμμετάσχει. Αυτό γίνε-
ται για να αποφευχθούν οι άμεσες 
μεταφορές πελατών της Alitalia 
προς την ITA, 

v. σε σύγκριση με την Alitalia, η 
ITA θα έχει πιο βιώσιμη δομή κό-
στους, όσον αφορά τον στόλο και 
τις συμβάσεις εργασίας. Θα προσ-
λάβει σημαντικά μειωμένο αριθμό 
προσωπικού από την αγορά, συ-
μπεριλαμβανομένου αυτού της 
Alitalia, αλλά με νέες συμβάσεις 
εργασίας, βάσει των συνθηκών 
της αγοράς. Θα εκσυγχρονίσει, 
επίσης, τον στόλο της μέσω της 
ψηφιοποίησης και των αεροσκα-
φών νέας γενιάς αποδοτικών καυ-
σίμων, 

vi. οι υποχρεώσεις δημόσιας υπη-
ρεσίας (ΥΔΥ) της Alitalia δεν θα 
μεταφερθούν στην ITA, αλλά θα 
ανατεθούν βάσει ανοικτών, δια-
φανών, αμερόληπτων και άνευ 
όρων διαγωνισμών υποβολής προ-
σφορών, 

vii. η ITA θα πληρώσει στην τιμή 
αγοράς τα περιουσιακά στοιχεία 
που θα αποκτήσει από την Alitalia 
(είτε απευθείας είτε μέσω διαγω-
νισμών). 

Μη συμβατές ενισχύσεις οι εισφορές κεφαλαίου στην PostNord – SA.49668 & 
SA.53403  

ένα νέο μοντέλο παραγωγής ως 
απάντηση σε αυτή τη μαζική ηλε-
κτρονική αντικατάσταση των επι-
στολών. Η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι αυτή η εισφορά κεφαλαίου 
περιλαμβάνει κρατικούς πόρους, 
καθώς αφορά κεφάλαια δημό-
σιας επιχείρησης. Επιπλέον, η α-
πόφαση για την εισαγωγή κεφα-
λαίου από την PostNord στη Post 
Danmark πρέπει να καταλογιστεί 
στη Δανία και τη Σουηδία, όπως 
προκύπτει από τη συμφωνία που 
συνήφθη τον Οκτώβριο του 2017. 
Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι η αναμενόμενη απόδοση της 
εισφοράς κεφαλαίου για την Post-
Nord υπερτερεί του επενδυθέντος 
από αυτήν ποσού, οπότε η Post-
Nord λειτούργησε με τον ίδιο τρό-
πο όπως θα ενεργούσε ένας ιδιώ-
της επενδυτής υπό τις ίδιες συν-
θήκες. Επομένως, εφόσον πλη-
ρούται το κριτήριο του ιδιώτη ε-
πενδυτή, η εν λόγω εισφορά δεν 

Δανία – Σουηδία – παράνομες και 
μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις 
– εισφορές κεφαλαίου στην Post-
Nord –  υποχρέωση ανάκτησης 

Η Post Danmark είναι ο εθνικός 
ταχυδρομικός φορέας στη Δανία 
και θυγατρική εταιρία της Post-
Nord, η οποία έχει έδρα στη Σουη-
δία. Η PostNord ανήκει στο κρά-
τος της Δανίας κατά ποσοστό 
40% και στο σουηδικό κράτος 
κατά ποσοστό 60%. 

Το 2017, οι δανικές και σουηδικές 
αρχές συμφώνησαν να εισφέρουν 
στο κεφάλαιο της PostNord απευ-
θείας, καθώς και στο κεφάλαιο 
της Post Danmark μέσω της Post-
Nord. 

Η Επιτροπή, κατόπιν καταγγελίας, 
κίνησε την επίσημη διαδικασία 
έρευνας, προκειμένου να εξετάσει 
εάν οι ακόλουθες τρεις εισφορές 
κεφαλαίου που πραγματοποιήθη-
καν το 2018 ήταν σύμφωνες με 

τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατι-
κές ενισχύσεις: 

α) εισφορά κεφαλαίου 2,34 δισε-
κατομμυρίων DKK (περίπου 314,6 
εκατομμύρια ευρώ) από την Post-
Nord στην Post Danmark, 

β) εισφορά κεφαλαίου 267 εκατ. 
SEK (περίπου 26,4 εκατ. Ευρώ) 
από τη Δανία στην PostNord, 

γ) εισφορά κεφαλαίου 400 εκα-
τομμυρίων SEK (περίπου 39,6 
εκατομμύρια ευρώ) από τη Σουη-
δία στην PostNord. 

Αναφορικά με την πρώτη εισφορά 
κεφαλαίου (υπό α), η Επιτροπή 
έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι 
στη Δανία ο όγκος των επιστολών 
μειώθηκε δραματικά λόγω της 
αύξησης των ψηφιακών επικοινω-
νιών. Για αυτόν τον λόγο, η Post-
Nord εισήγαγε κεφάλαιο στη Post 
Danmark, με στόχο να βοηθήσει 
την Post Danmark να εφαρμόσει 
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Συνεπώς, η Δανία και η Σουηδία 
πρέπει να ανακτήσουν 267 εκα-
τομμύρια SEK (περίπου 26,4 εκα-
τομμύρια ευρώ) και 400 εκατομ-
μύρια SEK (περίπου 39,6 εκατομ-
μύρια ευρώ) από την PostNord 
αντίστοιχα. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με 
τους αριθμούς υπόθεσης SA. 
49668 (Δανία) και SA.53403 
(Σουηδία) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_4662  

προσπόρισε οικονομικό πλεονέ-
κτημα στην Post Danmark και, 
άρα, δεν συνιστά κρατική ενίσχυ-
ση κατά την έννοια του άρθρου 
107 παρ. 1 ΣΛΕΕ. 

Όσον αφορά τις εισφορές κεφα-
λαίου από τη Δανία και τη Σουηδί-
α υπέρ της PostNord, η Επιτροπή 
παρατήρησε ότι είχαν ως στόχο τη 
διατήρηση της θετικής πιστοληπτι-
κής ικανότητας της PostNord, 
διατηρώντας, έτσι, σε χαμηλό επί-
πεδο τον κίνδυνο αφερεγγυότητάς 
της. Κατά την Επιτροπή, στην πε-
ρίπτωση αυτή πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 107 
παρ. 1 ΣΛΕΕ, αφού, σε αντίθεση 
με την προηγούμενη περίπτωση, 
εν προκειμένω οι επίμαχες εισφο-
ρές δεν ήταν σύμφωνες με τους 
όρους που θα είχε αποδεχθεί 

ένας ιδιώτης επενδυτής. Ειδικότε-
ρα, (i) ο κίνδυνος πιθανής μείω-
σης του βαθμού επενδυτικής κα-
τάταξης (“investment grade”) λό-
γω απουσίας κεφαλαιακών εισφο-
ρών δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς 
και (ii) η αρνητική χρηματοοικονο-
μική επίπτωση που προκύπτει από 
πιθανή μείωση του βαθμού επεν-
δυτικής κατάταξης δεν έχει απο-
δειχθεί ότι είναι μεγαλύτερη από 
το κόστος αυτών των εισφορών 
κεφαλαίου.   

Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπίστω-
σε ότι οι επίμαχες ενισχύσεις εί-
χαν χορηγηθεί παράνομα, καθώς 
και ότι δεν είναι συμβατές, δεδο-
μένου ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των υφιστάμενων κα-
νόνων περί συμβατότητας των 
κρατικών ενισχύσεων.  

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

πραγματοποιούν πράξεις ίδιας 
φύσης στην ημεδαπή και βρίσκο-
νται σε συγκρίσιμη πραγματική 
και νομική κατάσταση, υπό το 
πρίσμα του σκοπού που επιδιώκε-
ται με το οικείο φορολογικό καθε-
στώς. 

Το ίδιο νομικό ζήτημα απασχόλη-
σε το ΔΕΕ και στις υποθέσεις C-
50/19 P (Sigma Alimentos Exteri-
or/Επιτροπή), C-55/19 P 
(Prosegur Compañía de Seguri-
dad/Επιτροπή) και C-53/19 P 
(Banco Satander και Santusa/
Επιτροπή). 

 
 

ΔΕΕ C-174/19 P & C-175/19 P, 
Scandlines Danmark και Scand-
lines Deutschland/Επιτροπή, 06. 
10.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – κρατικές ενι-
σχύσεις – δημόσια χρηματοδότη-
ση της σταθερής σιδηροδρομικής-
οδικής σύνδεσης της ζώνης Feh-
marn – μεμονωμένη ενίσχυση – 

ΔΕΕ CǦ915/19 έως CǦ917/19, 
Eco Fox, 28.10.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – καθε-
στώς ενισχύσεων – αγορά βιοντί-
ζελ – καταβολή ειδικού φόρου 
κατανάλωσης βάσει ποσοστώσε-
ων – τροποποίηση εγκεκριμένου 
καθεστώτος – μεταβολή κριτηρί-
ων κατανομής των ποσοστώσεων 
– Κανονισμός  794/2004 – 
έννοια «νέας ενίσχυσης» – έννοια 
«μεταβολής υφισταμένης ενίσχυ-
σης» 

Νομικό Ζήτημα 

Η τροποποίηση προτιμησιακού 
φορολογικού καθεστώτος για βιο-
ντίζελ, το οποίο έχει εγκριθεί από 
την Επιτροπή, δεν συνεπάγεται 
νέα ενίσχυση που πρέπει να κοινο-
ποιηθεί εκ νέου, όταν η τροποποί-
ηση αυτή συνίσταται στη μεταβο-
λή, με αναδρομική ισχύ, των κρι-
τηρίων κατανομής των ποσοστώ-
σεων βιοντίζελ για το οποίο ισχύει 
μειωμένος συντελεστής ειδικού 
φόρου κατανάλωσης, στο μέτρο 
που η συγκεκριμένη τροποποίηση 

δεν επηρεάζει τα συστατικά στοι-
χεία του επίμαχου καθεστώτος, 
όπως αυτά είχαν εκτιμηθεί από 
την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση 
της συμβατότητας του υφιστάμε-
νου καθεστώτος. 

 

 

ΔΕΕ C-51/19 P & C-64/19 P, 
World Duty Free Group/Επιτροπή, 
06.10.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – κρατικές ενι-
σχύσεις – φοροαπαλλαγές – από-
σβεση υπεραξίας μετοχών σε αλ-
λοδαπές εταιρίες – έννοια 
«κρατικής ενίσχυσης» – επιλεκτι-
κός χαρακτήρας – σύστημα ανα-
φοράς  

Νομικό Ζήτημα 

Φορολογικό μέτρο που αποσκοπεί 
στην προώθηση των εξαγωγών 
μπορεί να θεωρηθεί ως επιλεκτι-
κού χαρακτήρα, εφόσον ωφελεί 
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 
διασυνοριακές πράξεις έναντι 
άλλων επιχειρήσεων οι οποίες 
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θειας ηλεκτρικού ρεύματος με 
απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου 
– εταιρία Αλουμίνιον ΑΕ – καταλο-
γισμός στο κράτος – πλεονέκτημα 
– αρχή του ιδιώτη επιχειρηματία – 
ύπαρξη σοβαρών δυσχερειών 

Νομικό Ζήτημα 

Διαιτητικό δικαστήριο που απο-
φαίνεται βάσει διαδικασίας διαι-
τησίας προβλεπόμενης από τον 
νόμο και εκδίδει νομικά δεσμευτι-
κή απόφαση με ισχύ δεδικασμέ-
νου η οποία αποτελεί εκτελεστό 
τίτλο, πρέπει να εξομοιωθεί με τα 
τακτικά δικαστήρια του κράτους 
μέλους και, συνεπώς, να θεωρη-
θεί ως όργανο του κράτους. Συνε-
πώς, η απόφαση που εκδίδει ένα 
τέτοιο διαιτητικό δικαστήριο και 
με την οποία χορηγείται επιλεκτι-
κό οικονομικό πλεονέκτημα σε μία 
επιχείρηση καταλογίζεται στο κρά-
τος και υπόκειται στον έλεγχο των 
κρατικών ενισχύσεων. 

 
 

ΔΕΕ C-337/19 P, Επιτροπή/Βέλγιο 
και Magnetrol International, 16. 
09.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – βελγικό καθε-
στώς ενισχύσεων – απαλλαγή πλε-
οναζόντων κερδών – φορολογική 
απόφαση τύπου “tax ruling” – πά-
για διοικητική πρακτική – Κανονι-
σμός  2015/1589 – έννοια του 
“καθεστώτος ενισχύσεων” – 
έννοια των «περαιτέρω μέτρων 
εκτελέσεως» –  φορολογική αυτο-
νομία των κρατών μελών 

Νομικό Ζήτημα 

Η Επιτροπή μπορεί να συνάγει την 
ύπαρξη καθεστώτος ενισχύσεων, 
εφόσον αποδεικνύει επαρκώς ότι 
αυτό στηρίζεται στην κατά 
«συστηματική συμπεριφορά» των 
αρμόδιων αρχών εφαρμογή εθνι-
κής διάταξης, και εφόσον τα χα-
ρακτηριστικά αυτής της συμπερι-
φοράς πληρούν τις απαιτήσεις 
του άρθρου 1 στοιχείο δʢ του Κα-
νονισμού 2015/1589. 

εκτέλεση Σημαντικού Έργου Κοι-
νού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος – 
απόφαση μη προβολής αντιρρήσε-
ων – μονοπώλιο – στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και επιπτώσεις στο 
εμπόριο 

Νομικό Ζήτημα 

Ακόμη και εάν ορισμένα μέτρα 
χρηματοδότησης (π.χ. κρατικά 
δάνεια για την κατασκευή σιδηρο-
δρομικών συνδέσεων στο εσωτερι-
κό ενός κράτους μέλους και εγ-
γυήσεις για τον σχεδιασμό υπό-
γειας σήραγγας μεταξύ δύο κρα-
τών) αφορούν το ίδιο έργο που 
χαρακτηρίζεται ως ΣΕΚΕΕ (π.χ. 
κατασκευή και λειτουργία σταθε-
ρής σύνδεσης, με σκοπό τη βελτί-
ωση των συνθηκών μεταφοράς 
επιβατών και εμπορευμάτων με-
ταξύ διαφόρων χωρών), δεν μπο-
ρούν για αυτόν και μόνον τον λόγο 
να αξιολογηθούν από κοινού ως 
ενιαία κρατική ενίσχυση, ειδικά 
εφόσον επιδιώκουν διαφορετι-
κούς επιμέρους σκοπούς και χρη-
ματοδοτούν επιχειρήσεις που  
ασκούν διαφορετικές οικονομικές 
δραστηριότητες.  

 

 

ΓεΔΕΕ T-448/18, Ryanair κ.λπ./
Επιτροπή, 29.09.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – κρατικές 
ενισχύσεις – αερολιμένας του Kla-
genfurt – συμφωνίες παροχής 
υπηρεσιών εμπορικής προώθησης 
– αεροπορική εταιρία Ryanair – 
απόφαση περί μη συμβατότητας 
ενισχύσεων – υποχρέωση  ανάκτη-
σης – κριτήριο ιδιώτη επενδυτή  

Νομικό Ζήτημα 

Κατά την εκ των προτέρων ανάλυ-
ση της αποδοτικότητας μιας εμπο-
ρικής συμφωνίας που συνάπτεται 
μεταξύ ενός αερολιμένα και μας 
αεροπορικής εταιρίας, προκειμέ-
νου να κριθεί εάν πληρούται το 
κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή, δεν 
λαμβάνεται υπόψη ως πρόσθετο 
έσοδο τυχόν δημόσια χρηματοδό-
τηση που λαμβάνει ο αερολιμέ-

νας, για να καλύψει τις ζημίες του 
που προκαλούνται από την επίμα-
χη συμφωνία. 

Το ίδιο νομικό ζήτημα απασχόλη-
σε το ΓεΔΕΕ και στην υπόθεση Τ-
447/18, Tulfy/Επιτροπή, 29.09. 
2021. 

 
 

ΓεΔΕΕ T-24/19, INC και Consorzio 
Stabile Sis/Επιτροπή, 24.09.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – κρατικές 
ενισχύσεις – ιταλικοί αυτοκινητό-
δρομοι – ΥΓΟΣ – ανώτατο όριο 
κόστους διοδίων – απόφαση περί 
μη διατύπωσης αντιρρήσεων – 
απόσυρση σχεδίου για τη χορήγη-
ση κρατικής ενίσχυσης – έλλειψη 
εννόμου συμφέροντος – κατάργη-
ση της δίκης 

Νομικό Ζήτημα 

Προκειμένου να θεωρηθεί ότι το 
έννομο συμφέρον του διαδίκου, ο 
οποίος ζητά την ακύρωση απόφα-
σης της Επιτροπής περί μη διατύ-
πωσης αντιρρήσεων, εξακολουθεί 
να υφίσταται μέχρι την έκδοση 
της απόφασης του ΓεΔΕΕ, πρέπει, 
κατά τον χρόνο έκδοσης της τε-
λευταίας, να βρίσκεται σε ισχύ η 
οικεία εθνική ρύθμιση για χορήγη-
ση της ενίσχυσης, η οποία να μπο-
ρεί να τεθεί σε εφαρμογή από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και, 
ως εκ τούτου, να αποτελέσει αντι-
κείμενο της επίσημης διαδικασίας 
έρευνας που θα πρέπει να κινήσει 
η Επιτροπή, μετά από την ενδεχό-
μενη ακύρωση της προηγούμενης 
απόφασής της. 

 
 

ΓεΔΕΕ T-639/14 RENV, T-352/15 
και T-740/17, ΔΕΗ/Επιτροπή, 22. 
09.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – αναπομπή 
υπόθεσης – κρατικές ενισχύσεις – 
καθορισμός τιμολογίου προμή-
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μέτρου και, συνεπώς, όφειλε να 
κινήσει την επίσημη διαδικασία 
έρευνας. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-196/19, AZ/Επιτροπή, 
06.10.2021  

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – καθεστώς 
ενισχύσεων υπέρ ορισμένων με-
γάλων καταναλωτών ηλεκτρικής 
ενέργειας – απαλλαγή από τα τέλη 
δικτύου μέσω προσαύξησης – έν-
νοια «κρατικών πόρων» – επιλεκτι-
κός χαρακτήρας – παράνομο και 
μη συμβατό καθεστώς – υποχρέω-
ση ανάκτησης 

Νομικό Ζήτημα 

Ο χαρακτηρισμός μιας προσαύξη-
σης ως οιονεί φορολογικής επιβά-
ρυνσης αρκεί για να θεωρηθούν 
τα έσοδα που προκύπτουν από 
την είσπραξή της ως κρατικοί πό-
ροι, χωρίς να απαιτείται το κρά-
τος να αναλαμβάνει την υποχρέω-
ση να αντισταθμίζει τις ζημίες που 
προκαλούνται από τη μη καταβο-
λή της εν λόγω προσαύξησης, ιδί-
ως, σε περίπτωση μη εισπράξιμων 
απαιτήσεων λόγω αφερεγγυότη-
τας. 

Το ίδιο νομικό ζήτημα απασχόλη-
σε το ΓεΔΕΕ και στις υποθέσεις Τ-
745/18 (Covestro Deutschland/
Επιτροπή), Τ-233/19 και Τ-234/ 
19 (Infineon Technologies Dres-
den/Επιτροπή), Τ-238/19 (Wepa 
Hygieneprodukte κ.λπ./Επιτροπή). 

 

 

ΔΕΕ CǦ57/19 P, Επιτροπή/
Tempus energy και Tempus Ener-
gy Technology, 02.09.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – καθεστώς 
ενισχύσεων – απόφαση περί μη 
διατύπωσης αντιρρήσεων – μη 
κίνηση της επίσημης διαδικασίας 
έρευνας – Κώδικας βέλτιστων 
πρακτικών για τον έλεγχο των κρα-
τικών ενισχύσεων – επαφές «προ 

ΔΕΕ C-850/19 P, FVE Holýšov I 
κ.λπ./Επιτροπή, 16.09.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – κρατικές ενι-
σχύσεις – καθεστώς στήριξης των 
ΑΠΕ – απόφαση περί συμβατότη-
τας του καθεστώτος ενισχύσεων  

Νομικό ζήτημα 

Το γεγονός ότι ένα μέτρο χρημα-
τοδοτείται μέσω υποχρεωτικής 
εισφοράς, τα έσοδα της οποίας 
παραμένουν διαρκώς υπό δημό-
σιο έλεγχο, αρκεί για να συναχθεί 
η πλήρωση του κριτηρίου των 
κρατικών πόρων, κατ’ άρθρο 107 
παρ. 1 ΣΛΕΕ, ανεξάρτητα από το 
εάν η εισφορά αυτή δεν εμπίπτει 
τυπικά στην έννοια των φορολογι-
κών επιβαρύνσεων κατά το εθνικό 
δίκαιο του κράτους μέλους που 
χορήγησε το επίμαχο μέτρο. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-777/19, CAPA κ.λπ./
Επιτροπή, 15.09.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – ατομικές 
ενισχύσεις υπέρ θαλάσσιων αιολι-
κών πάρκων – υποχρέωση αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας σε τιμή 
υψηλότερη από την αγοραία – 
προκαταρκτική διαδικασία εξέτα-
σης – απόφαση περί μη διατύπω-
σης αντιρρήσεων –ιδιότητα του 
ενδιαφερόμενου μέρους – αλιευτι-
κές επιχειρήσεις – απαράδεκτο 

Νομικό Ζήτημα 

Στην περίπτωση επίκλησης σχέσης 
έμμεσου ανταγωνισμού, ο προ-
σφεύγων δεν αποκτά αυτοδικαίως 
την ιδιότητα του «ενδιαφερόμενου 
μέρους», κατ’ άρθρο 1 περ. η του 
Διαδικαστικού Κανονισμού 
2015/1589, όπως ισχύει στην 
περίπτωση σχέσης άμεσου αντα-
γωνισμού μεταξύ δύο επιχειρήσε-
ων που δραστηριοποιούνται στην 
ίδια αγορά, αλλά οφείλει να απο-
δείξει επαρκώς κατά νόμον ότι η 
επίμαχη ενίσχυση επηρεάζει αρ-
νητικά την ανταγωνιστική του θέ-
ση. 

ΓεΔΕΕ Τ-328/18, Naturgy Energy 
Group/Επιτροπή, 08.09.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – κρατικές 
ενισχύσεις – περιβαλλοντικό κίνη-
τρο υπέρ των σταθμών ηλεκτροπα-
ραγωγής με καύση άνθρακα – 
κίνηση επίσημης διαδικασίας 
έρευνας – υποχρέωση αιτιολόγη-
σης – επιλεκτικός χαρακτήρας 

Νομικό Ζήτημα 

Εάν η Επιτροπή έπρεπε, ήδη κατά 
το στάδιο της προκαταρκτικής 
εξέτασης, στο τέλος της οποίας 
αποφασίζει να κινήσει την επίση-
μη διαδικασία έρευνας, να προβεί 
σε συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ 
του λήπτη της χρηματοδότησης 
και άλλων επιχειρήσεων που βρί-
σκονται σε συγκρίσιμη πραγματι-
κή και νομική κατάσταση, η ανά-
λυση αυτή θα ήταν πρόωρη και 
θα προκατέβαλε τα συμπεράσμα-
τα που αναμένεται να συναχθούν 
κατά την επίσημη διαδικασία 
έρευνας σχετικά με την επιλεκτι-
κότητα του εξεταζόμενου μέτρου. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-193/19, Achema and 
Achema Gas Trade/Επιτροπή, 
08.09.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – ενίσχυση 
για την προμήθεια ελάχιστης πο-
σότητας φυσικού αερίου στον τερ-
ματικό σταθμό ΥΦΑ στο λιμάνι της 
Klaipėda – Πλαίσιο ΥΓΟΣ – από-
φαση περί μη προβολής αντιρρή-
σεων – προσβολή διαδικαστικών 
δικαιωμάτων ενδιαφερόμενων 
μερών 

Νομικό Ζήτημα 

Η μεγάλη διάρκεια της προκαταρ-
κτικής έρευνας, σε συνδυασμό με 
το περιεχόμενο των πληροφοριών 
που ανταλλάσσει η Επιτροπή με το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και 
οι οποίες δεν είναι απλώς τεχνικής 
φύσης, αποδεικνύουν ότι η Επι-
τροπή είχε αμφιβολίες ως προς 
κάποια ουσιαστικά στοιχεία του 
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burgring (Γερμανία) –πώληση πε-
ριουσιακών στοιχείων – ανοιχτή, 
διαφανής, αμερόληπτη και άνευ 
όρων διαδικασία διαγωνισμού – 
έννοια «ενδιαφερόμενου μέρους» 
– προσβολή διαδικαστικών δι-
καιωμάτων των ενδιαφερόμενων 
μερών – ύπαρξη σοβαρών δυσχε-
ρειών  

Νομικό Ζήτημα 

Η κατακύρωση διαγωνισμού πώ-
λησης περιουσιακών στοιχείων σε 
εταιρία, η οποία έχει υποβάλει 
προσφορά, χωρίς βέβαιη εγγύηση 
της χρηματοδότησής της, θέτει 
ζητήματα αμφισβήτησης του αμε-
ρόληπτου χαρακτήρα του διαγωνι-
σμού και, ως εκ τούτου, συνεπάγε-
ται την προνομιακή μεταχείριση 
της εν λόγω εταιρίας που δύναται 
να συνιστά παράνομη κρατική 
ενίσχυση. 

 

 

της κοινοποίησης» – διαδικαστικά 
δικαιώματα των ενδιαφερόμενων 
μερών  

Νομικό Ζήτημα 

Για τη διαπίστωση της ύπαρξης 
σοβαρών δυσχερειών που αντιμε-
τωπίζει η Επιτροπή κατά την εξέ-
ταση της συμβατότητας ενός μέ-
τρου κρατικής ενίσχυσης δεν μπο-
ρεί να λαμβάνεται υπόψη η μεγά-
λη διάρκεια του προ της κοινοποί-
ησης σταδίου, αφού κατά το στά-
διο αυτό το επίμαχο μέτρο δεν 
έχει ακόμα την οριστική του μορ-
φή. 

 

 

ΔΕΕ C-647/19 P, Ja zum Nür-
burgring/Επιτροπή, 02.09.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – κρατικές ενι-
σχύσεις – πώληση περιουσιακών 
στοιχείων – ανοιχτή, διαφανής, 
αμερόληπτη και άνευ όρων διαδι-

κασία διαγωνισμού – οικονομική 
συνέχεια – προσβολή διαδικαστι-
κών δικαιωμάτων ενδιαφερόμε-
νων μερών  

Νομικό Ζήτημα 

Πραγματικά περιστατικά μεταγε-
νέστερα της ημερομηνίας κατακύ-
ρωσης και υπογραφής της σύμβα-
σης πώλησης των περιουσιακών 
στοιχείων δημόσιας επιχείρησης, 
δεν ασκούν εξ ορισμού καμία  
επιρροή κατά την εκτίμηση του 
ζητήματος, εάν η πώληση αυτή 
έγινε ή όχι με όρους αγοράς και, 
άρα, εάν δύναται να συνιστά πα-
ράνομη κρατική ενίσχυση ή όχι. 

 

 

 

ΔΕΕ C-665/19 P, NeXovation/
Επιτροπή, 02.09.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – ενισχύσεις 
υπέρ του συγκροτήματος Nür-
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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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