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Δημοσίευση του Πίνακα αποτελεσμάτων 
(Scoreboard) για τις κρατικές ενισχύσεις 
του 2019 

νων εναπόκειται στην ευθύ-
νη των κρατών μελών. 

Ο ετήσιος Πίνακας αποτελε-
σμάτων αποτελεί το μέσο 
συγκριτικής αξιολόγησης 
της Επιτροπής για τις κρατι-
κές ενισχύσεις που χορη-
γούν τα κράτη μέλη, καθώς 
και μία διαφανή και δημό-
σια προσβάσιμη πηγή πλη-
ροφοριών για τη συνολική 
κατάσταση των κρατικών 
ενισχύσεων στα κράτη μέλη 
και τις δραστηριότητες ελέγ-
χου των κρατικών ενισχύ-
σεων εκ μέρους της Επιτρο-
πής.  

Σημειώνεται ότι από τον Πί-
νακα αυτόν εξαιρούνται τα 
μέτρα που βρίσκονται ακό-

Ετήσιος Πίνακας αποτελε-
σμάτων (Scoreboard) 2020 
– αύξηση του ποσού των 
χορηγούμενων ενισχύσεων – 
αύξηση ενισχύσεων που 
απαλλάσσονται από κοινο-
ποίηση βάσει ΓΑΚ 651/ 
2014 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Kανονισμού (ΕΚ) 794/2004 
«Διαβίβαση και δημοσίευση 
των ετήσιων εκθέσεων», η 
Επιτροπή πρέπει να δημοσι-
εύει κάθε χρόνο έναν Πίνα-
κα αποτελεσμάτων (Score-
board) για τις κρατικές ενι-
σχύσεις που χορηγήθηκαν, 
βάσει των ετήσιων εκθέ-
σεων δαπανών που υποβάλ-
λουν τα κράτη μέλη. Η ακρί-
βεια των σχετικών δεδομέ-
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Αποτελέσματα αξιολόγησης κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία 

ση και μελέτη που διεξήχθη από 
εξωτερικό σύμβουλο. 

Βάσει του εγγράφου εργασίας 
που συνέταξε η Επιτροπή, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, 
προκύπτει ότι, συνολικά, οι υφι-
στάμενοι κανόνες λειτουργούν 
καλά, είναι κατάλληλοι για την 
επίτευξη των προαναφερόμενων 
στόχων και ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των σχετικών τομέων.  

Ωστόσο, ενδέχεται να είναι απα-
ραίτητες ορισμένες στοχοθετημέ-
νες προσαρμογές, προκειμένου να 
ευθυγραμμιστούν οι ισχύοντες 
κανόνες με τις τρέχουσες προτε-
ραιότητες της ΕΕ, ιδίως τη μελλο-
ντική ΚΓΠ και την ευρωπαϊκή Πρά-
σινη Συμφωνία. Από την άποψη 
αυτή, η αξιολόγηση έδειξε ότι ορι-
σμένοι κανόνες φαίνεται να είναι 
ξεπερασμένοι, π.χ. όσον αφορά 
τις ενισχύσεις σε τομείς που υπό-
κεινται σε όρια παραγωγής, δεδο-
μένου ότι τα όρια αυτά καθορίζο-

Απαλλακτικός Κανονισμός 702/ 
2014 –  Κατευθυντήριες Γραμμές 
2014 στους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας και στις αγρο-
τικές περιοχές –  αξιολόγηση κα-
νόνων κρατικών ενισχύσεων –    
δημοσίευση αποτελεσμάτων – 
fitness check 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιο-
λόγηση των κανόνων για τις κρατι-
κές ενισχύσεις για τη γεωργία, τη 
δασοκομία και τις αγροτικές πε-
ριοχές, στο πλαίσιο του συνεχούς 
ελέγχου (“fitness check”) που έχει 
αναλάβει. Συγκεκριμένα, αξιολό-
γησε τον Κανονισμό απαλλαγής 
ανά κατηγορία γεωργικών προϊό-
ντων 702/2014 και τις Κατευθυ-
ντήριες Γραμμές 2014 στους το-
μείς της γεωργίας και της δασοκο-
μίας και στις αγροτικές περιοχές. 
Η Επιτροπή αποφάσισε πρόσφατα 
την παράταση της ισχύος αυτών 
των κανόνων έως τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2022. 

Η αξιολόγηση αφορούσε, ειδικότε-
ρα, την εφαρμογή και την αποτε-
λεσματικότητα του παραπάνω 
απαλλακτικού Κανονισμού και των 
Κατευθυντήριων Γραμμών, που 
άρχισαν να ισχύουν τον Ιούλιο του 
2014, και είχαν ως στόχο: 

α. την ελαχιστοποίηση των στρε-
βλώσεων του ανταγωνισμού και 
του εμπορίου στον γεωργικό και 
δασικό τομέα, 

β. τη διασφάλιση συνοχής των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύ-
σεις στον γεωργικό τομέα με βάση 
την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) 
και, ιδίως, των στόχων αγροτικής 
ανάπτυξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ 
και 

γ. την απλοποίηση διαδικασιών 
και τη μείωση του διοικητικού 
κόστους. 

Η αξιολόγηση της Επιτροπής πε-
ριελάμβανε εσωτερικές αναλύ-
σεις, ανοιχτή δημόσια διαβούλευ-

των κρατών μελών σε στόχους 
κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέρο-
ντος, καθώς περίπου το 51% των 
συνολικών δαπανών (69,1 δισεκα-
τομμύρια ευρώ) χορηγήθηκε για 
τη στήριξη περιβαλλοντικών έρ-
γων και έργων εξοικονόμησης 
ενέργειας, 10% (13,9 δισεκατομ-
μύρια ευρώ) για έρευνα, ανάπτυ-
ξη και καινοτομία και 8,5% (11,5 
δισεκατομμύρια ευρώ) για την 
περιφερειακή ανάπτυξη. 

Τα στοιχεία σχετικά με τις δαπά-
νες για τις κρατικές ενισχύσεις 
που συγκεντρώθηκαν από τη ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής είναι 
διαθέσιμα στην ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων της. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_21_2983  

μη υπό εξέταση, μέτρα που χορη-
γούνται βάσει των κανόνων για τις 
de minimis ενισχύσεις,  το μεγα-
λύτερο μέρος των ενισχύσεων 
προς σιδηροδρομικές επιχειρή-
σεις, οι ΥΓΟΣ και τα καθεστώτα 
που έχουν εγκριθεί βάσει Προσω-
ρινών Πλαισίων της Επιτροπής, για 
τα οποία οι αντίστοιχες νομικές 
βάσεις επιβάλλουν περιορισμένες 
και ξεχωριστές υποχρεώσεις υπο-
βολής εκθέσεων από τα κράτη 
μέλη.  

Ο Πίνακας αποτελεσμάτων 2020 
περιλαμβάνει τα ποσά των ενισχύ-
σεων που διέθεσαν τα 27 κράτη 
μέλη της ΕΕ και το ΗΒ. από την 1η 
Ιανουαρίου 2019 έως τις 31 Δε-
κεμβρίου 2019. Σύμφωνα με τις 
εκθέσεις δαπανών που υπέβαλαν 
τα κράτη μέλη για το 2019, οι 
δαπάνες κρατικών ενισχύσεων 
αυξήθηκαν το 2019, τόσο σε από-
λυτα ποσά όσο και σε σχέση με το 
ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, το 2019, τα 
κράτη μέλη δαπάνησαν 134,6 

δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 
0,81% του ΑΕΠ, για κρατικές ενι-
σχύσεις σε επίπεδο ΕΕ. Το ποσο-
στό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 
περίπου 3,6% (130 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ) σε σύγκριση με τις δα-
πάνες του 2018.  

Περαιτέρω, από τα στοιχεία αυτά 
προκύπτει ότι τα κράτη μέλη εξα-
κολούθησαν να χρησιμοποιούν 
τον ΓΑΚ 651/2014 και το 2019 
και, μάλιστα, το συνολικό ποσό 
των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν 
βάσει ΓΑΚ αυξήθηκε κατά 7,8% 
σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, 
εφαρμόστηκαν συνολικά 1.473 
νέα μέτρα ΓΑΚ, χωρίς προηγούμε-
νη κοινοποίηση στην Επιτροπή, 
που αντιστοιχούν στο 95,5% όλων 
των νέων μέτρων κρατικής ενίσχυ-
σης. 

Στον Πίνακα αποτελεσμάτων 
2020 αποτυπώνεται, ακόμη, ο 
θετικός αντίκτυπος της πολιτικής 
κρατικών ενισχύσεων της Επιτρο-
πής όσον αφορά την επένδυση 
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που, με σκοπό να θεσπίσει αναθε-
ωρημένους κανόνες έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022, οπότε λήγουν 
οι υπό αξιολόγηση κανόνες. 

Στις αρχές του επόμενου έτους, η 
Επιτροπή θα δημοσιεύσει σχέδιο 
του αναθεωρημένου απαλλακτι-
κού Κανονισμού για τη γεωργία 
και νέες Κατευθυντήριες Γραμ-
μές, προκειμένου τα ενδιαφερό-
μενα μέρη να υποβάλουν τις πα-
ρατηρήσεις τους. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_2330  

νται στην προηγούμενη νομοθεσία 
της ΚΓΠ η οποία δεν ισχύει πλέον. 
Επίσης, ορισμένοι ορισμοί και 
όροι στους υφιστάμενους κανόνες 
θέτουν συνεχώς ζητήματα ερμη-
νείας (π.χ. ο ορισμός των προστα-
τευόμενων ζώων που προκαλούν 
ζημίες) και, ως εκ τούτου, θα πρέ-
πει να αποσαφηνισθούν περαιτέ-
ρω. Τέλος, ορισμένες απαιτήσεις 
βάσει των υφιστάμενων κανόνων, 
ιδίως εκείνες που σχετίζονται με 
τις ενισχύσεις για επιδοτούμενες 
υπηρεσίες, όπως οι δράσεις ενη-
μέρωσης, φαίνεται να είναι πολύ 
περίπλοκες. 

Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
κατά την επανεξέταση των υφι-
στάμενων κανόνων. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει τη 

δυνατότητα επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής του απαλλακτικού 
Κανονισμού 702/2014 για τη γε-
ωργία, δηλαδή επιπλέον μέτρα 
που θα μπορούσαν να εφαρμο-
στούν απευθείας από τα κράτη 
μέλη, χωρίς να απαιτείται προη-
γούμενη κοινοποίηση και έγκρισή 
τους από την Επιτροπή, με σκοπό 
την περαιτέρω απλοποίηση του 
υπάρχοντος πλαισίου. Επιπροσθέ-
τως, η Επιτροπή θα εξετάσει πιθα-
νές στοχοθετημένες αλλαγές 
στους κανόνες για τη βελτίωση 
των κινήτρων για τους αγρότες, 
ώστε να συμμετάσχουν σε δρα-
στηριότητες που ευνοούν τη βιο-
ποικιλότητα και την προστασία 
του κλίματος.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προ-
χωρήσει στην εκτίμηση αντικτύ-

Δημόσια διαβούλευση για τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και 
την ενέργεια 

του κλίματος και του περιβάλλο-
ντος, καθώς και ότι θα περιορίζε-
ται σε ό,τι είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών 
στόχων και δεν θα στρεβλώνει τον 
ανταγωνισμό· 

στην ευθυγράμμιση και δια-
σφάλιση της συνοχής με τη σχετι-
κή νομοθεσία και τις πολιτικές της 
ΕΕ στους τομείς του περιβάλλο-
ντος και της ενέργειας, μεταξύ 
άλλων με τη σταδιακή κατάργηση 
των επιδοτήσεων για τα ορυκτά 
καύσιμα, ιδίως για τα περισσότε-
ρο ρυπογόνα, για τα οποία, δεδο-
μένων των σημαντικών αρνητικών 
περιβαλλοντικών τους επιπτώσε-
ων, δεν είναι πιθανό να υπάρξει 
θετική αξιολόγηση από την Επι-
τροπή βάσει των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις.  

Τα μέτρα που περιλαμβάνουν 
νέες επενδύσεις σε φυσικό αέριο 
θα καλύπτονται από τις Κατευθυ-
ντήριες Γραμμές, μόνον εφόσον 
αποδεικνύεται ότι οι επενδύσεις 
είναι συμβατές με τους κλιματι-
κούς στόχους της ΕΕ για το 2030 
και το 2050. 

Δημόσια διαβούλευση – αναθεώ-
ρηση Κατευθυντηρίων Γραμμών 
για το περιβάλλον και την ενέργεια 
– fitness check 

Η Επιτροπή,  στο πλαίσιο του συνε-
χούς ελέγχου των κανόνων κρατι-
κών ενισχύσεων (“fitness check”), 
πρότεινε ένα σχέδιο αναθεώρη-
σης των Κατευθυντήριων Γραμ-
μών  για την ενέργεια και το περι-
βάλλον 2014, οι οποίες θα μετο-
νομαστούν σε «Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις κρατικές ενισχύ-
σεις στους τομείς του κλίματος, 
της ενέργειας και του περιβάλλο-
ντος», προκειμένου να δοθεί 
έμφαση στη σημασία της προστα-
σίας του κλίματος.  

Οι κυριότερες αλλαγές που προτά-
θηκαν στοχεύουν: 

στη διεύρυνση του πεδίου ε-
φαρμογής των Κατευθυντήριων 
Γραμμών, ώστε να καταστεί δυνα-
τή η παροχή στήριξης σε νέους 
τομείς (π.χ. καθαρή κινητικότητα, 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 
κυκλικότητα και βιοποικιλότητα) 
και σε όλες τις τεχνολογίες που 

μπορούν να συμβάλουν στην υλο-
ποίηση της Πράσινης Συμφωνίας 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
στήριξης για τις ΑΠΕ. Οι αναθεω-
ρημένοι κανόνες προτείνεται να 
επιτρέπουν εν γένει ποσά ενίσχυ-
σης που θα καλύπτουν έως και το 
100% του χρηματοδοτικού κενού 
και να θεσπίσουν νέα μέσα ενί-
σχυσης, όπως οι συμβάσεις επί 
διαφοράς για τον άνθρακα· 

στην αύξηση της ευελιξίας και 
τον εξορθολογισμό των υφιστάμε-
νων κανόνων, με την εισαγωγή 
απλουστευμένης αξιολόγησης των 
οριζόντιων μέτρων στο πλαίσιο 
ενός ενιαίου τμήματος των Κατευ-
θυντήριων Γραμμών και με την 
κατάργηση της απαίτησης για 
μεμονωμένες κοινοποιήσεις μεγά-
λων πράσινων έργων στο πλαίσιο 
καθεστώτων ενισχύσεων που 
έχουν προηγουμένως εγκριθεί 
από την Επιτροπή· 

στη θέσπιση διασφαλίσεων, 
ώστε να υπάρχει βεβαιότητα ότι η 
ενίσχυση θα κατευθυνθεί αποτε-
λεσματικά εκεί όπου χρειάζεται 
για τη βελτίωση της προστασίας 
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εντός οκτώ εβδομάδων, έως τις 2 
Αυγούστου 2021. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
el/ip_21_2784  

Το σχέδιο των νέων Κατευθυντή-
ριων Γραμμών και όλες οι πληρο-
φορίες σχετικά με τη δημόσια 
διαβούλευση, καθώς και περισσό-
τερες λεπτομέρειες σχετικά με τις 
προτεινόμενες αλλαγές είναι δια-
θέσιμες στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση:  

https://ec.europa.eu/competition
-policy/public-consultations/2021
-ceeag_en  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν 
να συμμετέχουν στη διαβούλευση 

Δημόσια διαβούλευση για τις Κατευθυντήριες Γραμμές χρηματοδότησης επιχει-
ρηματικού κινδύνου 

«καινοτόμων μεσαίων κεφαλαίων» 
στο σχέδιο των νέων Κατευθυντή-
ριων Γραμμών θα ευθυγραμμίζε-
ται πλέον με τον ορισμό των 
«καινοτόμων επιχειρήσεων» στο 
πλαίσιο του ΓΑΚ, ώστε οι εταιρίες 
να θεωρούνται «καινοτόμες» υπό 
τις ίδιες προϋποθέσεις στο πλαί-
σιο και των δύο συνόλων κανό-
νων), 

δ) εξορθολογισμός της δομής των 
Κατευθυντήριων Γραμμών, μέσω 
της ενοποίησης σε ένα μόνο τμή-
μα των απαιτήσεων για την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση που πρέπει 
να υποβάλει το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος στην Επιτροπή, προ-
κειμένου να αποδείξει γιατί το 
μέτρο ενίσχυσης είναι απαραίτη-
το, κατάλληλο και αναλογικό (οι 
απαιτήσεις αυτές επί του παρό-
ντος περιλαμβάνονται σε διαφο-
ρετικές ενότητες). Με αυτόν τον 
τρόπο αναμένεται να ενισχυθεί η 
αναγνωσιμότητα των Κατευθυντή-
ριων Γραμμών, διευκολύνοντας 
έτσι την εφαρμογή τους και παρέ-
χοντας μεγαλύτερη σαφήνεια στα 
κράτη μέλη. 

Το σχέδιο των νέων Κατευθυντή-
ριων Γραμμών χρηματοδότησης 
κινδύνων και όλες οι λεπτομέρειες 
σχετικά με τη δημόσια διαβούλευ-
ση, συμπεριλαμβανομένων περισ-
σότερων λεπτομερειών σχετικά με 
τις προτεινόμενες αλλαγές, είναι 
διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:  
https://ec.europa.eu/competition
-policy/public-consultations/2021
-risk-finance_en  

Εκτός από τη δημόσια διαβούλευ-
ση, το σχέδιο αυτών των Κατευθυ-

Δημόσια διαβούλευση – αναθεώ-
ρηση Κατευθυντηρίων Γραμμών 
για την προώθηση των επενδύσε-
ων χρηματοδότησης επιχειρηματι-
κού κινδύνου – ΜΜΕ – εταιρίες 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης – fit-
ness check 

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 
χρηματοδότηση επιχειρηματικών 
κινδύνων 2014 στοχεύουν στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ και των εταιριών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης στη χρηματοδό-
τηση. Στοχεύουν, ιδίως, σε καινο-
τόμες ΜΜΕ και ορισμένους τύ-
πους μεσαίων κεφαλαίων στα 
πρώτα στάδια της ανάπτυξής 
τους, κατά τα οποία ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην 
απόκτηση πρόσβασης στη χρημα-
τοδότηση, παρά το επιχειρηματικό 
δυναμικό τους. Για την αντιμετώ-
πιση τέτοιων αδυναμιών της αγο-
ράς, οι εν λόγω Κατευθυντήριες 
Γραμμές επιτρέπουν στα κράτη 
μέλη, υπό προϋποθέσεις και προ-
κειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό 
το κενό χρηματοδότησης, να προ-
σελκύσουν, μέσω της παροχής 
κρατικής ενίσχυσης, πρόσθετες 
επενδύσεις σε επιλέξιμες ΜΜΕ και 
εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίη-
σης. 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του συνε-
χούς ελέγχου των κανόνων κρατι-
κών ενισχύσεων (“fitness check”), 
διενήργησε αξιολόγηση των ισχυ-
ουσών Κατευθυντήριων Γραμμών 
χρηματοδότησης επιχειρηματικών 
κινδύνων 2014. Η αξιολόγηση 
έδειξε ότι οι τρέχουσες διατάξεις 
των Κατευθυντήριων Γραμμών 
λειτουργούν καλά και είναι γενικά 
κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο 

σκοπό. 

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο που υπέ-
δειξε η αξιολόγηση, η Επιτροπή 
προτείνει ορισμένες στοχοθετημέ-
νες αλλαγές στους ισχύοντες κα-
νόνες και, συγκεκριμένα: 

α) περαιτέρω αποσαφήνιση ορι-
σμένων εννοιών, ιδίως όσον αφο-
ρά τα αποδεικτικά στοιχεία που 
απαιτούνται για την τεκμηρίωση 
της ύπαρξης συγκεκριμένου χρη-
ματοδοτικού κενού στην αγορά ή 
άλλων σχετικών εμποδίων στην 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, 
σύμφωνα με την υπάρχουσα πρα-
κτική. Από την άποψη αυτή, ο 
έλεγχος καταλληλότητας έδειξε 
ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στον ποσοτικό προσδιο-
ρισμό του χάσματος χρηματοδό-
τησης. Ως εκ τούτου, στο σχέδιο 
των νέων Κατευθυντήριων Γραμ-
μών προτείνεται ο περιορισμός 
της ανάγκης ανάλυσης του ελλεί-
ματος χρηματοδότησης για τα 
μέτρα ενίσχυσης χρηματοδότησης 
κινδύνου με μεγάλο προϋπολογι-
σμό, όπως εκείνα που καλύπτουν 
ποσά άνω των 15 εκατομμυρίων 
ευρώ ανά μεμονωμένο δικαιούχο, 

β) έμφαση στις διατάξεις σχετικά 
με τη συμβατότητα των ενισχύσε-
ων χρηματοδότησης επιχειρηματι-
κού κινδύνου προς αποφυγή πε-
ριττών αλληλοεπικαλύψεων με την 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετι-
κά με την έννοια της ενίσχυσης 
2016, 

γ) εξορθολογισμός των υφιστάμε-
νων διατάξεων και ευθυγράμμιση 
ορισμένων ορισμών με εκείνους 
που περιλαμβάνονται στον ΓΑΚ 
651/2014 (π.χ. ο ορισμός των 
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επιχειρηματικών κινδύνων αναμέ-
νεται να γίνει κατά το τελευταίο 
τρίμηνο του 2021. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_2588  

ντήριων Γραμμών θα συζητηθεί, 
επίσης, σε μια συνάντηση μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών 
μελών κατά το δεύτερο μισό της 
περιόδου διαβούλευσης. Αυτή η 
διαδικασία θα διασφαλίσει ότι 
τόσο τα κράτη μέλη όσο και τα 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν 
επαρκείς ευκαιρίες να σχολιά-
σουν το σχέδιο πρότασης της Επι-
τροπής.  

Η έγκριση των νέων Κατευθυντή-
ριων Γραμμών χρηματοδότησης 
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Έγκριση ελληνικού σχεδίου αξιολόγησης καθεστώτος βάσει ΓΑΚ –  SA.61580 

κού επιτρεπόμενου ποσού ενίσχυ-
σης, ελαφρύνσεις φόρου εισοδή-
ματος, επιδοτήσεις χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης (είτε με τη μορφή 
φοροαπαλλαγής είτε με τη μορφή 
χρηματοδοτικής επιχορήγησης σε 
δόσεις), επιδοτήσεις μισθού (με τη 
μορφή χρηματοδοτικής επιχορήγη-
σης σε δόσεις). Σύμφωνα με το 
ειδικό μέρος, μπορεί να χορηγείται 
οικονομική επιχορήγηση έως και 
100% του συνολικού επιτρεπόμε-
νου ποσού ενίσχυσης με βάση είτε 
τη γεωγραφική θέση είτε τη μορ-
φή/απόδοση της επιχείρησης. 

Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης 
λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά 
επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης 
των επιμέρους περιοχών, βάσει του 
ελληνικού χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων 2017-2020 που παρα-
τάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2021. Ειδικότερα, η μέγιστη 
ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 
25% έως 35% για τις περιοχές «α» 
και από 10% έως 20% για τις πε-
ριοχές «γ». 

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται 
μέσω δημοσίευσης τακτικών προ-
κηρύξεων για υποβολή αιτήσεων. 
Κάθε επιλογή έργου βασίζεται σε 
κριτήρια που καθορίζονται και δη-
μοσιεύονται εκ των προτέρων. 

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, 
το προβλεπόμενο πρόγραμμα για 
την αξιολόγηση αποτελείται από τις 
ακόλουθες φάσεις: 

1. Προκαταρκτική ανάλυση των 
συλλεχθέντων δεδομένων της 
έρευνας: Αύγουστος 2021 

2.  Ενοποιημένη έκδοση του σχεδί-
ου αξιολόγησης και για τα δύο 
προγράμματα και την 1η ετήσια 
έκθεση: Δεκέμβριος 2021 

Ελλάδα – έγκριση σχεδίου αξιολό-
γησης καθεστώτος ενισχύσεων 
βάσει ΓΑΚ 651/2014 – Επιχειρη-
ματικότητα των Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων 

Η Ελλάδα υπέβαλε συνοπτικές πλη-
ροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 
11 στοιχείο α του Γενικού Απαλλα-
κτικού Κανονισμού 651/2014, για 
την ενσωμάτωση του σχεδίου αξιο-
λόγησης του καθεστώτος ενισχύσε-
ων για την Επιχειρηματικότητα των 
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρή-
σεων (ΜΜΕ) (SA.55082/2019, 
όπως τροποποιήθηκε με το 
SA.61585/2021) στο εγκεκριμένο 
σχέδιο αξιολόγησης για το καθε-
στώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρη-
ματικότητα» του Ν. 4399/2016 
βάσει του ΓΑΚ 651/2014 
(SA.47412/2018) και για την αύ-
ξηση του προϋπολογισμού του κα-
θεστώτος για την Επιχειρηματικό-
τητα των ΜΜΕ και την παράταση 
της διάρκειας ισχύος του από το 
2019 έως το τέλος του 2021. 

Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος προϋ-
πολογισμός του καθεστώτος για 
την Επιχειρηματικότητα των ΜΜΕ 
θα ανέρχεται πλέον σε 770 εκα-
τομμύρια ευρώ (ισοδύναμο με 257 
εκατ. ευρώ τον χρόνο) από 666 
εκατ. ευρώ που ίσχυε προηγουμέ-
νως, οπότε, βάσει του άρθρου 1 
παρ. 2α του ΓΑΚ 651/2014, λόγω 
υπέρβασης του ορίου των 150 ε-
κατ. ευρώ μετά την παρέλευση 
εξαμήνου από την έναρξη ισχύος 
του μέτρου, απαιτείται η κοινοποίη-
ση και έγκριση σχεδίου αξιολόγη-
σης, ώστε το καθεστώς να εξακο-
λουθεί να εμπίπτει στο πεδίο εφαρ-
μογής του ΓΑΚ 651/2014.  

 Πρόκειται για ένα σημαντικό ελλη-
νικό καθεστώς περιφερειακών ε-
πενδυτικών ενισχύσεων που στο-

χεύει να συμβάλει στη μείωση του 
επενδυτικού χάσματος και στην 
αύξηση της απασχόλησης στη χώ-
ρα. Το καθεστώς αφορά μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες σε όλες τις περιφέ-
ρειες της Ελλάδας και δραστηριο-
ποιούνται στους τομείς της μετα-
ποίησης και των διεθνώς εμπορεύ-
σιμων υπηρεσιών και προϊόντων 
που επιτρέπονται από τον ΓΑΚ 
651/2014. 

Οι κύριοι στόχοι της Επιχειρηματι-
κότητας για Πολύ μικρές και Μι-
κρές επιχειρήσεις είναι: 

ενίσχυση των λιγότερο ευνοημένων 
περιοχών της χώρας 

αύξηση της απασχόλησης 

αύξηση της δικτύωσης 

προώθηση της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων 

προώθηση της τεχνολογικής 
αναβάθμισης 

προώθηση της δημιουργίας 
μιας νέας διεθνούς προβολής 
εθνικής επωνυμίας 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας στους τομείς υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας και γνώσης 

αναβάθμιση κατά μήκος των 
αλυσίδων αξίας προς την παρα-
γωγή πιο σύνθετων προϊόντων 
και προσφοράς καλύτερων υπη-
ρεσιών 

προσέλκυση ξένων άμεσων ε-
πενδύσεων 

Το καθεστώς οργανώνεται σε δύο 
μέρη: ένα γενικό και ένα ειδικότε-
ρο. Σύμφωνα με το γενικό μέρος, 
μπορούν να χορηγηθούν τα ακό-
λουθα κίνητρα: οικονομική επιχο-
ρήγηση έως και 70% του συνολι-
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προδικάζει τη θέση που μπορεί να 
λάβει η Επιτροπή σχετικά με τη 
συμμόρφωση του καθεστώτος ενι-
σχύσεων με τον ΓΑΚ 651/2014 
κατά την παρακολούθησή του, ή 
την αξιολόγηση καταγγελιών κατά 
ατομικής ενίσχυσης που χορηγείται 
βάσει αυτού του καθεστώτος.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της από-
φασης θα δημοσιευθεί με τον αριθ-
μό υπόθεσης SA.61580 (2021) στο 
Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 
στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-
σμού της Επιτροπής, αφού επιλυ-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορρή-
του. 

https://ec.europa.eu/competition/
state_aid/
cas-
es1/202125/292146_2287862_
115_2.pdf  

3.  2η ετήσια έκθεση - πρώιμα απο-
δεικτικά στοιχεία της αξιολόγη-
σης: Οκτώβριος 2022 

4. Τελική έκθεση αξιολόγησης: Α-
πρίλιος 2023. 

Κατά τα λοιπά θα εφαρμοστούν 
όσα προβλέπονται στο σχέδιο αξιο-
λόγησης για το καθεστώς «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» (SA.47412/ 
2018).  

Η Επιτροπή έκρινε ότι το προτεινό-
μενο χρονοδιάγραμμα είναι εύλογο 
λόγω των χαρακτηριστικών του 
σχετικού καθεστώτος και των σχε-
τικών περιόδων υλοποίησης για 
έργα που χρηματοδοτούνται βάσει 
του καθεστώτος. Περαιτέρω, η Επι-
τροπή έκρινε ότι η Ελλάδα παρείχε 
επαρκείς πληροφορίες από τις ο-
ποίες προκύπτει η ομοιότητα των 
δύο καθεστώτων (Γενική Επιχειρη-
ματικότητα και Επιχειρηματικότητα 
για τις ΜΜΕ), ώστε να μπορεί να 

εφαρμοσθεί αναλογικά το εγκεκρι-
μένο σχέδιο αξιολόγησης το οποίο 
πληροί όλες τις σχετικές απαιτή-
σεις που ορίζονται στον ΓΑΚ 
651/2014, έχει θεσπιστεί σύμφω-
να με την κοινή μεθοδολογία που 
προτείνεται στο έγγραφο εργασίας 
και είναι κατάλληλο, λαμβανομέ-
νων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του 
μεγάλου μεγέθους του καθεστώτος 
ενισχύσεων που πρόκειται να αξιο-
λογηθεί. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 
επίμαχο σχέδιο αξιολογήσεις για το 
ελληνικό καθεστώς περιφερειακών 
επενδυτικών ενισχύσεων προς Μ-
ΜΕ βάσει ΓΑΚ 651/2014. 

Σημειωτέον ότι στην απόφασή της 
η Επιτροπή δεν αξιολογεί εάν το 
υπό κρίση καθεστώς τηρεί όλες τις 
ισχύουσες διατάξεις του ΓΑΚ 
651/2014 και, συνεπώς, δεν δη-
μιουργεί νόμιμες προσδοκίες, ούτε 

Έγκριση ελληνικού μέτρου για την κατασκευή τερματικού σταθμού ΥΦΑ στην 
Αλεξανδρούπολη – SA.55526 

ευρώ. Δικαιούχος της ενίσχυσης 
είναι η εταιρεία Gastrade SA, στην 
οποία συμμετέχουν ο ελληνικός 
κατεστημένος φορέας εκμετάλ-
λευσης φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ) 
και ο βουλγαρικός διαχειριστής 
συστήματος μεταφοράς φυσικού 
αερίου (Bulgartransgaz EAD). Η 
Gastrade θα είναι ο φορέας υλο-
ποίησης και εκμετάλλευσης του 
νέου τερματικού σταθμού ΥΦΑ 
στην Αλεξανδρούπολη. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-
σχυση είναι κατάλληλη και ανα-
γκαία, δεδομένου ότι το έργο δεν 
θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς 
τη δημόσια στήριξη, καθώς και ότι 
είναι αναλογική, στο μέτρο που: 

α) ο φορέας υλοποίησης του 
έργου θα είναι υποχρεωμένος να 
επιστρέψει στο κράτος μέρος των 
εσόδων που προκύπτουν από τον 
τερματικό σταθμό, σε περίπτωση 
που αυτά υπερβαίνουν το καθορι-
σμένο ανώτατο όριο, και 

β) η εθνική ρυθμιστική αρχή ενέρ-
γειας έχει εφαρμόσει ορισμένες 
διασφαλίσεις για να προληφθεί η 

Ελλάδα – έγκριση ad hoc ενίσχυ-
σης – κατασκευή νέου τερματικού 
σταθμού υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπο-
λη – Κατευθυντήριες Γραμμές για 
την ενέργεια και το περιβάλλον 
2014 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή μέτρο για τη στήριξη της 
κατασκευής νέου τερματικού 
σταθμού υγροποιημένου φυσικού 
αερίου («ΥΦΑ») στην Αλεξανδρού-
πολη, ο οποίος θα περιλαμβάνει 
πλωτή μονάδα αποθήκευσης και 
επαναεριοποίησης («FSRU») για 
την παραλαβή, αποθήκευση και 
επαναεριοποίηση του ΥΦΑ (που 
θα συμπληρώνεται από μόνιμες 
υπεράκτιες εγκαταστάσεις, όπως 
σύστημα πρόσδεσης και κατακό-
ρυφους αγωγούς), καθώς και σύ-
στημα υποθαλάσσιου και χερσαί-
ου αγωγού μεταφοράς φυσικού 
αερίου που θα συνδέει την FSRU 
με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού 
Αερίου της Ελλάδας («ΕΣΦΑ»). 

Ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην 
Αλεξανδρούπολη έχει συμπερι-

ληφθεί από το 2013 στους κατα-
λόγους των ευρωπαϊκών έργων 
κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα 
της ενέργειας, με βάση τους κανό-
νες για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα 
στον τομέα της Ενέργειας στην ΕΕ. 
Ειδικότερα, ο σταθμός αυτός ανα-
μένεται να βελτιώσει την ασφά-
λεια του εφοδιασμού όχι μόνο 
στην Ελλάδα, αλλά και στη Βουλ-
γαρία και στην ευρύτερη περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
δεδομένου ότι θα αποτελέσει νέα 
δυνητική πηγή ενέργειας προς 
σύνδεση στον αγωγό διασύνδεσης 
Ελλάδας και Βουλγαρίας («IGB»). 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από 
το Ελληνικό Δημόσιο με χρήση των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ»), 
κυρίως από πόρους που ελέγχο-
νται άμεσα από το ελληνικό κρά-
τος και τελούν υπό τη διαχείρισή 
του στο πλαίσιο του Εταιρικού 
Σύμφωνου για το Πλαίσιο Ανάπτυ-
ξης – ΕΣΠΑ 2014-2020. Η στήρι-
ξη θα λάβει τη μορφή άμεσης 
επιχορήγησης, ύψους 166,7 εκατ. 
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Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής, α-
φού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
el/ip_21_3045  

ενίσχυση της θέσης στην αγορά 
των μεγαλύτερων φορέων εκμε-
τάλλευσης φυσικού αερίου που 
συμμετέχουν στο έργο. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 
έκρινε ότι το επίμαχο μέτρο είναι 
κατάλληλο, αναγκαίο και αναλογι-

κό και το ενέκρινε σύμφωνα με τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές για την 
ενέργεια και το περιβάλλον 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.55526 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 

Ελληνικό καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων βάσει ΓΑΚ – SA.63124 

κίου. 

Η μέγιστη ένταση των ενισχύσεων 
ανέρχεται στο 35% για τις περιφε-
ρειακές επενδυτικές ενισχύσεις 
και πριμοδότηση 20% για ΜΜΕ. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cas-
es1/202121/294386_2275936
_22_1.pdf� 

Ελλάδα – καθεστώς περιφερεια-
κών ενισχύσεων – τουρισμός – 
Πήλιο – ΓΑΚ 651/2014 

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με 
βάση το άρθρο 14 του Γενικού 
Απαλλακτικού Κανονισμού 651/ 
2014 για τις περιφερειακές επεν-
δυτικές ενισχύσεις, ένα καθεστώς 
ενισχύσεων, με σκοπό τη βελτίω-
ση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας στον τομέα 
του τουρισμού στην περιοχή του 
Πηλίου. Το μέτρο αυτό υλοποιείται 

στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμ-
ματος «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟ-
ΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ ΕΠΡΩΤΟ-
ΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
(CLLD/LEADER)» (ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) της Ομάδας 
Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): Εταιρία 
Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε).  

Το καθεστώς έχει διάρκεια έως 
τις 31.12.2023 και οι ενισχύσεις 
θα χορηγηθούν με τη μορφή επι-
χορήγησης και επιδότησης επιτο-

Ελληνική ad hoc ενίσχυση για φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη βάσει ΓΑΚ – 
SA.63142 

μορφή άμεσης επιχορήγησης και 
επιδότησης επιτοκίου και η μέγι-
στη έντασή της ανέρχεται στο 
40% . 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cas-
es1/202121/294415_2276354
_21_1.pdf 

Ελλάδα – ad hoc ενίσχυση – εται-
ρία διανομής φυσικού αερίου στη 
Μεγαλόπολη  «HENGAS ΑΕ» – ΓΑΚ 
651/2014 

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με 
βάση το άρθρο 48 του Γενικού 
Απαλλακτικού Κανονισμού 651/ 
2014 για τις ενισχύσεις σε ενερ-
γειακές υποδομές, ad hoc ενίσχυ-

ση προς την εταιρία «Hellenic Nat-
ural Gas distribution Εταιρεία Δια-
νομής Ελληνικού Φυσικού Αερίου 
Μονοπρόσωπη ΑΕ» (HENGAS ΑΕ) 
για την ανάπτυξη δικτύων φυσι-
κού αερίου χαμηλής και μέσης 
πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπο-
λης. 

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη 

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για συνεργατικούς σχηματισμούς βάσει ΓΑΚ – 
SA.63716 

συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκ-
θέσεις, δ) σε ad hoc καταβολή πο-
σού έως 30 ευρώ ανά επιχείρηση 
για νεοσύστατες επιχειρήσεις και 
ε) στο 50% για ενισχύσεις καινοτο-
μίας για ΜΜΕ.  

https://ec.europa.eu/competition/
state_aid/
cas-
es1/202127/295308_2291848_
21_1.pdf� 

Ελλάδα – καθεστώς επενδυτικών 
ενισχύσεων – συνεργατικοί σχημα-
τισμοί – ΓΑΚ 651/2014 

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με 
βάση τα άρθρα 14, 18, 19 και 22 
του Γενικού Απαλλακτικού Κανονι-
σμού 651/2014, καθεστώς ενισχύ-
σεων για τη χρηματοδότηση επιχει-
ρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο της 
Δράσης «Ενίσχυση Αλυσίδων Προ-
στιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί 
Σχηματισμοί -Δικτυώσεις». 

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια έως 
τις 31.12.2023 και οι ενισχύσεις 
βάσει αυτού θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσης επιχορήγησης και 
επιδότησης επιτοκίου. 

Η μέγιστη ένταση των ενισχύσεων 
ανέρχεται: α) στο 35% για τις περι-
φερειακές επενδυτικές ενισχύσεις 
και πριμοδότηση 20% για ΜΜΕ, β) 
στο 50% για συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες σε ΜΜΕ, γ) στο 50% για 
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Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ 

γκεκριμένα: SA.63140 (Π.Ε. Πιερί-
ας), SA.63229 (Π.Ε. Καρδίτσας), 
SA.63322 & SA.63658 (Π.Ε. Σά-
μου), SA.63471 (Π.Ε. Χανίων), 
SA.63475 (Π.Ε. Φωκίδας) και 
SA.63696 (Δ. Ιεράς Πόλης Μεσο-
λογγίου).   

Ελλάδα – καθεστώτα ενισχύσεων 
– αποζημίωση επιχειρήσεων – 
θεομηνίες – πλημμύρες – ανεμο-
στρόβιλοι – κατολισθήσεις – σει-
σμοί – 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, των οποίων οι κτι-
ριακές εγκαταστάσεις υπέστησαν 
ζημίες λόγω πλημμυρών, κατολι-
σθήσεων και σεισμών σε διάφο-
ρες περιοχές της χώρας και, συ-

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα  

ων), SA.63476 (Π.Ε. Φωκίδας), 
SA.63507 (Π.Ε. Ηρακλείου και 
Χανίων), SA.63659 (Π.Ε. Σάμου), 
SA.63665 (Δ. Αλμυρού και Φαρ-
σάλων), SA.63697 (Δ. Ιεράς Πό-
λης Μεσολογγίου).  

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, διάφορα καθε-

στώτα ενισχύσεων για την αποκα-
τάσταση των ζημιών που προκλή-
θηκαν από ορισμένες θεομηνίες 
(πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθή-
σεις) σε διάφορες περιοχές της 
χώρας. Τα καθεστώτα αυτά είναι, 
ειδικότερα, τα εξής: SA.63084 
(Π.Ε. Σερρών), SA.63230 (Π.Ε. 
Καρδίτσας), SA.63472 (Π.Ε. Χανί-

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

ζημιών που προκλήθηκαν από 
ορισμένες θεομηνίες (πλημμύρες, 
σεισμοί) σε διάφορες περιοχές 
της χώρας και, συγκεκριμένα: 
SA.63085 (Π.Ε. Σερρών), και 
SA.63231 (Π.Ε. Καρδίτσας). 

Ελλάδα – καθεστώτα ενισχύσεων 
– αποζημίωση αλιέων και υδατο-
καλλιεργητών– θεομηνίες – πλημ-
μύρες – σεισμοί – απαλλακτικός 
Κανονισμός 1388/2014 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του 
άρθρου 44 του απαλλακτικού 
Κανονισμού 1388/2014 για τον 
τομέα της αλιείας και υδατοκαλ-
λιέργειας, τρία καθεστώτα ενισχύ-
σεων για την αποκατάσταση των 

Έγκριση ελληνικού μέτρου στον τομέα της εστίασης λόγω κορωνοϊού – 
SA.62626  

σοστό έως και 7% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών του εκάστοτε 
δικαιούχου. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς δεν θα υπερβαί-
νει τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά δικαιού-
χο και θα χορηγηθεί το αργότερο 
ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Πε-
ραιτέρω, έκρινε ότι το μέτρο είναι 
αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογι-
κό και το ενέκρινε σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού 
Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.62626 

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – επιχειρή-
σεις παροχής υπηρεσιών εστίασης 
– Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 500 
εκατ. ευρώ, για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων που παρέχουν υπη-
ρεσίες εστίασης, όπως εστιατόρια 
και κινητές μονάδες εστίασης, 
υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώ-
σεων, υπηρεσίες παροχής ποτών 
και άλλες υπηρεσίες εστίασης, και 
πλήττονται από τον κορωνοϊό. 

Σκοπός του καθεστώτος είναι να 
παρέχει στους δικαιούχους κεφά-
λαια κίνησης για την απόκτηση 
πρώτων υλών απαραίτητων για τις 
δραστηριότητές τους. 

Το καθεστώς αυτό θα συγχρημα-
τοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και θα είναι ανοικτό σε 
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που 
παρουσίασαν μείωση του κύκλου 
εργασιών τους άνω του 30% κατά 
το 2020 σε σύγκριση με το 2019. 
Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή 
άμεσων επιχορηγήσεων και κάθε 
επιχορήγηση θα ανέρχεται σε πο-
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 https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
el/ip_21_2444 

(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της    
ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, 

αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

Έγκριση ελληνικού μέτρου για τουριστικές επιχειρήσεις λόγω κορωνοϊού – 
SA.63123  

Η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο 
μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο 
και αναλογικό και το ενέκρινε 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του 
Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω 
κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.63123 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής, α-
φού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
el/ip_21_2789  

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – επιχειρή-
σεις στον τομέα του τουρισμού – 
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 800 
εκατ. ευρώ, για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στον τουριστικό τομέα και 
πλήττονται από την πανδημία του 
κορωνοϊού.  

Το καθεστώς αυτό θα συγχρημα-
τοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και θα είναι ανοικτό σε 
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που 

υπέστησαν μείωση του κύκλου 
εργασιών τους άνω του 30% κατά 
το 2020 σε σύγκριση με το 2019.  

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή 
άμεσων επιχορηγήσεων, ενώ το 
ανώτατο ποσό ανά επιχείρηση θα 
αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 
5% του ετήσιου κύκλου εργασιών 
της ή σε 400.000 ευρώ ανά επι-
χείρηση, ανάλογα με το ποιο ποσό 
είναι χαμηλότερο. 

Σκοπός του καθεστώτος είναι να 
παράσχει στους δικαιούχους το 
κεφάλαιο κίνησης που χρειάζο-
νται για την απόκτηση πρώτων 
υλών που είναι απαραίτητα για 
την υλοποίηση των δραστηριοτή-
των τους. 

Έγκριση ελληνικού καθεστώτος για κατασκευαστικές ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – 
SA.62835 

δημία. Το καθεστώς θα υλοποιη-
θεί από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας 
Επιχειρήσεων COVID-19» της Ελλη-
νικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
(ΕΑΤ). 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό και το 
ενέκρινε σύμφωνα με τα Κεφά-
λαια 3.1, 3.2 και 3.4 του Προσω-
ρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορω-
νοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.62835 
(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_2983� 

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – εγγυή-
σεις δανείων – μικρομεσαίες κα-
τασκευαστικές επιχειρήσεις – 
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού (Κεφ. 3.1, 3.2 και 3.4) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋ-
πολογισμού 30 εκατομμυρίων 
ευρώ, για τη στήριξη των ΜΜΕ και 
των αυτοαπασχολούμενων του 
κατασκευαστικού τομέα που 
έχουν αναλάβει την εκτέλεση ή 
τον σχεδιασμό δημόσιων συμβά-
σεων έργου που έχουν ανατεθεί (ή 
θα ανατεθούν) από ελληνική δη-
μόσια αρχή έως τις 31.12.2021.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
και εγγυήσεων δανείων από ενδιά-
μεσους χρηματοπιστωτικούς ορ-

γανισμούς. Συγκεκριμένα, προβλέ-
πεται να χορηγηθούν εγγυήσεις 
για δάνεια κεφαλαίου κίνησης 
διάρκειας από 1 έως 5 έτη, κα-
θώς και επιδοτήσεις των προμη-
θειών εγγύησης δανείων με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.  

Όσον αφορά τις δανειακές εγγυή-
σεις, επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος 
που αναλαμβάνει το κράτος καλύ-
πτει έως και το 80% των δανείων, 
ενώ, όσον αφορά τις άμεσες επι-
χορηγήσεις, το ποσό της ενίσχυ-
σης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά επιχεί-
ρηση. 

Στόχος του μέτρου είναι να αντιμε-
τωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας 
των δικαιούχων επιχειρήσεων λό-
γω κορωνοϊού και να εξασφαλι-
σθεί η συνέχιση της οικονομικής 
τους δραστηριότητας τόσο κατά 
τη διάρκεια όσο και μετά την παν-
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 Έγκριση ελληνικού μέτρου στον οπτικοακουστικό τομέα λόγω κορωνοϊού – 
SA.63004 

διανομείς καταβάλλεται ενίσχυση 
που καλύπτει το 40% της διαφο-
ράς της  μείωσης του κύκλου ερ-
γασιών τους (πτώση τζίρου) κατά 
το έτος  2020 σε σχέση με το έτος 
2019.  

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

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.63004 
(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_3342� 

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – ΜΜΕ και 
μεγάλες επιχειρήσεις στον οπτικο-
ακουστικό τομέα – Προσωρινό 
Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 
(Κεφ. 3.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 8 εκα-
τομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη 
των μικρών, μεσαίων και μεγάλων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποι-
ούνται στον οπτικοακουστικό το-
μέα στην Ελλάδα (διανομείς ται-
νιών και κινηματογραφικές αίθου-
σες) και επλήγησαν από την παν-
δημία του κορωνοϊού. Οι ενισχύ-
σεις βάσει του επίμαχου καθεστώ-
τος θα χορηγηθούν με τη μορφή 
άμεσων επιχορηγήσεων οι οποίες 
αναμένεται να καταβληθούν έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021.  

Στόχος του καθεστώτος είναι η 
αποζημίωση των δικαιούχων για 
την απώλεια ή μείωση των εσό-
δων τους κατά τους μήνες Οκτώ-
βριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 

2020. Ειδικότερα το μέτρο αφορά 
α) κινηματογράφους που λειτούρ-
γησαν για κάποιο διάστημα, β) 
κινηματογράφους που παρέμει-
ναν κλειστοί καθόλο το επίμαχο 
διάστημα και γ) διανομείς κινημα-
τογραφικών ταινίων. Σε κάθε περί-
πτωση, η ενίσχυση δεν θα υπερ-
βαίνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ 
ανά επιχείρηση, ενώ οι δικαιούχοι 
μπορούν να λάβουν και de mini-
mis ενισχύσεις. 

Ειδικότερα: α) στους κινηματογρά-
φους που λειτούργησαν μερικώς 
καταβάλλεται συνολικό ποσό που 
αντιστοιχεί στο 20% των συνολι-
κών θέσεων θεατή/ εισιτηρίων και 
η ενίσχυση υπολογίζεται ανά μήνα 
και ανά προβολή και έως σαρά-
ντα (40) προβολές τον μήνα· β) 
στους κινηματογράφους που πα-
ρέμειναν κλειστοί καταβάλλεται 
συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% των συνολικών θέ-
σεων θεατή/ εισιτηρίων και η ενί-
σχυση υπολογίζεται ανά μήνα και 
ανά προβολή και έως σαράντα 
(40) προβολές τον μήνα· γ) στους 

Έγκριση βελγικού μέτρου για το μνημείο του Βατερλώ λόγω κορωνοϊού – 
SA.59765 
Βέλγιο – έγκριση ad hoc ενίσχυ-
σης – αναστολή πληρωμής λόγω 
κορωνοϊού – ανάκληση τέλους 
παραχώρησης λόγω κορωνοϊού – 
εταιρία διαχείρισης του «Μνημείου 
της μάχης του Βατερλώ 1815» –  
απευθείας εφαρμογή του άρθρου 
107 παρ. 2β ΣΛΕΕ  

Το Βέλγιο κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα μέτρο ενίσχυσης λόγω 
κορωνοϊού, συνολικού προϋπολο-
γισμού περίπου 392.000 ευρώ, 
για τη στήριξη της εταιρίας στην 
οποία έχει παραχωρηθεί η διαχεί-
ριση του «Μνημείου της μάχης του 
Βατερλώ 1815» (“Waterloo 1815 
Memorial”) που επλήγη άμεσα 
από την υποχρεωτική αναστολή 
της κανονικής λειτουργίας του και 
τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς 

που επέβαλε η βελγική κυβέρνη-
ση για την αναχαίτιση της πανδη-
μίας του κορωνοϊού.  

Στόχος του μέτρου είναι η μερική 
αποζημίωση της αναδόχου που 
διαχειρίζεται το «Μνημείο της μά-
χης του Βατερλώ 1815» για την 
απώλεια εσόδων που υπέστη από 
τις 13 Μαρτίου 2020 έως τις 14 
Ιουνίου 2020 και από την 1 έως 
τις 30 Νοεμβρίου 2020 σε ό,τι 
αφορά τη λειτουργία του μνημεί-
ου, καθώς και από τις 13 Μαρτί-
ου 2020 έως τις 7 Ιουνίου 2020 
και από τις 19 Οκτωβρίου 2020 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε 
ό,τι αφορά τη λειτουργία του ε-
στιατορίου εντός του ευρύτερου 
χώρου του μνημείου. 

Ειδικότερα, η ενίσχυση θα λάβει 
τη μορφή: α) αναστολής πληρω-
μής του μεταβλητού τέλους παρα-
χώρησης του 2019 για περίοδο 
από 1 έως 5 έτη με μηδενικό επι-
τόκιο, β) ανάκλησης του βασικού 
τέλους παραχώρησης του 2020 
και γ) ανάκλησης του αναλογικού 
τέλους παραχώρησης ως προς τη 
δραστηριότητα του εστιατορίου 
που λειτουργεί στον χώρο του μνη-
μείου για το 2020. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το βελ-
γικό μέτρο είναι κατάλληλο και 
αναγκαίο για να αντισταθμίσει τις 
ζημίες της δικαιούχου που συνδέ-
ονται άμεσα με την πανδημία, 
καθώς και ότι είναι αναλογικό, 
αφού η προβλεπόμενη αποζημίω-
ση δεν υπερβαίνει το ποσό που 
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Έγκριση βελγικού μέτρου για την εξ αποστάσεως εργασία λόγω κορωνοϊού – 
SA.63252 

σωματική και ψυχική υγεία των 
τηλεργαζομένων κατά την περίοδο 
από 1.12.2021 έως 30.11.2022. 

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.63252 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

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

Βέλγιο – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – προστα-
σία της ασφάλειας και της υγείας 
των τηλεργαζομένων – Προσωρινό 
Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 
(Κεφ. 3.1) 

Το Βέλγιο κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 1,53 
εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήρι-
ξη εταιριών που λαμβάνουν μέτρα 
για την προστασία της επαγγελμα-
τικής ασφάλειας και της υγείας 
των τηλεργαζομένων κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας.  

Το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρή-
σεις. ανεξαρτήτως μεγέθους. που 
βρίσκονται εγκατεστημένες κυρί-
ως στην περιφέρεια της Φλάν-
δρας. Από τους επιλέξιμους δικαι-
ούχους εξαιρούνται τα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα, καθώς και επι-

χειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στους τομείς της πρωτογε-
νούς παραγωγής γεωργικών προϊ-
όντων, της αλιείας και της υδατο-
καλλιέργειας. Οι ενισχύσεις βάσει 
του επίμαχου καθεστώτος θα χο-
ρηγηθούν με τη μορφή άμεσων 
επιχορηγήσεων και αναμένεται να 
καταβληθούν έως τις 30.11. 
2021. 

Η προβλεπόμενη ενίσχυση θα δια-
τεθεί σε τουλάχιστον 10 και έως 
το πολύ 20 επιχειρήσεις που προ-
τείνουν καινοτόμες πολιτικές για 
την προστασία της υγείας και της 
ευημερίας των εξ αποστάσεως 
εργαζομένων κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. Στόχος της ενίσχυ-
σης είναι να αντιμετωπιστεί η αιφ-
νίδια έλλειψη ρευστότητας και να 
παρασχεθούν κίνητρα σε επιχει-
ρήσεις για την εφαρμογή καινοτό-
μων σχεδίων που συμβάλλουν στη 

θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_21_2562 

είναι απαραίτητο για την αποκα-
τάσταση των εν λόγω ζημιών. Κα-
τόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 
ενέκρινε το επίμαχο μέτρο με  
απευθείας εφαρμογή του άρθρου 
107 παρ. 2β ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.59765 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-

Έγκριση δανικού μέτρου για σιδηροδρομικές μεταφορές λόγω κορωνοϊού – 
SA.62881  

των μη καλυπτόμενων πάγιων δα-
πανών και, συνολικά, τα 10 εκα-
τομμύρια ευρώ ανά επιχείρηση, 
ενώ βάσει του μέτρου 1, η ενίσχυ-
ση δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκα-
τομμύρια ευρώ ανά επιχείρηση. Η 
καταβολή των ενισχύσεων θα γίνει 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Στόχος του καθεστώτος είναι να 
διασφαλιστεί ότι η έλλειψη ρευ-
στότητας που αντιμετωπίζουν οι 
πάροχοι υπηρεσιών σιδηροδρομι-
κών μεταφορών επιβατών στο 
πλαίσιο του κορωνοϊού δεν θα 
υπονομεύσει την οικονομική τους 
σταθερότητα και τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής τους δραστηριό-

Δανία – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – πάροχοι 
δημόσιων επιβατικών σιδηροδρο-
μικών μεταφορών – Προσωρινό 
Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 
(Κεφ. 3.1 και 3.12) 

Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς ενισχύσεων λό-
γω κορωνοϊού για τη στήριξη εται-
ριών που παρέχουν δημόσιες υπη-
ρεσίες σιδηροδρομικών μεταφο-
ρών επιβατών στη Δανία.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός ανέρ-
χεται σε 23,6 εκατομμύρια ευρώ, 

εκ των οποίων τα 3,6 εκατομμύ-
ρια θα χορηγηθούν σε επιχειρή-
σεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδια 
έλλειψη ρευστότητας λόγω της 
πανδημίας (μέτρο 1), ενώ τα υπό-
λοιπα 20 εκατομμύρια θα διατε-
θούν υπό μορφή στήριξης για μη 
καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες 
(μέτρο 2). Το μέτρο 2 αφορά επι-
χειρήσεις που υπέστησαν μείωση 
τουλάχιστον κατά 30% του κύ-
κλου εργασιών τους από 1 Σε-
πτεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμ-
βρίου 2020, σε σύγκριση με την 
ίδια περίοδο του 2019. Βάσει του 
μέτρου 2, η ενίσχυση που θα χο-
ρηγηθεί σε κάθε δικαιούχο επιχεί-
ρηση δεν θα υπερβαίνει το 70% 
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Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_21_3146 

τητας μετά το πέρας της πανδημί-
ας. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό. Συνε-
πώς, ενέκρινε το μέτρο 1 σύμφω-
να με το Κεφάλαιο 3.1 και το μέ-

τρο 2 σύμφωνα με το Κεφάλαιο 
3.12 του Προσωρινού Πλαισίου 
2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.62881 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 

Έγκριση δανικού μέτρου προς τοπικές εφημερίδες λόγω κορωνοϊού – 
SA.63029 

1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά επιχεί-
ρηση.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό και το 
ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαι-
ο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 
2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.63029 
(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_2669 

Δανία – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – εκδότες 
εβδομαδιαίων τοπικών εφημερί-
δων – Προσωρινό Πλαίσιο 2020 
λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς ενισχύσεων λό-
γω κορωνοϊού, συνολικού προϋπο-
λογισμού 5,2 εκατομμυρίων ευρώ, 
για τη στήριξη των εκδοτών εβδο-
μαδιαίων τοπικών εφημερίδων 
που επλήγησαν άμεσα από τα 
περιοριστικά μέτρα που επιβλήθη-
καν για την αναχαίτιση της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού και τη συ-
νεπακόλουθη σημαντική μείωση 
της διαφημιστικής ζήτησης κατά 
το διάστημα από 14.12.2020 και 
έως 28.02.2021.  

Στόχος του μέτρου είναι να αντι-
σταθμίσει μερικώς τη σημαντική 
απώλεια εσόδων των εκδοτών 
εβδομαδιαίων τοπικών εφημερί-
δων της Δανίας λόγω μείωσης της 
ζήτησης διαφημιστικού χώρου 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  

Το μέτρο απευθύνεται σε ΜΜΕ 
και μεγάλες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται ως εκδότες 
μίας ή περισσότερων τοπικών 
(έντυπων ή ψηφιακών) εφημερί-
δων εγγεγραμμένων στο Συμβού-
λιο Τύπου της Δανίας. Ο εκτιμώμε-
νος αριθμός των δικαιούχων είναι 
27 επιχειρήσεις, στις οποίες αντι-
στοιχούν περίπου 130 εβδομα-
διαίες τοπικές εφημερίδες.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
και αναμένεται να καταβληθούν 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Tο 
ύψος των ενισχύσεων θα καθορι-
σθεί αναλόγως της μείωσης των 
διαφημιστικών εσόδων κάθε δι-
καιούχου κατά την κρίσιμη περίο-
δο του 2020, σε σύγκριση με τα 
έσοδά τους κατά την ίδια περίοδο 
του 2019. Σε κάθε περίπτωση, η 
ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 

Έγκριση εσθονικού μέτρου στον τομέα του κινηματογράφου λόγω κορωνοϊού – 
SA.62801  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
και αναμένεται να καταβληθούν 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Το 
ύψος της ενίσχυσης που θα χορη-
γηθεί ανά δικαιούχο εξαρτάται α) 
από τους μήνες δραστηριότητάς 
του το 2019, το 2020 και το 
2021, β) από τα έσοδα των πωλή-
σεων των αντίστοιχων μηνών και 
γ) από τη διάρκεια της λειτουργί-
ας του κατά το αντίστοιχο οικονο-

Εσθονία – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – παραγω-
γοί και διανομείς κινηματογραφι-
κών ταινιών – ιδιοκτήτες κινημα-
τογράφων – Προσωρινό Πλαίσιο 
2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Εσθονία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋ-
πολογισμού 5,3 εκατομμυρίων 
ευρώ, για τη στήριξη της παραγω-
γής και της διανομής κινηματο-
γραφικών ταινιών, καθώς και της 

λειτουργίας των κινηματογράφων. 
Ειδικότερα, το μέτρο απευθύνεται 
σε επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στους τομείς της παρα-
γωγής και της διανομής κινηματο-
γραφικών ταινιών στην Εσθονία, 
καθώς και σε ιδιοκτήτες κινηματο-
γραφικών αιθουσών που υπέστη-
σαν απώλεια εσόδων λόγω υπο-
χρεωτικής αναστολής της κανονι-
κής λειτουργίας τους, στο πλαίσιο 
του περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού.  
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(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_2704 

μικό έτος (2019-2021). Σε κάθε 
περίπτωση, η ενίσχυση δεν θα 
υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ ανά 
επιχείρηση.  

Στόχος του μέτρου είναι η παροχή 
ρευστότητας στις πληττόμενες επι-
χειρήσεις του κινηματογραφικού 
κλάδου, προκειμένου να εξασφα-
λιστεί η συνέχιση της οικονομικής 
τους δραστηριότητας ενόσω διαρ-
κεί η πανδημία, αλλά και μετά το 

πέρας αυτής. 

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.62801 

Έγκριση εσθονικού μέτρου για την εκμετάλλευση κτιρίων λόγω κορωνοϊού – 
SA.63122 

τά από αυτήν. 

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.63122 
(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_2983 

Εσθονία – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – φορείς 
εκμετάλλευσης κτιρίων επιστημο-
νικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστι-
κών και συναφών εκδηλώσεων – 
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Εσθονία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋ-
πολογισμού 1,5 εκατομμυρίων 
ευρώ, για τη στήριξη ΜΜΕ και 
μεγάλων επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της 
εκμετάλλευσης κτιρίων για επιστη-
μονικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστι-
κές και λοιπές εκδηλώσεις. Το 
μέτρο απευθύνεται σε επιχειρή-
σεις των οποίων η κανονική λει-
τουργία περιορίστηκε ή ανεστάλη 
λόγω των μέτρων που επέβαλαν οι 

εσθονικές αρχές στις 11 Μαρτίου 
2021 για τον περιορισμό της δια-
σποράς του κορωνοϊού.  

Η χορηγούμενη ενίσχυση θα αντι-
στοιχεί κατά 2,5 φορές στον μέσο 
μηνιαίο κύκλο εργασιών του εκά-
στοτε δικαιούχου κατά την περίο-
δο αναφοράς και, σε κάθε περί-
πτωση, δεν θα υπερβαίνει τις 
150.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Οι 
ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
και αναμένεται να καταβληθούν 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Στόχος του μέτρου είναι η παροχή 
ρευστότητας στις πληττόμενες 
επιχειρήσεις, προκειμένου να εξα-
σφαλιστεί η συνέχιση της οικονο-
μικής τους δραστηριότητας ενόσω 
διαρκεί η πανδημία, αλλά και με-
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Έγκριση ιρλανδικού μέτρου για ζωντανές εκδηλώσεις λόγω κορωνοϊού – 
SA.63067 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
και αναμένεται να καλύψουν τις 
επιλέξιμες δαπάνες ζωντανών 
εκδηλώσεων που θα πραγματο-
ποιηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2021. Το ύψος των ενισχύσεων 
θα κυμαίνεται από 10.000 ευρώ 
έως 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά 
δικαιούχο. Οι ενισχύσεις θα κατα-
βληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2021.  

Ιρλανδία – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – παραγω-
γοί και φορείς προώθησης ζωντα-
νών εκδηλώσεων – Προσωρινό 
Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 
(Κεφ. 3.1) 

Η Ιρλανδία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 25 
εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήρι-
ξη παραγωγών και φορέων προώ-
θησης ζωντανών εκδηλώσεων που 
απασχολούν καλλιτέχνες και τεχνι-

κό προσωπικό και που επλήγησαν 
από την πανδημία του κορωνοϊού.  

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη 
αυτών των φορέων μέσω της ελα-
χιστοποίησης του κινδύνου που 
αναλαμβάνουν κατά την προετοι-
μασία και διοργάνωση νέων εκδη-
λώσεων όσο διαρκεί η πανδημία, 
δεδομένου ότι ενδέχεται ορισμέ-
νες από αυτές να αναβληθούν, να 
ακυρωθούν ή να περιοριστούν 
λόγω κορωνοϊού. 
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θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_21_2744 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό και το 
ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαι-
ο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 
2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.63067 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-

Έγκριση ιταλικού μέτρου για τερματικούς σταθμούς λιμένων λόγω κορωνοϊού – 
SA.62503 

βρίου 2021. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό και το 
ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαι-
ο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 
2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.62503 
(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_2545 

Ιταλία – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – εταιρίες 
που διαχειρίζονται τερματικούς 
σταθμούς λιμένων επιβατών –  
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς ενισχύσεων λό-
γω κορωνοϊού, συνολικού προϋπο-
λογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, 
για τη στήριξη εταιριών, ανεξαρ-
τήτως μεγέθους, που διαχειρίζο-
νται τερματικούς σταθμούς λιμέ-
νων της Ιταλίας οι οποίοι χρησιμο-
ποιούνται για την επιβίβαση και 
αποβίβαση επιβατών.  

Στόχος του μέτρου είναι η αποζη-
μίωση των δικαιούχων για την 
απώλεια ή μείωση εσόδων που 

υπέστησαν από τις 23 Φεβρουα-
ρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020, σε σύγκριση με τα μέσα 
έσοδα που είχαν κατά την ίδια 
περίοδο τα δύο προηγούμενα έτη. 
Η προβλεπόμενη ενίσχυση θα κα-
τανεμηθεί μεταξύ των δικαιούχων 
αναλόγως της μείωσης των ακα-
θάριστων εσόδων τους που προ-
κλήθηκε λόγω των περιοριστικών 
μέτρων τα οποία επέβαλαν οι ιτα-
λικές αρχές εξαιτίας της πανδη-
μίας του κορωνοϊού. Σε κάθε περί-
πτωση, η ενίσχυση δεν θα υπερ-
βαίνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ 
ανά επιχείρηση. Οι ενισχύσεις βά-
σει του επίμαχου καθεστώτος θα 
χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων 
επιχορηγήσεων και αναμένεται να 
καταβληθούν έως τις 31 Δεκεμ-

Έγκριση ad hoc ιταλικής ενίσχυσης για την αποζημίωση της Alitalia λόγω κορω-
νοϊού – SA.62542 

η προβλεπόμενη αποζημίωση δεν 
υπερβαίνει το ποσό που είναι απα-
ραίτητο για την αποκατάσταση 
των εν λόγω ζημιών. Κατόπιν των 
ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε    
το επίμαχο μέτρο με απευθείας 
εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 
2β ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.62542 
(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_2475 

Ιταλία – έγκριση ad hoc ενίσχυσης 
– αποζημίωση της αεροπορικής 
εταιρίας Alitalia λόγω κορωνοϊού 
– απευθείας εφαρμογή άρθρου 
107 παρ. 2β ΣΛΕΕ  

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή νέα ad hoc ενίσχυση, συνολι-
κού προϋπολογισμού 12,835 εκα-
τομμυρίων ευρώ, για την αποκα-
τάσταση των σημαντικών ζημιών 
που υπέστη η αεροπορική εταιρία 
Alitalia κατά τον μήνα Ιανουάριο 
2021 λόγω των περιοριστικών 
μέτρων που επιβλήθηκαν για την 
αναχαίτιση της εξάπλωσης ενός 
δεύτερου και τρίτου κύματος της 
πανδημίας.  

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη 
μορφή άμεσης επιχορήγησης που 

θα καλύψει την εκτιμώμενη ζημία 
που προκλήθηκε άμεσα στην 
Alitalia κατά την επιλέξιμη περίο-
δο λόγω κορωνοϊού. Επισημαίνε-
ται, συναφώς, ότι έχει προηγηθεί 
η έγκριση από την Επιτροπή μιας 
σειράς ιταλικών μέτρων για την 
αποκατάσταση των ζημιών που 
υπέστη η Alitalia καθ’ όλο το 
προηγούμενο διάστημα λόγω της 
πανδημίας (SA.61676, SA.59188, 
SA.58114). 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο ιταλικό μέτρο είναι κατάλλη-
λο και αναγκαίο για να αντισταθ-
μίσει τις ζημίες της Alitalia που 
συνδέονται άμεσα με την πανδη-
μία και τους συνεπακόλουθους 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς, κα-
θώς και ότι είναι αναλογικό, αφού 
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Έγκριση ρουμανικού μέτρου στον τομέα του πολιτισμού λόγω κορωνοϊού – 
SA.62608 

ανά επιχείρηση.  

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.62608 
(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_3127 

 

Ρουμανία –  έγκριση καθεστώτος 
– άμεσες επιχορηγήσεις – εται-
ρίες στον τομέα του πολιτισμού –  
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋ-
πολογισμού 609.385 ευρώ, για τη 
στήριξη των ΜΜΕ και των μεγά-
λων επιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται στον πολιτιστικό τομέα 
σε ιδιωτική βάση και έχουν την 
έδρα τους στο Βουκουρέστι.  

Στόχος του μέτρου είναι να καλύ-
ψει μερικώς τη σημαντική απώ-
λεια εσόδων των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στον κλά-
δο του πολιτιστικού τομέα ως απο-
τέλεσμα των περιοριστικών μέ-

τρων που επιβλήθηκαν και της 
συνεπακόλουθης αναστολής κάθε 
είδους ανεξάρτητης καλλιτεχνικής 
δραστηριότητας. 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 
θα καλύψουν συγκεκριμένα έξο-
δα στα οποία υποβλήθηκαν οι 
δικαιούχοι κατά την περίοδο από 
τον Αύγουστο 2020 έως τον Δε-
κέμβριο 2020, και συγκεκριμένα: 
α) έξοδα ενοικίου επαγγελματικής 
κατοικίας, β) δαπάνες για υπηρε-
σίες κοινής ωφέλειας, γ) μισθούς 
και εισφορές για έως και 3 υπαλ-
λήλους, με ανώτατο όριο τον μη-
νιαίο εθνικό κατώτατο μισθό. Σε 
κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν 
θα υπερβαίνει τις 15.230 ευρώ 

Μη συμβατές οι ισπανικές ενισχύσεις για την ψηφιακή τηλεόραση – SA.28599 
επιλεκτικότητα του μέτρου (υπό-
θεση C-70/2016).  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή διεξήγα-
γε πρόσθετη έρευνα, κατά την 
οποία επανεκτίμησε τα αποδεικτι-
κά στοιχεία σχετικά με την επιλε-
κτικότητα των μέτρων, συμπερι-
λαμβανομένων των νέων αποδει-
κτικών στοιχείων που υποβλήθη-
καν από την Ισπανία και από ορι-
σμένους δικαιούχους. Μετά τη 
συμπληρωματική έρευνα, η Επι-
τροπή έκρινε ότι τα μέτρα που 
έλαβε η Ισπανία μεταξύ των ετών 
2005 και 2008 για τη διευκόλυν-
ση της μετάβασης από την αναλο-
γική στην ψηφιακή τηλεόραση και 
τη λειτουργία και συντήρηση του 
ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου 
συνιστούν ασυμβίβαστες κρατικές 
ενισχύσεις.  

Ειδικότερα, η Επιτροπή έκρινε ότι 
τα επίμαχα μέτρα στερούνται τε-
χνολογικής ουδετερότητας, καθώς 
προβλέπουν την ψηφιακή επίγεια 
τηλεόραση (DTT) ως τη μόνη τε-
χνολογία για την επιδοτούμενη 
ψηφιακή μετάβαση. Εναλλακτικές 

Ισπανία – ψηφιοποίηση και επέ-
κταση του επίγειου τηλεοπτικού 
δικτύου σε απομακρυσμένες πε-
ριοχές – άρθρα 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ 
και 106 παρ. 2 ΣΛΕΕ – παράνο-
μες και μη συμβατές ενισχύσεις – 
υποχρέωση ανάκτησης 

Μεταξύ των ετών 2005 και 2008, 
η Ισπανία υιοθέτησε διάφορα 
ρυθμιστικά μέτρα για τη διευκό-
λυνση της μετάβασης από την 
αναλογική στην ψηφιακή τηλεόρα-
ση. Οι ισπανικές αρχές διαίρεσαν 
το έδαφος σε τρεις διακριτές πε-
ριοχές: 

– στην περιοχή Ι που περιλαμβά-
νει τη συντριπτική πλειοψηφία του 
ισπανικού πληθυσμού, το κόστος 
της μετάβασης βάρυνε τους ρα-
διοτηλεοπτικούς φορείς 

– στην περιοχή ΙΙ που αποτελείται 
από απομακρυσμένες περιοχές 
που αντιπροσωπεύουν περίπου το 
2,5% του πληθυσμού, οι ραδιοτη-
λεοπτικοί φορείς δεν είχαν κανένα 
εμπορικό συμφέρον να παρέχουν 
την υπηρεσία. Ως εκ τούτου, οι 
ισπανικές αρχές αποφάσισαν να 

αποζημιώσουν τους φορείς εκμε-
τάλλευσης για το κόστος μετάβα-
σης που δημιουργήθηκε 

– στην περιοχή ΙΙΙ που περιλαμβά-
νει ορεινές περιοχές και όπου, 
επομένως, δεν είναι δυνατή η επί-
γεια μετάδοση, επιλέχθηκε μετά-
δοση μέσω δορυφορικού σήμα-
τος. 

Μετά από καταγγελία του δορυ-
φορικού φορέα SES Astra, η Επι-
τροπή κίνησε την επίσημη διαδι-
κασία έρευνας το 2010. Η έρευνα 
αυτή αφορούσε αποκλειστικά τα 
μέτρα που ελήφθησαν για την 
περιοχή II. Το 2013, η Επιτροπή 
εξέδωσε απόφαση, με την οποία 
έκρινε ότι η ενίσχυση που χορηγή-
θηκε στους φορείς του επίγειου 
τηλεοπτικού δικτύου για την ανά-
πτυξη του ψηφιακού δικτύου 
(DTT) καθώς και για τη συντήρηση 
και τη λειτουργία ενός τέτοιου 
δικτύου ήταν μη συμβατή και διέ-
ταξε την ανάκτησή της. Το 2017, 
το ΔΕΕ ακύρωσε την απόφαση της 
Επιτροπής του 2013 λόγω ανε-
παρκούς αιτιολογίας ως προς την 
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(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής, α-
φού επιλυθούν τυχόν ζητήματα 
περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_2928  

τεχνολογίες (όπως η δορυφορική 
τηλεόραση) αποκλείονταν από τα 
μέτρα ενίσχυσης. Συνεπώς, τα 
μέτρα αυτά είναι επιλεκτικά, κα-
θώς ωφελούν μόνον τους φορείς 
εκμετάλλευσης DTT, αν και οι τε-
χνολογίες DTT και δορυφόρων 
βρίσκονται σε συγκρίσιμη πραγ-
ματική και νομική κατάσταση 
(εξάλλου, η δορυφορική τεχνολο-
γία θα μπορούσε να χρησιμοποιη-
θεί για την ψηφιακή μετάβαση σε 

απομακρυσμένες περιοχές). 

Η Επιτροπή έκρινε εκ νέου ότι τα 
μέτρα αυτά δεν μπορούν κριθούν 
συμβατά βάσει του άρθρου 107 
παρ. 3γ ΣΛΕΕ ή του άρθρου 106 
παρ. 2 ΣΛΕΕ και, συνεπώς, διέτα-
ξε την Ισπανία να ανακτήσει τις 
επίμαχες ενισχύσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.28599 

Έγκριση δανικού καθεστώτος ενισχύσεων για ΑΠΕ – SA.56831 

γική και περιορίζεται στο ελάχιστο 
απαραίτητο ποσό, καθώς το επί-
πεδο της ενίσχυσης θα καθοριστεί 
μέσω διαγωνισμών. Τέλος, επίσης 
χάρη στην ύπαρξη ανταγωνιστι-
κής διαδικασίας υποβολής προ-
σφορών, η Επιτροπή έκρινε ότι οι 
θετικές επιπτώσεις του μέτρου, 
ιδίως οι θετικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, υπερτερούν των πιθα-
νών αρνητικών επιπτώσεων όσον 
αφορά τις στρεβλώσεις του αντα-
γωνισμού.  

Ως εκ τούτου η Επιτροπή ενέκρινε 
το επίμαχο δανικό καθεστώς σύμ-
φωνα με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για την ενέργεια και το 
περιβάλλον 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.56831 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής, α-
φού επιλυθούν τυχόν ζητήματα 
περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_2242  

Δανία – έγκριση καθεστώτος – 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ – Κατευθυντήριες Γραμ-
μές για το περιβάλλον και την  
ενέργεια 2014 

Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
προς παραγωγούς ενέργειας από 
ΑΠΕ και, συγκεκριμένα, από χερ-
σαίες ανεμογεννήτριες, υπερά-
κτιες ανεμογεννήτριες, σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής κύματος,  
υδροηλεκτρικούς σταθμούς και 
ηλιακά φωτοβολταϊκά.  

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσω 
διαδικασίας διαγωνισμού που θα 
διοργανωθεί κατά το διάστημα 
2021-2024 και θα λάβει τη μορ-
φή σύμβασης διπλής κατεύθυν-
σης επί της διαφοράς με προσαύ-
ξηση (“two-way contract-for-
difference premium”). Σύμφωνα 
με αυτό το μοντέλο, όταν η τιμή 
της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
κάτω από την τιμή αναφοράς που 
καθορίζεται βάσει της δημοπρασί-
ας, το κράτος πληρώνει στον πα-
ραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ τη διαφορά μεταξύ της πραγ-
ματικής τιμής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και της τιμής αναφοράς. 
Από την άλλη πλευρά, όταν η τιμή 

της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
πάνω από την τιμή αναφοράς, ο 
παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας 
πληρώνει στο κράτος τη διαφορά 
μεταξύ της πραγματικής τιμής 
ηλεκτρικής ενέργειας και της τι-
μής αναφοράς. Αυτό εγγυάται 
στους παραγωγούς ΑΠΕ μακρο-
πρόθεσμη σταθερότητα των τι-
μών, βοηθώντας τους να πραγμα-
τοποιήσουν τις απαραίτητες επεν-
δύσεις, ενώ παράλληλα περιορίζε-
ται το κόστος για το κράτος.  

Το μέτρο έχει συνολικό προϋπολο-
γισμό περίπου 400 εκατομμύρια 
ευρώ (3 δισεκατομμύρια DKK) και 
διάρκεια μέχρι το 2024, ενώ οι 
ενισχύσεις βάσει του καθεστώτος, 
μπορούν να καταβληθούν για 20 
έτη το πολύ μετά τη σύνδεση του 
παραγωγού στο δίκτυο. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-
σχυση είναι απαραίτητη για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της παραγω-
γής ΑΠΕ για την επίτευξη των πε-
ριβαλλοντικών στόχων της Δανίας. 
Έχει. επίσης, χαρακτήρα κινήτρου, 
καθώς οι ισχύουσες τιμές ηλεκτρι-
κής ενέργειας δεν καλύπτουν πλή-
ρως το κόστος παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Επιπλέον, η ενίσχυση είναι αναλο-

Έγκριση πολωνικού καθεστώτος για υπεράκτια αιολικά πάρκα – SA.55940 

Σημειώνεται, σχετικά, ότι η υπερά-
κτια αιολική τεχνολογία βρίσκεται 
σε αρχικό στάδιο στην Πολωνία. 

Πολωνία – έγκριση καθεστώτος – 
δημιουργία αιολικών πάρκων – 
Κατευθυντήριες Γραμμές για το 
περιβάλλον και την ενέργεια 2014  

Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή την πρόθεσή της να θεσπί-
σει νέο καθεστώς για τη στήριξη 
των υπεράκτιων αιολικών πάρκων. 
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Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο μέτρο είναι απαραίτητο και 
έχει χαρακτήρα κινήτρου, καθώς 
τα υπεράκτια αιολικά έργα δεν θα 
πραγματοποιούνταν ελλείψει δη-
μόσιας στήριξης. Επιπλέον, η ενί-
σχυση είναι αναλογική και περιο-
ρίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο 
ποσό. Τέλος, η Επιτροπή διαπίστω-
σε ότι οι θετικές επιπτώσεις του 
μέτρου, ιδίως οι θετικές περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις, υπερτερούν 
των πιθανών αρνητικών επιπτώσε-
ων όσον αφορά τις στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, 
η Επιτροπή ενέκρινε το πολωνικό 
καθεστώς σύμφωνα με τις Κατευ-
θυντήριες Γραμμές για την ενέρ-
γεια και το περιβάλλον 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.55940 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής, α-
φού επιλυθούν τυχόν ζητήματα 
περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_2567  

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη 
μορφή συμβολαίων επί της διαφο-
ράς διπλής κατεύθυνσης με προ-
σαύξηση (“two-way contract-for-
difference premium”), για 25 χρό-
νια, αλλά μόνον έως 100.000 
ώρες πλήρους φόρτωσης ανά 
MegaWatt εγκατεστημένης ισχύ-
ος.  

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η 
προσαύξηση (“premium”) υπολο-
γίζεται ως η διαφορά ανάμεσα 
στην τιμή αναφοράς (“reference 
price”) και στην τιμή αγοράς 
(“market price”) της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Όταν η τιμή αγοράς 
είναι κάτω από την τιμή αναφο-
ράς, οι δικαιούχοι θα δικαιούνται 
να λαμβάνουν ποσό ίσο με τη δια-
φορά μεταξύ των δύο αυτών τι-
μών. Αντιθέτως, όταν η τιμή αγο-
ράς είναι πάνω από την τιμή ανα-
φοράς, οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
πληρώσουν την εν λόγω διαφορά 
στο πολωνικό δημόσιο. 

Το καθεστώς αυτό διαρθρώνεται 
σε δύο φάσεις: 

α. κατά την πρώτη φάση, θα χο-
ρηγηθεί ενίσχυση σε υπεράκτια 
έργα, κάνοντας χρήση της εξαίρε-

σης από την διαγωνιστική διαδικα-
σία, λόγω της ύπαρξης πολύ πε-
ριορισμένου αριθμού έργων. Η 
τιμή αναφοράς για τα έργα σε 
πρώτη φάση θα καθοριστεί διοι-
κητικά με βάση το κόστος τους, 
με μέγιστη τιμή τα 319,60 PLN/
MWh (71,82 €/MWh). Μετά τη 
λήψη της περιβαλλοντικής άδειας 
που θα καθορίσει τα τελικά τεχνι-
κά χαρακτηριστικά του έργου, για 
κάθε έργο θα υποβάλλεται στην 
Επιτροπή ατομική κοινοποίηση 
συνοδευόμενη από επιχειρηματι-
κό σχέδιο. Με βάση το αντίστοιχο 
επιχειρηματικό σχέδιο, η Επιτρο-
πή θα αξιολογήσει μεμονωμένα το 
ύψος της λειτουργικής ενίσχυσης 
που θα χορηγηθεί. 

β. στο πλαίσιο της δεύτερης φά-
σης του καθεστώτος, η ενίσχυση 
θα χορηγηθεί μέσω ανοικτών και 
ανταγωνιστικών δημοπρασιών 
που θα διοργανωθούν από το 
2025 και η τιμή αναφοράς των 
έργων θα καθορισθεί με βάση τις 
προσφορές που θα κατατεθούν. 

Το καθεστώς έχει συνολικό προϋ-
πολογισμό 22,5 δισ. ευρώ και θα 
διαρκέσει έως το 2030. 

Έγκριση τροποποίησης γερμανικού μέτρου για ΣΗΘΥΑ – SA.56826 

Οι γερμανικές αρχές, λαμβάνο-
ντας υπόψη το χαμηλό ποσοστό 
συμμετοχής στις τελευταίες διαδι-
κασίες, θέσπισαν έναν αυτόματο 
μηχανισμό για την προσαρμογή 
των προσφερόμενων ποσοτήτων 
και τη διατήρηση του κόστους για 
τους καταναλωτές και τους φορο-
λογούμενους στο ελάχιστο ποσό, 
ώστε να διασφαλίζεται η ανταγω-
νιστικότητα των δημοπρασιών. 

Τέλος, ο αριθμός των ωρών λει-
τουργίας που είναι επιλέξιμες για 
ενίσχυση μειώνεται, ώστε να πα-
ρακινήσει τους δικαιούχους να 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από 
ΣΗΘΥΑ σε περιόδους υψηλής ζή-
τησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-
σχυση είναι απαραίτητη, προκει-
μένου η Γερμανία να επιτύχει τους 

Γερμανία – έγκριση τροποποίησης 
καθεστώτος – παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας από μονάδες ΣΗ-
ΘΥΑ – αύξηση προϋπολογισμού – 
Κατευθυντήριες Γραμμές για την 
ενέργεια και το περιβάλλον 2014  

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή την παράταση και ορισμέ-
νες τροποποιήσεις του καθεστώ-
τος ενισχύσεων για τη στήριξη 
νέων και εκσυγχρονισμένων μονά-
δων ΣΗΘΥΑ, καθώς και για την 
κατασκευή και επέκταση ενερ-
γειακώς αποδοτικών δικτύων τη-
λεθέρμανσης/ψύξης και την κα-
τασκευή και μετασκευή εγκατα-
στάσεων αποθήκευσης θέρμαν-
σης/ψύξης (SA.42393/2016). 

Σύμφωνα με το τροποποιημένο 
καθεστώς, οι φορείς εκμετάλλευ-
σης εγκαταστάσεων ΣΗΘΥΑ θα 

πρέπει να προσφέρουν την ηλε-
κτρική ενέργειά τους στην αγορά, 
για να λάβουν ενίσχυση με τη μορ-
φή σταθερού ασφαλίστρου επι-
πλέον της τιμής αγοράς, με εξαί-
ρεση τις πολύ μικρές εγκαταστά-
σεις, οι οποίες θα δικαιούνται να 
λαμβάνουν σταθερή τιμή αποζημί-
ωσης (“feed-in tariff”). Ο ετήσιος 
προϋπολογισμός του μέτρου ανέρ-
χεται σε 1,8 δισεκατομμύρια ευ-
ρώ. 

Ακόμη, προβλέπεται ότι το κατώ-
τατο όριο χωρητικότητας για τη 
συμμετοχή των φορέων εκμετάλ-
λευσης στην ανταγωνιστική διαδι-
κασία υποβολής προσφορών για 
τη λήψη της ενίσχυσης μειώνεται 
από 1 megawatt (MW) που ίσχυε 
προηγουμένως σε 500 kilowatt 
(kW). 
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αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/IP_21_2842  

στόχους της για ενεργειακή από-
δοση και για μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Περαιτέρω, διαπίστωσε ότι η ενί-
σχυση είναι αναλογική και περιο-
ρίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο 
ποσό, ιδίως δεδομένου ότι η 
ένταση της ενίσχυσης καθορίζεται 
μέσω ανταγωνιστικών προσφορών 
ή, όταν καθορίζεται διοικητικά, η 
ενίσχυση περιορίζεται στο κόστος 
παραγωγής.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε 
το τροποποιημένο γερμανικό κα-
θεστώς σύμφωνα με τις Κατευθυ-
ντήριες Γραμμές για την ενέργεια 
και το περιβάλλον 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.56826 
(2021) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  

Ιταλικές ενισχύσεις προς ακτοπλοϊκές εταιρίες – SA.32014, SA.32015 & 
SA.32016 

για την πληρωμή της ίδιας δημό-
σιας υπηρεσίας, οπότε δεν συνι-
στά πρόσθετη αποζημίωση της 
Siremar, δηλαδή δεν πρόκειται 
για ξεχωριστό μέτρο ενίσχυσης·  

δ) η δυνατότητα χρήσης ορισμέ-
νων κεφαλαίων, που προορίζονται 
για την αναβάθμιση των πλοίων 
για την ικανοποίηση των απαιτή-
σεων ασφαλείας και για σκοπούς 
ρευστότητας, δεν θεωρείται κρατι-
κή ενίσχυση, δεδομένου ότι η Sire-
mar τελικά δεν έκανε χρήση αυ-
τής της δυνατότητας· 

ε) η παράνομη παράταση της ενί-
σχυσης διάσωσης προς τη Sire-
mar κατά ένα έτος πέραν της 
προβλεπόμενης διάρκειας έξι μη-
νών συνιστά νέα μη συμβατή ενί-
σχυση, καθώς δεν τηρούνται οι 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 
διάσωση και αναδιάρθρωση μη 
χρηματοπιστωτικών προβληματι-
κών επιχειρήσεων 2014 και πρέ-
πει να ανακτηθεί· 

στ) οι απαλλαγές από ορισμένους 
φόρους που χορηγήθηκαν στη 
Siremar και την SNS στο πλαίσιο 
της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, 
μειώνοντας το κόστος που θα 
έπρεπε να επωμιστούν και οι δύο 
εταιρίες, αποτελούν ασυμβίβα-
στες κρατικές ενισχύσεις και πρέ-
πει να ανακτηθούν. 

Το συνολικό ποσό που πρέπει να 
ανακτηθεί υπολογίζεται περίπου 
στα 1,7 εκατ. ευρώ από τη SNS 
και σε 0,2 εκατ. ευρώ από τη Sire-

Ιταλία – αποζημιώσεις ΥΓΟΣ προς 
ακτοπλοϊκές εταιρίες – έγκριση 
ορισμένων ενισχύσεων – κήρυξη 
ορισμένων ενισχύσεων μη συμβα-
τών – υποχρέωση ανάκτησης – 
Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2011 – Απόφαση 
ΥΓΟΣ 2005 – Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τη διάσωση και ανα-
διάρθρωση μη χρηματοπιστωτι-
κών προβληματικών επιχειρήσεων 
2014  

Μετά από μια σειρά καταγγελιών, 
η Επιτροπή ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2011 επίσημη διαδικασία 
έρευνας για διάφορα μέτρα δημό-
σιας στήριξης εταιριών του πρώην 
ομίλου Tirrenia και των αντίστοι-
χων αγοραστών τους (Siremar, 
Toscana Regionale Marittima 
S.p.A., Società Navigazione Sicili-
ana και Moby S.p.A). Η Επιτροπή 
είχε υποψίες ότι αυτά τα μέτρα 
θα μπορούσαν να έχουν χορηγή-
σει στις δικαιούχους εταιρίες αθέ-
μιτο οικονομικό πλεονέκτημα 
έναντι των ανταγωνιστών τους, 
κατά παράβαση των κανόνων της 
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Βάσει της επίσημης διαδικασίας 
έρευνας, η Επιτροπή κατέληξε 
στα ακόλουθα συμπεράσματα για 
τα μέτρα που αφορούν τη Sire-
mar και τη Società Navigazione 
Siciliana («SNS»): 

α) η αποζημίωση δημόσιας υπηρε-
σίας (περίπου 199 εκατομμύρια 
ευρώ) που χορηγήθηκε στη Sire-
mar για τη λειτουργία είκοσι θα-
λάσσιων διαδρομών, ομαδοποιη-

μένων σε πέντε γεωγραφικές πε-
ριοχές, από την 1η Ιανουαρίου 
2009 έως την 1η Αυγούστου 
2012, αποτελεί συμβατή κρατική 
ενίσχυση σύμφωνα με το Πλαίσιο 
ΥΓΟΣ 2011 για δεκαέξι διαδρομές 
και με την Απόφαση ΥΓΟΣ 2005 
για τις υπόλοιπες τέσσερις δια-
δρομές. Αυτή η αποζημίωση κάλυ-
πτε μια πραγματική ανάγκη δημό-
σιας υπηρεσίας, εξασφαλίζοντας 
τακτικές συνδέσεις καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. Επιπλέον, η 
χορηγηθείσα ενίσχυση δεν οδήγη-
σε σε υπεραντιστάθμιση της Sire-
mar· 

β) η αποζημίωση δημόσιας υπηρε-
σίας (περίπου 668 εκατομμύρια 
ευρώ) που χορηγήθηκε στην SNS 
για τη λειτουργία των ίδιων δια-
δρομών κατά την περίοδο από τις 
11 Απριλίου 2016 έως τις 11 Α-
πριλίου 2028, καθώς και η διαδι-
κασία διαγωνισμού για την πώλη-
ση του επιχειρηματικού υποκατα-
στήματος Siremar στην SNS δεν 
συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, 
επειδή πληρούνται όλα τα κριτή-
ρια Altmark Trans και, συνεπώς, 
δεν υπάρχει υπέρ της SNS οικονο-
μικό πλεονέκτημα· 

γ) η δυνατότητα χρήσης πόρων 
από ένα εθνικό ταμείο, σε περί-
πτωση που η προβλεπόμενη πί-
στωση του εθνικού προϋπολογι-
σμού για την αποζημίωσης δημό-
σιας υπηρεσίας υπέρ της Siremar 
δεν επαρκεί, ισοδυναμεί με μετα-
φορά πόρων εντός του κράτους 
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για την ικανοποίηση των απαιτή-
σεων ασφάλειας, για σκοπούς 
ρευστότητας, δεν θεωρείται κρατι-
κή ενίσχυση δεδομένου ότι η Tore-
mar τελικά δεν επωφελήθηκε από 
αυτήν τη δυνατότητα· 

v)  ορισμένες φορολογικές απαλ-
λαγές που σχετίζονται με τη διαδι-
κασία ιδιωτικοποίησης της Tore-
mar δεν συνιστούν κρατική ενί-
σχυση, διότι δεν προσφέρουν οι-
κονομικό πλεονέκτημα ούτε στην 
Toremar ούτε στη Moby. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 
αποφάσεων θα δημοσιευθεί στο 
Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων με 
τους αριθμούς υπόθεσης SA. 
32014, SA.32015 και SA. 32016 
(2021) στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-
γωνισμού της Επιτροπής. αφού 
επιλυθούν τυχόν ζητήματα περί 
απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_21_3043  

 

mar (και στις δύο περιπτώσεις 
περιλαμβάνονται οι ισχύοντες τό-
κοι ανάκτησης).  

Η Επιτροπή διαπίστωσε, επίσης, 
ότι δεν υπάρχει οικονομική συνέ-
χεια μεταξύ της Siremar και της 
SNS, πράγμα που σημαίνει ότι η 
υποχρέωση της Siremar για απο-
πληρωμή 0,2 εκατ. ευρώ δεν θα 
βαρύνει τη SNS. 

Όσον αφορά τις εταιρίες Toscana 
Regionale Marittima S.p.A. 
(«Toremar») και Moby, η Επιτροπή 
έκρινε ότι: 

i) η αποζημίωση δημόσιας υπη-
ρεσίας (περίπου 32 εκατομμύρια 
ευρώ) που χορηγήθηκε στην Tore-
mar για τη λειτουργία πέντε θα-
λάσσιων διαδρομών, από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 έως την 1η Ια-
νουαρίου 2012, είναι συμβατή με 
το πλαίσιο ΥΓΟΣ 2011. Αυτή η 
αποζημίωση κάλυπτε μια πραγμα-
τική ανάγκη δημόσιας υπηρεσίας, 
εξασφαλίζοντας τακτικές συνδέ-
σεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, και η χορηγηθείσα ενίσχυ-
ση δεν είχε ως αποτέλεσμα την 
υπερβολική αποζημίωση για την 

Toremar· 

ii) η αποζημίωση δημόσιας υπη-
ρεσίας (περίπου 175 εκατομμύ-
ρια ευρώ) που χορηγήθηκε στην 
Toremar και στη Moby για τη λει-
τουργία έξι δρομολογίων από τις 2 
Ιανουαρίου 2012 έως τις 31 Δε-
κεμβρίου 2023, καθώς και η δια-
δικασία διαγωνισμού για την πώ-
ληση της Toremar στη Moby, πλη-
ρούν τα κριτήρια Altmark και, 
συνεπώς, δεν αποτελούν κρατικές 
ενισχύσεις· 

iii) η δυνατότητα χρήσης πόρων 
από ένα εθνικό ταμείο, σε περί-
πτωση που η προβλεπόμενη πί-
στωση του εθνικού προϋπολογι-
σμού για την αποζημίωσης δημό-
σιας υπηρεσίας υπέρ της Toremar 
δεν επαρκεί, ισοδυναμεί με μετα-
φορά πόρων εντός του κράτους 
για την πληρωμή της ίδιας δημό-
σιας υπηρεσίας, οπότε δεν συνι-
στά πρόσθετη αποζημίωση της 
Toremar, δηλαδή δεν πρόκειται 
για ξεχωριστό μέτρο ενίσχυσης· 

iv) η δυνατότητα χρήσης ορισμέ-
νων κεφαλαίων, που προορίζονται 
για την αναβάθμιση των πλοίων 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 
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Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – πώληση 
ποτών εντός μεθοριακών καταστη-
μάτων στη Γερμανία, σε κατοίκους 
αλλοδαπής – απαλλαγή από την 
υποχρέωση είσπραξης – απόφα-
ση της Επιτροπής περί μη προβο-
λής αντιρρήσεων – προϋποθέσεις 
για την κίνηση επίσημης διαδικα-
σίας έρευνας – σοβαρές δυσχέ-
ρειες – έννοια της «κρατικής ενί-
σχυσης» – κρατικοί πόροι – μη 
επιβολή προστίμου 

Νομικό Ζήτημα 

Η ύπαρξη δυσχερειών ως προς το 
πεδίο εφαρμογής και την ερμηνεί-
α εθνικής ρύθμισης επιβολής προ-
στίμου από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές συνεπάγεται ότι η μη επιβο-
λή προστίμου δεν στερεί το κρά-
τος από νόμιμα έσοδα και, επομέ-

ΓεΔΕΕ Τ-635/19, Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pesaro κ.λπ./
Επιτροπή, 30.06.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Εξωσυμβατική ευθύνη – κρατικές 
ενισχύσεις – τραπεζικός τομέας – 
σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης από 
κοινοπραξία μεταξύ τραπεζών 
υπέρ ενός εκ των μελών της – 
έγκριση της παρέμβασης από την 
κεντρική τράπεζα του κράτους 
μέλους – παραίτηση από τη διά-
σωση και κίνηση διαδικασίας εξυ-
γίανσης – Οδηγίες 2014/49/ΕΕ 
και 2014/59/ΕΕ – απόφαση περί 
μη προβολής αντιρρήσεων – αιτή-
σεις παροχής πληροφοριών κατά 
το προκαταρκτικό στάδιο εξέτα-
σης – έλλειψη αιτιώδους συνά-
φειας 

Νομικό Ζήτημα 

Ακόμη και εάν οι απόψεις που 
διατυπώνει η Επιτροπή σε σχέση 
με ένα σχεδιαζόμενο μέτρο κρατι-
κής ενίσχυσης λειτουργούν απο-
τρεπτικά για τη λήψη του από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, η σχετι-
κή απόφαση θεωρείται ότι λαμβά-
νεται αυτόνομα κατά την άσκηση 
των εξουσιών και της διακριτικής 
τους ευχέρειας και, επομένως, η 
ζημία που υφίσταται μια επιχείρη-
ση εξαιτίας της μη λήψης του επί-
μαχου μέτρου δεν μπορεί να απο-
δοθεί στη στάση της Επιτροπής. 

 
 

ΓεΔΕΕ Τ-47/19, Dansk Erhverv/
Επιτροπή. 09.06.2021 
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λακτικού Κανονισμού ή του Κανο-
νισμού για τις de minimis ενισχύ-
σεις. 

 

 

ΓεΔΕΕ T-643/20, Ryanair/
Επιτροπή (KLM, Covid-19), 
19.05.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – Κάτω Χώ-
ρες – εγγύηση του Δημοσίου για 
δάνεια και κρατικό δάνειο μειωμέ-
νης εξασφάλισης – αεροπορική 
εταιρία KLM – Προσωρινό Πλαίσιο 
2020 λόγω κορωνοϊού – απόφαση 
περί μη προβολής αντιρρήσεων – 
απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυ-
ση συμβατή με την εσωτερική αγο-
ρά – ενίσχυση που χορηγήθηκε 
προηγουμένως σε άλλη εταιρία 
του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων – 
υποχρέωση αιτιολογήσεως – δια-
τήρηση των αποτελεσμάτων της 
απόφασης 

Νομικό Ζήτημα 

Ενίσχυση που χορηγήθηκε σε θυ-
γατρική εταιρία ενός ομίλου, πρέ-
πει να λαμβάνεται υπόψη κατά 
την αξιολόγηση της συμβατότητας 
νέας ενίσχυσης που χορηγείται 
μεταγενέστερα σε άλλη θυγατρική 
εταιρία του ίδιου ομίλου, προκει-
μένου να διαπιστωθεί με ασφά-
λεια εάν και σε ποιο βαθμό η τε-
λευταία μπορεί να επωφελείται 
και από την προηγηθείσα ενίσχυ-
ση. 

 

 

ΓεΔΕΕ T-643/20, Ryanair/
Επιτροπή (Ισπανία, Covid-19), 
19.05.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – μέτρα ανα-
κεφαλαιοποίησης λόγω της πανδη-
μίας της νόσου COVID-19 – στήρι-
ξη επιχειρήσεων συστημικής και 
στρατηγικής σημασίας για την 
ισπανική οικονομία – απόφαση 
περί μη προβολής αντιρρήσεων – 
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού – μέτρο που αποσκο-

νως, δεν υπάρχει το στοιχείο της 
χρηματοδότησης με κρατικούς 
πόρους κατ’ άρθρο 107 παρ. 1 
ΣΛΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να απο-
δεικνύεται, επιπλέον, ότι οι δυσχέ-
ρειες αυτές είναι προσωρινές και 
εντάσσονται σε μία διαδικασία 
βαθμιαίας αποσαφήνισης των 
σχετικών κανόνων από τις αρμό-
διες εθνικές αρχές 

 
 

ΓεΔΕΕ T-665/20, Ryanair/
Επιτροπή (Condor, Covid-19), 
09.06.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – προσφυγή 
ακύρωσης – αγορά των αεροπορι-
κών μεταφορών της Γερμανίας – 
δημόσιο δάνειο με εγγύηση λόγω 
της πανδημίας της νόσου 
COVIDǦ19 – Condor Flugdienst – 
απόφαση περί μη προβολής αντιρ-
ρήσεων – ενίσχυση για την επα-
νόρθωση ζημιών που προκλήθη-
καν από έκτακτο γεγονός – άρθρο 
107 παρ. 2β ΣΛΕΕ – εκτίμηση της 
ζημίας – αιτιώδης συνάφεια – 
διατήρηση των αποτελεσμάτων 
της απόφασης 

Νομικό Ζήτημα 

Κατά τον υπολογισμό της αποζημί-
ωσης που χορηγείται  βάσει του 
άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ σε επι-
χειρήσεις για τις ζημίες που υπέ-
στησαν λόγω κορωνοϊού, η Επιτρο-
πή δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη 
τις ζημίες των δικαιούχων που 
οφείλονται σε προγενέστερα ή 
ανεξάρτητα της πανδημίας γεγο-
νότα, όπως τα πρόσθετα έξοδα 
στα οποία υποβλήθηκε μια επιχεί-
ρηση λόγω παράτασης της διαδι-
κασίας αφερεγγυότητάς της. 

 
 

ΓεΔΕΕ Τ-223/18, Casa Regina 
Apostolorum della Pia Società 
delle Figlie di San Paolo/
Επιτροπή, 02.06.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης – 
άμεσες επιδοτήσεις σε δημόσια 
νοσοκομεία στην Ιταλία – απόφα-
ση Επιτροπής περί μη ύπαρξης 
κρατικής ενίσχυσης – κανονιστική 
πράξη που δεν περιλαμβάνει μέ-
τρα εκτέλεσης – υποχρέωση αιτιο-
λογίας – έννοια της οικονομικής 
δραστηριότητας 

Νομικό Ζήτημα 

Η εισαγωγή ορισμένων στοιχείων 
ανταγωνισμού, που αυξάνουν την 
αποδοτικότητα ενός εθνικού συ-
στήματος κοινωνικής ασφάλισης, 
το οποίο βασίζεται στην αρχή της  
αλληλεγγύης και επιδιώκει κοινω-
νικό σκοπό, δεν αρκούν για να 
ανατρέψουν τη μη οικονομική 
φύση του συγκεκριμένου συστή-
ματος. 

 

 
ΔΕΕ C-128/19, Azienda Sanitaria 
Provinciale di Catania, 20.05. 
2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – κρα-
τικές ενισχύσεις – κλάδος γεωργί-
ας – θανάτωση ζώων που προ-
σβλήθηκαν από μολυσματικές 
ασθένειες – αποζημίωση κτηνο-
τρόφων – υποχρέωση κοινοποίη-
σης – έννοια της “υφιστάμενης 
ενίσχυσης” και της “νέας ενίσχυ-
σης” – αύξηση προϋπολογισμού 
και παράταση διάρκειας ισχύος 
εγκεκριμένου καθεστώτος – απαλ-
λακτικός Κανονισμός 702/2014 – 
Κανονισμός de minimis 1408/ 
2013  

Νομικό Ζήτημα 

Μέτρο το οποίο προβλέπει την 
παράταση εγκεκριμένου καθεστώ-
τος ενισχύσεων για έξι έτη, καθώς 
και την αύξηση του προϋπολογι-
σμού του σε ποσοστό άνω του 
20% συνιστά νέα και όχι υφιστά-
μενη ενίσχυση που πρέπει, καταρ-
χήν, να κοινοποιηθεί στην Επιτρο-
πή, εκτός εάν πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις του εφαρμοστέου απαλ-
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length principle”) σε ενδοομιλικές 
συναλλαγές από τις αρμόδιες ε-
θνικές αρχές δεν συνεπάγεται 
αυτομάτως την ύπαρξη οικονομι-
κού πλεονεκτήματος. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η Επιτροπή οφείλει να 
αποδεικνύει βάσει συγκεκριμένων 
οικονομικών στοιχείων ότι τα 
σφάλματα αυτά οδήγησαν πράγ-
ματι σε ευνοϊκή φορολογική μετα-
χείριση των συνδεδεμένων επιχει-
ρήσεων. 

 
 

ΓεΔΕΕ Τ-516/18 & Τ-525/18, 
Λουξεμβούργο/Επιτροπή, 12.05. 
2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – φορολογι-
κές αποφάσεις τύπου “tax ruling” 
– Λουξεμβούργο –  όμιλος ENGIE 
– απόφαση κηρύσσουσα την ενί-
σχυση παράνομη και μη συμβατή 
–  ανάκτηση – επιλεκτικότητα – 
πλεονέκτημα – συνδυασμένο απο-
τέλεσμα δύο φορολογικών μέτρων 
– πλαίσιο αναφοράς  

Νομικό Ζήτημα 

Στην περίπτωση των φορολογικών 
μέτρων, η Επιτροπή μπορεί να 
εξετάζει ταυτόχρονα και από κοι-
νού εάν πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις του πλεονεκτήματος και της 
επιλεκτικότητας κατ’ άρθρο 107 
παρ. 1 ΣΛΕΕ, στο μέτρο που, για 
να πληρούνται οι δύο αυτές προϋ-
ποθέσεις, πρέπει να αποδειχθεί 
ότι το επίμαχο φορολογικό μέτρο 
οδηγεί σε μείωση του ποσού του 
φόρου που κανονικά θα έπρεπε 
να καταβάλει ο αποδέκτης του 
στο πλαίσιο του συνήθους φορο-
λογικού καθεστώτος, όπως αυτό 
εφαρμόζεται σε άλλους φορολο-
γούμενους που βρίσκονται σε συ-
γκρίσιμη πραγματική και νομική 
κατάσταση. 

 
 

ΓεΔΕΕ Τ-561/18, ITD και Danske 
Fragtmænd/Επιτροπή, 05.05. 
2021 

πεί στην άρση σοβαρής διαταρα-
χής της οικονομίας κράτους μέ-
λους – αρχή της απαγόρευσης 
των διακρίσεων – ελεύθερη παρο-
χή υπηρεσιών και ελευθερία εγκα-
ταστάσεως – υποχρέωση αιτιολο-
γήσεως   

Νομικό Ζήτημα 

Στην περίπτωση που ένα καθε-
στώς ενισχύσεων εφαρμόζεται σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας 
κράτους μέλους, οπότε ο αριθμός 
των επιχειρηματιών που αποκλείο-
νται από το καθεστώς αυτό είναι 
εν δυνάμει απεριόριστος, η υπο-
χρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει 
η Επιτροπή δεν της επιβάλλει να 
εξετάζει εάν όλοι ή ορισμένοι από 
τους αποκλεισθέντες επιχειρημα-
τίες βρίσκονται σε κατάσταση 
παρόμοια με εκείνη των δικαιού-
χων της ενίσχυσης, ώστε να δικαι-
ολογήσει τον αποκλεισμό τους 
από το πεδίο εφαρμογής του επί-
μαχου καθεστώτος. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-218/18, Deutsche 
Lufthansa/Επιτροπή, 12.05.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – κρατικές 
ενισχύσεις – αερομεταφορές – 
ενίσχυση λειτουργίας στον αερολι-
μένα Frankfurt-Hahn – απόφαση 
περί μη προβολής αντιρρήσεων – 
ιδιότητα του ενδιαφερόμενου μέ-
ρους – προστασία των διαδικαστι-
κών δικαιωμάτων – Κατευθυ-
ντήριες γραμμές για τις αερομετα-
φορές 2014 – αμφιβολίες όσον 
αφορά την συμβατότητα της ενί-
σχυσης – σοβαρές δυσχέρειες 

Νομικό Ζήτημα 

Η μη εξαντλητική ανάλυση από 
την Επιτροπή όλων των ειδικών 
χαρακτηριστικών του αερολιμένα-
δικαιούχου λειτουργικής ενίσχυ-
σης, προκειμένου να καθορίσει τη 
λεκάνη επιρροής του και να διαπι-
στώσει εάν βρίσκεται άλλος αερο-
λιμένας σε κοντινή απόσταση βά-
σει των Κατευθυντηρίων Γραμμών 
για τις αερομεταφορές 2014, α-
ποτελεί ένδειξη ότι η Επιτροπή 

αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέ-
ρειες και, επομένως, οφείλει να 
κινήσει την επίσημη διαδικασία 
έρευνας. 

 

 

ΔΕΕ C-11/20, Επιτροπή/Ελλάδα, 
12.05.2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Παράβαση κράτους μέλους – πα-
ράνομη και μη συμβατή κρατική 
ενίσχυση – άρθρο 108 παρ. 2 
ΣΛΕΕ – δυσμενείς καιρικές συνθή-
κες – ζημίες γεωργών – αντισταθ-
μιστικές ενισχύσεις – υποχρέωση 
ανάκτησης – υποχρέωση ενημέ-
ρωσης  

Νομικό Ζήτημα 

Κράτος μέλος που υποχρεούται 
να εκτελέσει απόφαση ανάκτησης 
της Επιτροπής μπορεί να επικαλε-
στεί ως λόγο που θεμελιώνει 
«απόλυτη αδυναμία ανάκτησης» 
τον κίνδυνο πρόκλησης κοινωνι-
κών αναταραχών από τους δικαι-
ούχους που θα κληθούν να επι-
στρέψουν τις ενισχύσεις, στο μέ-
τρο που θα διασαλευθεί, έτσι, η 
δημόσια τάξη και, υπό την προϋ-
πόθεση ότι το ενδιαφερόμενο 
κράτος αποδεικνύει επαρκώς την 
ύπαρξη αυτού του κινδύνου. 

 
 

ΓεΔΕΕ Τ-816/17 & Τ-318/18, 
Λουξεμβούργο/Επιτροπή, 12.05. 
2021 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – φορολογι-
κές αποφάσεις τύπου “tax ruling” 
– Λουξεμβούργο –  όμιλος Ama-
zon – απόφαση κηρύσσουσα την 
ενίσχυση παράνομη και μη συμβα-
τή – υποχρέωση ανάκτησης – με-
θοδολογικά σφάλματα – ακύρωση 
απόφασης της Επιτροπής 

Νομικό Ζήτημα 

Η διαπίστωση εκ μέρους της Επι-
τροπής μεθοδολογικών σφαλμά-
των κατά την εφαρμογή της αρ-
χής των ίσων αποστάσεων (“arm’s 

21 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν απλώς 
εφαρμόζει μια σαφή και ακριβή 
υποχρέωση που προβλέπεται σε 
μια Οδηγία, ενώ πρέπει να θεω-
ρείται καταλογιστέο στο κράτος 
μέλος, κατά την έννοια του 
άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, εφόσον 
αυτό τη μετέφερε στο εθνικό του 
δίκαιο βάσει της διακριτικής του 
ευχέρειας. 

 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – ταχυδρομι-
κός τομέας – αποζημίωση για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης κα-
θολικής υπηρεσίας – απόφαση 
περί μη προβολής αντιρρήσεων – 
υπολογισμός της αποζημίωσης – 
μεθοδολογία καθαρού αποφευ-
χθέντος κόστους – απαλλαγή από 
τον ΦΠΑ για ορισμένες συναλλα-
γές – λογιστική κατανομή των κοι-
νών δαπανών μεταξύ δραστηριο-
τήτων καθολικής υπηρεσίας και 

δραστηριοτήτων μη καθολικής 
υπηρεσίας – κεφαλαιακή εισφορά 
δημόσιας επιχείρησης προς απο-
φυγήν χρεωκοπίας της θυγατρι-
κής της – υφιστάμενη ενίσχυση – 
πλεονεκτήματα που χορηγούνται 
σε περιοδική βάση – κριτήριο ι-
διώτη επενδυτή 

Νομικό Ζήτημα 

Εθνικό μέτρο που καθιερώνει φο-
ροαπαλλαγή υπέρ ορισμένων επι-
χειρήσεων καταλογίζεται στην 
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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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