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Νέο Προσωρινό Πλαίσιο 

ενισχύσεων 2022 λόγω 

της επίθεσης κατά της 

Ουκρανίας 

Ελληνικές ad hoc ενισχύ-

σεις βάσει ΓΑΚ: 

για πράσινα λεωφο-

ρεία 

για το Κέντρο Πολιτι-

σμού Ακροπόλ  

για κτίρια στη Στυλίδα  

για το πρώην εργοστά-

σιο ΑΓΝΟ στην Αττική  

για σταθμό συμπίεσης  

για δίκτυα φυσικού 

αερίου  

Ελληνικά καθεστώτα 

ενισχύσεων βάσει ΓΑΚ: 

για νεοσύστατες επι-

χειρήσεις  

για χορήγηση δανείων  

για δάνεια προς αγρό-

τες  

για επιστροφή φαρμα-

κευτικής δαπάνης  

για αποζημίωση λόγω 

θεομηνιών  

Ελληνικά καθεστώτα 

αποζημίωσης λόγω θεο-

μηνιών:  

στον τομέα της αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας 

στον αγροτικό τομέα  

Έγκριση ελληνικών καθε-

στώτων λόγω κορωνοϊού  

Επίσημη διαδικασία 

έρευνας για ελληνικά 

μέτρα υπέρ των ΕΛΤΑ  

Έγκριση κρατικών ενι-

σχύσεων άλλων κρα-

τών μελών λόγω κορω-

νοϊού (Γαλλία, Ιταλία, 

Κροατία, Ουγγαρία, 

Πορτογαλία, Ρουμανία, 

Σλοβακία) 

Έγκριση ισπανικού μέ-

τρου για σιδηροδρομι-

κές μεταφορές  

Έγκριση λιθουανικού 

μέτρου λόγω κινεζικών 

περιορισμών στο εμπό-

ριο  

Έγκριση ουγγρικού 

μέτρου για μπαταρίες 

ηλεκτρικών οχημάτων  

Έγκριση πολωνικής 

περιφερειακής ενίσχυ-

σης υπέρ της  LG 

Chem  

Έγκριση ισπανικού μέ-

τρου για ενεργοβόρες 

επιχειρήσεις  

Έγκριση μέτρων άλλων 

κρατών μελών λόγω 

της επίθεσης κατά της 

Ουκρανίας (Γαλλία, 

Γερμανία, Ιρλανδία, 

Ισπανία, Πολωνία) 

Πρόσφατη νομολογία 

ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρα-

τικές ενισχύσεις 

 

Νέο Προσωρινό Πλαίσιο ενισχύσεων 2022 

λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της 

Ουκρανίας  

αβεβαιότητα έχουν άμεσες ή 

έμμεσες επιπτώσεις που επη-

ρεάζουν πολλούς τομείς.   

Εκτός αυτού, η αύξηση των 

τιμών της ενέργειας επηρεά-

ζει ουσιαστικά όλους τους 

τομείς οικονομικής δραστη-

ριότητας σε όλα τα κράτη 

μέλη. 

Λόγω αυτών των απρόβλε-

πτων εξελίξεων, η Επιτροπή 

αποφάσισε να θεσπίσει, βά-

σει του άρθρου 107 παρ. 3β 

ΣΛΕΕ, ένα νέο Προσωρινό 

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσε-

ων, προκειμένου να διευκρινί-

σει τα κριτήρια για την αξιο-

λόγηση της συμβατότητας 

των μέτρων κρατικής ενίσχυ-

σης που ενδέχεται να λάβουν 

τα κράτη μέλη για την αντιμε-

τώπιση των οικονομικών επι-

Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 

2022 – στήριξη της οικονομί-

ας – ενεργειακή κρίση – επι-

σιτιστική κρίση – ρευστότητα 

επιχειρήσεων – επίθεση της 

Ρωσίας κατά της Ουκρανίας   

Η ρωσική στρατιωτική επίθε-

ση κατά της Ουκρανίας είχε 

ως αποτέλεσμα i) τη διατάρα-

ξη των αλυσίδων εφοδιασμού 

για τις εισαγωγές ορισμένων 

προϊόντων από την Ουκρανία 

προς την ΕΕ, ιδίως δημητρια-

κών και φυτικών ελαίων, κα-

θώς και για τις εξαγωγές της 

ΕΕ προς την Ουκρανία και ii) 

υψηλές και αιφνίδιες αυξή-

σεις των τιμών ιδίως στον 

τομέα του φυσικού αερίου 

και της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι διαταραχές των αλυσίδων 

εφοδιασμού και η αυξημένη 
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ενέργειας δεν συνιστούν κρατικές 

ενισχύσεις. 

Για τα δύο πρώτα είδη στήριξης 

(υπό 1 και 2) λαμβάνονται υπόψη 

οι λειτουργικές ανάγκες κάθε επι-

χείρησης, ο κύκλος εργασιών της, 

το ενεργειακό κόστος και οι συ-

γκεκριμένες ανάγκες ρευστότη-

τας. Τα δάνεια μπορεί να σχετίζο-

νται τόσο με επενδυτικές ανάγκες 

όσο και με κεφάλαια κίνησης. 

Περαιτέρω, το Προσωρινό Πλαίσιο 

Κρίσης 2022 περιλαμβάνει μια 

σειρά από διασφαλίσεις: 

(1) αναλογική μεθοδολογία: Θα 

πρέπει να υπάρχει σύνδεση μετα-

ξύ του ποσού της ενίσχυσης που 

μπορεί να χορηγηθεί στις επιχει-

ρήσεις και της κλίμακας της οικο-

νομικής τους δραστηριότητας και 

της έκθεσής τους στις οικονομικές 

επιπτώσεις της κρίσης, λαμβάνο-

ντας υπόψη τον κύκλο εργασιών 

και το ενεργειακό τους κόστος· 

(2) προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: 

ο ορισμός των ενεργοβόρων χρη-

στών καθορίζεται με αναφορά 

στο άρθρο 17 παρ. 1α της Οδηγί-

ας για τη φορολογία της ενέρ-

γειας, δηλαδή επιχειρήσεις για τις 

οποίες η αγορά ενεργειακών προϊ-

όντων ανέρχεται τουλάχιστον στο 

3% της παραγωγικής τους αξίας· 

(3) απαιτήσεις βιωσιμότητας: τα 

κράτη μέλη καλούνται να εξετά-

σουν, κατά τρόπο που δεν εισάγει 

διακρίσεις τη θέσπιση απαιτήσε-

ων σχετικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος ή την ασφάλεια 

του εφοδιασμού κατά τη χορήγη-

ση ενίσχυσης για πρόσθετο κό-

στος λόγω εξαιρετικά υψηλών 

τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέρ-

γειας. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση 

θα πρέπει να βοηθήσει τις επιχει-

ρήσεις να αντιμετωπίσουν την 

τρέχουσα κρίση, ενώ ταυτόχρονα 

θα δημιουργήσει το έδαφος για 

μια βιώσιμη ανάκαμψη· 

(4) δεν χορηγούνται ενισχύσεις σε 

επιχειρήσεις στις οποίες επιβλή-

θηκαν κυρώσεις από την ΕΕ· 

(5) τα φυσικά πρόσωπα ή οι οντό-

τητες κατά των οποίων στρέφο-

πτώσεων μετά την επίθεση της 

Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και 

τις επακόλουθες οικονομικές κυ-

ρώσεις, που επιβλήθηκαν από την 

ΕΕ και τους διεθνείς εταίρους, 

καθώς και τα αντίμετρα που ε-

λήφθησαν από τη Ρωσία. Ακόμη, 

στόχος της συγκεκριμένης πρωτο-

βουλίας είναι να υπάρξει συντονι-

σμένη οικονομική αντίδραση των 

κρατών μελών και των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ, για να διατηρη-

θούν οι οικονομικές δραστηριότη-

τες και οι θέσεις εργασίας και να 

διευκολυνθούν οι διαρθρωτικές 

προσαρμογές που απαιτούνται για 

την αντιμετώπιση της νέας οικονο-

μικής κατάστασης που δημιουρ-

γήθηκε από τη ρωσική στρατιωτι-

κή επίθεση κατά της Ουκρανίας. 

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζε-

ται ότι τα πιο εύπορα κράτη μέλη 

δεν θα δαπανήσουν περισσότερα 

από άλλα σε βάρος της συνοχής 

εντός της ΕΕ. 

Το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 

2022 συμπληρώνει την υφιστάμε-

νη εργαλειοθήκη κρατικών ενισχύ-

σεων με πολλές άλλες δυνατότη-

τες που είναι ήδη διαθέσιμες στα 

κράτη μέλη, όπως μέτρα αποζημί-

ωσης σε εταιρίες για ζημίες που 

υπέστησαν άμεσα λόγω εξαιρετι-

κών περιστάσεων και μέτρα που 

περιγράφονται στις Ανακοινώσεις 

της Επιτροπής για τις εξελίξεις 

στην αγορά ενέργειας. 

Βάσει του νέου Πλαισίου 2022 

μπορούν να χορηγούνται από τα 

κράτη μέλη οι εξής κατηγορίες 

ενισχύσεων: 

1) περιορισμένα ποσά ενίσχυσης 

με οποιαδήποτε μορφή (π.χ. 

άμεσες επιχορηγήσεις, φορολογι-

κά πλεονεκτήματα, δάνεια, επι-

στρεπτέες προκαταβολές, εγγυή-

σεις): τα κράτη μέλη θα μπορούν 

να θεσπίσουν καθεστώτα ενισχύ-

σεων έως και 35.000 ευρώ ανά 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται 

στους τομείς της γεωργίας, της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέρ-

γειας και έως και 400.000 ευρώ 

ανά επιχείρηση που δραστηριο-

ποιείται στους υπόλοιπους τομείς 

της οικονομίας. Η ενίσχυση δεν 

χρειάζεται να συνδέεται με αύξη-

ση των τιμών της ενέργειας, κα-

θώς η κρίση και τα περιοριστικά 

μέτρα κατά της Ρωσίας επηρεά-

ζουν την οικονομία με πολλούς 

τρόπους, συμπεριλαμβανομένων 

των φυσικών διαταραχών της αλυ-

σίδας εφοδιασμού· 

2) ενίσχυση της ρευστότητας των 

επιχειρήσεων με τη μορφή κρατι-

κών εγγυήσεων και επιδοτούμε-

νων δανείων: τα κράτη μέλη θα 

μπορούν να παρέχουν επιδοτού-

μενες κρατικές εγγυήσεις για να 

διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα 

συνεχίσουν να παρέχουν δάνεια 

σε όλες τις επιχειρήσεις που πλήτ-

τονται από την εν λόγω κρίση, κα-

θώς και δημόσια και ιδιωτικά δά-

νεια με επιδοτούμενο επιτόκιο· 

3) ενισχύσεις για πρόσθετες δα-

πάνες λόγω των υψηλών τιμών 

ενέργειας με οποιαδήποτε μορφή 

(π.χ. άμεσες επιχορηγήσεις, φορο-

λογικά πλεονεκτήματα, δάνεια, 

επιστρεπτέες προκαταβολές, εγ-

γυήσεις): τα κράτη μέλη θα μπο-

ρούν να αποζημιώνουν εν μέρει 

τις εταιρίες, ιδίως τους χρήστες 

εντατικής ενέργειας, για πρόσθε-

τες δαπάνες λόγω έκτακτων αυξή-

σεων των τιμών του φυσικού αερί-

ου και της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η συνολική ενίσχυση ανά δικαιού-

χο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

30% των επιλέξιμων δαπανών και 

έως του ποσού των 2 εκατομμυρί-

ων ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Όταν 

η επιχείρηση υφίσταται λειτουργι-

κές ζημίες, μπορεί να χρειαστεί 

περαιτέρω ενίσχυση για να εξα-

σφαλιστεί η συνέχιση μιας οικονο-

μικής δραστηριότητας. Για τον 

σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη μπο-

ρούν να χορηγούν ενισχύσεις που 

υπερβαίνουν αυτά τα ανώτατα 

όρια και έως 25 εκατομμύρια 

ευρώ για ενεργοβόρους χρήστες 

και έως 50 εκατομμύρια ευρώ για 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-

νται σε συγκεκριμένους τομείς, 

όπως η παραγωγή αλουμινίου και 

άλλων μετάλλων, ινών γυαλιού, 

λιπασμάτων ή υδρογόνου και  βα-

σικών χημικών. Σημειώνεται ότι 

μέτρα γενικής εφαρμογής για 

τους εμπορικούς καταναλωτές 
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Ελληνική ad hoc ενίσχυση για πράσινα λεωφορεία βάσει ΓΑΚ – SA.102456 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202214/

SA_102456_0052E07F-0300-

C6E0-8F7A-

7B7EB8D0C8DD_7_1.pdf 

Ελλάδα – ad hoc επενδυτική ενί-

σχυση – τοπικές υποδομές – πρά-

σινα λεωφορεία – δήμος Πειραιά 

–  ΓΑΚ 651/2014 

Η Ελλάδα θέσπισε ένα μέτρο ad 

hoc ενίσχυσης βάσει του άρθρου 

56 του Γενικού Απαλλακτικού Κα-

νονισμού 651/2014 σχετικά με 

επενδυτικές ενισχύσεις για τοπι-

κές υποδομές, με σκοπό τη βιώσι-

μη διασύνδεση αστικών περιοχών 

του δήμου Πειραιά μέσω της προ-

μήθειας "πράσινων" λεωφορείων. 

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη 

μορφή επιχορήγησης και επιδότη-

σης επιτοκίου και η έντασή της 

ανέρχεται σε ποσοστό 100%. 

πριν από αυτήν την ημερομηνία 

εάν χρειάζεται να παραταθεί. Επι-

πλέον, κατά την περίοδο εφαρμο-

γής του, η Επιτροπή θα παρακο-

λουθεί το περιεχόμενο και το πεδί-

ο εφαρμογής του Πλαισίου υπό το 

φως των εξελίξεων σχετικά με τις 

αγορές ενέργειας, τις άλλες αγο-

ρές εισροών και τη γενική οικονο-

μική κατάσταση. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/statement_22_1949 

νται οι κυρώσεις  που επιβάλλο-

νται από την ΕΕ ή τους διεθνείς 

εταίρους δεν θα πρέπει να επω-

φελούνται άμεσα ή έμμεσα από 

οποιοδήποτε μέτρο. 

Τέλος, στο Προσωρινό Πλαίσιο 

Κρίσης 2022 αναφέρεται η δυνα-

τότητα που έχουν τα κράτη μέλη 

να θεσπίζουν μέτρα αποζημίωσης 

απευθείας βάσει του άρθρου 107 

παρ. 2β ΣΛΕΕ, εφόσον πρόκειται 

για άμεσα πληττόμενες επιχειρή-

σεις, συμπεριλαμβανομένων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, ακόμη και 

αν αυτές είναι προβληματικές. 

Οι ενισχύσεις βάσει του παρόντος 

Πλαισίου μπορούν, καταρχήν, να 

σωρεύονται μεταξύ τους ή με 

άλλες ενισχύσεις βάσει των Κανο-

νισμών για τις de minimis ενισχύ-

σεις, ή βάσει απαλλακτικών Κανο-

νισμών ή και βάσει του Προσωρι-

νού Πλαισίου 2021 λόγω κορωνοϊ-

ού, εφόσον τηρούνται οι σχετικοί 

κανόνες σώρευσης. 

Το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 

2022 θα είναι σε ισχύ έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2022, αλλά, προκει-

μένου να υπάρχει ασφάλεια δικαί-

ου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει 

Ελληνική ad hoc ενίσχυση για το Κέντρο Πολιτισμού Ακροπόλ βάσει ΓΑΚ – 

SA.102686 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202217/

SA_102686_60222480-0300-

C7EA-8BB5-

9FE50E9C22B6_10_1.pdf  

Ελλάδα – ad hoc ενίσχυση – Κέ-

ντρο Πολιτισμού Ακροπόλ – 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 οργάνωση και πιλοτική 

λειτουργία του Κέντρου Πολιτι-

σμού και Δημιουργίας Ακροπόλ 

στην Αττική. Η ενίσχυση θα χορη-

γηθεί με τη μορφή επιχορήγησης 

και επιδότησης επιτοκίου και η 

μέγιστη έντασή της ανέρχεται σε 

ποσοστό 100%. 

Ελληνική ad  hoc ενίσχυση για κτίρια στη Στυλίδα βάσει ΓΑΚ – SA.102224 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202212/

SA_102224_D01E797F-0300-

C5EC-880D-

D529894F0B12_8_1.pdf  

Ελλάδα – ad hoc ενίσχυση – ανα-

βάθμιση κτιριακού αποθέματος – 

Στυλίδα – 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 τη διενέργεια παρεμβάσε-

ων για την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό του κτιριακού απο-

θέματος στην πόλη της Στυλίδας 

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-

δας. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με 

τη μορφή επιχορήγησης και επι-

δότησης επιτοκίου και η μέγιστη 

έντασή της ανέρχεται σε ποσοστό 

100%. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202214/SA_102456_0052E07F-0300-C6E0-8F7A-7B7EB8D0C8DD_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202214/SA_102456_0052E07F-0300-C6E0-8F7A-7B7EB8D0C8DD_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202214/SA_102456_0052E07F-0300-C6E0-8F7A-7B7EB8D0C8DD_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202214/SA_102456_0052E07F-0300-C6E0-8F7A-7B7EB8D0C8DD_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202214/SA_102456_0052E07F-0300-C6E0-8F7A-7B7EB8D0C8DD_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202214/SA_102456_0052E07F-0300-C6E0-8F7A-7B7EB8D0C8DD_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_22_1949
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102686_60222480-0300-C7EA-8BB5-9FE50E9C22B6_10_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102686_60222480-0300-C7EA-8BB5-9FE50E9C22B6_10_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102686_60222480-0300-C7EA-8BB5-9FE50E9C22B6_10_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102686_60222480-0300-C7EA-8BB5-9FE50E9C22B6_10_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102686_60222480-0300-C7EA-8BB5-9FE50E9C22B6_10_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102686_60222480-0300-C7EA-8BB5-9FE50E9C22B6_10_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202212/SA_102224_D01E797F-0300-C5EC-880D-D529894F0B12_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202212/SA_102224_D01E797F-0300-C5EC-880D-D529894F0B12_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202212/SA_102224_D01E797F-0300-C5EC-880D-D529894F0B12_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202212/SA_102224_D01E797F-0300-C5EC-880D-D529894F0B12_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202212/SA_102224_D01E797F-0300-C5EC-880D-D529894F0B12_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202212/SA_102224_D01E797F-0300-C5EC-880D-D529894F0B12_8_1.pdf
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Ελληνική ad hoc ενίσχυση για το πρώην εργοστάσιο ΑΓΝΟ στην Αττική βάσει 

ΓΑΚ – SA.102225 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202212/

SA_102225_F01E797F-0300-

CBEE-AC01-

C0297B62D97C_9_1.pdf 

Ελλάδα – ad hoc περιφερειακή 

ενίσχυση – αξιοποίηση ακινήτου 

της ΑΓΝΟ – ΓΑΚ 651/2014 

Η Ελλάδα θέσπισε ένα μέτρο ad 

hoc ενίσχυσης, βάσει του άρθρου 

16 του  Γενικού Απαλλακτικού 

Κανονισμού 651/2014 σχετικά 

με περιφερειακές ενισχύσεις για 

την αστική ανάπτυξη, με σκοπό τη 

διενέργεια παρεμβάσεων για την 

αξιοποίηση ακινήτου που στέγαζε 

το πρώην εργοστάσιο ΑΓΝΟ και 

βρίσκεται σε αδράνεια στην Περι-

φέρεια Αττικής. Η ενίσχυση θα 

χορηγηθεί με τη μορφή επιχορή-

γησης και επιδότησης επιτοκίου 

και το ανώτατο ποσό της ενίσχυ-

σης θα είναι 14.162.985 ευρώ. 

Ελληνικό καθεστώς για νεοσύστατες επιχειρήσεις βάσει ΓΑΚ – SA.101366 

έντασή τους θα ανέρχεται έως 

του ποσού των 100.000 ευρώ ανά 

δικαιούχο. 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202215/

SA_102492_E078E57F-0400-

CF44-9F05-

7C0CEE7B1B53_7_1.pdf 

Ελλάδα – θέσπιση καθεστώτος – 

νεοσύστατες επιχειρήσεις – μι-

κρές επιχειρήσεις –Περιφέρεια Ν. 

Αιγαίου  – ΓΑΚ 651/2014  

Η Ελλάδα αποφάσισε να θεσπίσει, 

βάσει του άρθρου 22 του  Γενικού 

Απαλλακτικού Κανονισμού 651/ 

2014 σχετικά με ενισχύσεις για 

νεοσύστατες επιχειρήσεις, ένα 

καθεστώς για την ενίσχυση των 

υπό σύσταση και υφιστάμενων 

πολύ μικρών και μικρών επιχειρή-

σεων που δραστηριοποιούνται ή 

θα δραστηριοποιηθούν στην Περι-

φέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

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 

Ελληνική ad hoc επενδυτική ενίσχυση για σταθμό συμπίεσης βάσει ΓΑΚ – 

SA.102695 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202217/

SA_102695_30D92880-0400-

CB09-B63E-

73C0384144AA_9_1.pdf 

Ελλάδα – ad hoc επενδυτική ενί-

σχυση – ενεργειακές υποδομές – 

σταθμός συμπίεσης – Ν. Μεσημ-

βρία – ΓΑΚ 651/2014 

Η Ελλάδα θέσπισε ένα μέτρο ad 

hoc ενίσχυσης βάσει του άρθρου 

48 του Γενικού Απαλλακτικού Κα-

νονισμού 651/2014 σχετικά με 

επενδυτικές ενισχύσεις για ενερ-

γειακές υποδομές, με σκοπό την 

αναβάθμιση σταθμού συμπίεσης 

στη Νέα Μεσημβρία. Η ενίσχυση 

θα χορηγηθεί με τη μορφή επιχο-

ρήγησης και επιδότησης επιτοκίου 

και η έντασή της ανέρχεται σε 

ποσοστό 46,9%. 

Ελληνική ad hoc επενδυτική ενίσχυση για δίκτυα φυσικού αερίου βάσει ΓΑΚ – 

SA.102719 

δότησης επιτοκίου και η έντασή 

της ανέρχεται σε ποσοστό 

36,13%. 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202217/

SA_102719_40094780-0300-

C2EE-8634-

52E11F1FE6EE_8_1.pdf 

Ελλάδα – ad hoc επενδυτική ενί-

σχυση – ενεργειακές υποδομές – 

δίκτυα φυσικού αερίου – δήμος 

Τρίπολης – ΓΑΚ 651/2014 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του 

άρθρου 48 του Γενικού Απαλλα-

κτικού Κανονισμού 651/2014 

σχετικά με επενδυτικές ενισχύσεις 

για ενεργειακές υποδομές, ένα 

μέτρο ad hoc ενίσχυσης προς την 

εταιρία HELLENIC NATURAL GAS 

DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟ-

ΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕ-

ΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ 

(HENGAS A.E.), με σκοπό την υλο-

ποίηση του έργου «Ανάπτυξη δι-

κτύων διανομής φυσικού αερίου 

στους Δήμους Τρίπολης και Κορίν-

θου». Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με 

τη μορφή επιχορήγησης και επι-

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202212/SA_102225_F01E797F-0300-CBEE-AC01-C0297B62D97C_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202212/SA_102225_F01E797F-0300-CBEE-AC01-C0297B62D97C_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202212/SA_102225_F01E797F-0300-CBEE-AC01-C0297B62D97C_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202212/SA_102225_F01E797F-0300-CBEE-AC01-C0297B62D97C_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202212/SA_102225_F01E797F-0300-CBEE-AC01-C0297B62D97C_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202212/SA_102225_F01E797F-0300-CBEE-AC01-C0297B62D97C_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202215/SA_102492_E078E57F-0400-CF44-9F05-7C0CEE7B1B53_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202215/SA_102492_E078E57F-0400-CF44-9F05-7C0CEE7B1B53_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202215/SA_102492_E078E57F-0400-CF44-9F05-7C0CEE7B1B53_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202215/SA_102492_E078E57F-0400-CF44-9F05-7C0CEE7B1B53_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202215/SA_102492_E078E57F-0400-CF44-9F05-7C0CEE7B1B53_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202215/SA_102492_E078E57F-0400-CF44-9F05-7C0CEE7B1B53_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102695_30D92880-0400-CB09-B63E-73C0384144AA_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102695_30D92880-0400-CB09-B63E-73C0384144AA_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102695_30D92880-0400-CB09-B63E-73C0384144AA_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102695_30D92880-0400-CB09-B63E-73C0384144AA_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102695_30D92880-0400-CB09-B63E-73C0384144AA_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102695_30D92880-0400-CB09-B63E-73C0384144AA_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102719_40094780-0300-C2EE-8634-52E11F1FE6EE_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102719_40094780-0300-C2EE-8634-52E11F1FE6EE_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102719_40094780-0300-C2EE-8634-52E11F1FE6EE_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102719_40094780-0300-C2EE-8634-52E11F1FE6EE_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102719_40094780-0300-C2EE-8634-52E11F1FE6EE_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102719_40094780-0300-C2EE-8634-52E11F1FE6EE_8_1.pdf
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Ελληνικό καθεστώς για επιστροφή φαρμακευτικής δαπάνης βάσει ΓΑΚ – 

SA.102124 

Ελληνικό καθεστώς χορήγησης δανείων βάσει ΓΑΚ – SA.102166 

σεις βάσει αυτού θα χορηγηθούν 

με τη μορφή δανείου και επιστρε-

πτέων προκαταβολών. 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202211/

SA_102166_F046557F-0300-

C4E4-B19A-

62C6588D0496_15_1.pdf  

Ελλάδα – θέσπιση καθεστώτος 

δανείων –  ΓΑΚ 651/2014 – χρη-

ματοδότηση από τον Μηχανισμό 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με 

βάση τα άρθρα 14, 15 παρ. 2, 

17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 παρ. 

2α-2δ, 25α, 25δ, 26δ, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 

49, 51, 52, 52α, 52β, 53, 54, 55, 

56, 56α, 56β και 56γ του Γενικού 

Απαλλακτικού Κανονισμού 651/ 

2014, καθεστώς ενισχύσεων για 

την παροχή δανειακής στήριξης 

σε επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Αν-

θεκτικότητας (RRF). 

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια 

έως τις 31.12.2023 και οι ενισχύ-

Ελληνικό καθεστώς για δάνεια προς αγρότες – SA.102340 

στρων, ζ) 100% για επενδύσεις 

υπέρ της διατήρησης της πολιτι-

στικής και φυσικής κληρονομιάς 

που βρίσκεται σε γεωργικές εκμε-

ταλλεύσεις και η) 100% για 

έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα 

της γεωργίας. 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202217/

SA_102340_00EE4680-0300-

C7ED-90FD-

A34CADD32EAD_21_1.pdf 

Ελλάδα – θέσπιση καθεστώτος δα-

νείων – αγρότες – απαλλακτικός 

Κανονισμός 702/2014 – χρημα-

τοδότηση από τον Μηχανισμό Ανά-

καμψης και Ανθεκτικότητας  

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των 

άρθρων 4, 17, 20, 21, 24, 28, 29 

και 31 του απαλλακτικού Κανονι-

σμού 702/2014, ένα καθεστώς 

ενισχύσεων για την παροχή δα-

νειακής στήριξης σε επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στον α-

γροτικό τομέα, στο πλαίσιο του 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Αν-

θεκτικότητας (RRF). Το καθεστώς 

θα έχει διάρκεια έως τις 31.12. 

2022. 

Η μέγιστη ένταση των ενισχύσεων 

ανέρχεται σε ποσοστό: α) 90% για 

επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα 

περιουσιακά στοιχεία σε γεωργι-

κές εκμεταλλεύσεις που συνδέο-

νται με πρωτογενή γεωργική πα-

ραγωγή, β) 90% για επενδύσεις 

συναφείς με τη μεταποίηση γεωρ-

γικών προϊόντων και την εμπορία 

γεωργικών προϊόντων, γ) 100% 

για συμμετοχή παραγωγών γεωρ-

γικών προϊόντων σε συστήματα 

ποιότητας, δ) στο 100% για δρά-

σεις μεταφοράς γνώσεων και ενη-

μέρωσης, ε) 100% για μέτρα προ-

ώθησης γεωργικών προϊόντων, στ) 

65% για την πληρωμή ασφαλί-

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια 

έως τις 31.12.2023 και θα συγ-

χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

(RRF), στο πλαίσιο της δράσης 

«Μεταρρύθμιση του συστήματος 

clawback & συμψηφισμός του με 

ερευνητικές & επενδυτικές δαπά-

νες». 

Η μέγιστη ένταση των ενισχύσεων 

ανέρχεται σε ποσοστό: α) 50% για 

τις περιφερειακές επενδυτικές 

ενισχύσεις και πριμοδότηση 20% 

για ΜΜΕ, β) 50% για βιομηχανική 

έρευνα και πριμοδότηση 20% για 

ΜΜΕ, γ) 25% για πειραματική 

έρευνα και πριμοδότηση 20% για 

Ελλάδα – θέσπιση καθεστώτος –  

φαρμακευτικές επιχειρήσεις – 

αυτόματη επιστροφή φαρμακευτι-

κής δαπάνης  – clawback – ΓΑΚ 

651/2014 – χρηματοδότηση από 

τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας  

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με 

βάση τα άρθρα 14 και 25 παρ. 

2β-2δ του Γενικού Απαλλακτικού 

Κανονισμού 651/2014 για περι-

φερειακές επενδυτικές ενισχύσεις 

και ενισχύσεις για βιομηχανική 

και πειραματική έρευνα και για 

μελέτες σκοπιμότητας, καθεστώς 

ενισχύσεων, με σκοπό τον συμψη-

φισμό της αυτόματης επιστροφής 

(clawback)  φαρμακευτικής δαπά-

νης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ με άλλες δαπά-

νες όλων των επιχειρήσεων που 

υποχρεούνται στην εν λόγω επι-

στροφή και δραστηριοποιούνται 

στους τομείς: της παραγωγής βα-

σικών φαρμακευτικών προϊόντων, 

της παραγωγής φαρμακευτικών 

σκευασμάτων, της κατασκευής 

ακτινολογικών και ηλεκτρονικών 

μηχανημάτων ιατρικής και θερα-

πευτικής χρήσης, της κατασκευής 

ιατρικών και οδοντιατρικών οργά-

νων και προμηθειών, της έρευνας 

και πειραματικής ανάπτυξης στη 

βιοτεχνολογία και της κατασκευής 

ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υ-

γιεινής και ειδών τουαλέτας. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202211/SA_102166_F046557F-0300-C4E4-B19A-62C6588D0496_15_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202211/SA_102166_F046557F-0300-C4E4-B19A-62C6588D0496_15_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202211/SA_102166_F046557F-0300-C4E4-B19A-62C6588D0496_15_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202211/SA_102166_F046557F-0300-C4E4-B19A-62C6588D0496_15_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202211/SA_102166_F046557F-0300-C4E4-B19A-62C6588D0496_15_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202211/SA_102166_F046557F-0300-C4E4-B19A-62C6588D0496_15_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102340_00EE4680-0300-C7ED-90FD-A34CADD32EAD_21_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102340_00EE4680-0300-C7ED-90FD-A34CADD32EAD_21_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102340_00EE4680-0300-C7ED-90FD-A34CADD32EAD_21_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102340_00EE4680-0300-C7ED-90FD-A34CADD32EAD_21_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102340_00EE4680-0300-C7ED-90FD-A34CADD32EAD_21_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202217/SA_102340_00EE4680-0300-C7ED-90FD-A34CADD32EAD_21_1.pdf
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SA_102124_C01B417F-0300-

C0EF-8F01-

0A77740D1B40_11_1.pdf 

ΜΜΕ και δ) 50% για μελέτες σκο-

πιμότητας και πριμοδότηση 20% 

για ΜΜΕ.  

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202210/

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ 

Ανατολικής Αττικής), SA.102563 

(Δ. Καρύστου), SA.102564 (Π.Ε. 

Κέρκυρας και Ιθάκης), SA. 

102675 (Π.Ε. Ηρακλείου), SA. 

102685 (Π.Ε. Δράμας) και SA. 

102746 (Π.Ε. Αν. Αττικής και Β. 

Τομέα Αθηνών). 

Ελλάδα – καθεστώτα ενισχύσεων 

– αποζημίωση επιχειρήσεων – 

θεομηνίες – πλημμύρες – σεισμοί 

– ανεμοστρόβιλοι – πυρκαγιές – 

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, πυρκαγιών και σεισμών σε 

διάφορες περιοχές της χώρας 

και, συγκεκριμένα: SA.102318 

(Π.Ε. Φθιώτιδας), SA.102319 (Π.Ε. 

Καρδίτσας), SA.102362 (Δ. Λαμιέ-

ων και Μακρακώμης), SA.102425 

(Δ. Κύμης-Αλιβερίου), SA.102533 

(Δ. Μαραθώνος), SA.102560 (Π.Ε. 

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα  

βοιας), SA.102751 (Π.Ε. Αν. Αττι-

κής και Β. Τομέα Αθηνών), 

SA.102363 (Δ. Λαμιέων και Μα-

κρακώμης), SA.102670 (Π.Ε. Η-

ρακλείου), SA.102530 (Δ. Μαρα-

θώνος), SA.102566 (Δ. Καρύ-

στου), SA.102427 (Δ. Κύμης-

Αλιβερίου) και SA.102561 (Π.Ε. 

Κέρκυρας και Ιθάκης). 

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-

βιλος) σε διάφορες περιοχές της 

χώρας. Τα καθεστώτα αυτά είναι, 

ειδικότερα, τα εξής: SA.102085 

(Π.Ε. Χανίων), SA.102087 (Π.Ε. 

Λασιθίου), SA.102091 (Π.Ε. Φλώ-

ρινας & Καστοριάς), SA.102319 

(Π.Ε Καρδίτσας), SA.102320 (Π.Ε. 

Φθιώτιδας), SA.102321 (Π.Ε. Εύ-

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας 

συγκεκριμένα: SA.102364 (Δ. 

Λαμιέων και Μακρακώμης), SA. 

102531 (Δ. Μαραθώνος), SA. 

102565 (Δ. Καρύστου), SA. 

102424 (Δ. Κύμης-Αλιβερίου) και 

SA.102562 (Π.Ε. Κέρκυρας και 

Ιθάκης). 

Ελλάδα – καθεστώτα ενισχύσεων 

– αποζημίωση αλιέων και υδατο-

καλλιεργητών – θεομηνίες – πλημ-

μύρες – σεισμοί – ανεμοστρόβι-

λοι – 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, ανεμοστρόβιλος) σε διά-

φορες περιοχές της χώρας και, 

Έγκριση ελληνικού καθεστώτος λόγω κορωνοϊού – SA.101934 & SA.102365 

του κορωνοϊού.  

Πρόκειται για ένα καθεστώς ενι-

σχύσεων, συνολικού προϋπολογι-

σμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, το 

οποίο αφορά ΜΜΕ και μεγάλες 

επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη 

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – επιχειρή-

σεις που πλήττονται σοβαρά από 

την πανδημία – Προσωρινό Πλαί-

σιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ 

3.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε, αρχικά, 

στην Επιτροπή ένα καθεστώς 

άμεσων επιχορηγήσεων για τη 

στήριξη της ρευστότητας των επι-

χειρήσεων που πλήττονται σοβα-

ρά και συνεχώς από την πανδημία 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202210/SA_102124_C01B417F-0300-C0EF-8F01-0A77740D1B40_11_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202210/SA_102124_C01B417F-0300-C0EF-8F01-0A77740D1B40_11_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202210/SA_102124_C01B417F-0300-C0EF-8F01-0A77740D1B40_11_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202210/SA_102124_C01B417F-0300-C0EF-8F01-0A77740D1B40_11_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202210/SA_102124_C01B417F-0300-C0EF-8F01-0A77740D1B40_11_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202210/SA_102124_C01B417F-0300-C0EF-8F01-0A77740D1B40_11_1.pdf
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Έγκριση ελληνικού καθεστώτος-πλαισίου λόγω κορωνοϊού – SA.102304 

μαχο ελληνικό καθεστώς 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.102304 

(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_2222 

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – Προσωρι-

νό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 

(Κεφ 3.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς άμεσων επι-

χορηγήσεων, συνολικού προϋπο-

λογισμού 815 εκατομμυρίων ευ-

ρώ, με σκοπό τη στήριξη της οικο-

νομίας λόγω κορωνοϊού.  

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε όλους 

τους τομείς, συμπεριλαμβανομέ-

νου του αγροτικού τομέα. Στόχος 

του καθεστώτος είναι να αντιμε-

τωπιστούν οι ανάγκες ρευστότη-

τας των δικαιούχων και να εξα-

σφαλιστεί η συνέχιση των δραστη-

ριοτήτων τους τόσο κατά τη διάρ-

κεια της πανδημίας όσο και μετά 

το πέρας αυτής. Το ποσό της ενί-

σχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υ-

περβαίνει τα 2,3 εκατομμύρια 

ευρώ (κατ’ εξαίρεση, τις 290.000 

ευρώ για επιχειρήσεις που δρα-

στηριοποιούνται στην πρωτογενή 

παραγωγή γεωργικών προϊόντων 

και τις 345.000 ευρώ για επιχει-

ρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας) και θα κατα-

βληθεί το αργότερο έως τις 30 

Ιουνίου 2022. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

τικών ανωνύμων εταιριών.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι επι-

μέρους τροποποιήσεις του υφι-

στάμενου καθεστώτος δεν μετα-

βάλλουν την κρίση της για τη συμ-

βατότητά του. Συνεπώς, το μέτρο 

ενίσχυσης εξακολουθεί να είναι 

σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαί-

σιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 

3.1).  

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 

αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 

τους αριθμούς υπόθεσης SA. 

101934 και SA.102365 (2022) 

στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσε-

ων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου.  

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202211/

SA_101934_80246A7F-0000-

C36D-B25F-

8DA8AAB86F9B_48_1.pdf  

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202214/

SA_102365_404FE07F-0000-

C762-B1CB-

331A22DBB061_41_1.pdf  

δραστηριότητά τους πριν από την 

31η Δεκεμβρίου 2021 και δρα-

στηριοποιούνται σε συγκεκριμέ-

νους κλάδους που έχουν πληγεί 

ιδιαιτέρως από τα μέτρα έκτακτης 

προστασίας που έλαβε η Ελλάδα 

για τον περιορισμό της εξάπλωσης 

του κορωνοϊού: διοργάνωση/

τροφοδοσία εκδηλώσεων, πολιτι-

σμός και εκπαίδευση, εγκαταστά-

σεις για γυμναστική και άλλες 

δραστηριότητες ψυχαγωγίας και 

αναψυχής.  

Για να είναι επιλέξιμες, οι επιχει-

ρήσεις πρέπει: α) να αποδεικνύ-

ουν μείωση του κύκλου εργασιών 

τους σε ποσοστό τουλάχιστον 

50% το 2020 σε σύγκριση με το 

2019 ή β) να είχαν μηδενικό εισό-

δημα το 2019 ή γ) να ξεκίνησαν 

τη δραστηριότητά τους εντός του 

2020 ή του 2021. Το ποσό της 

χορηγούμενης ενίσχυσης θα ανέρ-

χεται σε ποσοστό έως 8% επί των 

εσόδων του δικαιούχου για το 

έτος 2019, ενώ για τις επιχειρή-

σεις που δεν είχαν έσοδα ή δεν 

είχαν καμία δραστηριότητα το 

2019, θα λαμβάνονται υπόψη τα 

έσοδα της επιχείρησης σε άλλα 

έτη (2019-2021) από κοινού ή 

μεμονωμένα ως βάση για τον υπο-

λογισμό της ενίσχυσης κατ’ εφαρ-

μογή μιας προβλεπόμενης ειδικής 

μεθοδολογίας. Σε κάθε περίπτω-

ση, η ενίσχυση θα ανέρχεται μέχρι 

του ποσού των 400.000 ευρώ ανά 

δικαιούχο. Η χορηγούμενη ενίσχυ-

ση θα χρησιμοποιηθεί για την κά-

λυψη βραχυπρόθεσμων δαπανών 

που πραγματοποιήθηκαν κατά την 

περίοδο μεταξύ της 1ης Ιανουαρί-

ου 2022 και της 30ής Σεπτεμβρί-

ου 2022 και το μέγιστο ποσό αυ-

τής θα ανέρχεται σε ποσοστό 

70% επί των εν λόγω δαπανών. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 

κατάλληλο και αναλογικό και το 

ενέκρινε, στις 04.03.2022, σύμ-

φωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω 

κορωνοϊού.  

Στη συνέχεια, η Ελλάδα κοινοποίη-

σε στην Επιτροπή τις εξής τροπο-

ποιήσεις του εγκεκριμένου καθε-

στώτος: 

α) επέκταση του πεδίου εφαρμο-

γής του καθεστώτος σε επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιούνται 

στους κλάδους της παρασκευής 

έτοιμων γευμάτων, των υπηρεσιών 

εστιατορίων και των κινητών μο-

νάδων εστίασης, των υπηρεσιών 

υποστηρικτικών των τεχνών του 

θεάματος, των λούνα παρκ και 

των θεματικών πάρκων· 

β) εξαίρεση από τους επιλέξιμους 

δικαιούχους όλων τα ειδών αθλη-

τικών σωματείων, κλαμπ και αθλη-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_2222
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_2222
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_2222
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202211/SA_101934_80246A7F-0000-C36D-B25F-8DA8AAB86F9B_48_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202211/SA_101934_80246A7F-0000-C36D-B25F-8DA8AAB86F9B_48_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202211/SA_101934_80246A7F-0000-C36D-B25F-8DA8AAB86F9B_48_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202211/SA_101934_80246A7F-0000-C36D-B25F-8DA8AAB86F9B_48_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202211/SA_101934_80246A7F-0000-C36D-B25F-8DA8AAB86F9B_48_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202211/SA_101934_80246A7F-0000-C36D-B25F-8DA8AAB86F9B_48_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202214/SA_102365_404FE07F-0000-C762-B1CB-331A22DBB061_41_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202214/SA_102365_404FE07F-0000-C762-B1CB-331A22DBB061_41_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202214/SA_102365_404FE07F-0000-C762-B1CB-331A22DBB061_41_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202214/SA_102365_404FE07F-0000-C762-B1CB-331A22DBB061_41_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202214/SA_102365_404FE07F-0000-C762-B1CB-331A22DBB061_41_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202214/SA_102365_404FE07F-0000-C762-B1CB-331A22DBB061_41_1.pdf
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Επίσημη διαδικασία έρευνας για ελληνικά μέτρα υπέρ των ΕΛΤΑ – SA.57538 

ii) εάν η εισφορά κεφαλαίου υ-

πέρ των ΕΛΤΑ έχει χορηγηθεί με 

τους όρους της αγοράς ή εάν έχει 

παρασχεθεί στην επιχείρηση αθέ-

μιτο πλεονέκτημα έναντι των αντα-

γωνιστών της· 

iii) εάν η απαλλαγή από τον ΦΠΑ, 

που εφαρμόζεται σε όλες τις ταχυ-

δρομικές υπηρεσίες που παρέχο-

νται από τα ΕΛΤΑ, θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ως νέα ενίσχυ-

ση και, σε αυτήν την περίπτωση, 

εάν θα μπορούσε να κριθεί συμ-

βατή ή όχι. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.57538 

(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_1662 

Ελλάδα – κίνηση επίσημης διαδι-

κασίας έρευνας – αντιστάθμιση 

ΥΓΟΣ – εισφορά κεφαλαίου –  

απαλλαγή από ΦΠΑ – ΕΛΤΑ – τα-

χυδρομικές υπηρεσίες   

Τον Μάιο του 2020, η Επιτροπή 

έλαβε καταγγελία σχετικά με ορι-

σμένα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα 

υπέρ των «Ελληνικών Ταχυδρομεί-

ων» (ΕΛΤΑ) και, συγκεκριμένα: 

1) την καταβολή, τον Δεκέμβριο 

του 2020, από το ελληνικό Δημό-

σιο 149 εκατομμυρίων ευρώ στα 

ΕΛΤΑ ως πρόσθετη αντιστάθμιση 

για την υποχρέωση παροχής κα-

θολικής υπηρεσίας (ΥΠΚΥ) για την 

περίοδο 2013-2018, χωρίς προη-

γούμενη κοινοποίηση και έγκριση 

από την Επιτροπή· 

2) εισφορά κεφαλαίου, τον Δε-

κέμβριο του 2020, από το ελληνι-

κό Δημόσιο, ύψους 100 εκατομ-

μυρίων ευρώ, στο μετοχικό κεφά-

λαιο των ΕΛΤΑ·  

3) χορήγηση, βάσει του ελληνικού 

κώδικα ΦΠΑ, απαλλαγής από τον 

ΦΠΑ σε όλες τις ταχυδρομικές 

υπηρεσίες των ΕΛΤΑ από το 2000 

και εξής. 

Τα ΕΛΤΑ είναι ο μεγαλύτερος φο-

ρέας παροχής ταχυδρομικών υπη-

ρεσιών στην Ελλάδα, στον οποίο 

έχει ανατεθεί και η υποχρέωση 

παροχής καθολικής ταχυδρομικής 

υπηρεσίας που αποτελεί αποστο-

λή δημόσιας υπηρεσίας. 

Κατά την προκαταρκτική εξέταση 

των καταγγελλόμενων μέτρων, 

ανέκυψαν αμφιβολίες σχετικά με 

το εάν αυτά είναι σύμφωνα με 

τους κανόνες κρατικών ενισχύσε-

ων για τις ΥΓΟΣ, οπότε η Επιτροπή 

αποφάσισε να κινήσει την επίση-

μη διαδικασία έρευνας, προκειμέ-

νου να διαπιστώσει:     

i) κατά πόσον τα ΕΛΤΑ δικαιού-

νταν νομίμως πρόσθετη αποζημί-

ωση ΥΠΚΥ για την περίοδο 2013-

2018, δεδομένου ότι είχαν ήδη 

λάβει ετήσια αντιστάθμιση ύψους 

15 εκατομμυρίων ευρώ για την 

ίδια περίοδο· 

Έγκριση γαλλικού καθεστώτος επενδύσεων για βιώσιμη ανάκαμψη λόγω κορω-

νοϊού – SA.102077 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: (i) το 

ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιού-

χο δεν θα υπερβαίνει το 1% του 

συνολικού προϋπολογισμού· (ii) η 

ενίσχυση θα ωφελήσει τις επενδύ-

σεις σε ενσώματα και άυλα πε-

ριουσιακά στοιχεία αλλά όχι σε 

χρηματοοικονομικές επενδύσεις· 

και (iii) η δημόσια στήριξη θα χο-

ρηγηθεί το αργότερο έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2022. 

Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε ότι το 

γαλλικό μέτρο είναι απαραίτητο, 

κατάλληλο και αναλογικό για την 

ενίσχυση των επενδύσεων για ορι-

σμένες οικονομικές δραστηριότη-

τες σημαντικές για τη βιώσιμη 

ανάκαμψη και το ενέκρινε σύμ-

φωνα με το Κεφάλαιο 3.13 του 

Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω 

κορωνοϊού. 

Γαλλία – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – επιδοτού-

μενα δάνεια – εγγυήσεις – επι-

στρεπτέες προκαταβολές – ΜΜΕ 

– μεγάλες επιχειρήσεις – βιώσι-

μες επενδύσεις – Προσωρινό 

Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 

(Κεφ. 3.13) 

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς ενισχύσεων 7 

δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο 

την παροχή επενδυτικής στήριξης 

προς μια βιώσιμη ανάκαμψη. 

Βάσει του εν λόγω καθεστώτος, η 

ενίσχυση θα λάβει οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες μορφές: (i) 

άμεσες επιχορηγήσεις, (ii) δάνεια 

με επιδοτούμενο επιτόκιο, (iii) επι-

δοτούμενες εγγυήσεις και (iv) επι-

στρεπτέες προκαταβολές. Το πο-

σό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο 

δεν θα υπερβαίνει τα 70 εκατομ-

μύρια ευρώ. 

Η δημόσια στήριξη θα χρησιμο-

ποιηθεί για τη χρηματοδότηση 

βιώσιμων επενδύσεων σε υλικά 

και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

που πραγματοποιούνται από εται-

ρίες του βιομηχανικού τομέα, συ-

μπεριλαμβανομένης της χημικής 

βιομηχανίας, της κατασκευής μη-

χανημάτων και εξοπλισμού και 

της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Η Γαλλία θα διασφαλίσει ότι οι 

χρηματοδοτούμενες επενδύσεις 

είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες, 

σύμφωνα με την ταξινόμηση της 

ΕΕ, και χρηματοδοτώντας έργα 

που εμπίπτουν στο εθνικό σχέδιο 

«Γαλλία 2030», το οποίο στοχεύει 

μεταξύ άλλων στη μείωση της 

χρήσης άνθρακα. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1662
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1662
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1662
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Έγκριση γαλλικού καθεστώτος για έργα ΕΑΚ λόγω κορωνοϊού – SA.102230 

αποτελέσματα της έρευνας θα 

διαδοθούν ευρέως και η ενίσχυση 

δεν θα οδηγήσει στη δημιουργία 

πλεονάζουσας παραγωγικής ικα-

νότητας ή δεσπόζουσας θέσης 

στην αγορά, 

– τα θετικά αποτελέσματα του 

μέτρου υπερτερούν των τυχόν 

αρνητικών επιπτώσεων όσον αφο-

ρά πιθανές στρεβλώσεις του αντα-

γωνισμού. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 

επίμαχο καθεστώς σύμφωνα με 

το Πλαίσιο για τα έργα ΕΑΚ 2014, 

καθώς και την παρ. 97 του Προ-

σωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κο-

ρωνοϊού περί θέσπισης νέων ή 

τροποποίησης υφιστάμενων καθε-

στώτων βάσει των εφαρμοστέων 

κανόνων για περιβαλλοντικά ή 

ερευνητικά έργα. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.102230 

(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_2697 

Γαλλία – έγκριση καθεστώτος – 

έργα έρευνας και ανάπτυξης – 

ενεργειακή μετάβαση – ψηφιακή 

μετάβαση – Πλαίσιο ΕΑΚ 2014 – 

Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 

κορωνοϊού  

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 700 

εκατομμυρίων ευρώ, για έργα 

έρευνας και ανάπτυξης, καθώς 

και για τη στήριξη της διαδικασί-

ας παραγωγής και την οργανωτι-

κή καινοτομία.  

Ειδικότερα, το  πεδίο εφαρμογής 

του μέτρου περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους τέσσερις θεματικούς 

τομείς έρευνας, ανάπτυξης και 

καινοτομίας (ΕΑΚ): (i) ενεργειακή 

μετάβαση και προστασία του πε-

ριβάλλοντος, (ii) ψηφιακή μετάβα-

ση, (iii) καινοτομίες στις διαδικασί-

ες παραγωγής και (iv) απαραίτητη 

έρευνα για να υποστηρίξει τη συ-

νεχή λειτουργία της ευρωπαϊκής 

αλυσίδας αξίας και την ασφάλεια 

του εφοδιασμού. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώ-

τος, το οποίο θα ισχύει έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2023, η στήριξη θα 

λάβει τη μορφή άμεσων επιχορη-

γήσεων, δανείων με ευνοϊκούς 

όρους και επιστρεπτέων προκατα-

βολών. Σημειωτέον ότι το κοινο-

ποιηθέν καθεστώς είναι συμπλη-

ρωματικό του καθεστώτος-πλαι-

σίου SA.58995/2020 που έχει 

θεσπισθεί βάσει του ΓΑΚ 651/ 

2014. 

Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος του 

γαλλικού Σχεδίου Ανάκαμψης 

«Γαλλία 2030» που στοχεύει στην 

ανάπτυξη της βιομηχανικής αντα-

γωνιστικότητας και των μελλοντι-

κών τεχνολογιών, προκειμένου να 

ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη 

μετά την πανδημία του κορωνοϊ-

ού. Το καθεστώς θα συμβάλλει, 

επίσης, στους στρατηγικούς στό-

χους της ΕΕ που σχετίζονται με 

την ψηφιακή και την πράσινη με-

τάβαση. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

– το καθεστώς είναι απαραίτητο 

για τη διευκόλυνση έργων ΕΑΚ και 

διαθέτει χαρακτήρα κινήτρου, 

καθώς τα εν λόγω έργα δεν θα 

πραγματοποιούνταν ελλείψει δη-

μόσιας στήριξης, 

– η ενίσχυση είναι αναλογική και 

περιορίζεται στο ελάχιστο απαραί-

τητο για να εξασφαλιστεί η υλο-

ποίηση των έργων ΕΑΚ. 

– η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν 

από την 1η Ιανουαρίου 2024, 

– υπάρχουν οι απαραίτητες δια-

σφαλίσεις για τον περιορισμό των 

στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. 

Ειδικότερα, δεν θα υπάρξει υπερ-

βολική τομεακή εστίαση, το συνο-

λικό ποσό της ενίσχυσης ανά δι-

καιούχο είναι περιορισμένο, τα 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_22_2542 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.102077 

(2022) στο Μητρώο Κρατικών 

Ενισχύσεων στον ιστότοπο της    

ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, 

αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

Έγκριση ιταλικού μέτρου για λιανεμπόρους λόγω κορωνοϊού – SA.102012 

καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 

μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 

προς όλες τις επιχειρήσεις, ανε-

ξαρτήτως μεγέθους, που ασκούν 

λιανικό εμπόριο ως κύρια δραστη-

ριότητα και εφόσον: α) τα έσοδά 

τους το 2019 δεν ξεπέρασαν τα 2 

Ιταλία – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – λιανικό 

εμπόριο – Προσωρινό Πλαίσιο 

2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 200 

εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη 

στήριξη του τομέα του λιανικού 

εμπορίου που επλήγη από την 

πανδημία του κορωνοϊού.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2697
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2697
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2697
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2542
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 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.102012 

(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_2066 

εκατομμύρια ευρώ και β) υπέστη-

σαν μείωση του κύκλου εργασιών 

σε ποσοστό τουλάχιστον 30% το 

2021, σε σύγκριση με το 2019. 

Καθένας από τους δικαιούχους 

θα λάβει το εξής ποσοστό επί της 

διαφοράς μεταξύ του μέσου μη-

νιαίου εισοδήματός του το 2021, 

σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 

2019: α) 60%, εάν τα έσοδά του 

για το 2019 δεν ξεπερνούσαν τα 

400.000 ευρώ, β) 50%, εάν τα 

έσοδά του για το 2019 κυμαίνο-

νταν μεταξύ 400.000 και 1 εκα-

τομμυρίου ευρώ, γ) 40%,  εάν τα 

έσοδά του για το 2019 κυμαίνο-

νταν μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρί-

ων ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το 

ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιού-

χο δεν θα υπερβαίνει τα 2,3 εκα-

τομμύρια ευρώ και θα καταβληθεί 

το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 

2022. 

Στόχος του καθεστώτος είναι να 

αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ρευ-

στότητας των δικαιούχων και να 

εξασφαλιστεί η συνέχιση των δρα-

στηριοτήτων τους τόσο κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας όσο και 

μετά το πέρας αυτής.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο ιταλικό καθεστώς είναι ανα-

γκαίο, κατάλληλο και αναλογικό 

Έγκριση ιταλικού μέτρου για κρουαζιερόπλοια λόγω κορωνοϊού – SA.102013 

λειτουργίας του κλάδου των κρου-

αζιερόπλοιων λόγω της πανδημί-

ας. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο ιταλικό καθεστώς είναι ανα-

γκαίο, 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.102013 

(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_2294 

Ιταλία – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – λειτουργι-

κές δαπάνες – κρουαζιερόπλοια – 

Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 

κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 2,2 

εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη 

στήριξη του κλάδου των κρουαζιε-

ρόπλοιων που επλήγη από την 

πανδημία του κορωνοϊού.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 

καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 

μορφή επιχορήγησης που αντι-

σταθμίζει τις λειτουργικές δαπά-

νες στις οποίες υποβλήθηκαν οι 

δικαιούχοι. Το μέτρο απευθύνεται 

σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 

μεγέθους, που παρέχουν υπηρεσί-

ες κρουαζιέρας και των οποίων τα 

κρουαζιερόπλοια έχουν ελλιμενι-

στεί σε λιμένες της Ιταλίας κατά 

το διάστημα μεταξύ 24 Ιουλίου 

2021 και 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Το ποσό της χορηγούμενης ενί-

σχυσης αντιστοιχεί στο ποσό που 

πληρώθηκε για ελλιμενισμό από 

καθέναν από τους δικαιούχους 

κατά την επιλέξιμη περίοδο. Ωστό-

σο, εάν το σύνολο των καταβληθέ-

ντων τελών ελλιμενισμού από 

όλους τους δικαιούχους υπερβαί-

νει τον προϋπολογισμό του μέ-

τρου, οι ιταλικές αρχές θα κατα-

νείμουν τις ενισχύσεις αναλογικά 

σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, το 

ποσό της ενίσχυσης θα καταβλη-

θεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνί-

ου 2022. 

Στόχος του μέτρου είναι η πλήρης 

αποζημίωση των δικαιούχων για 

τις πρόσθετες δαπάνες ελλιμενι-

σμού στις οποίες υποβλήθηκαν 

κατά την επιλέξιμη περίοδο, οι 

οποίες οφείλονται στην αναστολή 

Έγκριση κροατικού καθεστώτος για μεταφορές λόγω κορωνοϊού – SA.101061 

μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Οι 

ενισχύσεις αυτές προορίζεται να 

καλύψουν μέρος των μη καλυπτό-

μενων πάγιων δαπανών, στις οποί-

ες υποβλήθηκαν οι δικαιούχοι 

κατά την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 

2020 και Ιουνίου 2022. 

Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαι-

Κροατία – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – ναυτιλία 

– μεταφορές – υποδομές – Προ-

σωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορω-

νοϊού (Κεφ. 3.12) 

Η Κροατία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 7,5 

εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη 

στήριξη των τομέων της ναυτιλίας, 

των μεταφορών, των μεταφορι-

κών υποδομών και άλλων συνα-

φών τομέων που επλήγησαν από 

την πανδημία του κορωνοϊού. Οι 

ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 

καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_2066
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_2066
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_2066
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_2294
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_2294
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_2294
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απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.101061 

(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_2151 

ούχο δεν θα υπερβαίνει το 70% 

των ακάλυπτων πάγιων δαπανών 

στις οποίες υποβλήθηκε καθένας 

από αυτούς (κατ’ εξαίρεση, έως 

και το 90%, εάν πρόκειται για πο-

λύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις) 

και θα καταβληθεί το αργότερο 

έως τις 30 Ιουνίου 2022. Για να 

είναι επιλέξιμες, οι επιχειρήσεις 

θα πρέπει να αποδεικνύουν μείω-

ση του κύκλου εργασιών τους του-

λάχιστον σε ποσοστό 30% κατά τη 

διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου 

(Μάρτιος 2020 - Ιούνιος 2022), 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 

του 2019. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο κροατικό καθεστώς είναι 

αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογι-

κό και το ενέκρινε σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο 3.12 του Προσωρινού 

Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

Έγκριση ανακεφαλαιοποίησης της πορτογαλικής αναπτυξιακής τράπεζας BPF 

λόγω κορωνοϊού – SA.102007  

λόγω μέτρο θα συμβάλλει, επίσης, 

στους στρατηγικούς στόχους της 

ΕΕ που σχετίζονται με την πράσινη 

και ψηφιακή μετάβαση, καθώς 

και με την οικονομική συνοχή, την 

παραγωγικότητα και την ανταγω-

νιστικότητα. 

Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί εξ 

ολοκλήρου μέσω του Μηχανισμού 

Πορτογαλία – έγκριση ad hoc ενί-

σχυσης – αναπτυξιακή τράπεζα 

BPF – απευθείας εφαρμογή άρ-

θρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ – χρημα-

τοδότηση από τον Μηχανισμό Ανά-

καμψης και Ανθεκτικότητας  

Η Πορτογαλία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή ένα μέτρο ανακεφαλαιο-

ποίησης της εθνικής αναπτυξια-

κής τράπεζας Banco Português 

de Fomento (BPF), με σκοπό την 

ανάπτυξη της πορτογαλικής οικο-

νομίας, διευκολύνοντας την πρό-

σβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως 

για τις ΜΜΕ που έχουν πληγεί από 

την πανδημία του κορωνοϊού, ενι-

σχύοντας, έτσι, την ανταγωνιστικό-

τητα και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας μακροπρόθεσμα. Το εν 

Έγκριση ουγγρικού μέτρου για επενδύσεις λόγω κορωνοϊού – SA.101494 

που θα χορηγούν την κοινοποιη-

θείσα ενίσχυση στους τελικούς 

δικαιούχους.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο ουγγρικό καθεστώς είναι 

αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογι-

κό και το ενέκρινε σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο 3.13 του Προσωρινού 

Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.101494 

(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/ip_22_1102 

Ουγγαρία – έγκριση καθεστώτος – 

επιδοτούμενα δάνεια – ΜΜΕ – 

μεγάλες επιχειρήσεις – βιώσιμες 

επενδύσεις – Προσωρινό Πλαίσιο 

2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13) 

Η Ουγγαρία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 2 δι-

σεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό 

την παροχή επενδυτικής στήριξης 

για τη βιώσιμη ανάκαμψη επιχει-

ρήσεων που επλήγησαν από την 

πανδημία του κορωνοϊού.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 

καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 

μορφή επιδοτούμενων δανείων με 

επιτόκιο για μικρές, μεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις, προκειμέ-

νου αυτές να χρηματοδοτήσουν 

βιώσιμες επενδύσεις σε υλικά και 

άυλα περιουσιακά στοιχεία (και 

όχι χρηματοοικονομικές επενδύ-

σεις), σύμφωνα με τους περιβαλ-

λοντικούς στόχους της ΕΕ και των 

κρατών μελών. Το μέτρο αφορά 

όλους τους τομείς δραστηριότη-

τας, εκτός των χρηματοπιστωτι-

κών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων 

που ασκούν ορισμένες δραστηριό-

τητες οι οποίες θεωρούνται δυνη-

τικά επιβλαβείς για το περιβάλλον, 

καθώς και των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα 

των ακινήτων.  

Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαι-

ούχο δεν θα υπερβαίνει το 1% του 

συνολικού προϋπολογισμού του 

μέτρου και θα καταβληθεί το αρ-

γότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2022. Επισημαίνεται ότι η χορήγη-

ση της ενίσχυσης θα συνοδεύεται 

από αυστηρούς όρους για τον 

περιορισμό φαινομένων αδικαιο-

λόγητων στρεβλώσεων του αντα-

γωνισμού, συμπεριλαμβανομένων 

εγγυήσεων για την αποτροπή του 

ενδεχομένου παροχής έμμεσης 

ενίσχυσης υπέρ των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_2151
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_2151
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_2151
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1102
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1102
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1102
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προώθησης στην ΕΕ. Το μέτρο 

διαθέτει επαρκείς διασφαλίσεις 

για την αποφυγή αδικαιολόγητων 

αρνητικών επιπτώσεων στον αντα-

γωνισμό και το εμπόριο στην ΕΕ. 

Ειδικότερα, οι χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της BPF θα υπό-

κεινται σε μέτρα που διασφαλί-

ζουν ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν 

θα παραγκωνιστούν, εάν είναι 

πρόθυμοι να παράσχουν χρηματο-

δότηση σε εταιρίες. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το μέτρο ανακεφαλαιο-

ποίησης του πορτογαλικού ιδρύ-

ματος BPF με απευθείας εφαρμο-

γή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.102007 

(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_2401 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

(RRF), μετά τη θετική αξιολόγηση 

της Επιτροπής για το πορτογαλικό 

σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας και την έγκρισή του από το 

Συμβούλιο, στο οποίο προβλέπε-

ται η αύξηση του κεφαλαίου της 

BPF ως απαραίτητη προϋπόθεση 

προκειμένου η BPF να γίνει ο εθνι-

κός εταίρος υλοποίησης του Προ-

γράμματος InvestEU στην Πορτο-

γαλία. 

Χάρη στη σχεδιαζόμενη ενίσχυση, 

η BPF θα μπορέσει να αυξήσει τη 

χρηματοδότηση κυρίως μέσω της 

χορήγησης δημόσιων εγγυήσεων 

σε στενή συνεργασία με εμπορι-

κές τράπεζες που δραστηριοποι-

ούνται στην Πορτογαλία. Αυτό θα 

αξιοποιήσει τις επενδύσεις και 

στους τέσσερις στρατηγικούς το-

μείς του Προγράμματος InvestEU, 

και συγκεκριμένα: (i) βιώσιμες 

υποδομές, (ii) έρευνα, καινοτομία 

και ψηφιοποίηση, (iii) κοινωνικές 

επενδύσεις και δεξιότητες. και (iv) 

ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, το μέτρο θα 

συμβάλλει, επίσης, στους στόχους 

πολιτικής στο πλαίσιο του RRF, 

ιδίως όσον αφορά την πράσινη 

μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχη-

ματισμό, την κοινωνική και εδαφι-

κή συνοχή, την έξυπνη, βιώσιμη 

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυ-

ξη. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο μέτρο:  

α) διευκολύνει την ανάπτυξη ορι-

σμένων οικονομικών δραστηριοτή-

των σε τομείς όπως (i) οι βιώσιμες 

υποδομές, (ii) η υγεία, (iii) οι μετα-

φορές, (iv) η κινητικότητα, (v) τα 

απόβλητα και άλλες περιβαλλοντι-

κές υποδομές, (vi ) έρευνα και 

καινοτομία, (vii) εκπαίδευση, κα-

τάρτιση, απασχόληση και κοινωνι-

κή ένταξη, και (viii) οικονομικά 

προσιτή και κοινωνική στέγαση, 

και 

β) ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις 

στον ανταγωνισμό και το εμπόριο 

εντός της ΕΕ.  

Ειδικότερα, η Επιτροπή έκρινε ότι 

το μέτρο είναι απαραίτητο και 

κατάλληλο για τη βελτίωση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση 

τομέων, έργων ή επιχειρήσεων 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην απόκτηση επαρκούς χρημα-

τοδότησης από την αγορά. Το μέ-

τρο είναι, επίσης, αναλογικό, κα-

θώς ο ισολογισμός της BPF παρα-

μένει σχετικά μικρός σε σύγκριση 

με εκείνους άλλων ιδρυμάτων 

Έγκριση ρουμανικού μέτρου υπέρ αεροπορικών εταιριών λόγω κορωνοϊού – 

SA.100434 

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.100434 

(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_2294 

Ρουμανία – έγκριση καθεστώτος 

– άμεσες επιχορηγήσεις – αερο-

πορικές εταιρίες – Διεθνές Αερο-

δρόμιο Arad – Προσωρινό Πλαίσιο 

2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 1 εκα-

τομμυρίου ευρώ, με σκοπό τη στή-

ριξη των αεροπορικών εταιριών 

που ξεκινούν να δραστηριοποιού-

νται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ar-

ad, στα δυτικά της χώρας,. Οι ενι-

σχύσεις βάσει του επίμαχου καθε-

στώτος θα χορηγηθούν με τη μορ-

φή άμεσων επιχορηγήσεων έως 

600.000 ευρώ ανά δικαιούχο.  

Το μέτρο αφορά όλες τις ενδιαφε-

ρόμενες αεροπορικές εταιρείες 

που ξεκινούν πτήσεις στο Διεθνές 

Αεροδρόμιο Arad κατόπιν μιας 

ανοικτής και διαφανούς διαδικα-

σίας. Το ποσό της ενίσχυσης ανά 

δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει τα 

2,3 εκατομμύρια ευρώ και θα 

καταβληθεί το αργότερο έως τις 

30 Ιουνίου 2022. 

Σκοπός του μέτρου είναι η στήρι-

ξη της δραστηριότητας των αερο-

μεταφορέων και η οικονομική 

ανάκαμψη της περιοχής μετά την 

εμφάνιση της πανδημίας του κο-

ρωνοϊού. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο ρουμανικό καθεστώς είναι 

αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογι-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2401
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2401
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2401
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_2294
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_2294
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_2294
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Έγκριση σλοβακικού μέτρου για αεροπορικές εταιρίες λόγω κορωνοϊού – 

SA.100438 

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.100438 

(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_2005  

Σλοβακία – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – αεροπο-

ρικές εταιρίες – Προσωρινό Πλαί-

σιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 

3.1) 

Η Σλοβακία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 

λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋ-

πολογισμού 3 εκατομμυρίων ευ-

ρώ, με σκοπό τη στήριξη των αε-

ροπορικών εταιριών που επλήγη-

σαν από την πανδημία του κορω-

νοϊού. Οι ενισχύσεις βάσει του 

επίμαχου καθεστώτος θα χορηγη-

θούν με τη μορφή άμεσων επιχο-

ρηγήσεων.  

Δικαιούχοι του μέτρου είναι αερο-

πορικές εταιρίες που διαθέτουν 

ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας για 

τη μεταφορά επιβατών, εκδοθεί-

σα από την αρμόδια σλοβακική 

αρχή αδειοδότησης μέσω ανοι-

κτής πρόσκλησης υποβολής αιτή-

σεων. Στόχος του καθεστώτος 

είναι η στήριξη της δραστηριότη-

τας των εν λόγω αεροπορικών 

εταιριών και η οικονομική ανά-

καμψη και διαρθρωτική βιωσιμό-

τητά τους. Το ποσό της ενίσχυσης 

ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει 

τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ και θα 

καταβληθεί το αργότερο έως τις 

30 Ιουνίου 2022. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο σλοβακικό καθεστώς είναι 

Έγκριση ισπανικού μέτρου για σιδηροδρομικές μεταφορές – SA.100486 

– το μέτρο είναι απαραίτητο για 

την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

στόχων, δηλαδή του συντονισμού 

των σιδηροδρομικών μεταφορών 

και της μετατόπισης των εμπορευ-

ματικών μεταφορών από τις οδι-

κές στις σιδηροδρομικές μεταφο-

ρές. 

– το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης 

τηρεί τα ανώτατα όρια που ορίζο-

νται στις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις σιδηροδρομικές επιχειρή-

σεις 2008 και, ως εκ τούτου, το 

μέτρο είναι αναλογικό. 

– η ενίσχυση περιορίζεται στην 

αντιστάθμιση της διαφοράς του 

κόστους μεταξύ οδικών και σιδη-

ροδρομικών μεταφορών και, επο-

μένως, δεν θα έχει αδικαιολόγη-

τες αρνητικές επιπτώσεις στον 

ανταγωνισμό και το εμπόριο στην 

ΕΕ. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο ισπανικό μέ-

τρο σύμφωνα με τις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις σιδηροδρομι-

κές επιχειρήσεις 2008. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.100486 

Ισπανία – έγκριση καθεστώτος – 

σιδηροδρομικές εμπορευματικές 

μεταφορές – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις 2008 – χρηματοδό-

τηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμ-

ψης και Ανθεκτικότητας  

Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα μέτρο ενίσχυσης, συνο-

λικού προϋπολογισμού 120 εκατ. 

ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτη-

θεί εξ ολοκλήρου μέσω του Μηχα-

νισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας (RRF), μετά τη θετική αξιο-

λόγηση της Επιτροπής για το ισπα-

νικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθε-

κτικότητας και την έγκρισή του 

από το Συμβούλιο. 

Το καθεστώς θα διαρκέσει έως τις 

30 Ιουνίου 2026 και αποσκοπεί 

στη μετάβαση από τις οδικές στις 

σιδηροδρομικές μεταφορές ως 

πιο φιλικού προς το περιβάλλον 

μεσο μεταφοράς. 

Η στήριξη θα λάβει τη μορφή 

άμεσων επιχορηγήσεων για την 

αποζημίωση των εμπορευματικών 

εταιριών για τη διαφορά κόστους 

μεταξύ οδικών και σιδηροδρομι-

κών μεταφορών, με βάση τον 

πραγματικό όγκο των εμπορευμα-

τικών μεταφορών που μετατοπί-

στηκαν από τη χρήση οδικών μέ-

σων προς τους σιδηροδρόμους. 

Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζε-

ται, επίσης, με βάση τις περιβαλ-

λοντικές επιδόσεις των σιδηρο-

δρομικών εταιριών, γεγονός που 

παρέχει κίνητρα για βελτιώσεις. 

Το καθεστώς αφορά όλες τις ε-

μπορευματικές εταιρίες που είναι 

εγκατεστημένες στην ΕΕ και δια-

θέτουν όλες τις απαραίτητες 

άδειες, όπως το ενιαίο πιστοποιη-

τικό ασφάλειας. Για να δοθούν 

κίνητρα στις εταιρίες μεταφοράς 

εμπορευμάτων να στραφούν στον 

σιδηρόδρομο, τα συγκεκριμένα 

ποσά ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα 

εξαρτηθούν από την αύξηση της 

σιδηροδρομικής εμπορευματικής 

κίνησης κατά το προηγούμενο 

έτος. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

– Το ισπανικό μέτρο είναι επωφε-

λές για το περιβάλλον και την κινη-

τικότητα, καθώς υποστηρίζει τις 

σιδηροδρομικές μεταφορές, οι 

οποίες είναι λιγότερο ρυπογόνες 

από τις οδικές μεταφορές, και, 

ταυτόχρονα, περιορίζει την οδική 

συμφόρηση. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_2005
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_2005
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_2005
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https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_22_1921 

(2022) στο Μητρώο Κρατικών 

Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  

αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

Έγκριση λιθουανικού μέτρου λόγω κινεζικών περιορισμών στο εμπόριο – 

SA.100202 

την προμήθεια (νέων) εισροών 

από διαφορετικές πηγές, την ανα-

ζήτηση εισόδου σε νέες επιχειρη-

ματικές αγορές ή τη χρήση του 

χρόνου για την ανάληψη τέτοιων 

προσπαθειών, ενώ θα πρέπει να 

αποπληρωθούν εντός διαστήμα-

τος 24 μηνών. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο καθεστώς είναι κατάλληλο, 

αναγκαίο και αναλογικό και το 

ενέκρινε με απευθείας εφαρμογή 

του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.100202 

(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_2665 

Λιθουανία – έγκριση καθεστώτος 

– δάνεια – επιχειρήσεις που πλήτ-

τονται από τις εμπορικές πρακτι-

κές της Κίνας – απευθείας εφαρ-

μογή άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ 

Από τον Δεκέμβριο του 2021, και 

χωρίς να ενημερώσει τις αρχές 

της ΕΕ ή της Λιθουανίας, η Κίνα 

άρχισε να περιορίζει σοβαρά ή de 

facto τις εισαγωγές και τις εξαγω-

γές προς και από τη Λιθουανία. 

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η 

Λιθουανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 130 

εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη 

στήριξη και τη διευκόλυνση της 

χρηματοδότησης όλων των επιχει-

ρήσεων που πλήττονται από τις 

εμπορικές πρακτικές της Κίνας, οι 

οποίες εισάγουν διακρίσεις σε 

βάρος της Λιθουανίας, με εξαίρε-

ση τις επιχειρήσεις που δραστη-

ριοποιούνται στους τομείς της 

χρηματοδότησης, της γεωργίας 

και της δασοκομίας, καθώς και 

στους τομείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας. 

Ειδικότερα, βάσει του επίμαχου 

μέτρου, οι επηρεαζόμενες εταιρί-

ες θα έχουν τη δυνατότητα να 

προσαρμόσουν τις επιχειρηματι-

κές τους δραστηριότητες στη νέα 

κατάσταση της αγοράς, να επανα-

προσανατολίσουν τις επιχειρημα-

τικές τους στρατηγικές και να βελ-

τιώσουν τη ρευστότητά τους, ώστε 

να μπορούν σταδιακά να λαμβά-

νουν χρηματοδότηση στην αγορά 

από ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα.  

Στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώ-

τος, το οποίο θα ισχύει έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2027 ή έως ότου αρ-

θούν οι περιορισμοί που επιβλήθη-

καν από την Κίνα, οι επιχειρήσεις 

που επηρεάζονται από τις εξαιρε-

τικές αυτές περιστάσεις θα μπο-

ρούν να λαμβάνουν δάνεια, 

ύψους έως και 5 εκατομμυρίων 

ευρώ, τα οποία θα πρέπει να χρη-

σιμοποιούνται αποκλειστικά για 

Έγκριση ουγγρικού μέτρου για μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων – SA.63328  

μική ανάπτυξη και στην ανταγωνι-

στικότητα μιας μειονεκτικής πε-

ριοχής· 

2. εάν δεν υπήρχε η δημόσια 

χρηματοδότηση, το έργο θα είχε 

πραγματοποιηθεί σε μια πιο ανε-

πτυγμένη ευρωπαϊκή περιοχή·  

3. η ενίσχυση περιορίζεται στο 

ελάχιστο απαραίτητο ποσό για την 

ενεργοποίηση της επένδυσης στην 

Ουγγαρία και συμμορφώνεται με 

όλες τις απαιτήσεις έντασης της 

ενίσχυσης. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 

επίμαχο ουγγρικό μέτρο σύμφωνα 

με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις περιφερειακές ενισχύσεις 

2014. 

Ουγγαρία – έγκριση ad hoc ενί-

σχυσης – κατασκευή εργοστασίου 

μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων 

– εταιρία SK On Hungary – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τις περιφε-

ρειακές ενισχύσεις 2014  

Η Ουγγαρία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα μέτρο ενίσχυσης για 

την κατασκευή ενός νέου εργο-

στασίου κατασκευής κυψελών 

μπαταριών στην περιοχή Közép-

Dunántúl που είναι επιλέξιμη για 

περιφερειακή ενίσχυση βάσει του 

άρθρου 107 παρ. 3α ΣΛΕΕ. 

Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η 

εταιρία SK On Hungary (πρώην SK 

Battery Hungary) που ανήκει στον 

κορεατικό όμιλο SK Group και 

δραστηριοποιείται σε διάφορους 

κλάδους, συμπεριλαμβανομένων 

της ενέργειας, των χημικών, των 

ημιαγωγών, της τεχνολογίας πλη-

ροφοριών και επικοινωνιών, της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και των 

υπηρεσιών.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του 

μέτρου ανέρχεται σε 209 εκατομ-

μύρια ευρώ. Το εργοστάσιο θα 

έχει ετήσια δυναμικότητα 30 GWh 

και αναμένεται να δημιουργήσει 

τουλάχιστον 1.900 θέσεις εργασί-

ας.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:  

1. η επενδυτική ενίσχυση θα συμ-

βάλλει στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, καθώς και στην οικονο-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1921
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1921
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1921
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2665
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2665
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2665
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Έγκριση πολωνικής περιφερειακής ενίσχυσης υπέρ της  LG Chem – SA.53903 

δεν υπερβαίνει το ποσό που απαι-

τείται για την αύξηση της κερδο-

φορίας του έργου στην Πολωνία 

στο ίδιο επίπεδο με αυτό που θα 

προσέφερε στην τρίτη χώρα. Επι-

πλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

η επενδυτική ενίσχυση θα συμβά-

λει στη δημιουργία θέσεων εργα-

σίας, καθώς και στην οικονομική 

ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικό-

τητα της μειονεκτικής περιοχής 

Dolnośląskie. 

Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε ότι τα 

θετικά αποτελέσματα του μέτρου 

στην περιφερειακή ανάπτυξη ξε-

περνούν κάθε πιθανή στρέβλωση 

του ανταγωνισμού που προκαλεί-

ται από την ενίσχυση και 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.53903 

(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_1861 

Πολωνία – έγκριση ad hoc ενίσχυ-

σης – χημική εταιρία LG Chem – 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 

περιφερειακές ενισχύσεις 2014 

Η εταιρία LG Chem είναι μια νο-

τιοκορεατική χημική εταιρία που 

δραστηριοποιείται στην Πολωνία 

μέσω της θυγατρικής της LG Ener-

gy Solution Wrocław. Το 2017, η 

LG Chem αποφάσισε να επενδύ-

σει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, για 

να επεκτείνει την παραγωγική της 

ικανότητα κυψελών ιόντων λιθίου, 

μονάδων μπαταριών και συστοι-

χιών μπαταριών για ηλεκτρικά 

οχήματα («EV») στο υπάρχον εργο-

στάσιό της στην πολωνική περιοχή 

Dolnośląskie (περιοχή επιλέξιμη 

για περιφερειακή ενίσχυση βάσει 

του άρθρου 107 παρ. 3α της ΣΛΕ-

Ε). Το νέο εργοστάσιο αναμένεται 

να προμηθεύει μπαταρίες για πε-

ρισσότερα από 295.000 EV κάθε 

χρόνο στον ΕΟΧ. 

Η επενδυτική ενίσχυση θα στηρί-

ξει την επέκταση της μονάδας 

παραγωγής κυψελών μπαταρίας 

της LG Chem για ηλεκτρικά οχή-

ματα στην πολωνική περιοχή 

Dolnośląskie. Η ενίσχυση θα συμ-

βάλει, επίσης, στην ανάπτυξη της 

περιοχής Dolnośląskie, διατηρώ-

ντας παράλληλα τον ανταγωνισμό. 

Η Πολωνία κοινοποίησε την Επι-

τροπή ένα μέτρο 95 εκατομμυρί-

ων ευρώ για τη στήριξη της επέ-

κτασης του εργοστασίου. Η Επι-

τροπή κίνησε την επίσημη διαδι-

κασία έρευνας, προκειμένου να 

αξιολογήσει εάν το μέτρο ήταν 

συμβατό ή όχι με τις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις περιφερεια-

κές ενισχύσεις 2014.  

Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαί-

ωσε ότι η LG Chem, όταν αποφά-

σισε σε ποια περιοχή να επεκτεί-

νει την παραγωγική της ικανότη-

τα, είχε εξετάσει δύο επιλογές: (i) 

μια τρίτη χώρα εκτός του ΕΟΧ και 

(ii) το υπάρχον εργοστάσιό της 

στο Biskupice Podgórne (περιοχή 

Dolnośląskie). Η Επιτροπή διαπί-

στωσε ότι, δεδομένων των επιδο-

τήσεων που προσφέρει η τρίτη 

χώρα, η επένδυση θα ήταν οικονο-

μικά πιο βιώσιμη στη χώρα αυτή. 

Επομένως, χωρίς την πολωνική 

ενίσχυση των 95 εκατομμυρίων 

ευρώ, η LG Chem θα είχε επιλέξει 

να επενδύσει εκτός του ΕΟΧ. 

Η Επιτροπής διαπίστωσε, επίσης, 

ότι η ενίσχυση περιορίζεται στο 

ελάχιστο απαραίτητο ποσό για την 

παροχή κινήτρων στην LG Chem, 

ώστε να πραγματοποιήσει την 

επένδυση στην Πολωνία, καθώς 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_22_1962  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.63328 

(2022) στο Μητρώο Κρατικών 

Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού της Επιτροπής, α-

φού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

Έγκριση ισπανικού μέτρου για ενεργοβόρες επιχειρήσεις – SA.100004 

τους σε χώρες εκτός ΕΕ με λιγότε-

ρο φιλόδοξες κλιματικές πολιτι-

κές, με αποτέλεσμα λιγότερη οικο-

νομική δραστηριότητα στην ΕΕ και 

μη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου παγκοσμίως. 

Το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται 

σε τομείς που διατρέχουν κίνδυνο 

διαρροής άνθρακα και οι οποίοι 

απαριθμούνται στο παράρτημα I 

Ισπανία – έγκριση καθεστώτος –  

αποζημίωση ενεργοβόρων εται-

ριών – έμμεσο κόστος εκπομπών 

αερίων του άνθρακα – Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για το ΣΕΔΕ 

2021  

Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς, συνολικού 

προϋπολογισμού 2,9 δισεκατομ-

μυρίων ευρώ, προκειμένου να 

καλύψει μέρος των υψηλότερων 

τιμών ηλεκτρικής ενέργειας που 

προκύπτουν από την επίδραση 

των τιμών των εκπομπών άνθρακα 

στο κόστος παραγωγής ηλεκτρι-

κής ενέργειας («έμμεσο κόστος 

εκπομπών») για το διάστημα μετα-

ξύ 2021 και 2030. 

Το εν λόγω μέτρο στήριξης στο-

χεύει στη μείωση του κινδύνου 

«διαρροής άνθρακα», όταν οι εται-

ρίες μεταφέρουν την παραγωγή 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1861
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1861
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1861
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1962
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1962
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1962
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παρατήρησε ότι η χορηγούμενη 

ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχι-

στο απαραίτητο ποσό και δεν θα 

έχει αδικαιολόγητες αρνητικές 

επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και 

το εμπόριο στην ΕΕ.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε 

το επίμαχο καθεστώς σύμφωνα 

με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για το ΣΕΔΕ 2021. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.100004 

(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_1781 

των Κατευθυντήριων Γραμμών για 

ορισμένα μέτρα κρατικών ενισχύ-

σεων στο πλαίσιο του Συστήματος 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής 

(ΣΕΔΕ) αερίων θερμοκηπίου μετά 

το 2021. Αυτοί οι τομείς αντιμετω-

πίζουν σημαντικό κόστος ηλεκτρι-

κής ενέργειας και είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγω-

νισμό. 

Η αποζημίωση θα χορηγηθεί σε 

επιλέξιμες εταιρίες μέσω της μερι-

κής επιστροφής των έμμεσων δα-

πανών εκπομπών που πραγματο-

ποιήθηκαν το προηγούμενο έτος, 

με την τελική πληρωμή να γίνεται 

το 2031. Το μέγιστο ποσό ενίσχυ-

σης θα ισούται γενικά με το 75% 

των έμμεσων δαπανών εκπομπών 

που πραγματοποιήθηκαν. Ωστόσο, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, το μέγι-

στο ποσό ενίσχυσης μπορεί να 

είναι υψηλότερο, ώστε να περιορι-

στεί το υπόλοιπο έμμεσο κόστος 

εκπομπών στο 1,5% της ακαθάρι-

στης προστιθέμενης αξίας της 

δικαιούχου εταιρίας. Το ποσό της 

ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση 

τους δείκτες αναφοράς για την 

απόδοση της κατανάλωσης ηλε-

κτρικής ενέργειας, οι οποίοι δια-

σφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι ενθαρ-

ρύνονται να εξοικονομούν ενέρ-

γεια. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κα-

θεστώς είναι απαραίτητο και κα-

τάλληλο για την υποστήριξη των 

ενεργοβόρων εταιριών και συμ-

μορφώνεται με τις απαιτήσεις για 

τους ενεργειακούς ελέγχους και 

τα συστήματα διαχείρισης που 

ορίζονται στις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το ΣΕΔΕ 2021. Ως εκ 

τούτου, υποστηρίζει τους κλιματι-

κούς και περιβαλλοντικούς στό-

χους της ΕΕ και τους στόχους που 

τίθενται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία. Επιπλέον, η Επιτροπή 

Έγκριση γαλλικού μέτρου εγγυήσεων λόγω της επίθεσης κατά της Ουκρανίας – 

SA.102395 

την κρατική εγγύηση ανέρχεται σε 

ποσοστό 15% του μέσου συνολι-

κού ετήσιου κύκλου εργασιών του 

δικαιούχου σε μια προκαθορισμέ-

νη χρονική περίοδο. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: (i) η 

διάρκεια των δανείων δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τα έξι έτη, (ii) τα 

ετήσια επιτόκια των δανείων τη-

ρούν τα ελάχιστα επίπεδα που 

ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο 

Κρίσης 2022 και (iii) οι εγγυήσεις 

θα χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμ-

βρίου 2022 το αργότερο. Επιπρο-

σθέτως, διασφαλίζεται ότι υπάρ-

χει σύνδεση μεταξύ του ποσού της 

ενίσχυσης που χορηγείται στις 

δικαιούχους εταιρίες και της κλί-

μακας της οικονομικής τους δρα-

στηριότητας, καθώς και ότι τα 

πλεονεκτήματα του μέτρου μετα-

κυλίονται στον μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό στους τελικούς δικαιού-

χους μέσω των ενδιάμεσων χρη-

ματοπιστωτικών φορέων.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε 

ότι το επίμαχο καθεστώς είναι 

Γαλλία – έγκριση καθεστώτος – 

εγγύηση δανείων – Προσωρινό 

Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της 

επίθεσης της Ρωσίας κατά της 

Ουκρανίας (Κεφ. 2.2) 

Η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς εγγύησης δανεί-

ων για την παροχή στήριξης ρευ-

στότητας σε εταιρίες που πλήττο-

νται οικονομικά λόγω της στρατιω-

τικής επίθεσης της Ρωσίας κατά 

της  Ουκρανίας, συνολικού προϋ-

πολογισμού 155 δισεκατομμυρίων 

ευρώ. Το μέτρο θα χρηματοδοτη-

θεί κατά ένα μέρος από τον προϋ-

πολογισμό των 300 δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ που είχε αποφασίσει 

να διαθέσει αρχικά η Γαλλία στο 

πλαίσιο τριών άλλων γαλλικών 

καθεστώτων για τη στήριξη της 

οικονομίας λόγω κορωνοϊού 

(SA.56709/2021), δεδομένου ότι 

περίπου 145 δισεκατομμύρια ευ-

ρώ από αυτόν τον προϋπολογισμό 

έχουν ήδη δεσμευτεί μόνον για 

δάνεια λόγω κορωνοϊού.  

Λόγω του υψηλού βαθμού οικονο-

μικής αβεβαιότητας που προκαλεί 

η τρέχουσα γεωπολιτική κατάστα-

ση, το καθεστώς αυτό στοχεύει να 

εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα 

για τις εταιρίες που έχουν ανάγκη, 

μέσω της χορήγησης κρατικής 

εγγύησης για νέα δάνεια σε εται-

ρίες, επιτρέποντας στις τράπεζες 

να συνεχίσουν να δανείζουν χρή-

ματα.  

Το καθεστώς θα εφαρμοστεί σε 

ολόκληρη την επικράτεια της Γαλ-

λίας, συμπεριλαμβανομένων των 

υπερπόντιων περιοχών, και απευ-

θύνεται σε επιχειρήσεις όλων των 

μεγεθών που δραστηριοποιούνται 

σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση 

ορισμένες εταιρίες που δραστη-

ριοποιούνται στον χρηματοπιστω-

τικό τομέα. Βάσει του εν λόγω 

καθεστώτος, οι επιλέξιμοι δικαιού-

χοι θα δικαιούνται να λάβουν νέα 

δάνεια που θα καλύπτονται από 

κρατική εγγύηση σε ποσοστό έως 

90% του ποσού του δανείου. Το 

μέγιστο ποσό δανείου ανά δικαι-

ούχο που μπορεί να καλυφθεί από 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1781
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1781
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1781
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https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_22_2290 

απαραίτητο, κατάλληλο και ανα-

λογικό και το ενέκρινε σύμφωνα 

με το Κεφάλαιο 2.2 του Προσωρι-

νού Πλαισίου Κρίσης 2022. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.102395 

(2022) στο Μητρώο Κρατικών 

Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  

αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

Έγκριση ιρλανδικού μέτρου για μεταφορές λόγω της επίθεσης κατά της Ουκρα-

νίας – SA.102559 

μάτων. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

σχυση: (i) δεν θα υπερβαίνει τις 

400.000 ευρώ ανά δικαιούχο, (ii) 

θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2022, καθώς και 

ότι το επίμαχο καθεστώς είναι 

απαραίτητο, κατάλληλο και ανα-

λογικό. Συνεπώς, η Επιτροπή ενέ-

κρινε το μέτρο σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο 2.1 του Προσωρινού 

Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της 

επίθεσης κατά της Ουκρανίας. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

Ιρλανδία – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – οδικές 

εμπορευματικές μεταφορές – 

Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 

λόγω της επίθεσης της Ρωσίας 

κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1) 

Η Ιρλανδία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς άμεσων επι-

χορηγήσεων για τη στήριξη των 

αδειδοτημένων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα 

των οδικών εμπορευματικών μετα-

φορών και πλήττονται οικονομικά 

λόγω της στρατιωτικής επίθεσης 

της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του 

μέτρου ανέρχεται σε 18 εκατομ-

μύρια ευρώ.  

Σκοπός του καθεστώτος είναι η 

παροχή στήριξης ρευστότητας σε 

επιχειρήσεις οδικών μεταφορών 

που επηρεάζονται από την αύξη-

ση των τιμών των καυσίμων που 

προκαλείται από την τρέχουσα 

γεωπολιτική κρίση και τις σχετικές 

κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το 

μέτρο αποσκοπεί, ειδικότερα, 

στον μετριασμό του κινδύνου αφε-

ρεγγυότητας που διατρέχουν οι εν 

λόγω επιχειρήσεις, διασφαλίζο-

ντας παράλληλα την απρόσκοπτη 

οδική κυκλοφορία των εμπορευ-

Έγκριση γερμανικού καθεστώτος λόγω της επίθεσης κατά της Ουκρανίας – 

SA.102542 

χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2022. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι 

το γερμανικό καθεστώς είναι απα-

ραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό 

και, συνεπώς, το ενέκρινε σύμφω-

να με Κεφάλαιο 2.1 του Προσωρι-

νού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω 

της επίθεσης κατά της Ουκρανί-

ας. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.102542 

(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_2505 

Γερμανία – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις, – φορολο-

γικές ενισχύσεις – επιστρεπτέες 

προκαταβολές, – εγγυήσεις, – δά-

νεια– ίδια κεφάλαια – υβριδική 

χρηματοδότηση – ΜΜΕ – μεγάλες 

επιχειρήσεις – Προσωρινό Πλαίσιο 

Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης 

της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 

(Κεφ. 2.1) 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 20 

δισεκατομμυρίων ευρώ, για τη 

στήριξη των ΜΜΕ και των μεγά-

λων επιχειρήσεων που πλήττονται 

οικονομικά λόγω της στρατιωτικής 

επίθεσης της Ρωσίας κατά της 

Ουκρανίας. 

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις 

όλων των μεγεθών που δραστη-

ριοποιούνται σε όλους τους κλά-

δους της οικονομίας, με εξαίρεση 

τον χρηματοοικονομικό, και πλήτ-

τονται από την τρέχουσα γεωπολι-

τική κρίση και τις σχετικές κυρώ-

σεις. 

Βάσει του εν λόγω καθεστώτος, οι 

επιλέξιμοι δικαιούχοι θα έχουν το 

δικαίωμα να λάβουν περιορισμέ-

να ποσά ενίσχυσης με οποιαδήπο-

τε από τις ακόλουθες μορφές: (i) 

άμεσες επιχορηγήσεις, (ii) πλεονε-

κτήματα φόρου ή πληρωμής φό-

ρων, (iii) επιστρεπτέες προκατα-

βολές, (iv) εγγυήσεις, (v) δάνεια, 

(vi) ίδια κεφάλαια και (vii) υβριδι-

κή χρηματοδότηση.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

σχυση δεν υπερβαίνει τις 35.000 

ευρώ ανά δικαιούχο που δραστη-

ριοποιείται στην πρωτογενή παρα-

γωγή γεωργικών προϊόντων ή 

στους τομείς της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας και τις 

400.000 ευρώ ανά εταιρία που 

δραστηριοποιείται σε όλους τους 

άλλους τομείς, καθώς και ότι θα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2290
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2290
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2290
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2505
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2505
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2505
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https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_22_2669 

αριθμό υπόθεσης SA.102559 

(2022) στο Μητρώο Κρατικών 

Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού της Επιτροπής, α-

φού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

Έγκριση ισπανικού καθεστώτος λόγω της επίθεσης κατά της Ουκρανίας – 

SA.102650 

ότι θα χορηγηθεί το αργότερο έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι 

το επίμαχο καθεστώς είναι απα-

ραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό 

και, συνεπώς, το ενέκρινε σύμφω-

να με Κεφάλαιο 2.1 του Προσωρι-

νού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω 

της επίθεσης κατά της Ουκρανί-

ας. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.102650 

(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_2670 

Ισπανία – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – παραγω-

γοί γάλακτος – Προσωρινό Πλαίσιο 

Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης 

της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 

(Κεφ. 2.1) 

Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 169 

εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήρι-

ξη των παραγωγών γάλακτος που 

πλήττονται οικονομικά λόγω της 

στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσί-

ας κατά της Ουκρανίας. 

Το μέτρο αφορά, ειδικότερα, πα-

ραγωγούς αγελαδινού, πρόβειου 

και κατσικίσιου γάλακτος που 

δραστηριοποιούνται στην Ισπανία 

και επηρεάζονται από την αύξηση 

της τιμής της ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, των ζωοτροφών και των 

καυσίμων που προκαλείται από 

την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση 

και τις σχετικές κυρώσεις που 

επιβάλλονται στη Ρωσία. 

Βάσει του εν λόγω καθεστώτος, οι 

επιλέξιμοι δικαιούχοι θα έχουν το 

δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση με 

τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, 

η οποία θα ανέρχεται:  

– για τους παραγωγούς αγελαδι-

νού γάλακτος: στο ποσό των 210 

ευρώ ανά αγελάδα για τα πρώτα 

40 ζώα, των 140 ευρώ ανά αγελά-

δα για οποιοδήποτε επιπλέον ζώο 

και έως 180 ζώα και των 100 

ευρώ ανά αγελάδα πέραν των 

180 ζώων· 

– για παραγωγούς πρόβειου γά-

λακτος: στο ποσό των 15 ευρώ 

ανά πρόβατο· 

– για παραγωγούς κατσικίσιου 

γάλακτος: στο ποσό των 10 ευρώ 

ανά κατσίκα.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

σχυση δεν υπερβαίνει τις 35.000 

ευρώ ανά δικαιούχο, καθώς και 

Έγκριση πολωνικού μέτρου για αγρότες λόγω της επίθεσης κατά της Ουκρανίας 

– SA.102555 

κρινε το μέτρο σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο 2.1 του Προσωρινού 

Πλαισίου Κρίσης 2022. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.102555 

(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_2504 

Πολωνία – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – αγρότες 

– Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 

2022 λόγω της επίθεσης της Ρω-

σίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 

2.1) 

Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς άμεσων επι-

χορηγήσεων για τη στήριξη των 

αγροτών που πλήττονται οικονομι-

κά λόγω της στρατιωτικής επίθε-

σης της Ρωσίας κατά της Ουκρα-

νίας. Ο συνολικός προϋπολογι-

σμός του μέτρου ανέρχεται σε 

836 εκατομμυρίων ευρώ.  

Προκειμένου να καλυφθεί μέρος 

της αύξησης του κόστους των λι-

πασμάτων, οι επιλέξιμοι δικαιού-

χοι θα δικαιούνται να λάβουν ενί-

σχυση έως 107 ευρώ (500 PLN) 

ανά εκτάριο γεωργικής γης και 

έως 53,5 ευρώ (250 PLN) ανά 

εκτάριο βοσκοτόπων. Η ενίσχυση 

θα περιοριστεί στο ποσό που αντι-

στοιχεί σε 50 εκτάρια. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

σχυση: (i) δεν θα υπερβαίνει τις 

35.000 ευρώ ανά δικαιούχο, (ii) 

θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 

31 Δεκεμβρίου 2022, καθώς και 

ότι το επίμαχο καθεστώς είναι 

απαραίτητο, κατάλληλο και ανα-

λογικό. Συνεπώς, η Επιτροπή ενέ-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2504
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2504
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

λά η αρμόδια εθνική αρχή οφείλει 

να την ανακτήσει με δική της πρω-

τοβουλία, έχοντας το δικαίωμα να 

κρίνει εάν πρέπει να επιστραφεί 

μόνον το μέρος της ενίσχυσης. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-508/19, Mead Johnson 

Nutrition (Asia Pacific) κ.λπ./

Επιτροπή, 06.04.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – φορολογι-

κό καθεστώς του Γιβραλτάρ για 

πολυεθνικές εταιρίες – απαλλαγή 

για εισοδήματα από τόκους και 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτη-

σίας – προκαταβολικές φορολογι-

κές αποφάσεις προς όφελος πολυ-

εθνικών – απόφαση της Επιτρο-

πής που κηρύσσει την ενίσχυση 

ασυμβίβαστη με την εσωτερική 

αγορά – υποχρέωση αιτιολογήσε-

ως – προφανές σφάλμα εκτίμη-

σης – επιλεκτικό πλεονέκτημα – 

δικαίωμα υποβολής σχολίων 

Νομικό Ζήτημα 

Η Επιτροπή οφείλει επί ποινή ακυ-

ρότητας να καθιστά σαφές το 

αντικείμενο και τον σκοπό της 

έρευνάς της τόσο στην απόφαση 

περί κίνησης της επίσημης διαδι-

κασίας έρευνας όσο και στην από-

φασή της περί επέκτασης της εν 

λόγω διαδικασίας, προκειμένου 

τα ενδιαφερόμενα μέρη να μην 

στερηθούν του δικαιώματός τους 

να συμμετέχουν αποτελεσματικά 

στη διαδικασία. 

 

 

ΔΕΕ C-666/20 Ρ, GVN/Επιτροπή, 

24.03.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – έννοια «ενί-

σχυσης» – δημόσιες επιβατικές 

μεταφορές – αποζημίωση για υπο-

χρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας – 

μεταφορά οικονομικών πόρων 

μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων 

– έννοια της «επιχείρησης» 

ΔΕΕ C‑251/21, Piltenes meži, 

28.04.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – Ευ-

ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι-

κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονι-

σμός (ΕE) 1305/2013 – ενισχύ-

σεις στο πλαίσιο του δικτύου Natu-

ra 2000 – μικροβιότοπος σε δά-

σος που δεν ανήκει στο δίκτυο 

Natura 2000 – προστασία άγριων 

πτηνών – Κανονισμός 702/2014 

– εφαρμογή σε ενισχύσεις που 

συγχρηματοδοτούνται από πόρους 

της ΕΕ – προβληματικές επιχειρή-

σεις 

Νομικό Ζήτημα 

Ενίσχυση, η οποία ζητήθηκε βάσει 

του Καν. 1305/2013 για μικρο-

βιότοπο που δημιουργήθηκε εντός 

δάσους προς επίτευξη των σκο-

πών της Οδηγίας 2009/147 για 

την προστασία των άγριων πτη-

νών, δεν είναι δυνατόν να κηρυ-

χθεί συμβατή βάσει του απαλλα-

κτικού Καν. 702/2014, εφόσον η 

αιτούσα επιχείρηση είναι προβλη-

ματική κατά την έννοια του 

άρθρου 2 σημείο 14 του εν λόγω 

Κανονισμού. 

 

 

ΓεΔΕΕ T‑392/20, Flašker/Επιτρο-

πή, 27.04.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – δημοτικό 

δίκτυο διανομής φαρμακείων – 

προκαταρκτική εξέταση – υφιστά-

μενη ενίσχυση – σοβαρές δυσχέ-

ρειες 

Νομικό Ζήτημα 

Όταν η Επιτροπή λαμβάνει καταγ-

γελία για εικαζόμενη παράνομη 

ενίσχυση, χαρακτηρίζοντας το 

καταγγελλόμενο μέτρο ως υφιστά-

μενη ενίσχυση, το υποβάλλει στη 

διαδικασία του άρθρου 108 παρ. 

1 ΣΛΕΕ και, επομένως, αρνείται 

σιωπηρά να κινήσει τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 108 

παρ. 2 ΣΛΕΕ. 

ΔΕΕ C-429/20 P, Solar Ileias 

Bompaina/Επιτροπή, 07.04. 

2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – κρατικές ενι-

σχύσεις – αγορά ηλεκτρικής ενέρ-

γειας παραγόμενης από ΑΠΕ – 

καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής 

– απορριπτική απόφαση χωρίς 

κίνηση της επίσημης διαδικασίας 

έρευνας – διαδικαστικός Κανονι-

σμός 2015/1589 – έννοια του 

όρου “ενδιαφερόμενο μέρος”  

Νομικό Ζήτημα 

Σε περίπτωση καθεστώτος ενισχύ-

σεων για προμηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ, παραγωγός 

ΑΠΕ μπορεί να αποκτήσει την ιδιό-

τητα του «ενδιαφερόμενου μέ-

ρους» στο πλαίσιο της επίσημης 

διαδικασίας έρευνας, εφόσον α-

ποδείξει είτε ότι τελούσε σε άμεση 

ή έμμεση σχέση ανταγωνισμού με 

τους δικαιούχους της φερόμενης 

ενίσχυσης είτε ότι η εν λόγω ενί-

σχυση μπορεί να έχει συγκεκριμέ-

νη επίπτωση στην οικονομική του 

κατάσταση. 

 
 

ΔΕΕ C-102/21 & C-103/21, Auto-

nome Provinz Bozen, 07.04.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – καθε-

στώς ενισχύσεων για την κατα-

σκευή μικρών υδροηλεκτρικών 

σταθμών – αλπικά ορεινά καταφύ-

για χωρίς σύνδεση στο δίκτυο ηλε-

κτρικής ενέργειας – έγκριση καθε-

στώτος – λήξη διάρκειας ισχύος 

καθεστώτος – υποχρέωση ανά-

κτησης παράνομων ενισχύσεων 

Νομικό Ζήτημα 

Το άρθρο 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ έχει 

την έννοια ότι δεν εναπόκειται 

στην Επιτροπή να ζητήσει από το 

κράτος μέλος να ανακτήσει ενί-

σχυση που χορηγήθηκε παράνομα 

κατά την έννοια του άρθρου 1στ 

του Κανονισμού 2015/1589, αλ-
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της Επιτροπής καθίσταται ακυρώ-

σιμη. 

 

 

ΓεΔΕΕ T‑134/20, Huhtamaki/

Επιτροπή, 02.03.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – πρόσβαση 

σε έγγραφα – Κανονισμός 1049/ 

2001 – έγγραφα σχετικά με 

έρευνα για κρατικές ενισχύσεις – 

συμφωνίες προκαταβολής φόρου 

– άρνηση πρόσβασης – προστα-

σία των εμπορικών συμφερόντων 

τρίτου – σκοπός επιθεωρήσεων, 

ερευνών και ελέγχων – γενικό τεκ-

μήριο εμπιστευτικότητας – υπο-

χρέωση αιτιολόγησης 

Νομικό Ζήτημα 

Τα έγγραφα τα οποία περιλαμβά-

νονται στον διοικητικό φάκελο 

υπόθεσης κρατικών ενισχύσεων 

που εξετάζει η Επιτροπή καλύπτο-

νται, καταρχήν, από το γενικό τεκ-

μήριο εμπιστευτικότητας και τις 

εξαιρέσεις του άρθρου 4 παρ. 2 

Καν. 1049/2001 που αποκλείουν 

το δικαίωμα πρόσβασης των τρί-

των σε αυτά. Ωστόσο, όταν ένα 

ενδιαφερόμενο μέρος αιτείται  

την πρόσβαση σε περισσότερα 

έγγραφα του ίδιου φακέλου τα 

οποία περιέχουν διαφορετικές 

κατηγορίες πληροφοριών, η Επι-

τροπή οφείλει να τα διακρίνει 

στην απόφασή της και να αιτιολο-

γήσει ειδικά για κάθε ένα από 

αυτά τους λόγους που αρνείται 

την εν όλω ή εν μέρει πρόσβαση. 

Νομικό Ζήτημα 

Στην περίπτωση που τοπικές αρ-

χές, οι οποίες είναι ταυτόχρονα 

και ιδιοκτήτες ορισμένων δημοτι-

κών συγκοινωνιακών επιχειρήσε-

ων επιφορτισμένων με ΥΓΟΣ μετα-

φοράς επιβατών,  μεσολαβούν 

υπό την ιδιότητά τους ως αρμό-

διων αρχών και βάσει του Καν. 

1370/2007 για τις δημόσιες με-

ταφορές για την καταβολή της 

αντιστάθμισης στις επιχειρήσεις 

που παρέχουν ΥΓΟΣ μεταφοράς 

επιβατών, ασκούν δημόσια εξου-

σία και, επομένως, στο πλαίσιο 

αυτό δεν θεωρούνται επιχειρήσεις 

κατά την έννοια του άρθρου 107 

παρ. 1 ΣΛΕΕ, ώστε να τίθεται ζήτη-

μα χορήγησης κρατικής ενίσχυ-

σης προς αυτές κατά τον χρόνο 

που υποχρεούνται να λάβουν και 

να διαχειριστούν τα κρατικά κον-

δύλια. 

 

 

ΔΕΕ C-656/20 P, Herman Albers/

Επιτροπή, 24.03.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – έννοια 

«ενίσχυσης» – δημόσιες επιβατι-

κές μεταφορές – αποζημίωση για 

υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας 

– μεταφορά οικονομικών πόρων 

μεταξύ των τοπικών αρμόδιων 

αρχών – απουσία πλεονεκτήματος  

Νομικό Ζήτημα 

Τοπικές αρχές που μεσολαβούν 

μεταξύ του κράτους και των επι-

χειρήσεων που παρέχουν ΥΓΟΣ, 

προκειμένου να καταβάλουν την 

αντιστάθμιση ΥΓΟΣ σε αυτές τις 

επιχειρήσεις, χωρίς να διαθέτουν 

εξουσία να διαχειρίζονται αυτά τα 

κεφάλαια, δεν αποκτούν οικονομι-

κό πλεονέκτημα κατά τη μεταφο-

ρά των σχετικών πόρων από το 

κράτος προς αυτές. 

 

 

ΔΕΕ C‑167/19 P & C‑171/19 P, 

Επιτροπή/Freistaat Bayern, 

10.03.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – χρηματοδότη-

ση των ελέγχων ποιότητας του 

γάλακτος – απόφαση περί κίνη-

σης της επίσημης διαδικασίας 

έρευνας – Κανονισμός 659/1999 

– άρθρο 6 παρ. 1 – υποχρέωση 

παράθεση των κρίσιμων πραγματι-

κών και νομικών στοιχείων – δι-

καιώματα των ενδιαφερομένων – 

παράβαση ουσιώδους τύπου  

Νομικό Ζήτημα 

Εάν στην απόφαση περί κίνησης 

της επίσημης διαδικασίας 

έρευνας δεν παρατίθενται ρητά 

όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 

είναι αντικειμενικώς κρίσιμα για 

την απόδειξη της πλήρωσης των 

προϋποθέσεων του άρθρου 107 

παρ. 1 ΣΛΕΕ, όπως είναι ο ακρι-

βής τρόπος χρηματοδότησης ενός 

μέτρου, σύμφωνα με τις απαιτή-

σεις περί σαφήνειας, ακρίβειας 

και προβλεψιμότητας των πράξε-

ων του δικαίου της Ένωσης που 

επιβάλλει η αρχή της ασφάλειας 

δικαίου, προσβάλλονται τα διαδι-

καστικά δικαιώματα των ενδιαφε-

ρόμενων μερών και η απόφαση 
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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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