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Δημόσια διαβούλευση για 
τους κανόνες κρατικών ενι-
σχύσεων στον αγροτικό το-
μέα 

Νέος ελληνικός Χάρτης περι-
φερειακών ενισχύσεων 
2022  

Νέος κυπριακός Χάρτης 
περιφερειακών ενισχύσεων 
2022  

Ad hoc ενίσχυση για το Πο-
λεμικό Μουσείο Αθηνών 
βάσει ΓΑΚ  

Ad hoc ενίσχυση για την 
επεξεργασία αποβλήτων στη 
Λάρισα βάσει ΓΑΚ  

Ελληνικά καθεστώτα βάσει 
ΓΑΚ:  

περιφερειακών ενισχύ-
σεων  
γενικής επιχειρηματικότη-
τας   
επιχειρηματικότητας των 
ΜΜΕ   
αποζημίωσης λόγω θεομη-
νιών 

Ελληνικά καθεστώτα αποζη-
μίωσης λόγω θεομηνιών:  

στον τομέα της αλιείας και   
υδατοκαλλιέργειας 

στον αγροτικό τομέα 

για γεωργούς  

Έγκριση ελληνικων καθεστώ-
των ενισχύσεων λόγω κορω-
νοϊού:  

για ορισμένους γεωργούς  

για εταιρίες στην Εύβοια  

Έγκριση κρατικών ενισχύσε-
ων άλλων κρατών μελών 

λόγω κορωνοϊού (Αυστρία, 
Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία, 
Ρουμανία, Τσεχία, Φινλανδία)  

Έγκριση τροποποίησης καθε-
στώτος-πλαισίου του ΗΒ λόγω 
κορωνοϊού  

Έγκριση ουγγρικού μέτρου 
ενίσχυσης προς την Volta  
Energy Solutions  

Έγκριση τροποποίησης γερμα-
νικού καθεστώτος για ΑΠΕ  

Έγκριση ενίσχυσης αναδιάρ-
θρωσης της ρουμανικής εται-
ρίας CE Oltenia  

Έγκριση τροποποίησης κυ-
πριακού καθεστώτος ενισχύ-
σεων για ευάλωτους δανειο-
λήπτες  

Έγκριση ισπανικού καθεστώ-
τος ενισχύσεων για έξυπνα 
συστήματα οδικών μεταφο-
ρών  

Έγκριση ιταλικού καθεστώτος 
ενισχύσεων για σταθερά ευ-
ρυζωνικά δίκτυα  

Έγκριση γαλλικού καθεστώ-
τος ενισχύσεων για δάση λό-
γω κλιματικής αλλαγής  

Έγκριση γαλλικών καθεστώ-
των ενισχύσεων για αλιευτικά 
σκάφη  

Έγκριση παράτασης ισπανι-
κών μέτρων για τη γεωργία  

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και 
ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύ-
σεις 

 

Δημόσια διαβούλευση για τους κανόνες 
κρατικών ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα  

σινης Συμφωνίας, της Στρα-
τηγικής “Farm to Fork” και 
της στρατηγικής για τη βιο-
ποικιλότητα. Επιπλέον, οι 
κανόνες θα πρέπει να προ-
σαρμοστούν για να μπορέ-
σουν τα κράτη μέλη να υιο-
θετήσουν γρήγορα την τρο-
ποποιημένη Κοινή Αγροτική 
Πολιτική (ΚΓΠ) και να θεσπί-
σουν το νέο Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF). 

Στο πλαίσιο αυτής της δημό-
σιας διαβούλευσης, η Επι-
τροπή κάλεσε τα κράτη μέ-
λη και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη να υποβάλουν, έως τις 
13 Μαρτίου 2022, τις παρα-
τηρήσεις τους επί των προ-
τεινόμενων αναθεωρήσεων. 

Οι προτάσεις που βρίσκο-
νται υπό διαβούλευση και 

Δημόσια διαβούλευση – 
αναθεώρηση κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις – 
γεωργία, δασοκομία, αλιεία  

Η Επιτροπή διεξήγαγε αξιο-
λόγηση των υφιστάμενων 
κανόνων κρατικών ενισχύσε-
ων που ισχύουν στους το-
μείς της γεωργίας και της 
δασοκομίας και της αλιείας.  

Βάσει αυτής της αξιολόγη-
σης διαμόρφωσε σχέδιο 
αναθεώρησης αυτών των 
κανόνων, προκειμένου να 
διευκρινιστούν και να απλο-
ποιηθούν ορισμένες έννοιες, 
καθώς και να ενσωματω-
θούν οι εξελίξεις της αγο-
ράς, οι τεχνολογικές εξελί-
ξεις και οι τρέχουσες στρα-
τηγικές προτεραιότητες της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, 
ιδίως, της Ευρωπαϊκής Πρά-
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Νέος ελληνικός Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2022 – SA.100372 

Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές, οι 
μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπο-
ρούν να αυξηθούν κατά 10 εκατο-
στιαίες μονάδες για επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται από με-
σαίες επιχειρήσεις και κατά 20 
εκατοστιαίες μονάδες για επενδύ-
σεις μικρών επιχειρήσεων, για τις 
αρχικές επενδύσεις τους με επιλέ-
ξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. ευ-
ρώ. 

Σημειώνεται, τέλος, πως μόλις 
εγκριθεί εδαφικό σχέδιο δίκαιης 
μετάβασης, στο πλαίσιο του Κανο-
νισμού 2021/1056 για το Ταμείο 
Δίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα 
υποχρεούται να κοινοποιήσει στην 
Επιτροπή τροποποίηση του νέου 
Χάρτη περιφερειακών ενισχύσε-
ων, εφόσον επιθυμεί να κάνει χρή-
ση της αύξησης των μέγιστων  
εντάσεων ενίσχυσης, κατά την 
παρ. 187 Κατευθυντηρίων Γραμ-
μών για τις περιφερειακές ενισχύ-
σεις 2021, για εδάφη εντός των 
περιοχών «α», τα οποία θα προσ-
διοριστούν για στήριξη από το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.100372 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
el/ip_22_42 

Ελλάδα – έγκριση αναθεωρημέ-
νου Χάρτη περιφερειακών ενισχύ-
σεων – Κατευθυντήριες Γραμμές 
για τις περιφερειακές ενισχύσεις 
2021 

Οι αναθεωρημένες Κατευθυντή-
ριες Γραμμές για τις περιφερεια-
κές ενισχύσεις, που εγκρίθηκαν 
από την Επιτροπή στις 19 Απριλί-
ου 2021 και τέθηκαν σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2022, επιτρέπουν 
στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις 
πλέον μειονεκτικές ευρωπαϊκές 
περιφερειακές περιοχές, παρέχο-
ντάς τους, παράλληλα, αυξημένες 
δυνατότητες για την ενίσχυση των 
περιφερειών που αντιμετωπίζουν 
μεταβατικές ή διαρθρωτικές προ-
κλήσεις, όπως η μείωση του πλη-
θυσμού, ώστε να επιτευχθεί η 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. 

Ταυτόχρονα, οι αναθεωρημένες 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 
περιφερειακές ενισχύσεις 2021 
επιβάλλουν ισχυρές διασφαλίσεις, 
προκειμένου να αποτρέψουν τα 
κράτη μέλη από τη χρήση δημό-
σιου χρήματος για την ενθάρρυν-
ση της μετεγκατάστασης θέσεων 
εργασίας από ένα κράτος μέλος 
της ΕΕ σε άλλο. 

Βάσει του νέου Χάρτη, ο οποίος 
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 
2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2027, θα είναι επιλέξιμες για πε-
ριφερειακές επενδυτικές ενισχύ-
σεις οι εξής περιφέρειες: Βόρειο 
Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Aνα-
τολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρι-
κή Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, 
Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα 
και Πελοπόννησος. Οι περιοχές 
αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ 

των πλέον μειονεκτικών περιοχών 
της ΕΕ, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κά-
τω από το 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ. Οι περιοχές αυτές είναι 
επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του 
άρθρου 107 παρ. 3α ΣΛΕΕ, με 
μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις μεταξύ 
30% και 50%, ανάλογα με το κα-
τά κεφαλήν ΑΕΠ της αντίστοιχης 
περιοχής «α».  

Η περιοχή Ευρυτανία (Στερεά Ελ-
λάδα) είναι, επίσης, επιλέξιμη ως 
αραιοκατοιμένη περιοχή με λιγό-
τερους από 12,5 κατοίκους ανά 
χιλιόμετρο. Στις αραιοκατοικημέ-
νες περιοχές, τα κράτη μέλη μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν καθεστώ-
τα ενισχύσεων λειτουργίας για την 
πρόληψη ή τη μείωση της συρρί-
κνωσης του πληθυσμού. 

Ακόμη, προκειμένου η Ελλάδα να 
αντιμετωπίσει τις περιφερειακές 
ανισότητες, ορίστηκαν ως μη προ-
καθορισμένες περιοχές «γ» για τη 
λήψη περιφερειακών ενισχύσεων 
βάσει του άρθρου 107 παρ. 3γ 
ΣΛΕΕ, οι περιφέρειες: Δυτικός Το-
μέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, 
Δυτική Αττική και Πειραιάς, Νή-
σοι. Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυ-
σης για τις μεγάλες επιχειρήσεις 
της περιοχής Δυτικός Τομέας Αθη-
νών είναι 15%. Για τις υπόλοιπες 
περιοχές «γ», επειδή συνορεύουν 
με περιοχές «α», η ένταση της ενί-
σχυσης ορίσθηκε στο 25%, με 
αποτέλεσμα η διαφορά της έντα-
σης της ενίσχυσης με τις παραμε-
θόριες περιοχές «α» να περιορίζε-
ται σε 15 ποσοστιαίες μονάδες. 
Σημειωτέον ότι η Ελλάδα έχει τη 
δυνατότητα να ορίσει στο μέλλον 
επιπλέον μη προκαθορισμένες 
περιοχές «γ».  

Η έγκριση των αναθεωρημένων 
κανόνων αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί έως τα τέλη του 2022. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_22_241  

όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με 
τις δημόσιες διαβουλεύσεις είναι 
διαθέσιμες:  

α) για τους τομείς της γεωργίας 
και της δασοκομίας και τις αγροτι-
κές περιοχές στη διεύθυνση: 

https://ec.europa.eu/competition
-policy/public-consultations/2022
-agri_en,   

β) για τον τομέα της αλιείας στη 
διεύθυνση: https://ec.europa.eu/
competition-policy/public-
consultations/2022-fish_en. 
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Ad hoc ενίσχυση για το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών βάσει ΓΑΚ – SA.101818 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202206/
SA_101818_20CAC07E-0300-
C0E7-9A18-
C693C8903CAE_7_1.pdf 

Ελλάδα – ad hoc ενίσχυση – Πολε-
μικό Μουσείο – Αθήνα – ΓΑΚ 
651/2014 

Η Ελλάδα θέσπισε ένα μέτρο ad 
hoc ενίσχυσης βάσει του άρθρου 
53 του Γενικού Απαλλακτικού Κα-
νονισμού 651/2014 σχετικά με 
ενισχύσεις για τον πολιτισμό και 

τη διατήρηση της κληρονομιάς, με 
σκοπό την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό του κτιρίου όπου 
στεγάζεται το Πολεμικό Μουσείο 
στην Αθήνα. Η ενίσχυση θα χορη-
γηθεί με τη μορφή επιχορήγησης 
και επιδότησης επιτοκίου και η 
έντασή της ανέρχεται σε ποσοστό 
100%. 

Νέος κυπριακός Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2022 – SA.100726 

τη περιφερειακών ενισχύσεων της 
Κύπρου, ο οποίος θα έχει ισχύ 
από 1.1.2022 έως 31.12.2027, 
σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις περιφερειακές 
ενισχύσεις 2021. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.100726 
(2022) 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_22_1182 

Κύπρος – έγκριση αναθεωρημέ-
νου Χάρτη περιφερειακών ενισχύ-
σεων – Κατευθυντήριες Γραμμές 
για τις περιφερειακές ενισχύσεις 
2021 

Ο Χάρτης περιφερειακών ενισχύ-
σεων της Κύπρου καθορίζει τις 
περιοχές που είναι επιλέξιμες για 
περιφερειακές επενδυτικές ενι-
σχύσεις, καθώς και τις μέγιστες 
εντάσεις ενίσχυσης σε κάθε περι-
φέρεια. 

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 
περιφερειακές ενισχύσεις 2021, 
οι περιφέρειες που καλύπτουν το 
49,46% του πληθυσμού της Κύ-
πρου θα είναι επιλέξιμες για περι-
φερειακές επενδυτικές ενισχύ-
σεις, βάσει της παρέκκλισης του 
άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ (οι λε-
γόμενες περιοχές «γ»). 

Για να αντιμετωπιστούν οι υφιστά-
μενες περιφερειακές ανισότητες, 
η Κύπρος όρισε μια λεγόμενη «μη 
προκαθορισμένη» περιοχή «γ», η 
οποία αποτελείται από 359 δή-
μους με συνολικά 413.225 κατοί-
κους, η οποία καλύπτει το 49,17% 
του συνολικού πληθυσμού της Κύ-
πρου. Στην περιοχή αυτή, η μέγι-
στη ένταση των ενισχύσεων για τις 
μεγάλες επιχειρήσεις είναι 15%, 
βάσει κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω 
από το 100% του μέσου όρου της 
ΕΕ-27. Η εν λόγω μέγιστη ένταση 
ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί σε 
ποσοστό 10% για επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται από μεσαίες 
επιχειρήσεις και κατά 20% για 
επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, 
για τις αρχικές επενδύσεις τους 
με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 
εκατομμύρια ευρώ. 

Η Επιτροπή ενέκρινε τον νέο Χάρ-

Ad hoc ενίσχυση για την επεξεργασία αποβλήτων στη Λάρισα βάσει ΓΑΚ – 
SA.101819 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202206/
SA_101819_50CAC07E-0000-
CF2B-9E1A-
34E50FFC7EF6_8_1.pdf  

Ελλάδα – ad hoc επενδυτική ενί-
σχυση – απόβλητα – Λάρισα  – 
ΓΑΚ 651/2014 

Η Ελλάδα θέσπισε ένα μέτρο ad 
hoc ενίσχυσης βάσει του άρθρου 
41 του  Γενικού Απαλλακτικού Κα-
νονισμού 651/2014 σχετικά με 
επενδυτικές ενισχύσεις για την 
προώθηση της παραγωγής ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές 

προς Μονάδες Επεξεργασίας Α-
πορριμμάτων (ΜΑΕ) και για την 
επέκταση των Χώρων Υγειονομι-
κής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 
στην Περιφερειακή Ενότητα της 
Λάρισας. Η ενίσχυση θα χορηγη-
θεί με τη μορφή επιχορήγησης και 
επιδότησης επιτοκίου και η μέγι-
στη έντασή της ανέρχεται σε πο-
σοστό 45% για όλες τις επιχειρή-
σεις και 15% για τις ΜΜΕ. 
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Ελληνικό καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων για εξοπλισμό βάσει ΓΑΚ – 
SA.101366 

σεις και πριμοδότηση 20% για 
ΜΜΕ. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202202/
SA_101366_D0C80C7E-0300-
C1E6-9083-
15D1D5261158_9_1.pdf� 

Ελλάδα – θέσπιση καθεστώτος – 
περιφερειακές επενδυτικές ενι-
σχύσεις – μηχανολογικός εξοπλι-
σμός – ΓΑΚ 651/2014 

Η Ελλάδα αποφάσισε να θεσπίσει, 
βάσει του άρθρου 14 του  Γενικού 
Απαλλακτικού Κανονισμού 651/ 
2014 για τις περιφερειακές επεν-
δυτικές ενισχύσεις, ένα καθεστώς 

για την προμήθεια μηχανολογικού 
εξοπλισμού. 

Οι ενισχύσεις βάσει του εν λόγω 
καθεστώτος θα χορηγηθούν έως 
τις 31.12.2023 με τη μορφή 
άμεσων επιχορηγήσεων και επιδό-
τησης επιτοκίου και η μέγιστη 
έντασή τους θα ανέρχεται σε πο-
σοστό 35% για όλες τις επιχειρή-

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ βάσει ΓΑΚ – 
SA.101368 

σμού 651/2014, καθεστώς ενι-
σχύσεων για τη χρηματοδότηση 
ΜΜΕ. 

Ελλάδα – θέσπιση καθεστώτος – 
επενδυτικές ενισχύσεις – ΜΜΕ – 
ΓΑΚ 651/2014 

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με 
βάση τα άρθρα 14, 18 και 22 του 
Γενικού Απαλλακτικού Κανονι-

Ελληνικό καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων για νησιά βάσει ΓΑΚ – 
SA.100660  

ρακτήρα σε ποσοστό 20% για 
όλες τις επιχειρήσεις και πριμοδό-
τηση 20% για ΜΜΕ και β) για τις 
ενισχύσεις προς νεοσύστατες επι-
χειρήσεις μέχρι το ποσό των 
390.000 ευρώ. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202206/
SA_101815_10CDC07E-0300-
CDE1-A5C7-
35CDA2AEBF40_11_1.pdf 

Ελλάδα – θέσπιση καθεστώτος – 
περιφερειακές επενδυτικές ενι-
σχύσεις – Δίκτυο Συνεργασίας Δή-
μων ΠΕ Νήσων Αττικής – ΓΑΚ 
651/2014 

Η Ελλάδα αποφάσισε να θεσπίσει, 
βάσει των άρθρων 14 και 22 του 
Γενικού Απαλλακτικού Κανονι-
σμού 651/ 2014 για τις περιφε-
ρειακές επενδυτικές ενισχύσεις 
και τις ενισχύσεις προς νεοσύστα-
τες επιχειρήσεις, ένα καθεστώς 
επενδυτικών ενισχύσεων, με σκο-
πό την υλοποίηση παρεμβάσεων 
ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο 

της δράσης για την Τοπική Ανά-
πτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/
CLLD 2014 – 2020 με τίτλο 
«Πολιτισμός και Περιβάλλον «Εν 
Πλω» της Ομάδας Τοπικής Δράσης 
(Ο.Τ.Δ.): Δίκτυο Συνεργασίας Δή-
μων ΠΕ Νήσων Αττικής.  

Οι ενισχύσεις βάσει του εν λόγω 
καθεστώτος θα χορηγηθούν έως 
τις 31.12.2023 με τη μορφή 
άμεσων επιχορηγήσεων και επιδό-
τησης επιτοκίου και η μέγιστη 
έντασή τους θα ανέρχεται α) για 
τις ενισχύσεις περιφερειακού χα-

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων γενικής επιχειρηματικότητας βάσει ΓΑΚ – 
SA.101367 

ΜΜΕ, β) στο 50% για συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και γ) σε 
ad hoc καταβολή ποσού έως 
100.000 ευρώ ανά επιχείρηση για 
νεοσύστατες επιχειρήσεις.  

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202202/
SA_101367_10C90C7E-0300-
C6EA-8A15-
6FE61E905849_10_1.pdf� 

Ελλάδα – θέσπιση καθεστώτος – 
επενδυτικές ενισχύσεις – γενική 
επιχειρηματικότητα –  ΓΑΚ 651/ 
2014 

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με 
βάση τα άρθρα 14, 18 και 22 του 
Γενικού Απαλλακτικού Κανονι-
σμού 651/2014, καθεστώς επεν-
δυτικών ενισχύσεων για όλες τις 
επιχειρήσεις. 

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια 
έως τις 30.06.2022 και οι ενισχύ-
σεις βάσει αυτού θα χορηγηθούν 
με τη μορφή άμεσης επιχορήγη-
σης, επιδότησης επιτοκίου, φορο-
λογικού πλεονεκτήματος ή φορο-
λογικής απαλλαγής. 

Η μέγιστη ένταση των ενισχύσεων 
ανέρχεται: α) στο 35% για τις πε-
ριφερειακές επενδυτικές ενισχύ-
σεις και πριμοδότηση 20% για 
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https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202202/
SA_101368_40C90C7E-0300-
C8EE-9299-
83473A8CEB6B_13_1.pdf  

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια 
έως τις 30.06.2022 και οι ενισχύ-
σεις βάσει αυτού θα χορηγηθούν 
με τη μορφή άμεσης επιχορήγη-
σης, επιδότησης επιτοκίου, φορο-
λογικού πλεονεκτήματος ή φορο-
λογικής απαλλαγής. 

Η μέγιστη ένταση των ενισχύσεων 

ανέρχεται: α) στο 35% για τις πε-
ριφερειακές επενδυτικές ενισχύ-
σεις και πριμοδότηση 20% για 
ΜΜΕ, β) στο 50% για συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και γ) σε 
ad hoc καταβολή ποσού έως 
100.000 ευρώ ανά επιχείρηση για 
νεοσύστατες επιχειρήσεις.  

5 

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα  
101252 (Π.Ε. Εύβοιας), SA.          
101271 (Δ. Ξηρομέρου), SA. 
101317 (Δ. Πάτμου), SA.101319 
(Δ. Αγρινίου), SA.101419 (Δ. Κε-
ντρικών Τζουμέρκων), SA.101514 
(Δ. Φαρσάλων), SA.101616 (Δ. 
Κατερίνης) και SA.101671 (Δ. 
Τρικάλων). 

Ελλάδα – καθεστώτα ενισχύσεων 
– αποζημίωση αγροτών – θεομηνί-
ες – πλημμύρες – σεισμοί – ανε-
μοστρόβιλοι – απαλλακτικός Κα-
νονισμός 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, ανεμοστρό-
βιλοι) σε διάφορες περιοχές της 
χώρας. Τα καθεστώτα αυτά είναι, 
ειδικότερα, τα εξής: SA.101904 & 
SA.101904 (Π.Ε. Θεσσαλονίκης), 
SA.101105 (Δ. Λαγκαδά), SA. 

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ 

(Δ. Πάτμου), SA.101320 (Δ. Αγρι-
νίου), SA.101420 (Δ. Κεντρικών 
Τζουμέρκων), SA.101613 (Δ. Κα-
τερίνης), SA.101669 (Δ. Τρικά-
λων), SA.101816 (Π.Ε. Ηρακλεί-
ου), SA.102086 (Π.Ε. Λασιθίου) 
και SA.102088 (Π.Ε. Χανίων). 

Ελλάδα – καθεστώτα ενισχύσεων 
– αποζημίωση επιχειρήσεων – 
θεομηνίες – πλημμύρες – σεισμοί 
– ανεμοστρόβιλοι – ΓΑΚ 651/ 
2014 

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

2014, διάφορα καθεστώτα ενι-
σχύσεων για την αποζημίωση των 
επιχειρήσεων που υπέστησαν ζη-
μίες λόγω πλημμυρών, ανεμοστρό-
βιλων και σεισμών σε διάφορες 
περιοχές της χώρας και, συγκε-
κριμένα: SA.101251 (Π.Ε. Εύ-
βοιας), SA.101270 (Δ. Ξηρομέ-
ρου), SA.101315 & SA.101316 

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας 

Εύβοιας), SA.101269 (Δ. Ξηρομέ-
ρου), SA.101316 (Δ. Πάτμου), 
SA.101318 (Δ. Αγρινίου), SA. 
101421 (Δ. Κεντρικών Τζουμέρ-
κων), SA.101615 (Δ. Κατερίνης), 
SA.101670 (Δ. Τρικάλων), SA. 
102090 (Π.Ε. Λασιθίου) και 
SA.102095 (Π.Ε. Φλώρινας και 
Π.Ε. Καστοριάς). 

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

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του 
άρθρου 44 του απαλλακτικού Κα-

νονισμού 1388/2014 για τον το-
μέα της αλιείας και υδατοκαλλιέρ-
γειας, τρία καθεστώτα ενισχύσε-
ων για την αποκατάσταση των 
ζημιών που προκλήθηκαν από 
ορισμένες θεομηνίες (πλημμύρες, 
σεισμοί, ανεμοστρόβιλοι) σε διά-
φορες περιοχές της χώρας και, 
συγκεκριμένα: SA.101253 (Π.Ε. 

Έγκριση τροποποίησης ελληνικού καθεστώτος αποζημιώσεων για γεωργούς – 
SA.100795 

2016) έως τις 31.12.2022, κα-
θώς και την αύξηση του προϋπο-
λογισμού του από 82 εκατομμύ-
ρια ευρώ που ίσχυε έως σήμερα 
σε 98 εκατομμύρια ευρώ. 

Ελλάδα – έγκριση τροποποίησης – 
καθεστώς αποζημίωσης γεωργών 
και κτηνοτρόφων – Κατευθυντή-
ριες Γραμμές στον γεωργικό και 
δασονομικό τομέα 2014 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή σχέδιο για την παράταση 
του εγκεκριμένου ελληνικού καθε-
στώτος αποζημίωσης των γεωρ-
γών και κτηνοτρόφων (SA.45002/ 



 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 1/2022 

6 

(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_100795  

Το καθεστώς αυτό αφορά την 
καταβολή άμεσων επιχορηγήσεων 
προς γεωργούς και κτηνοτρόφους 
για την κάλυψη ζημιών που προ-
καλούνται από απρόβλεπτα γεγο-
νότα όπως θεομηνίες, δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτα-
κτα γεγονότα στη φυτική και ζωι-
κή τους παραγωγή ή στα μέσα 
παραγωγής του, συμπεριλαμβανο-
μένου του παγίου κεφαλαίου. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κοι-

νοποιηθείσα τροποποίηση δεν θα 
έχει καμία επίπτωση όσον αφορά 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δεδομένου ότι εξακολουθούν να 
τηρούνται οι σχετικές διατάξεις 
των Κατευθυντήριων Γραμμών για 
τη γεωργία 2014, βάσει των οποί-
ων είχε εγκριθεί το αρχικό καθε-
στώς. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.100795 

Έγκριση ελληνικού καθεστώτος για ορισμένους γεωργούς λόγω κορωνοϊού – 
SA.100945 

καιούχο. 

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.100945 
(2022) 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_22_903 

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – παραγω-
γοί γεωργικών προϊόντων – Προ-
σωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορω-
νοϊού (Κεφ 3.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 31,5 
εκατομμυρίων ευρώ περίπου, για 
τη στήριξη των παραγωγών ορι-
σμένων γεωργικών προϊόντων που 
επλήγησαν άμεσα από το ξέσπα-
σμα του κορωνοϊού και από τα 
περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν 
σε ισχύ για την αναχαίτιση της 
διασποράς της νόσου. Οι ενισχύ-
σεις βάσει του επίμαχου καθεστώ-
τος θα χορηγηθούν με τη μορφή 
άμεσων επιχορηγήσεων οι οποίες 
αναμένεται να καταβληθούν έως 

τις 30 Ιουνίου 2022. 

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην πρωτο-
γενή παραγωγή γεωργικών προϊό-
ντων στην Ελλάδα και, συγκεκρι-
μένα, σε όσους παράγουν σύκα 
για αποξήρανση, λεβάντα, επιτρα-
πέζιες ελιές, βιομηχανική και φθι-
νοπωρινή πατάτα, μανταρίνια και 
καπνό.  

Στόχος του μέτρου είναι η αποζη-
μίωση των γεωργών για την απώ-
λεια ή μείωση εσόδων που υπέ-
στησαν λόγω των περιοριστικών 
μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ ιδιαί-
τερα από τον Μάρτιο 2020 έως 
τον Μάιο 2020. Η χορηγούμενη 
ενίσχυση δεν θα ξεπερνά το πο- 
σό των 290.000 ευρώ ανά δι-

Έγκριση τροποποίησης ελληνικού μέτρου για εταιρίες στην Εύβοια λόγω κορω-
νοϊού – SA.101418 

τομμύρια ευρώ που ίσχυσε αρχι-
κά σε 11,5 εκατομμύρια ευρώ, 
καθώς ο εκτιμώμενος αριθμός 
δικαιούχων αυξάνεται, επίσης, σε 
περίπου 2000· 

β) τροποποιείται το ποσοστό της 
μείωσης του κύκλου εργασιών των 
δικαιούχων σε 20%, αντί για 30% 
που ίσχυσε αρχικά, σε σχέση με 
το προηγούμενη έτη, ενώ στις πε-
ριπτώσεις όπου ο δικαιούχος εμ-
φανίζει μηδενικό κύκλο εργασιών 
στις σχετικές περιόδους του 2019 
και του 2020, ο κύκλος εργασιών 

Ελλάδα – έγκριση τροποποιήσεων 
– καθεστώς ενισχύσεων για επιχει-
ρήσεις με έδρα στη Β. Εύβοια – 
αύξηση του προϋπολογισμού – 
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Επιτροπή είχε εγκρίνει, σύμφω-
να με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 
λόγω κορωνοϊού, ελληνικό καθε-
στώς ενισχύσεων για τη στήριξη 
επιχειρήσεων που εξακολουθούν 
να δραστηριοποιούνται στους πυ-
ρόπληκτους δήμους Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-

Αιδηψού στην περιφέρεια της 
Βόρειας Εύβοιας, των οποίων η 
επιχειρηματική δραστηριότητα 
επηρεάστηκε από την έξαρση της 
πανδημίας του κορωνοϊού (SA. 
100951/2021). 

Η Ελλάδα αποφάσισε να τροπο-
ποιήσει το εν λόγω καθεστώς και, 
συγκεκριμένα, κοινοποίησε στην 
Επιτροπή τις ακόλουθες τροποποι-
ήσεις και διευκρινίσεις: 

α) ο προϋπολογισμός του καθε-
στώτος αυξάνεται από 7,5 εκα-
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το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού 
Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.101418 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202205/
SA_101418_00EE9A7E-0000-
C262-B5FB-
62C3CE42CDA7_29_1.pdf  

αναφοράς μπορεί να είναι αυτός 
του δεύτερου τριμήνου του 2021· 

γ) εισάγεται ειδική πρόβλεψη σχε-
τικά με επιχειρήσεις για τις οποίες 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
για αξιόπιστη σύγκριση του κύ-
κλου εργασιών και οι οποίες ενδέ-
χεται να είναι επιλέξιμες να λά-
βουν το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης, 
δηλαδή 1.000 ευρώ, εφόσον δρα-
στηριοποιούνται σε ορισμένους 
τομείς της οικονομίας που πλήττο-
νται σε μεγάλο βαθμό από την 
πανδημία, όπως καταλύματα/
διαμονή, λιανικό εμπόριο και εστί-
αση/εστιατόρια, ακόμη και εάν 
δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ· 

δ) διευκρινίζεται ότι ως επιλέξιμες 
εταιρίες μεταφοράς επιβατών 
λογίζονται οι ναυτιλιακές εταιρείες 
και ορισμένες εταιρίες λεωφορεί-
ων που εξυπηρετούν τον νομό 
Ευβοίας· 

ε) διευκρινίζεται ότι οι επιχειρή-
σεις πρέπει να είναι ενεργές κατά 
την 3η Αυγούστου 2021. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν 
λόγω τροποποιήσεις δεν μεταβάλ-
λουν την κρίση της σχετικά με τη 
συμβατότητα του αρχικού καθε-
στώτος, οι υπόλοιποι όροι του ο-
ποίου παραμένουν αμετάβλητοι, 
και, συνεπώς, ενέκρινε το τροπο-
ποιημένο καθεστώς σύμφωνα με 
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Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένων ελληνικών καθεστώτων λόγω κορωνοϊού – 
SA.100939 

λόγω καθεστώτος (SA.59672/ 
2020, SA.61843/2021 και SA. 
62264/2021). 

v) Καθεστώς άμεσων επιχορηγή-
σεων για πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στον τομέα του πολιτισμού 
και είναι εγκατεστημένες στον 
Δήμο των Αθηνών, το οποίο εγκρί-
θηκε από την Επιτροπή στις 28 
Οκτωβρίου 2020 (SA.59033) και 
τροποποιήθηκε δύο φορές (SA. 
61916/2021 και SA.62264/ 
2021). 

vi) Καθεστώς ενισχύσεων για μη 
καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες 
υπέρ επιχειρήσεων που επλήγη-
σαν άμεσα από την πανδημία, το 
οποίο εγκρίθηκε από την Επιτρο-
πή στις 27 Αυγούστου 2021 
(SA.61574). 

vii) Καθεστώς ενίσχυσης με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
προς MME, το οποίο εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 19 Φε-
βρουαρίου 2021 (SA.61802). 

viii) Καθεστώς άμεσων επιχορηγή-
σεων για πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις που είναι 
μέλη του Εθνικού Μητρώου Νεο-
φυών Επιχειρήσεων (“Elevate 
Greece”) και των οποίων η δρα-
στηριότητα εμπίπτει σε θεματι-

Ελλάδα – έγκριση τροποποίησης – 
διάφορα εγκεκριμένα καθεστώτα 
ενισχύσεων –  κρατικά δάνεια – 
άμεσες επιχορηγήσεις – μη καλυ-
πτόμενες πάγιες δαπάνες – ΜΜΕ 
– νεοφυείς επιχειρήσεις – εστίαση 
– πολιτισμός – τουρισμός – παρά-
ταση ισχύος – Προσωρινό Πλαίσιο 
2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1-
3.4 και 3.12) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή σχέδιο για την παράταση 
και τροποποίηση ορισμένων εγκε-
κριμένων καθεστώτων ενισχύσε-
ων, σύμφωνα με το Προσωρινό 
Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού. 
Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής 
υφιστάμενα μέτρα: 

i) Καθεστώς εγγυήσεων δανείων, 
το οποίο εγκρίθηκε από την Επι-
τροπή στις 3 Απριλίου 2020 
(SA.56857) και, στη συνέχεια, 
τροποποιήθηκε τέσσερις φορές 
(SA.57048/2020, SA.59816/ 
2020, SA.62016/2021 και SA. 
64725/2021). 

ii) Καθεστώς άμεσων επιχορηγή-
σεων προς τις πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις με έδρα στην 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας, το οποίο εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή στις 28 Αυγούστου 
2020 (SA.58367) και τροποποιή-

θηκε τρεις φορές έως σήμερα 
(SA.59818/2020, SA.61843/ 
2021 και SA.62264/2021). 

iii) Καθεστώς χορήγησης κρατι-
κών δανείων κίνησης χαμηλού 
επιτοκίου και επενδυτικών δα-
νείων προς ΜΜΕ και επιχειρή-      
σεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης 
(midcaps) που δραστηριοποιού-
νται στους τομείς του τουρισμού, 
των μεταφορών, των κατασκευών 
και της ενέργειας και έχουν πλη-
γεί από τα μέτρα περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού, το  
οποίο εγκρίθηκε από την Επιτρο-
πή στις 19 Οκτωβρίου 2020 (SA. 
58368). Επισημαίνεται ότι το εν 
λόγω καθεστώς έχει τροποποιηθεί 
ήδη μία φορά, στις 19 Φεβρουα-
ρίου 2021 (SA.61843). 

iv) Καθεστώς άμεσων επιχορηγή-
σεων για πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστη-
μένες σε 12 Περιφέρειες (Αν. Μα-
κεδονία και Θράκη, Αττική, Δ. Ελ-
λάδα, Δ. Μακεδονία, Ιόνια νησιά, 
Ήπειρος, Κρήτη, Ν. Αιγαίο, Πελο-
πόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσα-
λία, Β. Αιγαίο), το οποίο εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 28 Σεπτεμ-
βρίου 2020 (SA.58616). Επιση-
μαίνεται ότι έχουν ήδη μεσολαβή-
σει τρεις τροποποιήσεις του εν 
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της οποίας οφείλονται οι φορολο-
γικές υποχρεώσεις ή/και οι υπο-
χρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης 
(οι οποίες μπορούν να εκπληρω-
θούν βάσει πίστωσης που ήδη 
έχει χορηγηθεί στους δικαιούχους 
στο πλαίσιο του καθεστώτος) και 
παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 
2022 η περίοδος εντός της οποί-
ας πρέπει να πραγματοποιούνται 
οι μη καλυπτόμενες πάγιες δαπά-
νες (οι οποίες μπορούν να καλυφ-
θούν μερικώς στο πλαίσιο του εν 
λόγω καθεστώτος). 

Οι υπόλοιποι όροι των ανωτέρω 
υφιστάμενων ελληνικών καθεστώ-
των παραμένουν αμετάβλητοι. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι επι-
μέρους τροποποιήσεις των υφι-
στάμενων καθεστώτων δεν μετα-
βάλλουν την κρίση της για τη συμ-
βατότητά τους. Συνεπώς, τα μέ-
τρα ενίσχυσης εξακολουθούν να 
είναι σύμφωνα με το Προσωρινό 
Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 
(Κεφ. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.12). 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.100939 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202205/
SA_100939_C0B2967E-0000-
CA95-853F-
3CCED9319DCC_33_1.pdf 

κούς τομείς συμβατούς με τη 
Στρατηγική Έρευνας & Καινοτομί-
ας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 
(RIS3) της Ελλάδας, το οποίο   
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 
8 Μαρτίου 2021 (SA.62098). 

ix) Καθεστώς άμεσων επιχορηγή-
σεων για πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (Πρόγραμμα 
«ΓΕΦΥΡΑ 2»), το οποίο εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 12 Μαΐου 
2021 (SA.62341). 

x) Καθεστώς άμεσων επιχορηγή-
σεων προς επιχειρήσεις που παρέ-
χουν υπηρεσίες εστίασης, το οποί-
ο εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
στις 11 Μαΐου 2021 (SA.62626). 

xi) Καθεστώς άμεσων επιχορηγή-
σεων προς επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα του 
πολιτισμού, το οποίο εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή στις 5 Ιουλίου 
2021 (SA.62699). 

xii) Καθεστώς άμεσων επιχορηγή-
σεων και δανειακών εγγυήσεων 
από ενδιάμεσους χρηματοπιστω-
τικούς οργανισμούς προς ΜΜΕ 
του κατασκευαστικού κλάδου, το 
οποίο εγκρίθηκε από την Επιτρο-
πή στις 11 Ιουνίου 2021 (SA. 
62835). 

xiii) Καθεστώς άμεσων επιχορηγή-
σεων για μικρές, μεσαίες και με-
γάλες επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στον οπτικοακουστι-
κό τομέα, το οποίο εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή στις 29 Ιουνίου 
2021 (SA.63004). 

xiv) Καθεστώς άμεσων επιχορηγή-
σεων για τουριστικές επιχειρήσεις, 

το οποίο εγκρίθηκε από την Επι-
τροπή την 1η Ιουνίου 2021 (SA. 
63123). 

Η Ελλάδα κοινοποίησε τις εξής 
τροποποιήσεις των προαναφερό-
μενων καθεστώτων: 

Ως προς τα καθεστώτα υπό i) ii), 
iv), v), vii), viii), ix), x) και xiv), η 
περίοδος χορήγησης των άμεσων 
επιχορηγήσεων παρατείνεται έως 
τις 30 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με 
το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού 
Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού, 
και αυξάνεται το μέγιστο ποσό 
ενίσχυσης ανά δικαιούχο σε 2,3 
εκατομμύρια ευρώ.  

Σε σχέση με το καθεστώς υπό xii), 
η περίοδος χορήγησης των κρατι-
κών εγγυήσεων παρατείνεται έως 
τις 30 Ιουνίου 2022, σύμφωνα με 
το Κεφάλαιο 3.2 του Προσωρινού 
Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Σχετικά με τα καθεστώτα υπό xi) 
και xiii), η περίοδος χορήγησης 
των ενισχύσεων παρατείνεται έως 
τις 31 Μαρτίου 2022, σύμφωνα 
με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρι-
νού Πλαισίου 2020 λόγω κορω-
νοϊού. 

Για το καθεστώς υπό iii), η περίο-
δος εντός της οποίας μπορούν να 
υπογραφούν οι δανειακές συμβά-
σεις με επιδοτούμενα επιτόκια 
παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 
2022, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 
3.3 του Προσωρινού Πλαισίου 
2020 λόγω κορωνοϊού. 

Τέλος, αναφορικά με το καθεστώς 
υπό vi), παρατείνεται, έως τις 30 
Ιουνίου 2022 η περίοδος εντός 

Έγκριση αυστριακού μέτρου για εποχικούς εργαζόμενους λόγω κορωνοϊού – 
SA.101086 

τησης μισθών που θα καλύπτει 
μέρος του μισθολογικού κόστους 
για εργαζόμενους με σχέση εργα-
σίας που ξεκίνησε μεταξύ 3 Νοεμ-
βρίου και 12 Δεκεμβρίου 2021 
(17 Δεκεμβρίου 2021 στην Άνω 
Αυστρία). 

Οι επιλέξιμοι εργοδότες μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση για χορήγη-
ση ενίσχυσης μεταξύ 10 και 31 

Αυστρία – έγκριση καθεστώτος – 
επιδότηση μισθών – εποχικοί ερ-
γαζόμενοι – Προσωρινό Πλαίσιο 
2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.10) 

Η Αυστρία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 60 
εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήρι-
ξη των εποχικών επιχειρήσεων 

που επλήγησαν από την πανδημία 
του κορωνοϊού και τα περιοριστι-
κά μέτρα που επέβαλε η αυστρια-
κή κυβέρνηση μεταξύ 22 Νοεμ-
βρίου και 12 Δεκεμβρίου 2021 
(17 Δεκεμβρίου 2021 στην Άνω 
Αυστρία) για την αναχαίτιση της 
εξάπλωσης της νόσου. Στο πλαίσιο 
του επίμαχου καθεστώτος, η ενί-
σχυση θα λάβει τη μορφή επιδό-
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 λαιο 3.10 του Προσωρινού Πλαισί-
ου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.101086 
(2022) 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_22_361 

Ιανουαρίου 2022. Το ποσό της 
ενίσχυσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 
65% επί του μισθολογικού κό-
στους, συμπεριλαμβανομένων των 
ακαθάριστων αποδοχών των ερ-
γαζομένων, των πρόσθετων παρο-
χών (π.χ. 13ος και 14ος μισθός) 
και των εργοδοτικών εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε 
περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης 
δεν θα υπερβαίνει το 80% των 
μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών 
του εργαζομένου, συμπεριλαμβα-
νομένων των εργοδοτικών εισφο-
ρών κοινωνικής ασφάλισης. 

Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή 
μεταβατικής στήριξης έως ότου οι 
επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορέ-
σουν να υποβάλουν αίτηση για το 
πρόγραμμα εργασίας βραχείας 
απασχόλησης (“Kurzarbeit”), κα-
λύπτοντας το μισθολογικό κόστος 
των εργαζομένων που έχουν απα-
σχοληθεί για τουλάχιστον έναν 
πλήρη μισθολογικό ημερολογιακό 
μήνα. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό και το 
ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφά-

Έγκριση γερμανικού μέτρου ανακεφαλαιοποίησης της FBB λόγω κορωνοϊού – 
SA.63946 

από την ανακεφαλαιοποίηση, η 
Γερμανία θα πρέπει να κοινοποιή-
σει στην Επιτροπή σχέδιο ανα-
διάρθρωσης της FBB. 

4) έως ότου αποπληρωθεί τουλά-
χιστον το 75% του ποσού της ανα-
κεφαλαιοποίησης, θα ισχύει αυ-
στηρός περιορισμός στις αμοιβές 
της διοίκησης της FBB, συμπερι-
λαμβανομένης της απαγόρευσης 
καταβολής μπόνους, ενώ θα απα-
γορεύεται και η απόκτηση από 
την FBB μεριδίου άνω του 10% σε 
ανταγωνιστές ή άλλους φορείς 
στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας. 

5) μέχρι την πλήρη εξόφληση της 
ενίσχυσης, η FBB δεν θα προσφέ-
ρει εκπτώσεις στις αεροπορικές 
εταιρίες και δεν θα επεκτείνει τη 
χωρητικότητά της. Με τον τρόπο 
αυτόν, διασφαλίζεται ότι η FBB 
δεν θα επωφεληθεί αδικαιολόγη-
τα από την ενίσχυση ανακεφαλαι-
οποίησης. 

6) η FBB δεσμεύεται να δημοσιεύ-
ει πληροφορίες σχετικά με τη χρή-
ση της ενίσχυσης που έλαβε και 
με τον τρόπο με τον οποίο υποστη-
ρίζει δραστηριότητες σύμφωνα με 
τις υποχρεώσεις της ΕΕ και τις 
εθνικές υποχρεώσεις που συνδέο-
νται με την πράσινη και την ψη-
φιακή μετάβαση. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο γερμανικό μέτρο είναι ανα-

Γερμανία – έγκριση ad hoc ενίσχυ-
σης – ανακεφαλαιοποίηση – φο-
ρέας διαχείρισης αερολιμένα Βε-
ρολίνου-Βρανδεμβούργου – Προ-
σωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορω-
νοϊού (Κεφ. 3.11) 

Η εταιρία “Flughafen Berlin-
Brandenburg" (FBB) είναι ο κρατι-
κός φορέας εκμετάλλευσης του 
αεροδρομίου στο Βερολίνο και 
διαχειρίστρια του αερολιμένα Βε-
ρολίνου-Βρανδεμβούργου. 

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊ-
ού και των συνεπακόλουθων ταξι-
διωτικών περιορισμών που επέβα-
λαν η Γερμανία και άλλες χώρες 
για να περιορίσουν την εξάπλωση 
του ιού, η FBB υπέστη σημαντικές 
ζημίες, ενώ, παράλληλα, εξακο-
λούθησε να επιβαρύνεται με υψη-
λά λειτουργικά έξοδα. Ως αποτέλε-
σμα, η θέση των ιδίων κεφαλαίων 
και της ρευστότητας της εταιρίας 
επιδεινώθηκε. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Γερμανία κοι-
νοποίησε στην Επιτροπή ένα μέ-
τρο ενίσχυσης, ύψους 1,7 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ, με σκοπό την 
ανακεφαλαιοποίηση της FBB, επι-
τρέποντας στους δημόσιους μετό-
χους της, τα κρατίδια του Βερολί-
νου και του Βρανδεμβούργου και 
την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας, να εισφέρουν κε-
φάλαιο στο αποθεματικό της FBB. 

Η FBB θα χρησιμοποιήσει μέρος 
της ενίσχυσης για την αποπληρω-
μή των επιδοτούμενων δανείων 
που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο 
προηγούμενου καθεστώτος που 
ενέκρινε η Επιτροπή τον Αύγουστο 
του 2020, με απευθείας επίκληση 
του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ 
(SA.57644). 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:  

1) Το μέτρο δεν θα υπερβεί το 
ελάχιστο απαιτούμενο ποσό για τη 
διασφάλιση της βιωσιμότητας της 
FBB και την αποκατάσταση της 
κεφαλαιακής της θέσης στο επί-
πεδο που βρισκόταν πριν από το 
ξέσπασμα του κορωνοϊού και όχι 
επιπλέον αυτού. 

2) το μέτρο είναι κατάλληλο για να 
αποτρέψει να επέλθει αφερεγγυό-
τητα της FBB, η οποία θα είχε σο-
βαρές συνέπειες για την απασχό-
ληση και τη συνδεσιμότητα του 
Βερολίνου. 

3) η Γερμανία δεσμεύεται να εκ-
πονήσει αξιόπιστη στρατηγική 
εξόδου του δημοσίου από το κε-
φάλαιο της εταιρίας εντός 12 μη-
νών από τη χορήγηση της ενίσχυ-
σης, εκτός εάν η συμμετοχή του 
μειωθεί μέχρι τότε κάτω από το 
25% του συνολικού μετοχικού 
κεφαλαίου της FBB. Εάν συμμετο-
χή του δημοσίου δεν μειωθεί κά-
τω από το 15% μετά από επτά έτη 
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 https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/IP_22_721 

γκαίο, κατάλληλο και αναλογικό 
και το ενέκρινε σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο 3.11 του Προσωρινού 
Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.63946 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

Έγκριση ιταλικού καθεστώτος για αγροτικές ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – 
SA.101160 

Ιταλία να μπορέσει να στηρίξει 
αποτελεσματικά τις πληγείσες 
επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Περαι-
τέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι το 
μέτρο δεν επηρεάζει την αξιολόγη-
ση συμβατότητας που έγινε βάσει 
της αρχικής απόφασης και επιβε-
βαιώθηκε με τις μετέπειτα τροπο-
ποιήσεις. Συνεπώς, ενέκρινε το 
επίμαχο καθεστώς, σύμφωνα με 
τα Κεφάλαια 3.1 και 3.2 του Προ-
σωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κο-
ρωνοϊού.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.101160 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202205/
SA_101160_E005917E-0000-
CD63-A874-
65AD5D3D16DD_27_1.pdf� 

Ιταλία – έγκριση επαναφοράς κα-
θεστώτος – εγγυήσεις δανείων – 
επιχορηγήσεις – ΜΜΕ – τομείς 
γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας – Προσωρι-
νό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 
(Κεφ. 3.1 και 3.2) 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς εγγυήσεων δα-
νείων και επιχορηγήσεων, στο 
πλαίσιο του ιταλικού Ταμείου Εγ-
γυήσεων ISMEA, για τη στήριξη 
των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της γεωργίας, της 
δασοκομίας, της κτηνοτροφίας, 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέρ-
γειας και έχουν πληγεί άμεσα από 
την πανδημία του κορωνοϊού. Ου-
σιαστικά, πρόκειται για επαναφο-
ρά του εγκεκριμένου καθεστώτος 
SA.57068/2020, το οποίο έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Επιση-
μαίνεται ότι το αρχικό αυτό καθε-
στώς τροποποιήθηκε τέσσερις 
φορές μέχρι σήμερα (SA.59447/ 
2020, SA.59978/2020, SA. 
61438/2021,  SA.64776/2021).  

Η Ιταλία κοινοποίησε α) την επα-
ναφορά του αρχικού αυτού καθε-
στώτος με νέα ισχύ έως τις 30 
Ιουνίου 2022, β) την αύξηση του 
προϋπολογισμού του μέτρου από 
430 εκατομμύρια ευρώ σε 440 

εκατομμύρια ευρώ, γ) την αύξηση 
των ανώτατων ποσών ενίσχυσης 
βάσει του Κεφαλαίου 3.1 του 
Προσωρινού Πλαισίου ως εξής: i) 
από 1,8 εκατομμύρια ευρώ σε 2,3 
εκατομμύρια ευρώ ανά δικαιού-
χο, ii) από 270.000 ευρώ σε 
345.000 ευρώ ανά δικαιούχο σε 
ό,τι αφορά επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στους τομείς της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέρ-
γειας και iii) από 225.000 ευρώ 
σε 290.000 ευρώ ανά δικαιούχο 
σε ό,τι αφορά επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της πρωτογενούς παραγωγής γε-
ωργικών προϊόντων, και iv) τη μεί-
ωση του ποσοστού κάλυψης της 
εγγύησης για τις νέες παραχωρή-
σεις από 90% σε 80%. 

Σημειώνεται ότι οι υπόλοιποι όροι 
του αρχικού καθεστώτος, όπως 
ίσχυσε μετά τις τροποποιήσεις 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
παραμένουν αμετάβλητοι. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η επα-
νεισαγωγή του αρχικού καθεστώ-
τος για περιορισμένη διάρκεια 
έως τις 30 Ιουνίου 2022 και με 
αύξηση του συνολικού μέγιστου 
ποσού ενίσχυσης ανά επιχείρηση 
και αύξηση του προϋπολογισμού 
είναι απαραίτητη, ούτως ώστε η 

Έγκριση ιταλικού μέτρου για επιχειρήσεις ανακύκλωσης λόγω κορωνοϊού – 
SA.101313 

στάσεις διαλογής και ανακύκλω-
σης αποβλήτων αλουμινίου στην 
Ιταλία και επλήγησαν άμεσα από 
το ξέσπασμα του κορωνοϊού. Οι 
επιχειρήσεις αυτές είναι επιλέξι-
μες, ιδίως εάν: α) είναι ενεργές, 

Ιταλία – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – επιχειρή-
σεις διαλογής και ανακύκλωσης 
αποβλήτων αλουμινίου – Προσω-
ρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορω-
νοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 6 εκα-
τομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη 
επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέ-
θους, που διαχειρίζονται εγκατα-
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Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.101313 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
eL/mex_22_722 

εγκατεστημένες και εγγεγραμμέ-
νες στο ιταλικό μητρώο επιχειρή-
σεων, β) αποδεικνύουν ότι συνέχι-
σαν τη δραστηριότητά τους παρά 
την κρίση που προκλήθηκε από τη 
μείωση της ζήτησης ανακυκλωμέ-
νων υλικών λόγω της πανδημίας, 
και γ) υπέστησαν μείωση των εσό-
δων τους το 2020 σε σύγκριση με 
το 2019.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
και αναμένεται να καταβληθούν 

έως τις 30 Ιουνίου 2022. Το ποσό 
της ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα 
υπολογιστεί με βάση τη μείωση 
του κύκλου εργασιών του κατά το 
2020, σε σύγκριση με το 2019, 
και θα καταβληθεί έως το 20% 
της αξίας αυτής και εντός ανώτα-
του ορίου 200.000 ευρώ.  

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

Έγκριση ρουμανικού μέτρου αποζημίωσης της CFR Calatori λόγω κορωνοϊού – 
SA.60996 

θα χορηγηθεί με τη μορφή εισφο-
ράς του ρουμανικού κράτους στο 
μετοχικό κεφάλαιο της CFR Cala-
tori. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ρου-
μανικό μέτρο είναι κατάλληλο και 
αναγκαίο για να αποκαταστήσει 
τις ζημίες της CFR Calatori που 
συνδέονται άμεσα με την πανδημί-
α και τους συνεπακόλουθους ταξι-
διωτικούς περιορισμούς, καθώς 
και ότι είναι αναλογικό, αφού η 
προβλεπόμενη αποζημίωση δεν 
υπερβαίνει το ποσό που είναι απα-

Ρουμανία – έγκριση ad hoc ενί-
σχυσης – σιδηροδρομικές επιβατι-
κές μεταφορές – CFR Calatori – 
ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού –  
απευθείας εφαρμογή άρθρου 107 
παρ. 2β ΣΛΕΕ 

Η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα μέτρο ad hoc ενίσχυ-
σης, συνολικού προϋπολογισμού 
43,63 εκατομμυρίων ευρώ, με 
σκοπό την αποκατάσταση των 
ζημιών που υπέστη η εταιρία CFR 
Calatori λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού και των περιοριστικών 

μέτρων που χρειάστηκε να εφαρ-
μόσει η Ρουμανία για τον περιορι-
σμό της εξάπλωσης της νόσου. Η 
CFR Calatori αποτελεί τον μεγαλύ-
τερο δημόσιο φορέα σιδηροδρομι-
κών επιβατικών μεταφορών στη 
Ρουμανία. 

Ειδικότερα, η CFR Calatori θα 
αποζημιωθεί για τη μείωση ή απώ-
λεια εσόδων που υπέστη κατά την 
περίοδο από 1 Απριλίου 2020 
έως 31 Αυγούστου 2020, σε σύ-
γκριση με τα έσοδά της κατά την 
ίδια περίοδο το 2019. Η ενίσχυση 

Έγκριση λιθουανικού μέτρου αναβολής φόρων λόγω κορωνοϊού – SA.100014 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 
κατάλληλο και αναλογικό και το 
ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφά-
λαιο 3.9 του Προσωρινού Πλαισί-
ου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.100014 
(2022) 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_22_41 

Λιθουανία – έγκριση καθεστώτος 
– αναβολή φορολογικών υποχρεώ-
σεων των επιχειρήσεων – Προσω-
ρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορω-
νοϊού (Κεφ. 3.9) 

Η Λιθουανία κοινοποίησε στην 
Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσε-
ων, συνολικού προϋπολογισμού 
125.480 ευρώ, με σκοπό τη στή-
ριξη των επιχειρήσεων που επλή-
γησαν άμεσα από την πανδημία 
του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο του 
επίμαχου καθεστώτος, η ενίσχυση 
θα λάβει τη μορφή α) άτοκης ανα-
βολής της καταβολής του ΦΠΑ επί 
των εισαγωγών και ειδικών φόρων 
κατανάλωσης για εισαγόμενα 
προϊόντα, β) απαλλαγής από τό-
κους υπερημερίας και γ) αναστο-
λής των διαδικασιών είσπραξης 

καθυστερούμενων οφειλών ΦΠΑ 
επί των εισαγωγών και ειδικών 
φόρων κατανάλωσης. 

Οι ενισχύσεις βάσει του καθεστώ-
τος θα χορηγηθούν από τις 16 
Μαρτίου 2020 έως τις 31 Οκτω-
βρίου 2021, ενώ οι πληρωμές των 
καθυστερούμενων ειδικών φόρων 
κατανάλωσης και ΦΠΑ επί των 
εισαγόμενων προϊόντων μπορούν 
να αναβληθούν και να απαλλα-
γούν από τόκους υπερημερίας το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2022. Το μέτρο αφορά σε ΜΜΕ 
και μεγάλες επιχειρήσεις, με εξαί-
ρεση όσες βρίσκονται σε διαδικα-
σία πτώχευσης ή αναδιάρθρωσης, 
καθώς και τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. 
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θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_22_887 

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.60996 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-

Έγκριση φινλανδικού μέτρου αποζημίωσης της Finnair λόγω κορωνοϊού – 
SA.63668 

Finnair εξυπηρετούσε περισσότε-
ρους από 130 προορισμούς σε 
όλο τον κόσμο από τον κύριο κόμ-
βο της στο Ελσίνκι και από άλλα 
αεροδρόμια της Φινλανδίας. Στα 
τέλη του 2019, η Finnair απασχο-
λούσε περίπου 6.800 υπαλλήλους.  

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη 
μορφή  δανείου, το οποίο δεν εί-

Φινλανδία – έγκριση ad hoc ενί-
σχυσης – αποζημίωση της αερο-
πορικής εταιρίας Finnair λόγω 
κορωνοϊού –  απευθείας εφαρμο-
γή άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ  

Η Φινλανδία κοινοποίησε στην 
Επιτροπή μέτρο ad hoc ενίσχυσης, 
ύψους 48,62 εκατομμυρίων ευ-
ρώ, με σκοπό την αποκατάσταση 

των ζημιών που υπέστη η αεροπο-
ρική εταιρία Finnair κατά την πε-
ρίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 
31ης Ιουλίου 2021 λόγω της παν-
δημίας και των ταξιδιωτικών πε-
ριορισμών που επιβλήθηκαν στη 
Φινλανδία για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης της νόσου. Η Finnair 
αποτελεί τον κύριο αερομεταφο-
ρέα στη Φινλανδία και το 2019. Η 

Έγκριση τσεχικού μέτρου για αυτοαπασχολούμενους λόγω κορωνοϊού – 
SA.101034 

λογική της έδρα στην Τσεχία ή σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του 
ΕΟΧ. 

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι 
εταίροι μικρών ΕΠΕ είναι επιλέξι-
μοι, εφόσον περισσότερο από το 
ήμισυ του εισοδήματός τους κατά 
τη διάρκεια της «συγκριτικής πε-
ριόδου» προέρχεται από δραστη-
ριότητες που επηρεάζονται σημα-
ντικά από τον κορωνοϊό ή/και από 
τα περιοριστικά μέτρα που επι-
βάλλονται από τις εθνικές αρχές.  

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.101034 
(2022) 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_22_946 

Τσεχία – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – αυτοαπα-
σχολούμενοι – εταίροι ΕΠΕ – Προ-
σωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορω-
νοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Τσεχία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 509 
εκατομμυρίων ευρώ περίπου, για 
τη στήριξη των αυτοαπασχολούμε-
νων και των εταίρων μικρών ΕΠΕ 
που επλήγησαν άμεσα από το ξέ-
σπασμα του κορωνοϊού.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, οι 
οποίες αναμένεται να καταβλη-
θούν έως τις 30 Ιουνίου 2022 και 
θα αφορούν τις εξής δύο περιό-
δους: 22 Νοεμβρίου 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2021 και 1 Ιανουα-
ρίου 2022 έως 31 Ιανουαρίου 
2022. Επισημαίνεται ότι έχει 
προηγηθεί η έγκριση από την Επι-
τροπή δύο παρόμοιων καθεστώ-
των, στις 12 Φεβρουαρίου 2021 
(SA.61358) και στις 13 Ιουλίου 
2021 (SA.62930). 

Το νέο καθεστώς αφορά ειδικότε-
ρα: 1) αυτοαπασχολούμενους, 

εφόσον α. είχαν αυτή την ιδιότητα 
στις 22 Νοεμβρίου 2021 ή η δρα-
στηριότητά τους δεν διακόπηκε 
νωρίτερα από τις 22 Νοεμβρίου 
2020 (αφορά εποχικούς εργαζό-
μενους) και β. κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς δεν θεω-
ρούνται αναξιόπιστοι πληρωτές ή 
αναξιόπιστα πρόσωπα, κατά την 
έννοια του τσεχικού Κώδικα ΦΠΑ, 
και 2) εταίρους μικρών ΕΠΕ εφό-
σον α. είναι φυσικά πρόσωπα, β. η 
ΕΠΕ έχει το πολύ δύο εταίρους ή 
το σύνολο των εταίρων είναι μέλη 
της ίδιας οικογένειας, γ. ήταν εταί-
ροι της ΕΠΕ στις 22 Νοεμβρίου 
2021, δ. στις 22 Νοεμβρίου 2021 
ήταν φορολογικοί κάτοικοι Τσεχί-
ας, ε. η μικρή ΕΠΕ της οποίας εί-
ναι εταίροι: i. δεν τελεί υπό πτώ-
χευση ή εκκαθάριση κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 
ii. δεν θεωρείται, κατά τη διάρ-
κεια της ίδιας περιόδου, αναξιόπι-
στος πληρωτής ή αναξιόπιστο 
πρόσωπο, κατά την έννοια του 
τσεχικού Κώδικα ΦΠΑ, iii. σε του-
λάχιστον μία από τις δύο φορολο-
γικές περιόδους που προηγούνται 
της περιόδου αναφοράς, είχε κύ-
κλο εργασιών τουλάχιστον 4.926 
ευρώ περίπου και iv. έχει τη φορο-
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Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.63668 
(2022) 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_22_983 

ναι μετατρέψιμο σε ίδια κεφάλαια 
ούτε εξασφαλισμένο. Επισημαίνε-
ται ότι έχει προηγηθεί η έγκριση 
από την Επιτροπή παρόμοιων μέ-
τρων υπέρ της ίδιας αεροπορικής 
εταιρίας, τον Μάιο του 2020 
(SA.56809), τον Ιούνιο του 2020 
(SA.57410) και τον Μάρτιο του 
2021 (SA.60113). 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το φιν-
λανδικό μέτρο είναι κατάλληλο και 
αναγκαίο για να αποκαταστήσει 

τις ζημίες της Finnair που συνδέο-
νται άμεσα με την πανδημία και 
τους συνεπακόλουθους ταξιδιωτι-
κούς περιορισμούς, καθώς και ότι 
είναι αναλογικό, αφού η προβλε-
πόμενη αποζημίωση δεν υπερβαί-
νει το ποσό που είναι απαραίτητο 
για την αποκατάσταση των εν λό-
γω ζημιών. Κατόπιν των ανωτέρω, 
η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο 
μέτρο με απευθείας εφαρμογή 
του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ. 
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Έγκριση τροποποίησης καθεστώτος-πλαισίου του ΗΒ λόγω κορωνοϊού – 
SA.101221 

Επιτροπή παρατήρησε ότι τα αυ-
ξημένα μέγιστα ποσά ενίσχυσης 
είναι σύμφωνα με την 6η τροπο-
ποίηση του Προσωρινού Πλαισίου 
2020.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέλη-
ξε ότι η κοινοποιηθείσα τροποποί-
ηση δεν μεταβάλλει την κρίσης 
της σχετικά με τη συμβατότητα 
του υφιστάμενου καθεστώτος ενι-
σχύσεων στην αρχική της απόφα-
ση και στις μετέπειτα τροποποιή-
σεις του (SA.57078/2020, SA. 
58078/2020, SA.58823/2020, 
και SA.62295/2021). 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.101221 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_101221 

Ηνωμένο Βασίλειο – έγκριση τρο-
ποποίησης – καθεστώς-πλαίσιο – 
Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.12) 

Το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε 
στην Επιτροπή ορισμένες τροπο-
ποιήσεις του εγκεκριμένου αρχι-
κού καθεστώτος-πλαισίου του Η-
νωμένου Βασιλείου για την στήρι-
ξη των επιχειρήσεων που επλήγη-
σαν από την πανδημία του κορω-
νοϊού (SA.56841/2020). 

Ειδικότερα, το ΗΒ αποφάσισε να 
παρατείνει το υφιστάμενο καθε-
στώς ενισχύσεων έως τις 30 Ιουνί-
ου 2022. Επιπλέον, τα μέγιστα 
ποσά ενίσχυσης ανά δικαιούχο 
που χορηγούνται σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού 
Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού 
αυξάνονται σε 2,3 εκατομμύρια 
ευρώ, αντίστοιχα έως 345.000 
ευρώ ανά επιχείρηση που δραστη-
ριοποιείται στον τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας τομέα 
ή έως 290.000 ευρώ ανά επιχεί-
ρηση που δραστηριοποιείται στην 
πρωτογενή παραγωγή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων. Όταν μια 
επιχείρηση δραστηριοποιείται σε 

πολλούς τομείς στους οποίους 
ισχύουν διαφορετικά μέγιστα πο-
σά, σύμφωνα με τα σημεία 22α 
και 23α του Προσωρινού Πλαισίου 
2020, το ΗΒ αναλαμβάνει να εξα-
σφαλίσει με κατάλληλα μέσα, 
όπως ο διαχωρισμός λογαρια-
σμών και εξασφαλίζοντας ότι το 
σχετικό ανώτατο όριο τηρείται για 
καθεμία από αυτές τις δραστηριό-
τητες και ότι δεν γίνεται υπέρβα-
ση του συνολικού μέγιστου ποσού 
των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ ανά 
επιχείρηση. Τέλος, η συνολική ενί-
σχυση ανά δικαιούχο που χορηγεί-
ται σύμφωνα με το τμήμα 3.12 
του Προσωρινού Πλαισίου αυξάνε-
ται σε 12 εκατομμύρια ευρώ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, πέραν 
των προαναφερόμενων τροποποι-
ήσεων, όλοι οι άλλοι όροι αυτού 
του συστήματος παραμένουν αμε-
τάβλητοι. Περαιτέρω, η Επιτροπή 
έκρινε απαραίτητη, κατάλληλη και 
αναλογική την παράταση του υφι-
στάμενου καθεστώτος ενίσχυσης, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εθνι-
κά μέτρα στήριξης βοηθούν απο-
τελεσματικά τις πληγείσες επιχει-
ρήσεις κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας του κορωνοϊού. Ακόμη, η 

Έγκριση ουγγρικού μέτρου ενίσχυσης προς την Volta Energy Solutions – 
SA.59516 

Η εταιρία “Volta Energy Solu-
tions” (πρώην Doosan Energy So-
lution) είναι θυγατρική της κορεα-

Ουγγαρία – έγκριση ad hoc ενί-
σχυσης – Volta Energy Solutions – 
επέκταση εργοστασίου παραγω-

γής φύλλων χαλκού μπαταριών – 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 
περιφερειακές ενισχύσεις 2014 
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γής, το 2018, βάσει του ΓΑΚ 
651/2014. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα θε-
τικά αποτελέσματα της επίμαχης 
επένδυσης υπερβαίνουν κάθε 
πιθανή στρέβλωση του ανταγωνι-
σμού που προκαλείται από την 
κρατική ενίσχυση που θα χορηγή-
σει η Ουγγαρία. Συνεπώς, η Επι-
τροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο, 
σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τις περιφερειακές 
ενισχύσεις 2014.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.59516 
(2022) 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/
en/ip_22_182 

τικής εταιρίας “Solus Advanced 
Materials Co. Ltd”, η οποία παρά-
γει φύλλα χαλκού, υλικά συσκευα-
σίας και βιοϋλικά. Το φύλλο χαλ-
κού χρησιμοποιείται γενικά για 
την κατασκευή μπαταριών.  

Η Ουγγαρία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα μέτρο ad hoc ενίσχυ-
σης προς τη Volta Energy Solu-
tions, συνολικού προϋπολογισμού 
24 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό 
την επέκταση του εργοστασίου 
κατασκευής φύλλου χαλκού για 
μπαταρίες στο Környe, το οποίο 
βρίσκεται στην περιοχή Közép-
Dunántúl (Κεντρική Υπερδουναβί-
α) που είναι επιλέξιμη για περιφε-
ρειακή ενίσχυση βάσει του άρ-
θρου. 107 παρ. 3α ΣΛΕΕ. Το φύλ-
λο χαλκού που θα κατασκευάζει η 
Volta Energy Solutions θα χρησι-
μοποιείται ειδικά για μπαταρίες 
για ηλεκτρικά οχήματα. 

Το έργο, το οποίο ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2020 και προγραμ-
ματίζεται να ολοκληρωθεί το 
2022, αναμένεται να δημιουργή-

σει σχεδόν 200 άμεσες θέσεις 
εργασίας. Η νέα μονάδα θα υπερ-
διπλασιάσει την τρέχουσα παρα-
γωγική ικανότητα του εργοστα-
σίου. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

α) η επενδυτική ενίσχυση θα συμ-
βάλει στη δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας καθώς και στην οικονομι-
κή ανάπτυξη και στην ανταγωνι-
στικότητα μιας μειονεκτικής πε-
ριοχής, 

β) χωρίς τη δημόσια χρηματοδό-
τηση, το έργο θα είχε πραγματο-
ποιηθεί εκτός του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 

γ) η ενίσχυση περιορίζεται στο 
ελάχιστο απαραίτητο ποσό για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης 
στην Ουγγαρία και συμμορφώνε-
ται με όλες τις απαιτήσεις για τις 
εντάσεις των περιφερειακών ενι-
σχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη και 
άλλη ενίσχυση που χορήγησε η 
Ουγγαρία στη συγκεκριμένη εται-
ρία για την ίδια μονάδα παραγω-

Έγκριση τροποποίησης γερμανικού καθεστώτος για ΑΠΕ – SA.64376 & 
SA.63414 

ότι είναι αναλογική και περιορίζε-
ται στο ελάχιστο απαραίτητο πο-
σό, χωρίς να προκαλείται αδικαιο-
λόγητη στρέβλωση του ανταγωνι-
σμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
ενέκρινε τα επίμαχα μέτρα σύμ-
φωνα με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για την ενέργεια και το 
περιβάλλον 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με 
τους αριθμούς υπόθεσης SA. 
64376 και SA.63414 (2022) στο 
Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 
στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-
σμού της Επιτροπής, αφού διευθε-
τηθούν τυχόν ζητήματα περί α-
πορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202203/
SA_64376_E07E447E-0000-
CA66-81FD-
5938C3224B68_69_1.pdf 

Γερμανία – έγκριση τροποποίησης 
– καθεστώς ΑΠΕ – μικρές εγκατα-
στάσεις βιομάζας – Κατευθυντή-
ριες Γραμμές για την ενέργεια και 
το περιβάλλον 2014 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ορισμένες τροποποιήσεις 
του εγκεκριμένου καθεστώτος 
ενισχύσεων για ΑΠΕ (SA.57779/ 
2020) οι οποίες θα συμβάλουν, 
μεταξύ άλλων, στην επέκταση της 
ηλιακής φωτοβολταϊκής και της 
χερσαίας αιολικής ενέργειας, αυ-
ξάνοντας τους όγκους προσφο-
ράς και, ως εκ τούτου, την υπο-
στήριξη αυτών των τεχνολογιών. 
Οι τροποποιήσεις αφορούν, ειδι-
κότερα, τους διαγωνισμούς για 
ΑΠΕ, την καταβολή μειωμένης 
πριμοδότησης ευελιξίας για μονά-
δες που έχουν ήδη λάβει σχετική 
πριμοδότηση στο παρελθόν για 
την ίδια ποσότητα ισχύος, ενώ 
προβλέπεται και προσωρινή πα-

ράταση του συστήματος πιστοποι-
ητικών παροπλισμού βιομάζας.  

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή ενέκρινε, 
στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώ-
τος, περαιτέρω κρατικές ενισχύ-
σεις για ορισμένες μικρές εγκατα-
στάσεις βιομάζας που χρησιμοποι-
ούν γεωργική κοπριά για την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για 
δέκα έτη με εγκατεστημένη ισχύ 
που δεν υπερβαίνει τα 150 kW. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τόσο οι 
τροποποιήσεις του αρχικού καθε-
στώτος όσο και η στήριξη σε μι-
κρές εγκαταστάσεις βιομάζας 
στοχεύουν να βοηθήσουν περαιτέ-
ρω τη Γερμανία να επιτύχει τους 
φιλόδοξους στόχους της για χρή-
ση ΑΠΕ. Περαιτέρω, η Επιτροπή 
παρατήρησε ότι οι τροποποιήσεις 
αυτές δεν μεταβάλλουν την κρίση 
της περί συμβατότητας του μέ-
τρου. Όσον αφορά τη νέα ενίσχυ-
ση για βιομάζα, η Επιτροπή έκρινε 



 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 1/2022 

15 

Έγκριση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης της ρουμανικής εταιρίας CE Oltenia – 
SA.59974 

ποσοστό άνω του 30% του συνολι-
κού κόστους (1,24 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ), εκ των οποίων το ήμισυ 
συνίσταται σε νέα χρηματοδότηση 
από ιδιώτες επενδυτές και χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα σε συνθή-
κες αγοράς· 

γ) προβλέπονται αντισταθμιστικά 
μέτρα για τον περιορισμό των πι-
θανών στρεβλώσεων του ανταγω-
νισμού που προκαλούνται από την 
ενίσχυση. Αυτό περιλαμβάνει τη 
δημιουργία από την CE Oltenia, 
μαζί με άλλους παραγωγούς ηλε-
κτρικής ενέργειας, οχημάτων ειδι-
κού σκοπού για συνεπένδυση και 
λειτουργία σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό 
αέριο και φωτοβολταϊκά, καθώς 
και απαγορεύσεις για την απόκτη-
ση συμφερόντων σε ανταγωνιστι-
κούς φορείς εκμετάλλευσης. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 
ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρω-
σης της ρουμανικής εταιρίας CE 
Oltenia, σύμφωνα με τις Κατευθυ-
ντήριες Γραμμές για τη διάσωση 
και αναδιάρθρωση μη χρηματοπι-
στωτικών προβληματικών επιχει-
ρήσεων 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.59974 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της    
ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, 
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_22_574 

Ρουμανία – έγκριση ah hoc ενί-
σχυσης αναδιάρθρωσης – εταιρία 
παραγωγής ενέργειας – Complex-
ul Energetic Oltenia SA – Κατευ-
θυντήριες Γραμμές για τη διάσω-
ση και αναδιάρθρωση μη χρημα-
τοπιστωτικών προβληματικών επι-
χειρήσεων 2014  

Μετά από την έγκριση προσωρι-
νής ενίσχυσης διάσωσης που χο-
ρήγησε η Ρουμανία στην εταιρεία 
Complexul Energetic Oltenia SA 
(CE Oltenia), τον Φεβρουάριο του 
2020 (SA.56250), η Ρουμανία 
κοινοποίησε στην Επιτροπή σχέδιο 
για την αναδιάρθρωση της CE 
Oltenia και η Επιτροπή κίνησε την 
επίσημη διαδικασία έρευνας, προ-
κειμένου να διαπιστώσει τη συμ-
βατότητα του μέτρου. 

Η CE Oltenia είναι μια ρουμανική 
δημόσια επιχείρηση που δραστη-
ριοποιείται στην εξόρυξη, την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
την τοπική παροχή θερμότητας. 
Αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο 
παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας 
στη Ρουμανία και διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στον τομέα της 
ασφάλειας και επάρκειας του 
Εθνικού Ενεργειακού Συστήματος 
(«NES»). 

Κατά τη διάρκεια της επίσημης 
διαδικασίας έρευνας, η Ρουμανία 
υπέβαλε αναθεωρημένο σχέδιο 
αναδιάρθρωσης της εταιρίας, για 
την περίοδο 2021-2026, με σημα-
ντικές τροποποιήσεις και βελτιώ-
σεις. Το σχέδιο περιλαμβάνει ενί-
σχυση αναδιάρθρωσης, ύψους 
έως και 2,66 δισεκατομμυρίων 
ευρώ, υπό μορφή επιχορηγήσεων, 
κρατικής εγγύησης για δάνειο, 
εισφοράς κεφαλαίου και μετατρο-
πής δανείου σε επιχορήγηση. 

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης βασίζε-
ται στον στόχο της Ρουμανίας για 
απαλλαγή από την εκπομπή ρύ-
πων διοξειδίου του άνθρακα και 
για την αντικατάσταση της παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

βάση τον λιγνίτη με ηλεκτρική  
ενέργεια που παράγεται από φυ-
σικό αέριο και ΑΠΕ (ηλιακή και 
υδροηλεκτρική ενέργεια) που εκ-
πέμπουν λιγότερο ή καθόλου διο-
ξείδιο του άνθρακα. Με βάση το 
εν λόγω σχέδιο αναδιάρθρωσης, η 
εταιρία αναμένεται να βελτιώσει 
το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα 
και, ταυτόχρονα, να μειώσει το 
λειτουργικό της κόστος. Επιπλέον, 
θα μειώσει το κόστος λειτουργίας 
της και θα βελτιώσει την αποτελε-
σματικότητα της εταιρείας, μέσω, 
μεταξύ άλλων, οργανωτικών και 
διαχειριστικών μέτρων (π.χ. βελ-
τιώσεις διαδικασιών) και χρηματο-
οικονομικών μέτρων (τραπεζικά 
δάνεια, εκποίηση ή πώληση πε-
ριουσιακών στοιχείων).  

Η Επιτροπή παρατήρησε ότι το 
σχέδιο που υπέβαλε η Ρουμανία 
υποστηρίζει γενικά τους πράσι-
νους στόχους που ορίζονται στο 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ρουμανίας, 
ωστόσο, η αξιολόγηση του επίμα-
χου μέτρου γίνεται χωριστά και με 
την επιφύλαξη της αξιολόγησης 
της Επιτροπής για την εφαρμογή 
του ρουμανικού Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή διαπίστω-
σε ότι η ενίσχυση είναι:  

α) κατάλληλη, καθώς αντιμετωπί-
ζει ζητήματα ρευστότητας και 
φερεγγυότητας της εταιρίας, ενώ 
το κράτος θα λάβει κατάλληλη 
αμοιβή για τη χορήγηση της ενί-
σχυσης μέσω των αναμενόμενων 
θετικών καθαρών κερδών που θα 
αυξήσουν την αξία του μεριδίου 
του κράτους στο κεφάλαιο της CE 
Oltenia και μέσω της εκποίησης 
τουλάχιστον 20% των μετοχών του 
Δημοσίου πριν από το 2026· 

β) αναλογική, δεδομένου ότι τόσο 
η ίδια η εταιρία όσο και τρίτοι 
ιδιώτες επενδυτές θα συνεισφέ-
ρουν στο αναμενόμενο κόστος της 
αναδιάρθρωσης που ανέρχεται σε 
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Έγκριση τροποποίησης κυπριακού καθεστώτος για ευάλωτους δανειολήπτες – 
SA.101516 

ών τους.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το τρο-
ποποιημένο καθεστώς συνεχίζει 
να αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, 
τα οποία είχαν λάβει προηγουμέ-
νως δάνεια για κοινωνικούς λό-
γους, οπότε ως προς αυτά δεν 
χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις, 
αλλά μόνον προς τις ενδιάμεσες 
επιχειρήσεις που ευνοούνται εμ-
μέσως από το εν λόγω καθεστώς. 
Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι 
η εισαγωγή νέων κατηγοριών και 
ανώτατων ορίων επιλεξιμότητας 
δεν μεταβάλλουν την κρίση της 
σχετικά με τη συμβατότητα του 
αρχικού καθεστώτος, στο μέτρο 
που οι υπόλοιποι όροι του παρα-
μένουν αμετάβλητοι. Ως εκ τού-
του, η Επιτροπή ενέκρινε το τρο-
ποποιημένο καθεστώς σύμφωνα 
με το άρθρο 107 παρ. 2α ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.101516 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202212/
SA_101516_B0E5877F-0100-
C342-96DD-
96C16BF79009_32_1.pdf� 

Κύπρος – έγκριση τροποποίησης 
καθεστώτος «ΟΙΚΙΑ» – επέκταση 
πεδίου εφαρμογής – παράταση 
ισχύος – ευάλωτοι δανειολήπτες – 
απευθείας εφαρμογή άρθρου 107 
παρ. 2α ΣΛΕΕ 

Η Επιτροπή είχε εγκρίνει, σύμφω-
να με το άρθρο 107 παρ. 2α ΣΛΕ-
Ε, καθεστώς ενισχύσεων της Κύ-
πρου (SA.63005/2021) για τη 
μερική διαγραφή χρεών αναξιο-
παθούντων και κοινωνικά ευάλω-
των φυσικών προσώπων, όπως 
αυτά που δεν διαθέτουν άλλη πε-
ριουσία, είναι πρόσφυγες ή μέλη 
πολύτεκνων οικογενειών, μονογο-
νεϊκών οικογενειών και οικογε-
νειών που ζουν σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές ή σε περιοχές κοντά 
στη γραμμή κατάπαυσης του πυ-
ρός (καθεστώς «ΟΙΚΙΑ), τα οποία 
είχαν λάβει δάνεια στο πλαίσιο 
προγράμματος στήριξης που είχε 
θεσπιστεί πριν από την ένταξη της 
Κύπρου στην ΕΕ για ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες.  

Σημειώνεται ότι το καθεστώς ΟΙ-
ΚΙΑ κρίθηκε αναγκαίο, καθώς, 
λόγω της ιδιαιτερότητας των εν 
λόγω δανείων και των εμπράγμα-
των εξασφαλίσεων που ισχύουν, 
οι οφειλέτες δεν ήταν επιλέξιμοι 
βάσει του προηγούμενου καθε-
στώτος «ΕΣΤΙΑ» που είχε εγκρίνει η 
Επιτροπή για την προστασία της 
κύριας κατοικίας ευάλωτων δα-
νειοληπτών (SA.49554/2018). 

Οι κυπριακές αρχές, προκειμένου 
να ευθυγραμμίσουν τα εισοδημα-
τικά κριτήρια του καθεστώτος 
ΟΙΚΙΑ με αυτά του ΕΣΤΙΑ, αποφά-
σισαν να τροποποιήσουν το πρώ-
το, επεκτείνοντας τον κατάλογο 
των εισοδηματικών κριτηρίων και 
συμπεριλαμβάνοντας νέα κατηγο-
ρία για νοικοκυριά με δύο ή πε-
ρισσότερα εξαρτώμενα άτομα. 
Συγκεκριμένα: 

α) στους επιλέξιμους δικαιούχους 
του αρχικού καθεστώτος συμπερι-
λαμβάνονται νοικοκυριά το συνο-
λικό ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα 
των οποίων, για τα έτη 2019 και 
2020, δεν υπερβαίνει το ποσό 
των: i. 60.000 ευρώ για οικογέ-
νεια με τέσσερα ή περισσότερα 
εξαρτώμενα μέλη· ii. 55.000 ευρώ 
για οικογένεια με τρία εξαρτώμε-
να μέλη· iii. 50.000 ευρώ για οικο-
γένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη· 
iv. 45.000 ευρώ για οικογένεια με 
ένα εξαρτώμενο μέλος· v. 35.000 
ευρώ για οικογένεια χωρίς εξαρ-
τώμενα άτομα vi· 20.000 ευρώ για 
άγαμους, και 

β) η περίοδος υποβολής αιτήσεων 
παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 
2022 και η προθεσμία καταβολής 
των ενισχύσεων παρατείνεται έως 
τις 30 Απριλίου 2023, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι δανειολήπτες 
θα έχουν επαρκή χρόνο για να 
υποβάλουν αίτηση και να επωφε-
ληθούν από τη διαγραφή των χρε-

Έγκριση ισπανικού καθεστώτος για έξυπνα συστήματα οδικών μεταφορών – 
SA.62986 

στήματα ελέγχου φωτισμού, συ-
νεργατικά συστήματα για την ενί-
σχυση της διαλειτουργικότητας 
του εθνικού δικτύου μεταφορών 
και συστήματα που επιτρέπουν 
την απομακρυσμένη και αυτόματη 
λειτουργία σε εργασίες συντήρη-
σης μέσω drones και ψηφιοποιη-
μένων μηχανημάτων. 

Το καθεστώς θα διαρκέσει έως τις 

Ισπανία – έγκριση καθεστώτος – 
οδικές μεταφορές – ανάπτυξη 
ευφυών συστημάτων – υπηρεσίες 
επικοινωνίας για αυτοκινητόδρο-
μους και σήραγγες – απευθείας 
εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 3γ 
ΣΛΕΕ – χρηματοδότηση από τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας  

Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 

για την υλοποίηση έργων έξυπνων 
συστημάτων για την παροχή βελ-
τιωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας 
και πληροφόρησης σε αυτοκινητό-
δρομους και σήραγγες του ισπανι-
κού κρατικού οδικού δικτύου. 
Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για συ-
στήματα αυτόματης ανίχνευσης 
συμβάντων, συστήματα παρακο-
λούθησης ατμοσφαιρικών συνθη-
κών στους δρόμους, έξυπνα συ-
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γ) τα θετικά αποτελέσματα του 
μέτρου όσον αφορά τη συμβολή 
στην ψηφιοποίηση ορισμένων οι-
κονομικών υπηρεσιών υπερτερούν 
των πιθανών αρνητικών επιπτώσε-
ων όσον αφορά τις στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε 
το επίμαχο καθεστώς με  απευθεί-
ας εφαρμογή του άρθρου 107 
παρ. 3γ ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.62986 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_22_421  

31 Δεκεμβρίου 2024 και η στήρι-
ξη θα λάβει τη μορφή άμεσων 
επιχορηγήσεων, που θα δοθούν 
κατόπιν διαγωνισμού σε παραχω-
ρησιούχους και εταιρίες εκμετάλ-
λευσης και συντήρησης που δρα-
στηριοποιούνται στο δημόσιο οδι-
κό δίκτυο. Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός του καθεστώτος ανέρχεται 
σε 20 εκατομμύρια ευρώ και θα 
χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου 
μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας (RRF), 
μετά τη θετική αξιολόγηση της 
Επιτροπής για το ισπανικό Σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και την έγκρισή του από το Συμ-
βούλιο. 

Το μέτρο επιδιώκει δύο κύριους 
στόχους: (i) τη βελτίωση της οδι-
κής ασφάλειας, της αποδοτικότη-
τας, της διαλειτουργικότητας, της 
ενεργειακής απόδοσης και της 
καινοτομίας σε αυτοκινητοδρό-
μους και σήραγγες που τελούν 
υπό καθεστώς παραχώρησης· και 
(ii) βελτίωση της ασφάλειας στη 

λειτουργία και τη συντήρηση των 
δρόμων, μέσω της ανάπτυξης και 
της ενίσχυσης προηγμένων ψη-
φιακών τεχνολογιών, σύμφωνα με 
τους στρατηγικούς στόχους της 
ΕΕ σχετικά με την ψηφιακή μετά-
βαση, περιορίζοντας παράλληλα 
πιθανές στρεβλώσεις του ανταγω-
νισμού. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

α) η δημόσια στήριξη θα διευκο-
λύνει την ψηφιοποίηση ορισμένων 
οικονομικών υπηρεσιών που συν-
δέονται με τις οδικές υποδομές 
μέσω της ανάπτυξης και της ενί-
σχυσης ευφυών συστημάτων. Αυ-
τή η ψηφιοποίηση θα συμβάλει, 
επίσης, στη γεφύρωση του ψηφια-
κού χάσματος με τις οδικές υπο-
δομές, όπου το κράτος έχει ήδη 
πραγματοποιήσει παρόμοια επεν-
δυτικά έργα ή τα αναπτύσσει επί 
του παρόντος,  

β) η ενίσχυση είναι απαραίτητη 
για τους επενδυτές και αναλογική, 
και 

Έγκριση ιταλικού μέτρου για σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα – SA.63170 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-
τρο συνιστά κρατική ενίσχυση 
υπέρ των παρόχων υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κα-
θώς και ότι είναι απαραίτητο για 
την αντιμετώπιση ελλείψεων της 
αγοράς που προκύπτουν από την 
απουσία υφιστάμενων ή προγραμ-
ματισμένων ευρυζωνικών δικτύων 
που θα καλύπτουν επαρκώς τις 
ανάγκες των τελικών χρηστών. Το 
μέτρο έχει επίσης χαρακτήρα κι-
νήτρου, καθώς διευκολύνει την 
ανάπτυξη και λειτουργία σταθε-
ρών δικτύων υψηλής απόδοσης 
σε περιοχές στις οποίες οι ιδιωτι-
κοί φορείς δεν είναι διατεθειμένοι 
να επενδύσουν λόγω του υψηλού 
κόστους εγκατάστασης, το οποίο 
δεν εξισορροπείται από τα προ-
βλεπόμενα έσοδα. Τέλος, η Επι-
τροπή έλαβε υπόψη της το γεγο-
νός πως υπάρχουν επαρκείς δια-
σφαλίσεις για την αποφυγή τυχόν 
αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού. Ειδικότερα, το μέ-

Ιταλία – έγκριση καθεστώτος – 
σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα – 
απευθείας εφαρμογή άρθρου 107 
παρ. 3γ ΣΛΕΕ – χρηματοδότηση 
από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς ενισχύσεων για 
την ανάπτυξη δικτύων gigabit υ-
ψηλής απόδοσης σε περιοχές της 
χώρας όπου δεν υπάρχει τρέχον ή 
προγραμματισμένο να υλοποιηθεί 
δίκτυο, ικανό να παρέχει ταχύτη-
τα λήψης τουλάχιστον 300 mega-
bit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). Το 
μέτρο θα χρηματοδοτήσει την 
ανάπτυξη δικτύων που προσφέ-
ρουν ταχύτητες λήψης 1 gigabit 
ανά δευτερόλεπτο (Gbps) και με-
ταφόρτωση 200 Mbps σε περιο-
χές στην Ιταλία. 

Το κοινοποιηθέν καθεστώς αποτε-
λεί μέρος μιας συνολικής στρατη-
γικής που έχει θέσει σε εφαρμογή 
η Ιταλία, για να αντιμετωπίσει τις 

ανάγκες των πολιτών και των επι-
χειρήσεων στο πλαίσιο της ψηφιο-
ποίησης της χώρας και θα χρημα-
τοδοτηθεί εξ ολοκλήρου μέσω του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας (RRF), κατόπιν της 
θετικής αξιολόγησης του ιταλικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας από την Επιτροπή και την 
έγκρισή του από το Συμβούλιο.  

Το καθεστώς αυτό θα διαρκέσει 
έως τις 30 Ιουνίου 2026 και η 
στήριξη θα λάβει τη μορφή 
άμεσων επιχορηγήσεων. Ο συνολι-
κός προϋπολογισμός του μέτρου 
ανέρχεται σε 3,8 δισεκατομμύρια 
ευρώ και στόχος είναι να εξασφα-
λιστεί ευρεία διαθεσιμότητα δικτύ-
ων υψηλής απόδοσης, ικανών να 
παρέχουν υψηλής ποιότητας και 
αξιόπιστες υπηρεσίες πρόσβασης 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους 
τελικούς χρήστες, ικανοποιώντας 
τις τρέχουσες και εξελισσόμενες 
ανάγκες τους. 
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αριθμό υπόθεσης SA.63170 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/ip_22_441 

τρο διασφαλίζει την τήρηση της 
αρχής της τεχνολογικής ουδετερό-
τητας, μην ευνοώντας κάποια τε-
χνολογία έναντι άλλων, ενώ η επι-
λογή των παρόχων θα γίνει βάσει 
ανοικτής, διαφανούς και αμερό-
ληπτης ανταγωνιστικής διαδικα-
σίας. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι 
το επίμαχο μέτρο θα συμβάλει 
στους στρατηγικούς στόχους της 

ΕΕ σχετικά με την ψηφιακή μετά-
βαση και, συνεπώς, το ενέκρινε με 
απευθείας εφαρμογή του άρθρου 
107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι 
οι ισχύουσες Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τα ευρυζωνικά δί-
κτυα δεν περιλαμβάνουν ενισχύ-
σεις για υποδομές σταθερών ευ-
ρυζωνικών δικτύων. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

Έγκριση γαλλικού καθεστώτος για δάση λόγω κλιματικής αλλαγής – SA.61929 

το μέτρο είναι κατάλληλο, αναλο-
γικό και περιορίζεται στο αναγκαί-
ο ποσό και, συνεπώς, το ενέκρινε 
σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τη γεωργία και τη 
δασοκομία και τις αγροτικές πε-
ριοχές 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με   
τον αριθμό υπόθεσης SA.61929 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της    
ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, 
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
e%20n/mex_22_391  

Γαλλία – έγκριση καθεστώτος – 
δασοκομία – κλιματική αλλαγή – 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 
γεωργία και τη δασοκομία 2014 

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς ενισχύσεων για 
τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
που στοχεύουν στην αύξηση των 
δασικών οικοσυστημάτων, στην 
προσαρμογή τους στην κλιματική 
αλλαγή και στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας.  

Το καθεστώς θα χρηματοδοτηθεί 
εν μέρει μέσω του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(RRF), μετά τη θετική αξιολόγηση 
από την Επιτροπή του γαλλικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας και την έγκριση αυτού 
από το Συμβούλιο.  

Οι ενισχύσεις βάσει του καθεστώ-
τος θα χορηγηθούν με τη μορφή 
άμεσων επιδοτήσεων προς δημό-
σιους ή ιδιωτικούς φορείς και  
ενώσεις διαχείρισης, όπως ομά-
δες δασοοικονομικών και περι-
βαλλοντικών συμφερόντων και 
δασικούς συνεταιρισμούς. Η διάρ-
κεια του εν λόγω καθεστώς ορί-
σθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2022. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η σχε-
διαζόμενη στήριξη θα συμβάλει 
στους στόχους της ΕΕ για την προ-
ώθηση της αποτελεσματικής χρή-
σης των πόρων, προκειμένου να 
επιτευχθεί έξυπνη και βιώσιμη 
ανάπτυξη, σύμφωνα με την Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συμφωνία. Περαι-
τέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

Έγκριση γαλλικών καθεστώτων για αλιευτικά σκάφη – SA.57994  

βελτίωση της οικονομικής κερδο-
φορίας της δραστηριότητάς τους 
αλλά και για την προσέλκυση νέων 
αλιέων στον τομέα της επαγγελμα-
τικής αλιείας, όπου παρατηρείται 
πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας. 

Βάσει των επίμαχων καθεστώτων, 
δικαιούχοι καθίστανται οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται επαγγελματικά 
στον αλιευτικό τομέα των προανα-
φερόμενων υπερπόντιων διαμερι-
σμάτων και διαθέτουν αλιευτικά 
σκάφη τα οποία είναι νηολογημέ-
να στις εν λόγω περιοχές.  

Γαλλία – έγκριση καθεστώτων – 
ανανέωση αλιευτικού στόλου – 
υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα 
– Κατευθυντήριες Γραμμές για 
την αλιεία και την υδατοκαλλιέρ-
γεια 2015 

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή πέντε καθεστώτα ενισχύσεων 
για αλιείς που δραστηριοποιού-
νται στις εξόχως απόκεντρες πε-
ριοχές Γουιάνα, Γουαδελούπη, 
Μαρτινίκα, Μαγιότ και Λα Ρεου-
νιούν, συνολικού προϋπολογισμού 
63,8 εκατομμυρίων ευρώ από τα 
οποία 17 εκατομμύρια ευρώ αφο-
ρούν τη Γουιάνα, 16,2 εκατομμύ-

ρια ευρώ αφορούν τη Γουαδελού-
πη, 16,2 εκατομμύρια ευρώ αφο-
ρούν τη Μαρτινίκα, 7,5 εκατομμύ-
ρια ευρώ αφορούν τη Μαγιότ και 
6,9 εκατομμύρια ευρώ αφορούν 
τη Λα Ρεουνιόν.  

Η διάρκεια ισχύος των καθεστώ-
των ορίστηκε έως: τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2025 για τη Μαρτινίκα, τις 
31 Δεκεμβρίου 2026 για τη Μα-
γιότ και τη Γουαδελούπη και τις 
31 Δεκεμβρίου 2027 για τη Λα 
Ρεουνιόν και τη Γουιάνα και σκο-
πός τους είναι να παρέχουν στους 
αλιείς επαρκείς συνθήκες εργασί-
ας, ασφάλειας και υγιεινής, για τη 
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των αλιευτικών δυνατοτήτων του 
τμήματος του στόλου στην περιο-
χή όπου θα ανήκει το αλιευτικό 
σκάφος. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 
αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 
τους αριθμού υπόθεσης SA. 
57275 (Λα Ρεουνιόν), SA.57994 
(Μαγιότ), SA.58191 (Μαρτινίκα), 
SA.58611 (Γουαδελούπη), SA. 
59051 (Γουιάνα) στο Μητρώο 
Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότο-
πο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επι-
τροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν 
ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_22_1464  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι κρα-
τικές ενισχύσεις είναι απαραίτη-
τες για την εξασφάλιση ασφά-
λειας των σημερινών στόλων και 
την προσέλκυση της νέας γενιάς 
αλιέων ενόψει του υψηλού κό-
στους των νέων σκαφών και της 
έλλειψης χρηματοδότησης από 
την αγορά. Περαιτέρω, η Επιτρο-
πή διαπίστωσε ότι i) οι ενισχύσεις 
θα χορηγηθούν για την απόκτηση 
νέων αλιευτικών σκαφών που πρέ-
πει να παραμείνουν νηολογημένα 
στις προαναφερόμενες εξόχως 
απόκεντρες περιοχές για τουλάχι-
στον 15 έτη· ii) το ανώτατο όριο 
της ενίσχυσης δεν μπορεί να    
υπερβαίνει το 60% των συνολικών 
επιλέξιμων δαπανών στην περί-

πτωση σκαφών συνολικού μήκους 
μικρότερου των 12 μέτρων και το 
50% του συνόλου των επιλέξιμων 
δαπανών στην περίπτωση σκαφών 
συνολικού μήκους ίσου ή μεγαλύ-
τερου από 12 μέτρα και μικρότε-
ρο από 24 μέτρα. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε 
τα επίμαχα καθεστώτα σύμφωνα 
με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 
για την αλιεία και την υδατοκαλ-
λιέργεια 2015. 

Σημειώνεται ότι πριν από τη χορή-
γηση κάθε ενίσχυσης βάσει αυτών 
των πέντε καθεστώτων, οι γαλλι-
κές αρχές καλούνται να αποδεί-
ξουν ότι υπάρχει ισορροπία μετα-
ξύ της αλιευτικής ικανότητας και 

Έγκριση παράτασης ισπανικών μέτρων για τη γεωργία – SA.101423 & 
SA.101424 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η πρόσθετη 
χρηματοδότηση που θα διατεθεί 
βάσει των υφιστάμενων καθεστώ-
των μέσω του RRF, καθώς και η 
παράτασή τους, δεν μεταβάλλουν 
την αρχική της κρίση επί της συμ-
βατότητας των εν λόγω καθεστώ-
των και, συνεπώς, ενέκρινε τις 
επίμαχες τροποποιήσεις σύμφωνα 
με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 
για τη γεωργία και τη δασοκομία 
και τις αγροτικές περιοχές 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με 
τους αριθμούς υπόθεσης SA. 
101423 & SA.101424 (2022) στο 
Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 
στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-
σμού της Επιτροπής, αφού διευθε-
τηθούν τυχόν ζητήματα περί    
απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_22_1328   

Ισπανία – έγκριση τροποποίησης 
καθεστώτων – έργα καινοτομίας – 
δασικός τομέας – Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τη γεωργία και τη 
δασοκομία 2014 – χρηματοδότη-
ση από τον Μηχανισμό Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας 

Η Επιτροπή είχε εγκρίνει, βάσει 
των Κατευθυντηρίων Γραμμών για 
τη γεωργία και τη δασοκομία και 
τις αγροτικές περιοχές 2014, δύο 
ισπανικά καθεστώτα για τη στήρι-
ξη της συνεργασίας στον δασικό 
τομέα και στις αγροτικές περιοχές 
μεταξύ επιχειρησιακών ομάδων 
της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Και-
νοτομίας για τη Γεωργική Παρα-
γωγικότητα και Αειφορία («EIP-
AGRI») και για την υλοποίηση και-
νοτόμων έργων γενικού ενδια-
φέροντος  (SA.49954 και SA. 
49955/2018).  

Ως ημερομηνία λήξης των εγκεκρι-
μένων καθεστώτων ορίστηκε η 

31η Δεκεμβρίου 2023 και ο συνο-
λικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 
6.779.077 ευρώ για το καθεστώς 
SA.49954 και σε 2.259.692 ευρώ 
για το καθεστώς SA. 49955 

Η Ισπανία αποφάσισε να τροπο-
ποιήσει τα εν λόγω καθεστώτα ως 
εξής: 

α) παράταση της διάρκειας ισχύ-
ος τους έως τις 31.12.2025, 

β) αύξηση του συνολικού προϋπο-
λογισμού του μέτρου SA.49954 
κατά 3.197.923 ευρώ και του 
μέτρου SA.49955 κατά 
1.066.308 ευρώ. Σημειώνεται ότι 
τα πρόσθετα κεφάλαια θα διατε-
θούν μέσω του Μηχανισμού Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας 
(RRF), μετά τη θετική αξιολόγηση 
της Επιτροπής για το ισπανικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας και την έγκρισή του από το 
Συμβούλιο. 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 
μη απόδειξη ύπαρξης κρατικής 
ενίσχυσης – ακύρωση απόφασης 
Επιτροπής – παραδεκτό προσφυ-
γής – υποχρέωση κίνησης επίση-
μης διαδικασίας έρευνας 

ΓεΔΕΕ TǦ757/18, Koinopraxia 
Touristiki Loutrakiou/
Επιτροπή,19.01.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – ελληνικά 
καζίνο – σύστημα επιβολής φόρου 
80% επί των εισιτηρίων εισόδου – 
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χορήγησής της θεωρείται ο χρό-
νος έκδοσης της διαιτητική από-
φασης, καθώς τότε θεωρείται ότι 
αποκτάται βέβαιο δικαίωμα λή-
ψης της ενίσχυσης (Υπόθεση Mi- 
cula). 

 

 

ΔΕΕ C-347/20, Zinātnes parks, 
27.01.2022  

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – Κανονισμός 
1303/2013 – κρατικές ενισχύσεις 
– ΓΑΚ 651/2014 – πεδίο εφαρμο-
γής – έννοιες του «εγγεγραμμένου 
κεφαλαίου» και της «προβλημα-
τικής επιχείρησης» – ημερομηνία 
προσκόμισης αποδεικτικών στοι-
χείων  

Νομικό Ζήτημα 

Ως «εγγεγραμμένο κεφάλαιο», κα-
τά την έννοια του άρθρου 2 σημεί-
ο 18α του ΓΑΚ 651/2014 για τον 
ορισμό της προβληματικής επιχεί-
ρησης, νοείται το σύνολο των ει-
σφορών τις οποίες οι νυν ή μελλο-
ντικοί εταίροι ή μέτοχοι μιας ΕΠΕ 
έχουν ήδη πραγματοποιήσει ή 
έχουν δεσμευθεί αμετάκλητα να 
πραγματοποιήσουν. Για τον υπολο-
γισμό αυτού του κεφαλαίου, στο 
πλαίσιο χρηματοδότησης μέσω 
του ΕΤΠΑ, οι αρμόδιες εθνικές 
αρχές διαθέτουν διακριτική ευχέ-
ρεια ως προς τα  αποδεικτικά 
στοιχεία που γίνονται αποδεκτά, 
καθώς και ως προς τον χρόνο 
υποβολής αυτών, τηρουμένων των 
αρχών της αποτελεσματικότητας 
και της ισοδυναμίας. 

 

 

ΔΕΕ CǦ238/20, Sātiņi-S, 27.01. 
2022  

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – Χάρ-
της Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ – άρθρο 17 – δικαίωμα ιδιο-
κτησίας – Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ 
– αποκατάσταση ζημιών – υδατο-

Νομικό Ζήτημα 

Η Επιτροπή υποχρεούται να επα-
ναλάβει την επίσημη διαδικασία 
έρευνας, μόνον όταν η απόφασή 
της ακυρώνεται από το ΔΕΕ λόγω 
έλλειψης αιτιολογίας και όχι όταν 
ακυρώνεται λόγω νομικών σφαλ-
μάτων ή πρόδηλων σφαλμάτων 
εκτίμησης, όπως είναι η μη από-
δειξη της ύπαρξης κρατικής ενί-
σχυσης. Στη δεύτερη αυτή περί-
πτωση, η Επιτροπή μπορεί να υπο-
χρεωθεί να κινήσει εκ νέου επίση-
μη διαδικασία έρευνας, μόνον 
εφόσον τεθούν υπόψη της νέα 
στοιχεία σχετικά με το επίμαχο 
μέτρο. 

 

 

ΔΕΕ C-51/20, Επιτροπή/Ελλάδα, 
20.01.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Παράβαση κράτους μέλους – κρα-
τικές ενισχύσεις που κρίθηκαν 
παράνομες και μη συμβατές – 
Ελλάδα – μη τήρηση υποχρέωσης 
ανάκτησης – οικονομικές κυρώ-
σεις – αναλογικός και αποτρεπτι-
κός χαρακτήρας – χρηματική ποι-
νή – κατ’ αποκοπήν ποσό – ικανό-
τητα πληρωμής – στάθμιση ψή-
φων κράτους μέλους στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο 

Νομικό Ζήτημα 

Στο πλαίσιο προσφυγής λόγω πα-
ράβασης της υποχρέωσης ανά-
κτησης, το ΔΕΕ δεν είναι απαραί-
τητο να λαμβάνει υπόψη του τη 
θεσμική βαρύτητα του υπεύθυνου 
κράτους μέλους η οποία εκφράζε-
ται με τον αριθμό των ψήφων που 
έχει αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, προκειμένου να καθορίσει 
επαρκώς αναλογικές και αποτρε-
πτικές κυρώσεις κατά του εν λόγω 
κράτους μέλους. 

 

 

ΔΕΕ C-594/19 P, Deutsche 
Lufthansa/Επιτροπή, 20.01.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – ενισχύσεις 
υπέρ αερολιμένων και αεροπορι-
κών εταιριών – απαράδεκτο προ-
σφυγής ακύρωσης – φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο το οποίο η επίδι-
κη απόφαση το αφορά άμεσα και 
ατομικά  

Νομικό Ζήτημα 

Για να αποδειχθεί ο ουσιώδης 
επηρεασμός της θέσης μιας επι-
χείρησης λόγω χορήγησης ενίσχυ-
σης σε ανταγωνίστριά της, δεν 
αρκεί να υποβληθούν μόνον ορι-
σμένα στοιχεία τα οποία δείχνουν 
ελάττωση των εμπορικών ή οικο-
νομικών αποτελεσμάτων της προ-
σφεύγουσας, όπως είναι η σημα-
ντική μείωση του κύκλου εργα-
σιών, μη αμελητέες οικονομικές 
απώλειες ή ακόμη σημαντική μεί-
ωση των μεριδίων αγοράς που 
επήλθαν μετά τη χορήγηση της εν 
λόγω ενισχύσεως, αλλά και στοι-
χεία που αφορούν, επιπλέον, το 
συνεπαγόμενο διαφυγόν κέρδος ή 
τη λιγότερο ευνοϊκή εξέλιξη από 
εκείνη που θα μπορούσε να ση-
μειωθεί για την ανταγωνίστρια 
επιχείρηση ελλείψει της επίμαχης 
ενίσχυσης. 

 

 

ΔΕΕ C-638/19 P, Επιτροπή/
European Food κ.λπ., 25.01.2022  

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – κρατικές ενι-
σχύσεις – Διμερής Επενδυτική 
Συμφωνία – ρήτρα διαιτησίας – 
Ρουμανία – προσχώρηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση – κατάργηση 
καθεστώτος φορολογικών κινή-
τρων πριν την προσχώρηση – διαι-
τητική απόφαση που επιδικάζει 
αποζημίωση μετά την προσχώρη-
ση – αρμοδιότητα της Επιτροπής 
– εφαρμογή ratione temporis του 
δικαίου της Ένωσης – άρθρα 267 
και 344 ΣΛΕΕ  

Νομικό Ζήτημα 

Η επιδίκαση αποζημίωσης από 
διαιτητικό δικαστήριο λόγω κα-
τάργησης καθεστώτος ενισχύσε-
ων από το κράτος μέλος λογίζεται 
και αυτή ως ενίσχυση, χρόνος δε 
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ρηση των άγριων πτηνών, συνιστά 
οικονομικό πλεονέκτημα κατά την 
έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 
ΣΛΕΕ, αφού οι δαπάνες για την 
αποκατάσταση των εν λόγω ζη-
μιών εμπίπτουν στις συνήθεις λει-
τουργικές δαπάνες της πληττόμε-
νης επιχείρησης.� 

καλλιέργεια σε περιοχή του δικτύ-
ου Natura 2000 – προστατευόμε-
να άγρια πτηνά – άρθρο 107 παρ. 
1 ΣΛΕΕ – έννοια του «πλεονεκτή-
ματος» – Κανονισμός  717/2014 
περί ενισχύσεων ήσσονος σημα-
σίας 

Νομικό Ζήτημα 

Αποζημίωση χορηγούμενη από 
κράτος μέλος για τις ζημίες που 
υπέστη επιχείρηση λόγω των μέ-
τρων προστασίας που εφαρμόζο-
νται σε περιοχή υπαγόμενη στο 
δίκτυο Natura 2000, βάσει της 
Οδηγίας 2009/147 για τη διατή-
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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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