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Επανένταξη της Ελλάδας στον κατάλογο των χωρών 

με «εμπορεύσιμους κινδύνους» 

αγαθών ή/και υπηρεσιών να ανα-

βάλουν την πληρωμή. Η αναβολή 

της πληρωμής συνεπάγεται πιστω-

τικούς κινδύνους για τους πωλη-

τές/εξαγωγείς, έναντι των οποίων 

ασφαλίζονται συνήθως βάσει συμ-

βολαίων ιδιωτικής ασφάλισης 

(ασφάλιση εξαγωγικών πιστώ-

σεων). 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση βρα-

χυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώ-

σεων του 2012, το εμπόριο εντός 

των χωρών της ΕΕ (και ορισμένων 

τρίτων χωρών που απαριθμούνται 

στο παράρτημα αυτής) με μέγιστη 

περίοδο κινδύνου έως δύο έτη 

συνεπάγεται εμπορεύσιμους κινδύ-

νους που, καταρχήν, δεν χρειάζε-

ται να είναι ασφαλισμένοι από το 

κράτος ή από κρατικούς ασφαλι-

στικούς φορείς. 

Ελλάδα – επανένταξη στον κατάλο-

γο των χωρών με «εμπορεύσιμους 

κινδύνους» – βραχυπρόθεσμη  

ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων   

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

προγράμματος στήριξης του Ευ-

ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότη-

τας τον Αύγουστο του 2018, την 

πλήρη ένταξή της Ελλάδας στο 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τη συνέχι-

ση των συμφωνηθεισών μεταρρυθ-

μίσεων στο πλαίσιο της ενισχυμέ-

νης εποπτείας, η Επιτροπή αποφά-

σισε να εισάγει ξανά την Ελλάδα 

στον κατάλογο των χωρών με 

«εμπορεύσιμους κινδύνους» για τη 

βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγω-

γικών πιστώσεων από την 1η Ια-

νουαρίου 2020. 

Οι εξαγωγικές πιστώσεις επιτρέ-

πουν στους ξένους αγοραστές  

1 



 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2019 

2 

τάλογο των χωρών με εμπορεύσι-

μους κινδύνους και να τροποποιή-

σει ανάλογα την Ανακοίνωση του 

2012. 

Πρόκειται για μία ακόμη ένδειξη 

της ομαλοποίησης της ελληνικής 

οικονομίας και της προόδου που 

έχει σημειωθεί μετά την ολοκλή-

ρωση του προγράμματος στήρι-

ξης. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_6354 

Ωστόσο, λόγω της δύσκολης οικο-

νομικής κατάστασης και της έλ-

λειψης ασφαλιστικής ικανότητας 

για τους πιστωτικούς κινδύνους 

που συνδέονται με τις εξαγωγές 

στην Ελλάδα, το 2013 η Επιτροπή 

αποφάσισε, βάσει και των δημό-

σιων διαβουλεύσεων, να αφαιρέ-

σει την Ελλάδα από τον κατάλογο 

των χωρών με εμπορεύσιμους κιν-

δύνους και να χαρακτηρίσει τους 

βραχυπρόθεσμους εξαγωγικούς 

πιστωτικούς κινδύνους προς την 

Ελλάδα προσωρινά «μη εμπορεύ-

σιμους». 

Η απόφαση αυτή παρατάθηκε αρ-

κετές φορές και η τελευταία πα-

ράτασή της λήγει στα τέλη του 

2019. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Επι-

τροπή πραγματοποίησε δημόσια 

διαβούλευση, καλώντας τα κράτη 

μέλη, τους ιδιωτικούς ασφαλιστές 

πιστώσεων και άλλα ενδιαφερόμε-

να μέρη να υποβάλουν τις παρα-

τηρήσεις τους σχετικά με τη δια-

θεσιμότητα ιδιωτικής ασφάλισης 

πιστώσεων για εξαγωγές στην Ελ-

λάδα. Βάσει των αποτελεσμάτων 

και λαμβάνοντας υπόψη τους σχε-

τικούς οικονομικούς δείκτες, ιδί-

ως τις ελληνικές αξιολογήσεις πι-

στοληπτικής ικανότητας και τις 

επιδόσεις του επιχειρηματικού 

τομέα, η Επιτροπή αποφάσισε να 

επανεισάγει την Ελλάδα στον κα-

Νέα παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ λόγω μη ανάκτησης των ενισχύσεων από 

τη ΛΑΡΚΟ  

δικαστικά έξοδα. Στο πλαίσιο αυ-

τό, το ΔΕΕ διευκρίνισε ότι η από-

φαση της Επιτροπής SA.37954/ 

2014 σχετικά με την πώληση στοι-

χείων του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ 

δεν συνδέεται με την απόφαση 

ανάκτησης, ούτε δύναται να επη-

ρεάσει την εκτέλεσή της, όπως 

προέβαλε η Ελλάδα, καθώς οι δύο 

επίμαχες αποφάσεις αφορούν 

διαφορετικά κρατικά μέτρα. 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η 

Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με 

την απόφαση του ΔΕΕ C-481/16, 

η Επιτροπή προσέφυγε για δεύτε-

ρη φορά ενώπιόν του, κατ’ εφαρ-

μογήν του άρθρου 260 παρ. 2 

ΣΛΕΕ, ζητώντας να επιβληθούν 

στην Ελλάδα οι ακόλουθες οικο-

νομικές κυρώσεις: 

– καταβολή εφάπαξ ποσού, 

ύψους περίπου 3.709 ευρώ ημε-

ρησίως για την περίοδο μεταξύ 9 

Νοεμβρίου 2017 (ημερομηνία της 

πρώτης απόφασης του ΔΕΕ) και 

της ημερομηνίας κατά την οποία 

η Ελλάδα συμμορφώνεται με την 

απόφαση του ΔΕΕ ή, εναλλακτικά, 

την κοινοποίηση της δεύτερης 

απόφασης του ΔΕΕ στην παρούσα 

υπόθεση. Η ελάχιστη κατ’ αποκο-

Ελλάδα – δεύτερη απόφαση ΔΕΕ 

λόγω μη εκτέλεσης απόφασης 

ανάκτησης – επιβολή οικονομικών 

κυρώσεων – ΛΑΡΚΟ – άρθρο 260 

παρ. 2 ΣΛΕΕ 

Στην υπόθεση SA.34572/2014, η 

Επιτροπή έκρινε ότι τα διάφορα 

δημόσια μέτρα που έλαβε η Ελ-

λάδα υπό μορφή εισφορών κεφα-

λαίου και κρατικών εγγυήσεων, 

ύψους 135,8 εκατ. ευρώ, υπέρ 

της Γενικής Μεταλλευτικής και 

Μεταλλουργικής Εταιρίας 

«ΛΑΡΚΟ» συνιστούσαν κρατικές 

ενισχύσεις που ήταν παράνομες, 

καθώς δεν κοινοποιήθηκαν στην 

Επιτροπή, και μη συμβιβάσεις και 

διέταξε την Ελλάδα να τις ανακτή-

σει.  

Στη συνέχεια, το ΓεΔΕΕ απέρριψε 

την προσφυγή ακύρωσης που 

άσκησε η ΛΑΡΚΟ κατά της από-

φασης της Επιτροπής SA.34572/ 

2014 (υπόθεση T-423/14). Η α-

ναίρεση της ΛΑΡΚΟ κατά αυτής 

της απόφασης εκκρεμεί ακόμη 

ενώπιον του ΔΕΕ (υπόθεση C-244/  

18 Ρ). 

Σημειώνεται, ακόμη, ότι, ενώ      

εκκρεμούσε η επίσημη διαδικασία 

έρευνας στην υπόθεση SA.34572, 

οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν 

στην Επιτροπή σχέδιο για την ιδιω-

τικοποίηση ορισμένων στοιχείων 

του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ. Η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι το εν 

λόγω σχέδιο δεν συνιστούσε κρα-

τική ενίσχυση και δεν εμπόδιζε 

την ανάκτηση των τυχόν ασυμβί-

βαστων ενισχύσεων, υπό τον όρο 

ότι, όπως δεσμεύτηκαν οι ελληνι-

κές αρχές, δεν θα υπήρχε οικονο-

μική συνέχεια μεταξύ της ΛΑΡΚΟ 

και των νέων ιδιοκτητών και, άρα, 

η ΛΑΡΚΟ θα εξακολουθούσε να 

υφίσταται ως εταιρία, ώστε να 

μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση, 

στο πλαίσιο της οποίας θα μπο-

ρούσαν να εκποιηθούν τα εναπο-

μένοντα περιουσιακά της στοιχεία 

και οι δραστηριότητές της, προ-

κειμένου να εκτελεσθεί τυχόν από-

φαση ανάκτησης που θα λάμβανε 

η Επιτροπή (υπόθεση SA.37954/ 

2014). Ωστόσο, το σχέδιο αυτό 

δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Κατόπιν σχετικής προσφυγής της 

Επιτροπής, το ΔΕΕ, στην υπόθεση 

C-481/16, διαπίστωσε, την 09.01. 

2017, ότι η Ελλάδα δεν είχε εφαρ-

μόσει την απόφαση ανάκτησης 

της Επιτροπής SA.34572/2014 

και, συνεπώς, την καταδίκασε στα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6354
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6354
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6354
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https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_19_6313 

πήν πληρωμή δεν πρέπει να είναι 

χαμηλότερη από το ποσό του 1,3 

εκατομμυρίων ευρώ. 

– ημερήσια χρηματική ποινή, 

ύψους περίπου 26.697 ευρώ, από 

την ημέρα της απόφασης μέχρι 

την ημερομηνία κατά την οποία η 

Ελλάδα παύει να παραβαίνει τις 

υποχρεώσεις της. 

Έγκριση γερμανικών ενισχύσεων για δίκτυα υψηλής δυναμικότητας – SA.54668 

περιοχές όπου οι νέοι στόχοι για 

το 2025 δεν πληρούνται ακόμη 

όπου για τα επόμενα τρία έτη δεν 

αναμένεται να δημιουργηθούν 

επαρκείς υποδομές από ιδιώτες 

επενδυτές. Ταυτόχρονα, προστα-

τεύει τα κίνητρα για ιδιωτικές  

επενδύσεις, τα οποία απαιτούνται 

για την πλήρη κάλυψη των δικτύ-

ων σύνδεσης υψηλής δυναμικότη-

τας στην Ευρώπη. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη της ότι η ενίσχυση θα χο-

ρηγηθεί βάσει ανοικτών, διαφα-

νών και αμερόληπτων διαγωνι-

σμών, με όλες τις τεχνολογίες να 

είναι σε θέση να ανταγωνίζονται 

για την παροχή της υπηρεσίας, 

ενέκρινε το επίμαχο μέτρο βάσει 

των Κατευθυντήριων Γραμμών για 

τα ευρυζωνικά δίκτυα 2013.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.54668 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

reference=IP/19/6630 

Γερμανία – ευρυζωνικά δίκτυα 

υψηλής δυναμικότητας – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τα ευρυζω-

νικά δίκτυα 2013 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα βαυαρικό σχέδιο, που 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας 

νέας δημόσιας υποδομής δικτύων 

υψηλής δυναμικότητας, η οποία 

θα παρέχει υψηλότερες ταχύτη-

τες σύνδεσης στα νοικοκυριά, στις 

επιχειρήσεις και στους δημόσιους 

οργανισμούς της Βαυαρίας, σύμ-

φωνα με τους ευρωπαϊκούς στό-

χους ευρυζωνικότητας.  

Το εν λόγω σχέδιο ακολουθεί πα-

λαιότερο πιλοτικό σχέδιο gigabit, 

το οποίο εγκρίθηκε από την Επι-

τροπή τον Δεκέμβριο του 2018. 

Σε αντίθεση, με το πιλοτικό σχέ-

διο, που  περιελάβανε μόνον έξι 

δήμους, το παρόν θα ισχύει για το 

σύνολο της Βαυαρίας. 

Αναλυτικότερα, το νέο ευρυζωνικό 

δίκτυο θα προσφέρει ταχύτητες 

200 Mbps για νοικοκυριά και 1 

Gbps για εταιρίες και δημόσιους 

οργανισμούς. Αυτές οι ταχύτητες 

είναι πολύ υψηλότερες από τις 

ήδη υπάρχουσες στις περιοχές-

στόχους. Το εν λόγω βαυαρικό 

σύστημα gigabit θα επιφέρει ση-

μαντική βελτίωση στη συνδεσιμό-

τητα. 

Προκειμένου, μάλιστα, να απο-

φευχθεί η επικάλυψη υποδομών, 

οι γερμανικές αρχές θα λάβουν 

υπόψη τις υπάρχουσες και σχε-

διαζόμενες επενδύσεις των φο-

ρέων της αγοράς με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

– η νέα υποδομή θα συνδέσει πε-

λάτες που δεν έχουν ακόμη πρό-

σβαση σε ορισμένες ελάχιστες 

ταχύτητες, δηλαδή ταχύτητα λή-

ψης 100 Mbps για τα νοικοκυριά, 

ταχύτητα λήψης και φόρτωσης 

200 Mbps ή ταχύτητα λήψης πά-

νω από 500 Mbps για τις εται-

ρείες, 

– τα νέα δίκτυα δεν θα αναπτυ-

χθούν σε περιοχές όπου ήδη υφί-

στανται δίκτυα υψηλής δυναμικό-

τητας και 

–  οι περιοχές όπου υπάρχουν, 

παράλληλα, δύο ή περισσότερα 

δίκτυα που παρέχουν ταχεία ευ-

ρυζωνική σύνδεση (30 Mbps ή 

περισσότερα) αποκλείονται, επί-

σης, από το σχεδιαζόμενο έργο. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το  

βαυαρικό πρόγραμμα gigabit εί-

ναι σύμφωνο με τους στρατηγι-

κούς στόχους της Ανακοίνωσης 

της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή 

κοινωνία των Gigabit, καθώς επι-

τρέπει δημόσιες επενδύσεις σε 

Έγκριση του ιρλανδικού Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικότητας – SA.54472 

Συγκεκριμένα, το σχέδιο στοχεύει 

να παρέχει σύνδεση υψηλής ταχύ-

τητας σε περιοχές όπου δεν υπάρ-

χει ευρυζωνική υποδομή η οποία 

να προσφέρει ταχύτητες λήψης 

τουλάχιστον 30 Megabits ανά 

Ιρλανδία – ευρυζωνικά δίκτυα 

υψηλής ταχύτητας – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά 

δίκτυα 2013 

Η Ιρλανδία υιοθέτησε ένα Εθνικό 

Ευρυζωνικό Σχέδιο, με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 2,6 δισ. ευρώ. Το 

σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην αντι-

μετώπιση των ελλείψεων συνδεσι-

μότητας που εντοπίζονται σε ολό-

κληρη την Ιρλανδία. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6313
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6313
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6313
https://ec.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/19/6630
https://ec.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/19/6630
https://ec.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/19/6630
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μενες αρνητικές επιπτώσεις που 

επιφέρει η δημόσια παρέμβαση. 

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή ενέ-

κρινε το επίμαχο μέτρο σύμφωνα 

με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τα ευρυζωνικά δίκτυα του 

2013. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.54472 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_19_6291 

δευτερόλεπτο (Mbps) και όπου 

κανένας ιδιώτης επενδυτής δεν 

έχει εκδηλώσει συγκεκριμένο ενδι-

αφέρον να επενδύσει εμπορικά 

στο εγγύς μέλλον. Οι ιρλανδικές 

αρχές έχουν αναπτύξει μια ολο-

κληρωμένη χαρτογράφηση διαθέ-

σιμων υποδομών και πραγματο-

ποίησαν πολυάριθμες δημόσιες 

διαβουλεύσεις, προκειμένου να 

καθορίσουν τις περιοχές-στόχους. 

Το νέο δίκτυο θα μπορεί να υπο-

στηρίζει ταχύτητες λήψης τουλά-

χιστον 150 Mbps και ταχύτητες 

φόρτωσης τουλάχιστον 30 Mbps. 

Θα παρέχει επίσης πρόσβαση σε 

βελτιωμένες ευρυζωνικές υπηρε-

σίες, οι οποίες θα τονώσουν την 

ανάπτυξη μιας σύγχρονης ψηφια-

κής οικονομίας. 

Το επιδοτούμενο δίκτυο θα προσ-

φέρει μαζική πρόσβαση σε όλους 

τους φορείς εκμετάλλευσης με 

ανοικτή, διαφανή και χωρίς δια-

κρίσεις βάση και, ως εκ τούτου, 

θα ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επεν-

δύσεις για την παροχή υπηρεσιών 

διαδικτύου υψηλής ταχύτητας σε 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις 

περιοχές-στόχους. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα θε-

τικά αποτελέσματα του εν λόγω 

Σχεδίου στον ανταγωνισμό στην 

ιρλανδική αγορά ευρυζωνικών δι-

κτυών αντισταθμίζουν τις ενδεχό-

Έγκριση δημόσιας στήριξης για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων στην Ισπανία – 

SA.53925 

καθορίζονται στην Ψηφιακή Ατζέ-

ντα για την Ευρώπη και στην Ανα-

κοίνωση «Προς μια Ευρωπαϊκή 

Κοινωνία των Gigabit». Περαιτέρω, 

κατέληξε ότι οι θετικές επιπτώσεις 

του εν λόγω μέτρου στον ανταγω-

νισμό και ειδικότερα στην ισπανι-

κή αγορά ευρυζωνικών συνδέ-

σεων αντισταθμίζουν τις πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις που επιφέ-

ρει η δημόσια παρέμβαση. Συνε-

πώς, η Επιτροπή ενέκρινε το μέ-

τρο σύμφωνα με τις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά 

δίκτυα 2013. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.53925 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_19_6719 

Ισπανία – ευρυζωνικά δίκτυα υψη-

λής ταχύτητας – Ανακοίνωση Επι-

τροπής «Προς μια Ευρωπαϊκή Κοι-

νωνία των Gigabit» – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά 

δίκτυα 2013 

Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα σχέδιο στήριξης της 

παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, 

προϋπολογισμού 400 εκατομμυ-

ρίων ευρώ, που θα διαρκέσει από 

το 2020 έως το 2022. Σκοπός του 

είναι να αντιμετωπίσει τα ελλείμ-

ματα συνδεσιμότητας σε ολόκλη-

ρη την Ισπανία και να βελτιώσει 

και να επιταχύνει την κάλυψη με 

δίκτυα πολύ υψηλής ταχύτητας, 

προκειμένου να επιτευχθεί η σύν-

δεση στο Διαδίκτυο που είναι απα-

ραίτητη για τη στήριξη της Ευρω-

παϊκής Ψηφιακής Ενιαίας Αγο-

ράς. 

Το μέτρο θα υποστηρίξει την    

ανάπτυξη δικτύων ικανών να πα-

ρέχουν ταχύτητες φόρτωσης και 

λήψης 300 Mbps, με δυνατότητα 

αναβάθμισης σε 1 Gbps, στις πε-

ριοχές-στόχους. 

Τα νέα δίκτυα θα καλύπτουν περι-

οχές όπου δεν υφίσταται ήδη ή 

δεν έχει προγραμματιστεί να υλο-

ποιηθεί στο εγγύς μέλλον κάποιο 

υψίρρυθμο δίκτυο που να προ-

σφέρει ταχύτητες λήψης τουλά-

χιστον 30 Mbps. Σε μικρότερο 

βαθμό, θα καλύπτει, επίσης, περι-

οχές όπου ένα τέτοιο δίκτυο υψη-

λής ταχύτητας υπάρχει ήδη ή σχε-

διάζεται στο εγγύς μέλλον, αλλά 

και περιοχές όπου δεν υπάρχει 

δίκτυο που να μπορεί να προσφέ-

ρει ταχύτητες λήψης άνω των 100 

Mbps. Τα σχεδιαζόμενα δίκτυα θα 

παρέχουν, επίσης, πρόσβαση σε 

βελτιωμένες ευρυζωνικές υπηρε-

σίες, οι οποίες θα διευκολύνουν 

την ανάπτυξη μιας σύγχρονης 

ψηφιακής οικονομίας. 

Οι ισπανικές αρχές προέβησαν σε 

μια περιεκτική χαρτογράφηση των 

υφιστάμενων υποδομών και διεξή-

γαν δημόσιες διαβουλεύσεις, προ-

κειμένου να προσδιορίσουν τις 

περιοχές-στόχους. Αναμένεται να 

διεξαχθούν περαιτέρω δημόσιες 

διαβουλεύσεις, για να περιοριστεί 

στο ελάχιστο η πιθανότητα στρέ-

βλωσης του ανταγωνισμού. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο μέτρο θα συμβάλλει στους 

στρατηγικούς στόχους της ΕΕ που 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6719
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6719
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6719


 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2019 

5 

Επίσημη διαδικασία έρευνας για τις φοροαπαλλαγές των ιταλικών λιμένων – 

SA.38399 

δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. 

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή απο-

φάσισε την κίνηση της επίσημης 

διαδικασίας έρευνας, προκειμέ-

νου να αξιολογήσει το επίμαχο με-

τρο. Σημειώνεται, εντούτοις, ότι, 

σε περίπτωση που κριθεί ότι η εν 

λόγω φοροαπαλλαγή συνιστά μη 

συμβατό καθεστώς ενισχύσεων, η 

Επιτροπή δεν θα μπορεί να διατά-

ξει την ανάκτηση των χορηγηθει-

σών ενισχύσεων, καθώς ο επίμα-

χος ιταλικός νόμος είχε θεσπισθεί 

και εφαρμοστεί ήδη πριν από την 

προσχώρηση της Ιταλίας στην ΕΕ 

και, άρα, πρόκειται για υφιστάμε-

νο καθεστώς ενισχύσεων. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.38399 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_19_6292 

Ιταλία – φορολογικό καθεστώς 

λιμένων – εξέταση υφιστάμενων 

ενισχύσεων – κίνηση επίσημης 

διαδικασία έρευνας  

Κατά το φορολογικό σύστημα της 

Ιταλίας, οι επιχειρήσεις υπόκεινται 

καταρχήν στον φόρο εισοδήματος 

των εταιριών (IRES), καθώς και 

στον τοπικό φόρο επί των παρα-

γωγικών δραστηριοτήτων (IRAP), 

ανεξάρτητα από τη νομική τους 

μορφή. Ωστόσο, από τον φόρο 

εισοδήματος εταιριών (IRES) εξαι-

ρούνται οι Διαχειριστικές Αρχές 

των Λιμένων, επειδή θεωρείται ότι 

δεν ασκούν οικονομικές δραστηρι-

ότητες και, άρα, δεν μπορούν να 

υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς φο-

ρολογίας που ισχύει για τις άλλες 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο εξέτασης 

των υφιστάμενων κρατικών ενι-

σχύσεων σχετικά με τη φορολόγη-

ση των λιμένων, διαπίστωσε πως 

οι ιταλικές Διαχειριστικές Αρχές 

των Λιμένων ασκούν τόσο οικονο-

μικές όσο και μη οικονομικές 

δραστηριότητες. Επομένως, στο 

μέτρο που ασκούν οικονομικές 

δραστηριότητες εμπίπτουν στην 

έννοια της επιχείρησης κατά το 

άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισήμανε 

ότι η μη υπαγωγή των οικονομι-

κών δραστηριοτήτων των Διαχει-

ριστικών Αρχών των Λιμένων στον 

φόρο εισοδήματος εταιριών συνε-

πάγεται επιλεκτικό πλεονέκτημα 

και ότι μια τέτοια ευνοϊκότερη 

μεταχείριση, που χορηγείται με 

κρατικούς πόρους και καταλογίζε-

ται στο κράτος, είναι ικανή να 

νοθεύσει τον ανταγωνισμό. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή εξέφρασε την 

προκαταρκτική γνώμη ότι η απαλ-

λαγή από τον φόρο που χορηγή-

θηκε στις Διαχειριστικές Αρχές 

των Λιμένων συνιστά κρατική ενί-

σχυση κατά την έννοια του 

άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, η οποία 

φαίνεται, καταρχήν, ότι είναι α-

συμβίβαστη και εξέδωσε σύστα-

ση, προτείνοντας στην Ιταλία να 

τροποποιήσει τη νομοθεσία της 

αναλόγως.  

Ωστόσο, η Ιταλία αρνήθηκε τα 

προτεινόμενα από την Επιτροπή 

μέτρα, εμμένοντας στην άποψή 

της ότι η φοροαπαλλαγή των Δια-

χειριστικών Αρχών των Λιμένων 

Αποδοχή προτεινόμενων μέτρων για τη φορολογία των ισπανικών λιμένων – 

SA.38397 

Οι ισπανικές αρχές, αποδεχόμε-

νες την πρόταση της Επιτροπής, 

δεσμεύθηκαν να τροποποιήσουν 

τη νομοθεσία τους, ώστε να υπα-

γάγουν τους ισπανικούς λιμένες, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που βρίσκονται στη Χώρα των 

Βάσκων, στους γενικώς ισχύοντες 

κανόνες για τον φόρο εισοδήμα-

τος εταιριών από το 2020. Η Επι-

τροπή έκρινε ότι οι εν λόγω δε-

σμεύσεις συμμορφώνονται πλή-

ρως με την πρότασή της και, ως 

εκ τούτου, αποφάσισε να περατώ-

σει την εξέτασή της, χωρίς να κι-

νήσει την επίσημη διαδικασία 

Ισπανία – φορολογικό καθεστώς 

λιμένων – εξέταση υφιστάμενων 

ενισχύσεων – συμμόρφωση κρά-

τους μέλους με σύσταση της Επι-

τροπής  

Στην Ισπανία, οι λιμένες εξαιρούν-

ται από τον φόρο εισοδήματος 

εταιριών για τις κυριότερες πηγές 

εσόδων τους, όπως τα λιμενικά 

τέλη ή τα έσοδα από μισθώσεις ή 

συμβάσεις παραχώρησης. Στη 

Χώρα των Βάσκων, οι λιμένες  

απαλλάσσονται πλήρως από τον 

εταιρικό φόρο. 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο εξέτασης 

των υφιστάμενων κρατικών ενι-

σχύσεων σχετικά με τη φορολόγη-

ση των λιμένων, θεώρησε ότι το 

υφιστάμενο φορολογικό καθε-

στώς των ισπανικών λιμένων τους 

προσπορίζει επιλεκτικό πλεονέκτη-

μα που φαίνεται να συνιστά μη 

συμβατό καθεστώς ενισχύσεων. 

Στη βάση αυτή, η Επιτροπή εξέδω-

σε σύσταση με την οποία πρότεινε 

στην Ισπανία να λάβει τα κατάλλη-

λα νομοθετικά μέτρα που θα ε-

ξασφαλίσουν ότι οι λιμένες θα κα-

ταβάλλουν, από την 1η Ιανουαρί-

ου 2020, τον εταιρικό φόρο, όπως 

και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6292
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6292
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6292
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ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_19_6292 

έρευνας. 

Σημειώνεται, συναφώς, ότι, επειδή 

η απαλλαγή των λιμένων από την 

καταβολή  του εταιρικού φόρου 

ίσχυε ήδη πριν από την προσχώ-

ρηση της Ισπανίας στην ΕΕ και, 

άρα, τα μέτρα αυτά θεωρούνται 

υφιστάμενες ενισχύσεις, η Επιτρο-

πή δεν μπορεί να ζητήσει την   

ανάκτησή τους από την Ισπανία.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.38397 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

Έγκριση ΣΕΚΕΕ για μπαταρίες – SA.54793, SA.54794, SA.54796, SA.54801, 

SA.54806, SA.54808 & SA.54809 

εστιάσουν σε τέσσερις τομείς: 

1. Ακατέργαστα και προηγμένα 

υλικά: Το έργο στοχεύει στην ανά-

πτυξη βιώσιμων καινοτόμων διερ-

γασιών που επιτρέπουν την εξαγω-

γή, συγκέντρωση, διύλιση και κα-

θαρισμό μεταλλευμάτων για την 

παραγωγή πρώτων υλών υψηλής 

καθαρότητας. Όσον αφορά τα 

προηγμένα υλικά (όπως κάθοδοι, 

άνοδοι και ηλεκτρολύτες), το έργο 

στοχεύει στην ενίσχυση των υφι-

στάμενων υλικών ή στη δημιουρ-

γία νέων υλικών, τα οποία θα χρη-

σιμοποιηθούν σε καινοτόμες κυ-

ψέλες μπαταριών. 

2. Κυψέλες και μονάδες: Το έργο 

στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτό-

μων κυψελών και μονάδων σχεδι-

ασμένων για την κάλυψη της   

ασφάλειας και των επιδόσεων 

που απαιτούνται τόσο για εφαρ-

μογές αυτοκινήτων όσο και για 

άλλες δραστηριότητες (π.χ. σταθε-

ρή αποθήκευση ενέργειας, ενερ-

γειακά εργαλεία κ.λπ.).  

3. Συστήματα μπαταριών: Το έργο 

στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτό-

μων συστημάτων μπαταριών, συμ-

περιλαμβανομένων λογισμικού 

διαχείρισης μπαταριών και αλγο-

ρίθμων, καθώς και καινοτόμων 

μεθόδων δοκιμών. 

4. Αναμόρφωση, ανακύκλωση και 

διύλιση: Το έργο στοχεύει στον 

σχεδιασμό ασφαλών και καινοτό-

μων διαδικασιών συλλογής, απο-

συναρμολόγησης, ανακύκλωσης 

και διύλισης ανακυκλωμένων υλι-

κών. 

Βέλγιο – Φινλανδία – Γαλλία – 

Γερμανία – Ιταλία – Πολωνία – 

Σουηδία – πανευρωπαϊκό έργο 

έρευνας και καινοτομίας – μπατα-

ρίες αυτοκινήτων – Ανακοίνωση 

για την προώθηση της υλοποίησης 

Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρω-

παϊκού Ενδιαφέροντος 2014  

Το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γαλλία, 

η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία 

και η Σουηδία αποφάσισαν να 

χορηγήσουν από κοινού περίπου 

3,2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη 

χρηματοδότηση ενός Σημαντικού 

Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδια-

φέροντος (ΣΕΚΕΕ), που αφορά την 

ανάπτυξη εξαιρετικά καινοτόμων 

και βιώσιμων τεχνολογιών για τις 

μπαταρίες ιόντων λιθίου που διαρ-

κούν περισσότερο, έχουν μικρότε-

ρους χρόνους φόρτισης και είναι 

ασφαλέστερες και πιο φιλικές 

προς το περιβάλλον από εκείνες 

που είναι διαθέσιμες σήμερα. Το 

συνολικό σχέδιο αναμένεται να 

ολοκληρωθεί έως το 2031 (προ-

βλέπονται διαφορετικά χρονοδι-

αγράμματα για κάθε υποέργο). 

Η Επιτροπή έχει χαρακτηρίσει τις 

μπαταρίες αυτοκινήτων (συσσω-

ρευτές) ως μια  στρατηγική αξια-

κή αλυσίδα, όπου η ΕΕ πρέπει να 

εντείνει τις επενδύσεις και την 

καινοτομία στο πλαίσιο μιας ενι-

σχυμένης στρατηγικής βιομηχανι-

κής πολιτικής, με στόχο την οικο-

δόμηση μιας ολοκληρωμένης, βι-

ώσιμης και ανταγωνιστικής βιομη-

χανικής βάσης. Η Επιτροπή έχει 

ξεκινήσει ήδη την «Ευρωπαϊκή 

Συμμαχία για τις Μπαταρί-

ες» (European Battery Alliance) με 

τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και 

τους βιομηχανικούς φορείς, στο 

πλαίσιο της οποίας έχει εγκρίνει 

ένα στρατηγικό σχέδιο δράσης για 

τους συσσωρευτές. 

Το Βέλγιο ζήτησε την έγκριση της 

Επιτροπής, προκειμένου να χορη-

γήσει περίπου 80 εκατομμύρια 

ευρώ, η Φινλανδία περίπου 30 

εκατ. ευρώ, η Γαλλία περίπου 960 

εκατ. ευρώ, η Γερμανία περίπου 

1,25 δισ. ευρώ, η Ιταλία περίπου 

570 εκατ. ευρώ, η Πολωνία περί-

που 240 εκατ. ευρώ και η Σουη-

δία περίπου 50 εκατ. ευρώ. Παρό-

λα αυτά, εάν τα έργα αποδει-

χθούν επιτυχημένα, δημιουργώ-

ντας επιπλέον καθαρά έσοδα πέ-

ρα από τα προβλεπόμενα, οι δι-

καιούχοι των ενισχύσεων θα επι-

στρέψουν μέρος των χρημάτων 

των φορολογούμενων στα αντί-

στοιχα κράτη μέλη μέσω ενός μη-

χανισμού «claw-back». 

Στο σχεδιαζόμενο έργο θα συμμε-

τέχουν άμεσα 17 βιομηχανικοί 

κυρίως παράγοντες, συμπεριλαμ-

βανομένων των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων (ΜΜΕ), μερικές από τις 

οποίες δραστηριοποιούνται σε 

περισσότερα του ενός κράτη μέ-

λη. Αυτοί οι άμεσοι συμμετέχοντες 

θα συνεργαστούν στενά μεταξύ 

τους και με περισσότερους από 

70 εξωτερικούς εταίρους, όπως 

με ΜΜΕ και δημόσιους ερευνητι-

κούς οργανισμούς σε ολόκληρη 

την Ευρώπη. 

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στο 

έργο και οι συνεργάτες τους θα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6292
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6292
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6292
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χειρήσεις είναι αναγκαία, αναλογι-

κή και δεν προκαλεί αδικαιολόγη-

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

Πρόκειται για τη δεύτερη πρωτο-

βουλία ΣΕΚΕΕ στον τομέα της 

έρευνας, ανάπτυξης και καινοτο-

μίας που εγκρίνει η Επιτροπή μετά 

την πρωτοβουλία ΣΕΚΕΕ για τη 

μικροηλεκτρονική τον Δεκέμβριο 

του 2018 [SA.46705 (Γαλλία), 

SA.46578 (Γερμανία), SA.46595 

(Ιταλία) και SA.46590 (Ηνωμένο 

Βασίλειο)]. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με 

τους αριθμούς υπόθεσης SA. 

54793, SA.54794, SA.54796, 

SA.54806, SA.54801, SA.54808 

και SA.54809 στο Μητρώο Κρατι-

κών Ενισχύσεων στον ιστότοπο 

της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευ-

θετηθούν τυχόν ζητήματα περί 

απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_6705 

Η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο 

μέτρο σύμφωνα με την Ανακοίνω-

σή της για την προώθηση της υλο-

ποίησης Σημαντικών Έργων Κοι-

νού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος 

(ΣΕΚΕΕ) (2014/C 188/02), και, 

μάλιστα, εξέδωσε πολύ γρήγορα 

την απόφασή της, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ταχεία και ομαλή 

υλοποίηση του επίμαχου έργου 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπί-

στωσε ότι: 

– πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φι-

λόδοξο και καινοτόμο έργο, κα-

θώς στοχεύει στην ανάπτυξη τεχ-

νολογιών και διαδικασιών που δεν 

είναι ακόμη διαθέσιμες και θα 

επιτρέψει σημαντικές βελτιώσεις 

στην απόδοση και μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το 

έργο συνεπάγεται επίσης σημαντι-

κούς τεχνολογικούς και οικονομι-

κούς κινδύνους που θα μπορού-

σαν να οδηγήσουν σε αποτυχίες ή 

σημαντικές καθυστερήσεις. Ως εκ 

τούτου, είναι απαραίτητη η παρο-

χή δημόσιας στήριξης για την πα-

ροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις 

για τη διεξαγωγή των επενδύσεων, 

– τα αποτελέσματα του έργου θα 

τεθούν από τις ίδιες συμμετέχου-

σες εταιρίες που θα λάβουν δημό-

σια στήριξη στη διάθεση ολόκλη-

ρης της ευρωπαϊκής επιστημονι-

κής κοινότητας και στη βιομηχα-

νία. Επομένως, θα ωφεληθεί η 

ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά. 

Επιπλέον, όλες αυτές οι δραστηρι-

ότητες θα συμβάλουν στην ανά-

πτυξη ενός οικοσυστήματος στον 

τομέα των μπαταριών σε επίπεδο 

ΕΕ, 

– η υλοποίηση του σχεδίου θα 

παρακολουθείται μέσω μιας ειδι-

κής διακυβερνητικής δομής που 

θα αποτελείται από εκπροσώπους 

των δημόσιων αρχών των επτά 

συμμετεχόντων κρατών μελών και 

των άμεσων συμμετεχόντων. Η 

Επιτροπή θα συμμετάσχει, επίσης, 

στις συνεδριάσεις αυτής της δο-

μής. Στο ίδιο πλαίσιο, θα διεξά-

γεται ετήσια ανοικτή δημόσια δι-

άσκεψη στην οποία θα παρουσιά-

ζονται τα κύρια αποτελέσματα 

των δραστηριοτήτων των συμμετε-

χόντων και 

– τα συνολικά προβλεπόμενα μέ-

γιστα ποσά ενίσχυσης είναι σύμ-

φωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες 

των προβλεπόμενων σχεδίων και 

των κενών χρηματοδότησής τους. 

Η ενίσχυση σε μεμονωμένες επι-

Έγκριση ενίσχυσης κατασκευής μονάδας ΣΗΘΥΑ στη Βουλγαρία – SA.54042 

εκατ. ευρώ. 

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα εν λόγω 

μέτρα και τα ενέκρινε βάσει των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι η συνδυασμένη 

παραγωγή θερμότητας και ηλε-

κτρικής ενέργειας από τη νέα μο-

νάδα παραγωγής θα επιτρέψει 

την εξοικονόμηση πρωτογενούς 

ενέργειας κατά 46,5% σε σχέση 

με την ενέργεια που θα εξοικονο-

μούνταν, εάν παράγονταν χωρι-

στά θερμότητα και ηλεκτρική  

ενέργεια. Το ποσοστό αυτό αντα-

ποκρίνεται έτσι στα κριτήρια της 

Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την  

ενεργειακή απόδοση. 

Βουλγαρία – κατασκευή και λει-

τουργία μονάδας ΣΗΘΥΑ – καύσι-

μα από μη ανακυκλώσιμα αστικά 

απόβλητα – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον και την 

ενέργεια 2014 

Η Βουλγαρία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή ένα σχέδιο για τη στήρι-

ξη της κατασκευής και λειτουρ-

γίας εργοστασίου συμπαραγωγής 

υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στη 

Σόφια. Το εργοστάσιο θα παράγει 

θερμότητα και ηλεκτρισμό με δυ-

ναμικότητα περίπου 55 MW θερ-

μότητας και 19 MW ηλεκτρικής 

ενέργειας. Για την τροφοδότηση 

του εργοστασίου θα χρησιμοποι-

ούνται περίπου 180.000 τόνοι μη 

ανακυκλώσιμων αστικών αποβλή-

των. Η μονάδα, που δημιουργήθη-

κε από την εταιρεία Toplofikacia 

EAD, μια εταιρία που ανήκει πλή-

ρως στον δήμο της Σόφιας, θα 

συνδεθεί με το δίκτυο τηλεθέρ-

μανσης της Σόφιας. Η κατασκευή 

θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 

2023. 

Η δημόσια στήριξη θα αποτελείται 

από δύο διαφορετικά μέτρα: 

– άμεση επιχορήγηση, ύψους πε-

ρίπου 90,8 εκατ. ευρώ, χρηματο-

δοτούμενη από διαρθρωτικά τα-

μεία της ΕΕ που διαχειρίζεται η 

Βουλγαρία  

– δάνειο από τον δήμο Σόφιας 

στην Toplofikacia EAD με προτιμη-

σιακό επιτόκιο, ύψους περίπου 3 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705
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Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_19_6349  

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή διαπί-

στωσε ότι τα μέτρα είναι απαραί-

τητα, δεδομένου ότι το έργο δεν 

θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς 

να λάβει δημόσια στήριξη, και 

επιπλέον είναι αναλογικά, καθώς 

προβλέπεται ότι η νέα μονάδα θα 

αποφέρει εύλογο ποσοστό απόδο-

σης ενέργειας.  

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα 

μέτρα θα συμβάλουν σε καίριους 

στρατηγικούς στόχους της ΕΕ, 

ιδίως στη βελτίωση της ενεργεια-

κής απόδοσης μέσω της συνδυα-

σμένης παραγωγής ηλεκτρισμού 

και θερμότητας, χωρίς να προκα-

λούν αδικαιολόγητη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.54042 στο 

Έγκριση κροατικής ενίσχυσης για το σύστημα τηλεθέρμανσης του Ζάγκρεμπ – 

SA.53628 

Έγκριση σλοβακικών ενισχύσεων υπέρ της εταιρίας εξόρυξης άνθρακα HBP – 

SA.55038 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

θα επέλθουν από το κλείσιμο των 

ορυχείων της εν λόγω εταιρίας 

στις περιοχές Handlová και 

Nováky μέχρι το 2023. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η σλο-

βακική στήριξη της HBP έχει ως 

Σλοβακία, – εταιρία εξόρυξης 

άνθρακα HBP – κλείσιμο ορυχεί-

ων – ενίσχυση για την ελάφρυνση 

των κοινωνικών και περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων – απόφαση 

2010/787/ΕΕ για την παύση λει-

τουργίας μη ανταγωνιστικών αν-

θρακωρυχείων  

Η Σλοβακία κοινοποίησε στην  

Επιτροπή κρατικό μέτρο για την 

παροχή δημόσιας στήριξης, 

ύψους 92 εκατ. ευρώ, στην εται-

ρία εξόρυξης άνθρακα 

“Hornonitrianske bane 

Prievidza” (HBP), με σκοπό την 

ελάφρυνση των κοινωνικών και 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο 

είναι αναγκαίο και αναλογικό και 

ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των 

ενεργειακών και περιβαλλοντικών 

στόχων της ΕΕ χωρίς να προκαλεί-

ται αδικαιολόγητη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. Συνεπώς, η Επι-

τροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο 

σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον και 

την ενέργεια 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.53628 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_6546 

Κροατία – εκσυγχρονισμός συστή-

ματος τηλεθέρμανσης – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το περιβάλ-

λον και την ενέργεια 2014 

Η Κροατία κοινοποίησε στην Επιτ-

ροπή μέτρα στήριξης, ύψους 57 

εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονι-

σμό του δικτύου ζεστού νερού που 

θα πραγματοποιηθεί μέσω της 

αντικατάστασης των υποβαθμι-

σμένων αγωγών από τον δικαιού-

χο της ενίσχυσης HEP District 

Heating. 

Το έργο, το οποίο περιλαμβάνεται 

στη Συμφωνία εταιρικής σχέσης 

μεταξύ της Δημοκρατίας της Κρο-

ατίας και της Επιτροπής για τη 

χρήση των διαρθρωτικών και ε-

πενδυτικών ταμείων της ΕΕ, θα 

χρηματοδοτηθεί εν μέρει και από 

τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο θα βελτιώσει το υφιστάμενο 

σύστημα τηλεθέρμανσης, το οποίο 

τροφοδοτείται από εξαιρετικά 

αποδοτική παραγωγή θερμότητας 

και είναι, ως εκ τούτου, φιλικό 

προς το περιβάλλον. Περαιτέρω, η 

Επιτροπή έκρινε ότι το μέτρο θα 

οδηγήσει σε σημαντική εξοικονό-

μηση ενέργειας, κυρίως μειώνο-

ντας τις απώλειες θερμότητας, τις 

απώλειες επαναπλήρωσης νερού 

και το κόστος συντήρησης του 

δικτύου, καθώς και ότι θα συμβά-

λει στην εφαρμογή της πράσινης 

ευρωπαϊκής στρατηγικής μέσω 

της αύξησης της ενεργειακής  

απόδοσης και της μείωσης των 

εκπομπών επιβλαβών αερίων και 

αερίων του θερμοκηπίου. Από την 

άποψη αυτή, το μέτρο αναμένεται 

να μειώσει κατά τη διάρκεια της 

ζωής του τις συνολικές εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα κατά πε-

ρίπου 280.000 τόνους. Τέλος, η 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6349
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6349
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6349
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6546
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6546
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6546
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αριθμό υπόθεσης SA.55038 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_6546 

σκοπό να διευκολύνει τη διαδικα-

σία κλεισίματος των ανθρακωρυ-

χείων της, μέσω της παροχής οι-

κονομικής στήριξης στους εργαζό-

μενους που θα χάσουν τη δουλειά 

τους. Ειδικότερα, το επίμαχο μέ-

τρο συνίσταται στη χρηματοδότη-

ση των αποζημιώσεων απόλυσης 

που απαιτούνται να δοθούν στους 

απολυόμενους βάσει του εθνικού 

εργατικού και κοινωνικού δικαίου. 

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί για 

την εξασφάλιση ορυχείων και για 

την εκ νέου καλλιέργεια της γης 

μετά την παύση των ορυχείων. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο σλοβακικό 

μέτρο σύμφωνα με την απόφαση 

2010/787/ ΕΕ του Συμβουλίου 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 

για τη διευκόλυνση της παύσης 

λειτουργία των μη ανταγωνιστικών 

ανθρακωρυχείων.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

Έγκριση γαλλικού σχεδίου επέκτασης σήραγγας στη Μασσαλία – SA.51533 

εσόδων από τα διόδια θα οδηγού-

σε σε τέτοιου είδους υπεραντι-

στάθμιση. Κατά συνέπεια, η Επι-

τροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο 

σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 

2012. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.51533 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_6321 

Γαλλία – επέκταση της σήραγγας 

αυτοκινητοδρόμου “Prado Caré-

nage” – Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012 

Οι γαλλικές αρχές κοινοποίησαν 

στην Επιτροπή ένα σχέδιο επέκτα-

σης της σήραγγας αυτοκινητοδρό-

μου “Prado Carénage” στη Μασ-

σαλία, με σκοπό τη δημιουργία 

μας ράμπας στη σήραγγα που θα 

διευκολύνει την πρόσβαση και 

απόβαση απ’ αυτήν. 

Το κόστος του σχεδιαζόμενου 

έργου ανέρχεται σε 97 εκατομμύ-

ρια ευρώ και τα απαραίτητα κε-

φάλαια προέρχονται από την πα-

ράταση της διάρκειας της παρα-

χώρησης για περίοδο 7 ετών και 4 

μηνών υπέρ του σημερινού παρα-

χωρησιούχου, της Société Mar-

seillaise du Tunnel Prado-

Carénage Η επέκταση αυτή θα 

εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφά-

λεια, αντιμετωπίζοντας τις μεί-

ζονες προκλήσεις της κινητικότη-

τας στην καρδιά της πόλης. 

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι η πα-

ράταση της διάρκειας της παρα-

χώρησης δεν υπερβαίνει το ανα-

γκαίο μέτρο για τη χρηματοδότη-

ση του έργου της επέκτασης της 

σήραγγας και δεν οδηγεί σε υπε-

ραντιστάθμιση του παραχωρη-

σιούχου. Ειδικές ρήτρες διασφάλι-

σης εισήχθησαν επίσης στη σύμ-

βαση παραχώρησης, σε περίπτω-

ση που σημαντική μεταβολή της 

κυκλοφορίας και, συνεπώς, των 

Έγκριση πέντε μέτρων στήριξης των θαλάσσιων μεταφορών – SA.51809, 

SA.52069, SA.53496, SA.46380 & SA.46740 

μαχα καθεστώτα θα συμβάλουν 

στην ανταγωνιστικότητα του το-

μέα των θαλάσσιων μεταφορών 

της ΕΕ και θα ενθαρρύνουν την 

εγγραφή πλοίων στην Ευρώπη, 

διατηρώντας ταυτόχρονα τα υψη-

λά κοινωνικά, περιβαλλοντικά 

πρότυπα και τα πρότυπα ασφά-

λειας της Ευρώπης και εξασφαλί-

ζοντας ισότιμους όρους ανταγω-

νισμού. Συνεπώς, η Επιτροπή ενέ-

κρινε τα πέντε καθεστώτα ενισχύ-

Κύπρος – Δανία – Εσθονία – Πο-

λωνία – Σουηδία – καθεστώτα ενι-

σχύσεων –  θαλάσσιες μεταφορές 

– Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 

θαλάσσιες μεταφορές 2004 

Η Κύπρος, η Δανία, η Εσθονία, η 

Πολωνία και η Σουηδία κοινοποίη-

σαν αυτοτελώς η κάθε μία στην 

Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύ-

σεων σχετικά με τις θαλάσσιες 

μεταφορές. Ειδικότερα, η Εσθονία 

πρότεινε την καθιέρωση φόρου 

χωρητικότητας και τη δημιουργία 

καθεστώτος ναυτικών, η Κύπρος 

την παράταση της φορολογίας 

χωρητικότητας και του υφιστάμε-

νου καθεστώτος ναυτικών, η Πο-

λωνία ένα νέο καθεστώς ναυτι-

κών, η Δανία την παράταση και 

επέκταση του υφιστάμενου κα-

θεστώτος ναυτικών και η Σουηδία 

την παράταση του δικού της κα-

θεστώτος ναυτικών. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα επί-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6546
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6546
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6546
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6321
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6321
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6321
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απόφασης θα δημοσιευθεί με 

τους αριθμούς υπόθεσης SA. 

51809 (Κύπρος), SA.52069 (Δα-

νία), SA.53496 (Εσθονία), SA. 

46380 (Πολωνία) και SA.46740 

(Σουηδία) 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_19_6782 

σεων σύμφωνα με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για τις θαλάσ-

σιες μεταφορές 2004. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά το 

καθεστώτα φόρου χωρητικότητας 

στην Εσθονία και την Κύπρο, η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτά 

συμμορφώνονται με τους κανόνες 

που περιορίζουν τη φορολόγηση 

της χωρητικότητας σε επιλέξιμες 

δραστηριότητες και σκάφη. Όσον 

αφορά, περαιτέρω, τη φορολόγη-

ση των μερισμάτων των μετόχων, 

η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αμφό-

τερα τα καθεστώτα φόρου χωρη-

τικότητας της Εσθονίας και της 

Κύπρου εξασφαλίζουν ότι οι μέτο-

χοι των ναυτιλιακών εταιρειών 

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρό-

πο, όπως οι μέτοχοι σε οποιονδή-

ποτε άλλο τομέα. Τέλος, αναφορι-

κά με τα καθεστώτα ναυτικών 

στην Εσθονία, την Κύπρο, την Πο-

λωνία, τη Δανία και τη Σουηδία, η 

Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι τα 

εν λόγω κράτη μέλη συμφώνη- 

σαν να εφαρμόσουν τα οφέλη του 

αντίστοιχου καθεστώτος σε όλα 

τα σκάφη που φέρουν τη σημαία 

οποιουδήποτε κράτους μέλους 

της ΕΕ ή του ΕΟΧ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

Έγκριση στήριξης των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Αυστρία – SA.55507 

Έγκριση ολλανδικής ενίσχυσης για τις σιδηροδρομικές μεταφορές – SA.55451 

κών σιδηροδρομικών μηχανών 

φορτίου με τον πλέον πρόσφατο 

εξοπλισμό του Ενιαίου Ευρωπαϊ-

κού Συστήματος Διαχείρισης της 

Κάτω χώρες – εξοπλισμός δικτύου 

με ERTMS – Κανονισμός 2017/6 

– Κατευθυντήριες Γραμμές για  

τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 

2008 

Τον Οκτώβριο του 2019, οι Κάτω 

Χώρες κοινοποίησαν στην Επιτρο-

πή τα σχέδιά τους για τη στήριξη 

της αναβάθμισης 99 διασυνορια-

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο 

και αναλογικό για τη μεταστροφή 

από τον οδικό στον σιδηροδρομι-

κό τομέα και είναι επωφελές για 

το περιβάλλον, σύμφωνα με τους 

στόχους της ΕΕ στον τομέα των 

μεταφορών και των κρατικών  

ενισχύσεων. Βάσει των ανωτέρω, 

η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμ-

φωνα με τις κοινοτικές Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις στις σιδηρο-

δρομικές επιχειρήσεις 2008. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55507 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_6782 

Αυστρία – καθεστώς ενισχύσεων 

υπέρ σιδηροδρομικών επιχειρή-

σεων – μετατόπιση των εμπορευ-

ματικών μεταφορών από τα οδικά 

μέσα προς άλλα μέσα μεταφοράς 

– Κατευθυντήριες Γραμμές για  

τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 

2008 

Η Αυστρία θέσπισε ένα καθεστώς 

ενισχύσεων υπέρ των σιδηροδρο-

μικών επιχειρήσεων με σκοπό να 

προωθήσει τη μετατόπιση των 

εμπορευματικών μεταφορών από  

τα οδικά μέσα προς άλλα μέσα 

μεταφοράς (SA.33993/2013). Το 

εγκεκριμένο καθεστώς που είχε 

αρχική διάρκεια από  το 2013 

έως το 2017 και αρχικό προϋπο-

λογισμό 118 εκατ. ευρώ, παρατά-

θηκε, μετά από έγκριση της Επι-

τροπής, έως το 2022 με νέο προϋ-

πολογισμό 600 εκατ. ευρώ 

(SA.48390/2017). 

Η Αυστρία αποφάσισε να τροπο-

ποιήσει το υφιστάμενο καθεστώς 

και να αυξήσει τον προϋπολογι-

σμό του κατά 205,2 εκατομμύρια 

ευρώ για την περίοδο 2020-2022. 

Στόχος του τροποποιημένου κα-

θεστώτος είναι να καταστήσει τη 

χρήση των «κυλιόμενων αυτοκινη-

τοδρόμων» (σιδηροδρομικές μετα-

φορές φορτηγών με φορτηγά χα-

μηλής φόρτωσης σε ορεινές περι-

οχές) λιγότερο δαπανηρή και, συ-

νεπώς, πιο ελκυστική για τους 

φορτωτές, σε σχέση με τις οδικές 

μεταφορές. 

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη 

μορφή επιδότησης στις σιδηρο-

δρομικές επιχειρήσεις και θα συ-

νυπολογιστεί στην τιμή που κατα-

βάλλουν οι φορτωτές. Η προτεινό-

μενη τροπολογία λαμβάνει υπόψη 

το υψηλότερο εξωτερικό κόστος 

που προκαλείται από τις οδικές 

μεταφορές σε ορεινές περιοχές, 

και, επομένως, επιτρέπει υψηλότε-

ρα ποσά ενίσχυσης σε αυτές τις 

περιοχές. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6782


 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2019 

11 

ώθηση της διαλειτουργικότητας 

των σιδηροδρομικών συστημάτων 

στην ΕΕ και προωθεί τη μετάβαση 

των εμπορευματικών μεταφορών 

από τις οδικές στις σιδηροδρο-

μικές· 

– έχει χαρακτήρα κινήτρου, κα-

θώς οι ιδιοκτήτες σιδηροδρομι-

κών οχημάτων δεν θα πραγματο-

ποιούσαν την αναγκαία αναβάθμι-

ση του εξοπλισμού ERTMS των 

φορτηγών τους μηχανών χωρίς 

την υποστήριξη του κοινού. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το μέτρο σύμφωνα με τις 

κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμ-

μές σχετικά με τις κρατικές ενι-

σχύσεις στις σιδηροδρομικές επι-

χειρήσεις 2008. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55451 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_19_6223 

Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας 

(«ERTMS»). Πρόκειται για ένα σύ-

στημα ασφαλείας που εξασφαλί-

ζει τη συμμόρφωση των αμαξο-

στοιχιών με τους περιορισμούς 

ταχύτητας και τη σηματοδότηση. 

Το σύστημα αυτό αναμένεται να 

επιτρέψει τη δημιουργία ενός ενι-

αίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 

συστήματος και να αυξήσει την 

ασφάλεια και την ανταγωνιστικό-

τητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρο-

μικού τομέα. 

Ο εκτελεστικός Κανονισμός 

2017/6 της Επιτροπής σχετικά με 

το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης 

του ERTMS απαιτεί το 30% - 40% 

των αποκαλούμενων διαδρόμων 

του ευρωπαϊκού κεντρικού δικτύ-

ου να εξοπλιστεί με ERTMS έως το 

2023. Η Ολλανδία, προκειμένου 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

αυτές, σχεδιάζει να αναπτύξει την 

τελευταία έκδοση του ERTMS σε 

μεγάλο ποσοστό του βασικού εθνι-

κού σιδηροδρομικού δικτύου της, 

το οποίο αποτελεί μέρος των ευ-

ρωπαϊκών διαδρόμων κεντρικού 

δικτύου. Κατά συνέπεια, οι ιδιο-

κτήτες των μηχανών έλξης, οι  

οποίοι επένδυσαν στον εξοπλισμό 

των φορτηγών τους με προηγού-

μενες εκδόσεις του εξοπλισμού 

του ERTMS στο παρελθόν, θα πρέ-

πει τώρα να αναβαθμίσουν τον 

υφιστάμενο εξοπλισμό για να   

εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικό-

τητα με την τελευταία έκδοση του 

ERTMS, γεγονός που συνεπάγεται 

σημαντικό κόστος. 

Προς τον σκοπό αυτόν, οι ολλανδι-

κές αρχές αποφάσισαν να χορη-

γήσουν ενίσχυση με τη μορφή 

άμεσων επιχορηγήσεων στους 

ιδιοκτήτες των μηχανών, που θα 

τις χρησιμοποιούν για τη δημιουρ-

γία πρωτότυπων και σειριακών 

αναβαθμίσεων του εξοπλισμού. Η 

ενίσχυση θα συμπληρωθεί με  

επιπλέον επιχορηγήσεις, συνολι-

κού ύψους 23,8 εκατ. ευρώ, που 

χρηματοδοτούνται μέσω της διευ-

κόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώ-

πη». 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο μέτρο: 

– είναι επωφελές για το περιβάλ-

λον και την κινητικότητα, καθώς 

στηρίζει τις σιδηροδρομικές μετα-

φορές, που είναι λιγότερο ρυπογό-

νες από τις οδικές μεταφορές και 

παράλληλα θα συμβάλλει στην 

αποσυμφόρηση των δρόμων· 

– είναι αναλογικό και απαραίτητο 

για την επίτευξη των επιδιωκόμε-

νων στόχων, δηλαδή για την προ-

Έγκριση πολωνικού μέτρου για τη μείωση των θορύβων από τα βαγόνια – 

SA.55443 

κό μητρώο οχημάτων και εκμεταλ-

λεύονται εμπορευματικές μεταφο-

ρές στο πολωνικό σιδηροδρομικό 

δίκτυο. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε πως το 

μέτρο είναι αναγκαίο, καθώς, ελ-

λείψει της ενίσχυσης, οι σιδηροδ-

ρομικές επιχειρήσεις και οι ιδιο-

κτήτες των υφιστάμενων φορτωτι-

κών βαγονιών δεν θα είχαν επαρ-

κή κίνητρα για την αντικατάσταση 

του εξοπλισμού τους. Συνεπώς, η 

Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο σύμ-

φωνα με τις κοινοτικές Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για τις σιδηρο-

δρομικές επιχειρήσεις 2008. 

Πολωνία – σιδηροδρομικές μετα-

φορές – μείωση των θορύβων – 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 

σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 

2008 

Η Πολωνία σχεδιάζει να χορηγήσει 

ενισχύσεις, συνολικού προϋπολο-

γισμού 1 δισεκατομμυρίου PLN 

(περίπου 234 εκατομμύρια ευρώ), 

με σκοπό τη μείωση των θορύβων 

που εκπέμπονται κατά τη σιδη-

ροδρομική μεταφορά εμπορευμά-

των στην Πολωνία. 

Οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν μέ-

σω επιστροφής ποσοστού έως 

50% του κόστους εξοπλισμού με 

λιγότερο θορυβώδη φρένα των 

σιδηροδρομικών φορτωτικών βα-

γονιών που τέθηκαν σε κυκλοφο-

ρία στην Πολωνία πριν από την 1η 

Ιανουαρίου 2015. Ο νέος εξοπλι-

σμός θα επιτρέψει στα παλαιότε-

ρα οχήματα να έχουν μικρότερες 

εκπομπές θορύβου.  

Το εν λόγω καθεστώς είναι ανοι-

κτό σε όλες τις σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες 

φορτωτικών βαγονιών που είναι 

εγκατεστημένοι στον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο, εφόσον είναι 

εγγεγραμμένοι στο πολωνικό εθνι-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6223
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6223
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6223
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https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_6782 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55443 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

Έγκριση ενισχύσεων για βελγικούς αερολιμένες στη Φλάνδρα – SA.45139 & 

SA.45140 

Έγκριση ολλανδικής ενίσχυσης για τη διάσωση της ΑΕΒ Holding – SA.55227 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε τα 

επίμαχα μέτρα σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 

αεροπορικές μεταφορές 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 

αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 

τους αριθμούς υπόθεσης SA. 

45139 & SA.45140 στο Μητρώο 

Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότο-

πο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν τυχόν ζητήματα 

περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_6274 

Βέλγιο – εκσυγχρονισμός υποδο-

μής αερολιμένων – χορήγηση  

επενδυτικών ενισχύσεων – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τις αερο-

πορικές μεταφορές 2014 

Όσον αφορά τον αερολιμένα της 

Αμβέρσας, το Βέλγιο σχεδιάζει να 

χορηγήσει επενδυτική ενίσχυση 

ύψους 8,96 εκατομμυρίων ευρώ 

για τον εκσυγχρονισμό της υποδο-

μής ασφάλειας του αερολιμένα, 

καθώς και ενίσχυση λειτουργίας 

ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ 

για τον ιδιωτικό φορέα εκμετάλ-

λευσης του αερολιμένα. Η Επιτρο-

πή διαπίστωσε σχετικά ότι η εν 

λόγω ενίσχυση θα βελτιώσει τη 

σύνδεση από και προς την Αμβέρ-

σα που θα συμβάλει στην ανάπτυ-

ξη της πόλης και, ευρύτερα, της 

Περιφέρειας της Φλάνδρας. Επι-

πλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

η δυναμικότητα του αερολιμένα 

δεν αναμένεται να αυξηθεί σε 

βάρος άλλων αερολιμένων που 

βρίσκονται στην ίδια λεκάνη    

απορροής. Κατά συνέπεια, η ενί-

σχυση δεν είναι πιθανό να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος 

άλλων αερολιμένων. 

Όσον αφορά δε τον αερολιμένα 

της Οστάνδης-Μπριζ, το Βέλγιο 

σχεδιάζει να χορηγήσει επενδυτι-

κή ενίσχυση ύψους 2,3 εκατομμυ-

ρίων ευρώ. Επ’ αυτού, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι το μέτρο στήριξης 

θα διευκολύνει την ανάπτυξη της 

φλαμανδικής περιοχής χωρίς να 

στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 

ανταγωνισμό. 

σης έχει επιστραφεί  

β) σχέδιο αναδιάρθρωσης  

γ) σχέδιο εκκαθάρισης που θα 

τεκμηριώνει τα στάδια εκκαθάρι-

σης της δικαιούχου εντός εύλογου 

χρονικού πλαισίου, χωρίς περαιτέ-

ρω βοήθεια. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο 

μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση 

που χορηγήθηκε παράνομα, κα-

θώς δεν κοινοποιήθηκε στην Επι-

τροπή, αλλά ότι είναι συμβατό 

σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη διάσωση και ανα-

διάρθρωση μη χρηματοπιστωτι-

κών προβληματικών επιχειρήσεων 

2014. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι το δάνειο περιορί-

ζεται στις ανάγκες ρευστότητας 

Κάτω Χώρες – εταιρία παραγωγής 

ενέργειας ΑΕΒ Holding – ενίσχυση 

με τη μορφή δανείου – παράνομη 

αλλά συμβατή κρατική ενίσχυση – 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 

διάσωση και αναδιάρθρωση μη 

χρηματοπιστωτικών προβληματι-

κών επιχειρήσεων 2014 

Οι Κάτω Χώρες γνωστοποίησαν 

στην Επιτροπή ότι είχαν χορηγήσει 

ενίσχυση διάσωσης υπέρ της κρα-

τικής επιχείρησης παραγωγής 

ενέργειας από απόβλητα Afval 

Energie Bedrijf (AEB) Holding N.V. 

("AEB"). Η AEB απασχολεί πάνω 

από 400 υπαλλήλους και εκμεταλ-

λεύεται δύο μονάδες παραγωγής 

ενέργειας από απόβλητα, έναν 

προηγμένο σταθμό διαχωρισμού 

και ανακύκλωσης, μια εγκατάστα-

ση βιοαερίου, την αποθήκη επικίν-

δυνων αποβλήτων και λίγα σημεία 

συλλογής αποβλήτων εντός των 

ορίων του Δήμου του Άμστερνταμ. 

Λαμβάνοντας υπόψη την επείγου-

σα ανάγκη ρευστότητας της ΑΕΒ, 

μια κοινοπραξία τραπεζών και ο 

Δήμος του Άμστερνταμ προχώρη-

σαν στην παροχή προσωρινής 

στήριξης προς την ΑΕΒ και συνυ-

πέγραψαν δύο δανειακές συμβά-

σεις ποσού 35 εκατ. ευρώ και 80 

εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

Οι Κάτω Χώρες δεσμεύτηκαν, το 

αργότερο έξι μήνες μετά την 

έγκριση του δανείου για τη διάσω-

ση, να κοινοποιήσουν στην Επιτρο-

πή ένα από τα ακόλουθα: 

α) απόδειξη ότι το δάνειο διάσω-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6274
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6274
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6274
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ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_6302 

της εταιρίας μέχρι το τέλος του 

2019 και συμβάλλει στην επίτευ-

ξη στόχου κοινού ενδιαφέροντος. 

Από την άποψη αυτή, το μέτρο, 

επιτρέποντας στην AEB να συνεχί-

σει να λειτουργεί, θα βοηθήσει 

στο να αποφευχθεί η διακοπή της 

παροχής βασικών υπηρεσιών δια-

χείρισης αποβλήτων, η οποία έχει 

σοβαρές κοινωνικές και υγειονο-

μικές επιπτώσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55227 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

Έγκριση παράτασης ιρλανδικού καθεστώτος αναδιάρθρωσης – SA.55542 

επίμαχου καθεστώτος, σύμφωνα 

με την Τραπεζική Ανακοίνωση 

2013. 

Μέχρι τώρα, οι ιρλανδικές αρχές 

κατάφεραν να αναδιαρθρώσουν 

τις πιστωτικές ενώσεις χωρίς να 

χορηγήσουν καμία ενίσχυση βάσει 

αυτού του καθεστώτος. Η παράτα-

ση ισχύει μέχρι τις 30 Απριλίου 

2020. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55542 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_6412 

Ιρλανδία – καθεστώς αναδιάρ-

θρωσης πιστωτικών ενώσεων – 

παράταση διάρκειας ισχύος     

εγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύ-

σεων – Τραπεζική Ανακοίνωση 

2013 

Το καθεστώς εγκρίθηκε αρχικά 

τον Οκτώβριο του 2014 και παρα-

τάθηκε για τελευταία φορά τον 

Μάιο του 2019. Στόχος του κα-

θεστώτος είναι να στηρίξει τη στα-

θερότητα και τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα των πιστωτικών ενώ-

σεων και, γενικότερα, του τομέα 

της πιστωτικής ένωσης στην    

Ιρλανδία. 

Η αναδιάρθρωση συνεπάγεται τη 

συγχώνευση των πιστωτικών ενώ-

σεων που έχουν άφθονα αποθε-

ματικά με τις πιστωτικές ενώσεις 

που παρουσιάζουν έλλειμμα, χο-

ρηγώντας, εάν είναι απαραίτητο, 

εισφορά κεφαλαίου, για να κα-

λυφθεί κάθε έλλειμμα στις κεφα-

λαιακές απαιτήσεις της συγχωνευ-

μένης πιστωτικής ένωσης. Η στα-

θεροποίηση συνεπάγεται τη συν-

δρομή βιώσιμων πιστωτικών ενώ-

σεων, των οποίων τα αποθεματικά 

ήταν για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα κάτω των ορίων που 

θέτουν οι τραπεζικοί κανονισμοί. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε πως το 

μέτρο διασφαλίζει ότι οι δικαιού-

χοι θα είναι βιώσιμοι μακροπρό-

θεσμα μέσω της αναδιάρθρωσης 

ή της συγχώνευσης με υγιείς πι-

στωτικές ενώσεις και ότι οι ίδιοι οι 

δικαιούχοι θα συμβάλλουν στο 

κόστος της αναδιάρθρωσης. Επι-

πλέον, ο αντίκτυπος στον ανταγω-

νισμό είναι περιορισμένος, επειδή 

οι πιστωτικές ενώσεις είναι μικρές 

και ασχολούνται μόνο με τα μέλη 

τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

ενέκρινε την παράταση ισχύος του 

Έγκριση ανακεφαλαιοποίησης της γερμανικής κρατικής τράπεζας NordLB – 

SA.49094 

φαλαιοποίησης είναι: (i) να διατη-

ρήσει την τράπεζα υπό την ιδιο-

κτησία του Δημοσίου, (ii) να ενι-

σχύσει την κεφαλαιακή θέση της 

τράπεζας, (iii) να εξασφαλίσει 

στην τράπεζα επαρκές κεφαλαια-

κό απόθεμα, και (iv) να εφαρμό-

σει τα κατάλληλα διαρθρωτικά 

μέτρα, για να εξασφαλίσει ότι η 

τράπεζα θα συνεχίσει να λειτουρ-

γεί αποδοτικά. 

Γερμανία – ανακεφαλαιοποίηση 

τράπεζας – κριτήριο ΦΟΑ – ανυ-

παρξία ενίσχυσης 

Η Norddeutsche Landesbank - 

Girozentrale (NordLB) ανήκει σε 

δύο γερμανικά ομοσπονδιακά 

κρατίδια (στο ομόσπονδο κρατίδιο 

της Κάτω Σαξονίας και στο κρατί-

διο της Σαξονίας-Άνχαλτ) και σε 

διάφορες κρατικές τοπικές υπη-

ρεσίες ταμιευτηρίου. Στις αρχές 

του 2019, μετά την πώληση ενός 

χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμε-

νων δανείων, η τράπεζα κατέγρα-

ψε ζημίες σε μία από τις επιχειρη-

ματικές της γραμμές, δηλαδή στη 

χρηματοδότηση πλοίων. 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή την πρόθεσή της να προ- 

βεί σε ανακεφαλαιοποίηση της 

NordLB σύμφωνα με τους όρους 

της αγοράς. Ο στόχος της ανακε-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6302
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6302
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6302
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6412
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6412
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6412
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απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.49094 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_19_6684 

Προς τον σκοπό αυτόν, τα δύο 

γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια 

της Κάτω Σαξονίας και της Σαξο-

νίας-Άνχαλτ και το Πρόγραμμα 

Θεσμικής Προστασίας της κρατι-

κής Γερμανικής Ένωσης Ταμιευτη-

ρίων (DSGV) σχεδιάζουν να εφαρ-

μόσουν ορισμένα μέτρα για τη 

NordLB. Ειδικότερα, σχεδιάζουν 

να επενδύσουν συνολικά περίπου 

2,8 δισ. ευρώ στη NordLB στα 

τέλη του 2019. Επιπλέον, το ομό-

σπονδο κρατίδιο της Κάτω Σαξονί-

ας σχεδιάζει να παράσχει εγγυή-

σεις περιουσιακών στοιχείων που 

συνεπάγονται εισφορά κεφαλαίου 

ύψους 0,8 δισ. ευρώ στη NordLB, 

έναντι αντίστοιχης προμήθειας. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα σχε-

διαζόμενα μέτρα θα υλοποιηθούν 

με όρους αγοράς, πράγμα που 

σημαίνει ότι το κράτος θα λάβει 

για τα μέτρα υπέρ της NordLB 

προμήθεια ανάλογη με εκείνην 

ενός ιδιώτη επιχειρηματία που 

δρα υπό τις ίδιες συνθήκες. Συνε-

πώς, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

τα επίμαχα μέτρα πληρούν το κρι-

τήριο ΦΟΑ και, επομένως, δεν 

συνιστούν κρατικές ενισχύσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

ΔΕΕ C-332/18 P, Μυτιληναίος/

Επιτροπή, 11.12.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – κρατικές 

ενισχύσεις – παραγωγή αλουμι-

νίου – προτιμησιακό τιμολόγιο 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

βάσει σύμβασης – απόφαση κη-

ρύσσουσα την ενίσχυση συμβατή 

με την εσωτερική αγορά – καταγ-

γελία της συμβάσεως – αναστολή 

των συνεπειών της καταγγελίας με 

απόφαση ασφαλιστικών μέτρων  

Νομικό Ζήτημα 

Ο δικαιούχος μιας ενίσχυσης δεν 

έχει δικαιώματα άμυνας κατά τη 

διάρκεια της επίσημης διαδικα-

σίας έρευνας, αλλά έχει τη δυνα-

τότητα να υποβάλει τις παρατηρή-

σεις του. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=el&td=ALL&num=C-

332/18%20P 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΕ C-385/18, Arriva Italia κ.λπ., 

19.12.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – κρα-

τικές ενισχύσεις – προβληματική 

δημόσια σιδηροδρομική επιχείρη-

ση – συνέχιση των δραστηριοτή-

των της δημόσιας σιδηροδρομικής 

επιχείρησης – χορήγηση χρηματι-

κού ποσού και συμμετοχή στο κε-

φάλαιο – μεταβίβαση στο κεφά-

λαιο άλλης δημόσιας επιχείρησης 

– κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή  

Νομικό Ζήτημα 

Η μεταβίβαση των μετοχών του 

κράτους στο κεφάλαιο μιας δημό-

σιας επιχείρησης, που αντιμετωπί-

ζει σοβαρές οικονομικές δυσχέ-

ρειες, προς μία άλλη δημόσια επι-

χείρηση, χωρίς αντιπαροχή, αλλά 

με τον όρο να αναλάβει η τελευ-

ταία την υποχρέωση να μεριμνή-

σει για την εξυγίανση της πρώτης 

επιχείρησης συνιστά, καταρχήν, 

κρατική ενίσχυση. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=T-

778/17 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-812/14 RENV, BPC Lux 2 

κ.λπ./Επιτροπή, 19.12.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – ενισχύσεις 

που χορηγήθηκαν από τις πορτο-

γαλικές αρχές για την εξυγίανση 

του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

Banco Espírito Santo – δημιουρ-

γία και κεφαλαιοποίηση ενδιάμε-

σης τράπεζας – απόφαση κηρύσ-

σουσα την ενίσχυση συμβατή – 

έλλειψη εννόμου συμφέροντος – 

απαράδεκτο 

Νομικό Ζήτημα 

Κάτοχοι ομολόγων χρηματοπιστω-

τικού ιδρύματος που τίθεται σε 

καθεστώς εξυγίανσης με έγκριση 

της Επιτροπής και βάσει του οποί-

ου απομειώνεται το σύνολο της 

αξίας των ομολόγων τους, δεν 

έχουν άμεσο έννομο συμφέρον να 

ζητήσουν την ακύρωση της από-

φασης της Επιτροπής, επειδή από 

το επίμαχο μέτρο επηρεάζεται 

μόνον η οικονομική και όχι και η 

νομική τους κατάσταση. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?language=en&num=T-

812/14%20RENV 
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 Νομικό Ζήτημα 

Το κριτήριο «διαχωρισμού» των 

δραστηριοτήτων μια επιχείρησης 

εφαρμόζεται μόνο στην ειδική 

περίπτωση κατά την οποία ορι-

σμένες δραστηριότητες δημόσιου 

φορέα δεν εμπίπτουν, ως τέτοιες, 

στην άσκηση δημοσίας εξουσίας 

και πρέπει να θεωρούνται, μεμο-

νωμένα, ως οικονομικές δραστη-

ριότητες.  

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=C-

687/17%20P 

 

ΔΕΕ C-585/17, Dilly's Wellnessho-

tel, 14.11.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – κρα-

τικές ενισχύσεις – τροποποίηση 

εγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύ-

σεων – άρθρο 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ – 

υποχρέωση κοινοποίησης – 

ΓΑΚ  651/2014 – χρονικό πεδίο 

εφαρμογής του ΓΑΚ – τύπος υπο-

λογισμού για μερική επιστροφή 

φόρων επί της ενέργειας 

Νομικό Ζήτημα 

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν βά-

σει καθεστώτος ενισχύσεων πριν 

από τη θέση σε εφαρμογή του 

ΓΑΚ 651/2014 και πληρούν τις 

προϋποθέσεις που θέτει ο εν λόγω 

Κανονισμός, μπορούν να τύχουν 

απαλλαγής από την υποχρέωση 

κοινοποίησης του άρθρου 108 

παρ. 3 ΣΛΕΕ. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=C-

585/17 

 

 
ΔΕΕ C-687/17 P, Aanbesteding-

skalender/Επιτροπή, 07.11.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – κρατικές ενι-

σχύσεις – ενισχύσεις χορηγηθεί-

σες από τις ολλανδικές αρχές για 

τη δημιουργία και την εισαγωγή 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

προμηθειών TenderNed – το μέ-

τρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση  
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 

Ευρωπαϊκού Δικαίου 

εκδίδεται από το έτος 

1981 από το ΚΔΕΟΔ σε 

συνεργασία με τον Δικη-

γορικό Σύλλογο Θεσσα-

λονίκης 4 φορές το χρό-

νο στην ελληνική γλώσ-

σα, ενώ από το 2004 

εκδίδεται ετησίως ένα 

πέμπτο ξενόγλωσσο 

τεύχος. Αντικείμενό της 

αποτελεί το σύνολο του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου, 

καθώς και οι τομείς της 

προστασίας των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς δικαίου, 

δημόσιου και ιδιωτικού. 

Ειδικά τεύχη παρουσιά-

ζουν αφιερώματα σε 

θέματα ιδιαίτερου ενδι-

αφέροντος, όπως λ.χ. η 

Σύμβαση των Βρυξελ-

λών, η ραδιοτηλεόραση, 

το περιβάλλον, οι συμ-

βάσεις δημόσιων 

έργων, η εκπαίδευση 

και η διαφήμιση. 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσα-

λονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δι-

καίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, 

που παρέχει στο Υπουργείο Οικονομίας  και 

Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών 

αλλά και σε όλους τους δημόσιους φορείς 

νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατι-

κές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι 

νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δί-

καιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή 

συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλά-

δας των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο 

στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστρο-

φής των παράνομων ενισχύσεων. 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

Ικάρων 1  (ΤΘ 14) 551 02  Καλαμαριά 

Τηλ.: 2310 486947,  Fax: 2310 476105 

e-mail: moke@cieel.gr                       

http://moke.cieel.gr 
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