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Λήξη Προσωρινού Πλαισί-
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για ιδιωτικές επενδύ-
σεις  
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Παράταση ελληνικού 
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ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρα-
τικές ενισχύσεις 

Λήξη Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κο-
ρωνοϊού 

διάστημα από τα μέσα Μαρτί-
ου 2020 έως τα τέλη Ιουνίου 
2021, από τις ενισχύσεις που 
εγκρίθηκαν κατά την εν λόγω 
περίοδο, χορηγήθηκαν στην 
πραγματικότητα περίπου 730 
δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι παρατηρείται μια 
συνολική βελτίωση της υγειο-
νομικής κρίσης στην Ευρώπη 
και αίρονται συνεχώς τα πε-
ριοριστικά προληπτικά μέτρα 
που αναγκάστηκαν να λά-
βουν τα κράτη μέλη για να 
περιορίσουν την εξάπλωση 
του κορωνοϊού, αποφάσισε 
να μην παρατείνει το Προσω-
ρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κο-
ρωνοϊού πέραν της προβλε-
πόμενης ημερομηνίας λήξης, 
που είναι η 30ή Ιουνίου 2022 
για τα περισσότερα από τα 
προβλεπόμενα είδη ενισχύσε-

Προσωρινό Πλαίσιο 2020 
λόγω κορωνοϊού – λήξη διάρ-
κειας ισχύος – απόφαση Επι-
τροπής περί μη παράτασης 

Το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 
λόγω κορωνοϊού εγκρίθηκε 
στις 19 Μαρτίου 2020 και 
τροποποιήθηκε τελευταία φο-
ρά στις 18 Νοεμβρίου 2021, 
προκειμένου να βοηθήσει τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπί-
σουν τις οικονομικές επιπτώ-
σεις της πανδημίας. 

Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή 
εξέδωσε περισσότερες από 
1300 αποφάσεις για ενισχύ-
σεις που χορηγήθηκαν λόγω 
κορωνοϊού, εγκρίνοντας σχε-
δόν 950 εθνικά μέτρα συνολι-
κού προϋπολογισμού περίπου 
3,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ. 
Με βάση τα στοιχεία που πα-
ρείχαν τα κράτη μέλη, για το 
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συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του 
σύνεγγυς τις μελλοντικές εξελίξεις 
και θα αξιολογήσει πριν από τις 
31.12.2022 εάν το Προσωρινό 
Πλαίσιο 2020 χρειάζεται να παρα-
ταθεί, επανεξετάζοντας παράλλη-
λα το περιεχόμενο και το πεδίο 
εφαρμογής του με βάση τις εξελί-
ξεις στις αγορές ενέργειας και σε 
άλλες αγορές εισροών και τη γενι-
κή οικονομική κατάσταση. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
el/statement_22_2980 

ων. Το υφιστάμενο σχέδιο σταδια-
κής κατάργησης και μετάβασης 
δεν θα αλλάξει, συμπεριλαμβανο-
μένης της δυνατότητας των κρα-
τών μελών να προβλέπουν ειδικά 
μέτρα στήριξης των επενδύσεων 
και της φερεγγυότητας (Κεφάλαια 
3.13 και 3.14) έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2022 και τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2023 αντίστοιχα. 

Συγκεκριμένα, το Προσωρινό Πλαί-
σιο 2020 προβλέπει μία ευέλικτη 
διαδικασία μετάβασης μετά την 
ημερομηνία λήξης του Πλαισίου, 
παρέχοντας στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητας μετατροπής και ανα-
διάρθρωσης των χρεωστικών μέ-
σων που έχουν χορηγήσει λόγω 

κορωνοϊού (π.χ. εγγυήσεις, δά-
νεια, επιστρεπτέες προκαταβολές) 
σε άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως 
άμεσες επιχορηγήσεις. Η μετατρο-
πή αυτή θα μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί υπό αυστηρούς όρους και 
για τη διαγραφή δανείων ή τμημά-
των αυτών προς όφελος δανειολη-
πτών που δεν είναι σε θέση να τα 
εξοφλήσουν. Ομοίως, τα κράτη 
μέλη θα μπορούν, επίσης, να θε-
σπίζουν καθεστώτα που επιτρέ-
πουν την αναδιάρθρωση δανείων, 
για παράδειγμα μέσω παράτασης 
της διάρκειάς τους ή μείωσης των 
εφαρμοστέων επιτοκίων, εντός 
συγκεκριμένων ορίων. 

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή θα 

Έγκριση ελληνικής μεθόδου υπολογισμού προμηθειών κρατικής εγγύησης – 
SA.102741 

δοτικού μηχανισμού (ή της σύμβα-
σης). Η προμήθεια εγγύησης θα 
συγκρίνεται τόσο με τους σχετι-
κούς δείκτες για συμβάσεις α-
σφάλισης πιστωτικού κινδύνου 
όσο και με την αντίληψη του κιν-
δύνου από τους ενδιάμεσους χρη-
ματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Περαιτέρω, για να εξασφαλιστεί 
ότι δεν παρέχεται ενίσχυση στη 
δανείστρια τράπεζα ή στον ενδιά-
μεσο χρηματοπιστωτικό οργανι-
σμό, καθώς και ότι οι τόκοι, που 
χρεώνονται στο εν μέρει εγγυημέ-
νο δάνειο (συνήθως το 80% του 
ποσού του ανεξόφλητου ονομαστι-
κού δανείου), δεν είναι υπερβολι-
κοί σε σύγκριση με την προμήθεια 
εγγύησης, η Ελλάδα θα εφαρμό-
σει έναν μηχανισμό διακυβέρνη-
σης που θα συνδέει τα δύο μεγέ-
θη (δηλ. το επιτόκιο και την προ-
μήθεια εγγύησης) για όλα τα δά-
νεια των οποίων το ονομαστικό 
ανεξόφλητο υπόλοιπο υπερβαίνει, 
κατά τη διάρκεια ζωής τους, τα 
2,5 εκατ. ευρώ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: i) η 
μεθοδολογία αυτή διασφαλίζει ότι 
οι προμήθειες επί των εγγυημένων 
δανείων είναι ευθυγραμμισμένες 

Ελλάδα – έγκριση μεθόδου υπολο-
γισμού προμηθειών εγγύησης – 
δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων – 
Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις 
2008 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή μία προτεινόμενη μεθοδο-
λογία για τον υπολογισμό της κα-
τάλληλης προμήθειας εγγύησης 
για την παροχή δημόσιων εγγυή-
σεων για δάνεια προς μεγάλες 
επιχειρήσεις, η οποία θα εφαρμό-
ζεται έως τις 21 Απριλίου 2026. Ο 
ακρογωνιαίος λίθος της μεθοδο-
λογίας αυτής έγκειται στον προσ-
διορισμό του πιστωτικού κινδύνου 
του δανειολήπτη (εκφρασμένου 
ως πιθανότητα αθέτησης των υπο-
χρεώσεών του εντός ενός έτους), 
ο οποίος στη συγκεκριμένη περί-
πτωση θα γίνεται με βάση το σύ-
στημα αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας του ομίλου ICAP, δη-
λαδή του οίκου αξιολόγησης πι-
στοληπτικής ικανότητας που ανα-
γνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, 
κίνδυνος ο οποίος θα μετριάζεται 
από τις παρεχόμενες εξασφαλί-
σεις. 

Οι εγγυήσεις δεν θα καλύπτουν 

πάνω από το 80% του ανεξόφλη-
του υπολοίπου του δανείου και οι 
ζημίες θα φέρονται αναλογικά 
από το Δημόσιο ως εγγυητή και το 
δανειοδότη, με την ίδια αναλογία 
που ορίζεται στη σύμβαση εγγύη-
σης. Ομοίως, τα καθαρά έσοδα 
από την ανάκτηση οφειλών, τα 
προερχόμενα από την αναγκαστι-
κή είσπραξη χρεών επί εξασφαλί-
σεων που παρείχε ο δανειολή-
πτης, πρέπει να μειώνουν αναλογι-
κά και με τον ίδιο τρόπο τις ζημίες 
που βαρύνουν τον δανειοδότη και 
το Δημόσιο ως εγγυητή. Εάν ένα 
καθεστώς ή μια μεμονωμένη εγγύ-
ηση προβλέπουν εγγυήσεις του 
Δημοσίου που υπερβαίνουν το 
80% του δανείου, η Ελλάδα προτί-
θεται να προβαίνει σε χωριστή 
κοινοποίηση για τα εν λόγω καθε-
στώτα, έτσι ώστε η Επιτροπή να 
είναι σε θέση να αξιολογεί σε από-
φασή της την αιτιολόγηση για την 
εξαίρεση αυτή σε ad hoc βάση. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία βα-
σίζεται σε δύο βασικούς παράγο-
ντες, την πιθανότητα αθέτησης 
των υποχρεώσεων εκ μέρους του 
δανειολήπτη σύμφωνα με την κλί-
μακα διαβάθμισης της ICAP και 
το ποσοστό κάλυψης του δανειο-
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απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.102741 
(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/mex_22_3704 

με την αγορά· ii) η πιστοληπτική 
ικανότητα του δανειολήπτη θα 
κρίνεται βάσει αναφορών σε εξω-
τερικές αξιολογήσεις πιστοληπτι-
κής ικανότητας· iii) η προμήθεια 
θα προσαρμόζεται ανάλογα με 
την προσφερόμενη εμπράγματη 
ασφάλιση· iv) η μεθοδολογία αυτή 
οδηγεί σε προμήθειες εγγύησης οι 
οποίες, ανεξάρτητα από τη διάρ-
κεια της έκθεσης, θα παραμεί-
νουν κοντά στα μέσα πιστωτικά 
περιθώρια των ευρωπαϊκών εται-
ρικών ομολόγων· και v) η μεθοδο-
λογία αυτή διασφαλίζει ότι οι πι-
στώτριες τράπεζες δεν θα επωφε-
ληθούν από κρατική εγγύηση. Ση-

μειωτέον ότι οι αρχές εγγυοδοσί-
ας θα επαληθεύουν τα αποδεικτι-
κά στοιχεία που παρέχει το πιστω-
τικό ίδρυμα για να διασφαλίζουν 
ότι διενεργήθηκε αποτίμηση, ότι η 
εξασφάλιση είναι διαθέσιμη ως 
ασφάλεια και ότι το πιστωτικό 
ίδρυμα απολαύει πλήρους 
έννομης προστασίας με προνόμιο 
πρώτης τάξης σε περίπτωση ανα-
γκαστικής πώλησης. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε την 
επίμαχη μέθοδο υπολογισμού 
σύμφωνα με την Ανακοίνωση για 
τις εγγυήσεις 2008. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

Έγκριση ελληνικού σχεδίου αξιολόγησης για ενισχύσεις βάσεις ΓΑΚ – 
SA.102933 

της Επιτροπής και είναι κατάλλη-
λο, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων 
που παρουσιάζουν τα μεγάλα κα-
θεστώτα ενισχύσεων.  

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε την 
παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2022 της εξαίρεσης που προβλέ-
πεται στο άρθρο 1 παρ. 2α του 
ΓΑΚ 651/2014 για τα καθεστώτα 
για τα οποία υποβλήθηκε το ενο-
ποιημένο σχέδιο αξιολόγησης του 
2022. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.102933 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής, α-
φού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202231/
SA_102933_80A01682-0000-
CD6F-B27B-
D997EFD8EA2D_48_1.pdf  

Ελλάδα – έγκριση ενοποιημένου 
σχεδίου αξιολόγησης 2022 – ενι-
σχύσεις Γενικής Επιχειρηματικότη-
τας και Επιχειρηματικότητας για 
ΜΜΕ – Ν. 4399/2016 – ΓΑΚ 
651/2014 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή, σύμφωνα με το άρθρο 11α 
του Γενικού Απαλλακτικού Κανονι-
σμού 651/2014, ένα κοινό σχέδιο 
αξιολόγησης των καθεστώτων 
Γενικής Επιχειρηματικότητας (SA. 
47412/2018, όπως τροποποιήθη-
κε με το SA.61579/2021) και 
Επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ 
(SA.55082/2019, όπως τροπο-
ποιήθηκε με το SA.61585/ 2021), 
στο πλαίσιο του αναπτυξιακού 
νόμου 4399/2016, δεδομένου ότι 
ο μέσος ετήσιος προϋπολογισμός 
αυτών των καθεστώτων υπερβαί-
νει τα 150 εκατ. ευρώ μετά την 
παρέλευση εξαμήνου από την 
έναρξη ισχύος τους, οπότε, προ-
κειμένου να εξακολουθεί να ε-
φαρμόζεται ο ΓΑΚ 651/2014 για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 
πρέπει η Επιτροπή να εγκρίνει, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2α 
του ΓΑΚ 651/2014, εθνικό σχέδιο 
αξιολόγησης αυτών των καθεστώ-
των. 

Βάσει του επικαιροποιημένου σχε-

δίου που υπέβαλε η Ελλάδα και 
για τα δύο καθεστώτα, προβλέπε-
ται η παράτασή τους έως τις 
31.12.2022, ώστε οι αρμόδιες 
αρχές να μπορέσουν να εκδώ-
σουν αποφάσεις για τη χορήγηση 
ενισχύσεων που είχαν ήδη ζητηθεί 
το 2021. Ειδικότερα, το νέο χρο-
νοδιάγραμμα για την αξιολόγηση 
των ενισχύσεων αποτελείται από 
τις ακόλουθες φάσεις: 

α) έρευνες και διαβουλεύσεις με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη: Ιούνιος-
Νοέμβριος 2022, 

β) πρώτη ενδιάμεση έκθεση: Νο-
έμβριος 2022, 

γ) συλλογή και προετοιμασία δευ-
τερευόντων (επιχειρησιακών) δε-
δομένων: Νοέμβριος 2022-Ιανου-
άριος 2023, 

δ) ανάλυση δεδομένων: Ιανουά-
ριος-Μάρτιος 2023, 

ε) τελική έκθεση αξιολόγησης: 
Απρίλιος 2023. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ενο-
ποιημένο σχέδιο αξιολόγησης του 
2022 πληροί όλες τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στον ΓΑΚ 651/ 
2014, έχει θεσπιστεί σύμφωνα με 
την κοινή μεθοδολογία που προ-
τείνεται στο έγγραφο εργασίας 
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Ελληνική ad hoc ενίσχυση για τη στοά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη βάσει ΓΑΚ – 
SA.103199 

ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 
2.730.000 ευρώ. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202223/
SA_103199_F0891E81-0300-
C4E3-B00F-
1B6889F034DE_9_1.pdf  

Ελλάδα – ad hoc ενίσχυση – αστι-
κή ανάπτυξη – αποκατάσταση και 
επαναλειτουργία διατηρητέου κτη-
ρίου – στοά Μοδιάνο – 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 
την αποκατάσταση, ανακαίνιση 
και επαναλειτουργία του διατηρη-
τέου κτηρίου της εμπορικής στοάς 
Μοδιάνο που βρίσκεται στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης (Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας). Η ενίσχυ-
ση θα χορηγηθεί με τη μορφή 
δανείου και επιστρεπτέας προκα-
ταβολής και το ανώτατο ποσό της 

Ελληνική ad hoc ενίσχυση για τερματικό σταθμό ΥΦΑ βάσει ΓΑΚ – SA.103055 

επιτοκίου και η μέγιστη έντασή 
της ανέρχεται σε ποσοστό 50%. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202221/
SA_103055_40ABDB80-0400-
C726-BF20-
29C1BD0377CB_7_1.pdf 

Ελλάδα – ad hoc ενίσχυση – κατα-
σκευή νέας προβλήτας ΥΦΑ – 
τερματικός σταθμός Ρεβυθούσας 
– 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 
κατασκευή νέας προβλήτας στο 
βορειανατολικό τμήμα του Τερμα-
τικού Σταθμού Ρεβυθούσας, η 
οποία θα εξυπηρετεί τη φόρτωση 
ΥΦΑ σε πλοία μικρής κλίμακας. Η 
ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορ-
φή επιχορήγησης και επιδότησης 

Ελληνική ad hoc περιφερειακή ενίσχυση για τον Πειραιά βάσει ΓΑΚ – 
SA.103200 

ταβολής και το ανώτατο ποσό της 
ενίσχυσης θα είναι 3.098.080 
ευρώ. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202223/
SA_103200_108A1E81-0800-
CE6B-9DDE-
FD3F3430DA8B_8_1.pdf 

Ελλάδα – ad hoc ενίσχυση – αστι-
κή ανάπτυξη – αξιοποίηση οικοπέ-
δου στον Δήμο Πειραιά – 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 

την αξιοποίηση αδρανούς οικοπέ-
δου για την ανέγερση τετραώρο-
φου κτιρίου γραφείων, αποθήκης, 
εργαστηρίου χαμηλής όχλησης 
και χώρου υπόγειας στάθμευσης 
στην περιοχή αναδιαμόρφωσης/
ανάπλασης Αγ. Διονυσίου του Δή-
μου Πειραιά. Η ενίσχυση θα χορη-
γηθεί με τη μορφή επιδότησης 
δανείου και επιστρεπτέας προκα-

Ελληνική ad hoc επενδυτική ενίσχυση για φυσικό αέριο βάσει ΓΑΚ – SA.102913 

ρου και Παιονίας». Η ενίσχυση θα 
χορηγηθεί με τη μορφή επιχορήγη-
σης και επιδότησης επιτοκίου και η 
έντασή της ανέρχεται σε ποσοστό 
41,46%. 

https://ec.europa.eu/competition/
state_aid/cases1/202220/
SA_102913_802BA980-0300-
CAEC-94DA-
8F9908D8CA12_8_1.pdf 

Ελλάδα – ad hoc επενδυτική ενί-
σχυση – δίκτυα διανομής φυσικού 
αερίου – HENGAS A.E. – Δήμοι 
Έδεσσας, Νάουσας, Σκύδρας, Πο-
λυγύρου και Παιονίας – ΓΑΚ 651/ 
2014 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του 
άρθρου 48 του Γενικού Απαλλακτι-
κού Κανονισμού 651/2014 σχετι-
κά με επενδυτικές ενισχύσεις για 

ενεργειακές υποδομές, ένα μέτρο 
ad hoc ενίσχυσης προς την εταιρία 
HELLENIC NATURAL GAS DISTRI-
BUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (HENGAS A.E.), με 
σκοπό την υλοποίηση του έργου 
«Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσι-
κού αερίου στους Δήμους Έδεσ-
σας, Νάουσας, Σκύδρας, Πολυγύ-
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Ελληνικό καθεστώς για νεοσύστατες καινοτόμες ΜΜΕ βάσει ΓΑΚ – SA.103070 

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων γενικής επιχειρηματικότητας βάσει ΓΑΚ – 
SA.102935 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
ΜΜΕ και γ) σε ad hoc καταβολή 
ποσού έως 100.000 ευρώ ανά 
επιχείρηση για νεοσύστατες επι-
χειρήσεις ΜΜΕ.  

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

Ελλάδα – καθεστώς επενδυτικών 
ενισχύσεων – ΓΑΚ 651/2014 

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

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια 

έως τις 31.12.2022 και οι ενισχύ-
σεις βάσει αυτού θα χορηγηθούν 
με τη μορφή άμεσης επιχορήγη-
σης, επιδότησης επιτοκίου, φορο-
λογικού πλεονεκτήματος ή φορο-
λογικής απαλλαγής. 

Η μέγιστη ένταση των ενισχύσεων 
ανέρχεται: α) σε ποσοστό 35% για 
τις περιφερειακές επενδυτικές 
ενισχύσεις και πριμοδότηση 20% 
για ΜΜΕ, β) σε ποσοστό 50% για 

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ βάσει ΓΑΚ – 
SA.102934 

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

https://competition-
policy.ec.europa.eu/competition-
case-search_en 

Ελλάδα – καθεστώς επιχειρηματι-
κότητας – ΜΜΕ – ΓΑΚ 651/2014 

Οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν 
να θεσπίσουν, με βάση τα άρθρα 
14, 18 και 22 του Γενικού Απαλ-
λακτικού Κανονισμού 651/2014, 
καθεστώς ενισχύσεων για τη χρη-
ματοδότηση των ΜΜΕ. 

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια 

έως τις 31.12.2022 και οι ενισχύ-
σεις βάσει αυτού θα χορηγηθούν 
με τη μορφή άμεσης επιχορήγη-
σης, επιδότησης επιτοκίου, φορο-
λογικού πλεονεκτήματος ή φορο-
λογικής απαλλαγής. 

Η μέγιστη ένταση των ενισχύσεων 
ανέρχεται: α) στο 35% για τις πε-
ριφερειακές επενδυτικές ενισχύ-
σεις και πριμοδότηση 20% για 

https://ec.europa.eu/competition/
state_aid/cases1/202221/
SA_103070_F0CDDB80-0300-
C0E2-9A7A-
D1351C7BE249_12_1.pdf  

Ελλάδα – καθεστώς για νεοσύστα-
τες επιχειρήσεις – ΓΑΚ 651/2014 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρ-
θρου 21 του  Γενικού Απαλλακτι-
κού Κανονισμού 651/2014, καθε-
στώς χρηματοδότησης επιχειρημα-
τικού κινδύνου για νεοσύστατες 
καινοτόμες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (πρόγραμμα 

“InnovateNow”). 

Οι ενισχύσεις βάσει του εν λόγω 
καθεστώτος θα χορηγηθούν έως 
τις 31.12.2023 με τη μορφή 
άμεσων επιχορηγήσεων και επιδό-
τησης επιτοκίου και η μέγιστη 
έντασή τους θα ανέρχεται έως του 
ποσού των 100.000 ευρώ ανά δι-
καιούχο. 

Ελληνικό καθεστώς για πράσινη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων – 
SA.103150 

σχύσεις και επιδότηση 10% για 
ΜΜΕ, β) 50% για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε ΜΜΕ και επιδότηση 
5% για ΜΜΕ, γ) 50% για συμμετο-
χή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 
και επιδότηση 5% για ΜΜΕ, δ) στο 
50% για ενισχύσεις καινοτομίας 
και επιδότηση 10% για ΜΜΕ, ε) 
55% για επενδυτικές ενισχύσεις 
για την υπέρβαση ενωσιακών προ-

Ελλάδα – καθεστώς για μεταποίη-
ση αγροτικών προϊόντων – Κανονι-
σμός 702/2014 – χρηματοδότη-
ση από τον Μηχανισμό Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας (RRF) 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει των 
άρθρων 14, 18, 19, 28, 36 και 41 
του Γενικού Απαλλακτικού Κανονι-
σμού 651/2014, καθεστώς ενι-
σχύσεων για αγροτικές επιχειρή-

σεις, με σκοπό τη στήριξη της και-
νοτομίας και της πράσινης μετά-
βασης στη μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων, στο πλαίσιο του Μηχα-
νισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας (RRF). Το καθεστώς θα έχει 
διάρκεια έως τις 31.12.2023. 

Η μέγιστη ένταση των ενισχύσεων 
ανέρχεται σε ποσοστό: α) 55% για 
περιφερειακές επενδυτικές ενι-
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https://ec.europa.eu/competition/
state_aid/cases1/202223/
SA_103150_3059FB80-0400-
C96C-B3FB-
715CD0606082_7_1.pdf 

τύπων ή για την αύξηση της προ-
στασίας του περιβάλλοντος ελλεί-
ψει ενωσιακών προτύπων και επι-
δότηση 15% για ΜΜΕ και στ) 55% 
για επενδυτικές ενισχύσεις για την 

προώθηση της παραγωγής ενέρ-
γειας από ΑΠΕ και επιδότηση 10% 
για ΜΜΕ. 

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ 

SA.103215 & SA.103362 (Π.Ε. 
Ροδόπης), SA.103220 (Π.Ε. Τρικά-
λων), SA.103236 (Δ. Πάτμου), 
SA.103276 (Π.Ε. Σερρών), SA. 
103279 (Π.Ε. Κέρκυρας), SA. 
103282 (Π.Ε. Χίου), SA.103306 
(Δ. Σκιάθου), SA.103308 (Δ. Θά-
σου), SA.103456 (Π.Ε. Χαλκιδι-
κής) και SA.103534 (ΠΔ. Ζαχά-
ρως και Πύργου). 

Ελλάδα – καθεστώτα αποζημίω-
σης επιχειρήσεων – θεομηνίες – 
πλημμύρες – σεισμοί – ανεμο-
στρόβιλοι – 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.102973 
(Π.Ε. Ρεθύμνου), SA.103037, SA. 
103041 & SA.103172 (Π.Ε. Ηρα-
κλείου), SA.103071 (Π.Ε. Λάρι-
σας), SA.103047 & SA.103436 
(Π.Ε. Εύβοιας), SA.103107 & SA. 
103108 (Δ. Λίμνης Πλαστήρα), 

Έγκριση ελληνικού μέτρου για κτηνοτρόφους λόγω της ουκρανικής κρίσης – 
SA.102633 

ο, κατάλληλο και αναλογικό και το 
ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαι-
ο 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου 
Κρίσης 2022. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.102633 
(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_3062  

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – κτηνοτρο-
φικός τομέας – Προσωρινό Πλαί-
σιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθε-
σης της Ρωσίας κατά της Ουκρα-
νίας (Κεφ. 2.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς κρατικών 
ενισχύσεων, συνολικού προϋπολο-
γισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, 
για τη στήριξη του τομέα της κτη-
νοτροφίας στο πλαίσιο της εισβο-
λής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η 
ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορ-
φή άμεσων επιχορηγήσεων. 

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κτηνο-

τροφικό τομέα και πλήττονται από 
την αύξηση του κόστους των εισ-
ροών λόγω της τρέχουσας γεωπο-
λιτικής κρίσης. Οι επιλέξιμοι δικαι-
ούχοι θα μπορούν να λάβουν ενί-
σχυση που θα ανέρχεται σε ποσο-
στό i) 2% του κύκλου εργασιών 
τους για σκοπούς ΦΠΑ το 2021, ή 
ii) 2% των ακαθάριστων εσόδων 
τους κατά το 2020, αναλόγως εάν 
υπόκειντο ή όχι σε ΦΠΑ το 2021. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-
σχυση δεν θα υπερβαίνει τις 
35.000 ευρώ ανά δικαιούχο και 
ότι θα χορηγηθεί το αργότερο έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι το 
ελληνικό καθεστώς είναι αναγκαί-

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα  

Τομέα Αθηνών), SA.102974 (Π.Ε. 
Ρεθύμνου), SA.103073 (Π.Ε. Λάρι-
σας), SA.103109 (Π.Ε. Καρδί-
τσας), SA.103218 & SA.103363 
(Π.Ε. Ροδόπης), SA.103225 (Π.Ε. 
Τρικάλων), SA.103275 (Π.Ε. Σερ-
ρών) και SA.103281 (Π.Ε. Κέρκυ-
ρας). 

Ελλάδα – καθεστώτα αποζημίω-
σης αγροτών – θεομηνίες – πλημ-
μύρες – σεισμοί – ανεμοστρόβιλοι 
– απαλλακτικός Κανονισμός 702/ 
2014 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του 
άρθρου 30 του απαλλακτικού 
Κανονισμού 702/2014 για τον 
γεωργικό τομέα, διάφορα καθε-

στώτα ενισχύσεων για την αποκα-
τάσταση των ζημιών που προκλή-
θηκαν από ορισμένες θεομηνίες 
(πλημμύρες, σεισμοί, κατολισθή-
σεις) σε διάφορες περιοχές της 
χώρας. Τα καθεστώτα αυτά είναι, 
ειδικότερα, τα εξής: SA.102952 
(Π.Ε. Φθιώτιδας), SA.102690, SA. 
103040 & SA.103173 (Π.Ε. Ηρα-
κλείου), SA.102894 (Π.Ε. Βορείου 
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Έγκριση ελληνικού μέτρου για ιδιωτικές επενδύσεις λόγω κορωνοϊού – 
SA.101963 

φής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες 
και μονάδες μηχανικής βιολογι-
κής επεξεργασίας, και η) δραστη-
ριότητες και περιουσιακά στοιχεία 
όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση 
αποβλήτων μπορεί να βλάψει το 
περιβάλλον. 

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 
που θα χορηγούν την κοινοποιη-
θείσα ενίσχυση στους τελικούς 
δικαιούχους. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-
μαχο ελληνικό καθεστώς είναι 
αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογι-
κό και το ενέκρινε σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο 3.13 του Προσωρινού 
Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 
επενδυτικές ενισχύσεις – βιώσιμη 
ανάκαμψη – Προσωρινό Πλαίσιο 
2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13) 

Η Ελλάδα 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 άμεσα 
από την πανδημία του κορωνοϊού. 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή δανείων με επιδοτούμενο 
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 περιβαλλο-
ντικούς στόχους της ΕΕ και των 
κρατών μελών.  

Σκοπός του μέτρου είναι να διευ-
κολυνθεί η ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν 
στους 5 στρατηγικούς πυλώνες 
του ελληνικού σχεδίου ανάκαμ-
ψης και ανθεκτικότητας: α) πράσι-

νη μετάβαση, β) ψηφιοποίηση, γ) 
ανάπτυξη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μέσω των εξαγω-
γών, δ) καινοτομία και ε) επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας μέσω συγ-
χωνεύσεων και εξαγορών. Απο-
κλείονται από το πεδίο εφαρμο-
γής του μέτρου οι εξής δραστη-
ριότητες: α) δραστηριότητες που 
απαγορεύονται από την κείμενη 
εθνική νομοθεσία, β) προϊόντα και 
δραστηριότητες που συνδέονται 
με τον καπνό, γ) τυχερά παίγνια, 
δ) χρηματοπιστωτικές και ασφαλι-
στικές δραστηριότητες, ε) δραστη-
ριότητες και περιουσιακά στοιχεία 
που σχετίζονται με τα ορυκτά καύ-
σιμα, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταγενέστερης χρήσης τους, στ) 
δραστηριότητες και περιουσιακά 
στοιχεία στο πλαίσιο του Συστήμα-
τος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπο-
μπής (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευ-
ξη των προβλεπόμενων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, οι οποί-
οι δεν εμφανίζουν δείκτες χαμηλό-
τερους από τους δείκτες αναφο-
ράς που ορίζονται στον εκτελεστι-
κό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της 
Επιτροπής, ζ) δραστηριότητες και 
περιουσιακά στοιχεία που σχετίζο-
νται με χώρους υγειονομικής τα-

του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, 
δεδομένου ότι το Προσωρινό Πλαί-
σιο 2020 λόγω κορωνοϊού δεν 
καλύπτει μέτρα αποζημίωσης των 
επιχειρήσεων. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.62588 
(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_2787 

Ελλάδα – ad hoc ενίσχυση – απο-
ζημίωση της Ellinair λόγω κορω-
νοϊού – απευθείας εφαρμογή 
άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ  

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα μέτρο ad hoc ενίσχυ-
σης, συνολικού προϋπολογισμού 
6,8 εκατομμυρίων ευρώ, με σκο-
πό την αποκατάσταση των ζημιών 
που υπέστη η αεροπορική εταιρία 
Ellinair κατά την περίοδο μεταξύ 
18 Μαρτίου 2021 και 30 Ιουνίου 
2021 λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού και των συνεπακόλου-
θων ταξιδιωτικών περιορισμών 
που χρειάστηκε να επιβάλουν τα 
κράτη για τον περιορισμό της εξά-

πλωσης της νόσου. Η ενίσχυση θα 
χορηγηθεί με τη μορφή άμεσης 
επιχορήγησης. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελ-
ληνικό μέτρο είναι κατάλληλο και 
αναγκαίο για να αποκαταστήσει 
τις ζημίες της Ellinair που συνδέο-
νται άμεσα με την πανδημία του 
κορωνοϊού, καθώς και ότι είναι 
αναλογικό, αφού η προβλεπόμενη 
αποζημίωση δεν υπερβαίνει το 
ποσό που είναι απαραίτητο για 
την αποκατάσταση των εν λόγω 
ζημιών.  

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 
ενέκρινε το επίμαχο μέτρο βάσει 

Έγκριση ελληνικού μέτρου αποζημίωσης της Ellinair λόγω κορωνοϊού – 
SA.62588 
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https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
el/IP_22_2703 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.101963 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 

Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

Παράταση ελληνικού καθεστώτος κουπονιών για υψίρρυθμα δίκτυα – 
SA.102127 

απαραίτητη λόγω καθυστερήσεων 
στην εφαρμογή του συστήματος 
κουπονιών, που οφείλονται αφε-
νός μεν σε τεχνικά και διοικητικά 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 
πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και αφετέρου στην 
πανδημία του κορωνοϊού και 
στους επακόλουθους περιορι-
σμούς που επιβλήθηκαν, συμπερι-
λαμβανομένου του lockdown, κα-
τά τη διάρκεια των οποίων οι πά-
ροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

Ελλάδα – έγκριση τροποποίησης 
καθεστώτος – παράταση ισχύος – 
κουπόνια σύνδεσης σε δίκτυα  
υπερυψηλής ευρυζωνικότητας 
(Superfast Broadband) – απευθεί-
ας εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 
3γ ΣΛΕΕ 

Η Επιτροπή είχε εγκρίνει, αρχικά, 
ένα ελληνικό καθεστώς κουπονιών 
για την ανάπτυξη δίκτυων υπερυ-
ψηλής ευρυζωνικότητας 
(Superfast Broadband) με διάρ-

κεια ισχύος έως τις 30.03.2020 
(SA.49935/2019) το οποίο, στη 
συνέχεια, παρατάθηκε έως τις 
23.03.2022 (SA.56599/2020). 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή νέα εξάμηνη παράταση του 
εν λόγω καθεστώτος έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2022, οπότε θα είναι 
και η καταληκτική ημερομηνία 
ενεργοποίησης των κουπονιών. 
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, 
η παράταση του καθεστώτος είναι 

Έγκριση επαναθέσπισης ελληνικού μέτρου για ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – 
SA.102749 

δ) οι ενισχύσεις αναμένεται να 
καταβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 
2022. 

Επισημαίνεται ότι οι υπόλοιποι 
όροι του υφιστάμενου καθεστώ-
τος παραμένουν αμετάβλητοι. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι επι-
μέρους τροποποιήσεις του εγκε-
κριμένου καθεστώτος δεν μεταβά-
λουν την κρίση της για τη συμβα-
τότητά του. Συνεπώς, το επίμαχο 
μέτρο είναι σύμφωνο με το Κεφά-
λαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισί-
ου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.102749 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202221/
SA_102749_B05ED280-0800-
C120-8652-
8D064B6C89A2_30_1.pdf 

Ελλάδα – έγκριση επαναθέσπισης 
και τροποποίησης καθεστώτος – 
εφημερίδες –  περιοδικά – πάρο-
χοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης 
– ραδιοφωνικοί σταθμοί – Προσω-
ρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊ-
ού (Κεφ. 3.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή την επαναθέσπιση του ε-
γκεκριμένου καθεστώς ενισχύσε-
ων για τη στήριξη των εφημερί-
δων, περιοδικών, παρόχων υπηρε-
σιών μέσων ενημέρωσης και ρα-
διοφωνικών σταθμών που πλήττο-
νται από την πανδημία του κορω-
νοϊού, το οποίο η Επιτροπή είχε 
εγκρίνει στις 27 Ιουλίου 2021 
(SA.63896). Επρόκειτο για ένα 
καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού 
προϋπολογισμού 20 εκατομμυρί-
ων ευρώ, με τη μορφή απαλλαγής 
των δικαιούχων από την υποχρέω-
ση καταβολής της συνεισφοράς 
τους στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό 
Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλι-
σης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ). Το 
εν λόγω καθεστώς τροποποιήθηκε 
ήδη μία φορά στις 12 Οκτωβρίου 
2021 (SA.100006) και έληξε στις 
31.12.2021.  

Με την επαναθέσπιση του καθε-
στώτος η Ελλάδα αποφάσισε να 
επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής 
του στους ηλεκτρονικούς παρό-
χους ενημέρωσης, συμπεριλαμβα-
νομένων των περιφερειακών επί-
γειων τηλεοπτικών σταθμών. 

Ακόμη, η Ελλάδα προέβη στις ε-
ξής τροποποιήσεις του προϊσχύ-
σαντος καθεστώτος: 

α) τα μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά 
δικαιούχο αυξάνεται στα 
2.300.000 ευρώ, 

β) ο συνολικός προϋπολογισμός 
του καθεστώτος αυξάνεται στα 
8.500.000 ευρώ, 

γ) η μέθοδος υπολογισμού του 
συνολικού ποσού της ενίσχυσης 
ανά δικαιούχο θα τροποποιηθεί, 
ώστε να συμπεριλάβει το 2021 
στα έτη βάσει των οποίων θα υπο-
λογιστεί η συνεισφορά ή η επι-
στροφή σε σχέση με πληρωμές 
στον ΕΔΟΕΑΠ. Σύμφωνα με το 
αρχικό καθεστώς, το ποσό της 
συνεισφοράς υπολογιζόταν με 
βάση την περίοδο αναφοράς 
2017-2020, 
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Έγκριση ιρλανδικού μέτρου για ιατρικές υπηρεσίες λόγω κορωνοϊού – 
SA.102557 

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

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.102557 
(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_3032 

Ιρλανδία – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – υπηρεσί-
ες παροχής έκτακτης ιατρικής 
περίθαλψης – Προσωρινό Πλαίσιο 
2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Ιρλανδία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋ-
πολογισμού 5 εκατομμυρίων ευ-
ρώ, για τη στήριξη των φιλανθρω-
πικών φορέων παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με 
ελικόπτερα (HEMS) στην Ιρλανδία 
που έχουν πληγεί λόγω της πανδη-
μίας του κορωνοϊού.  

Στόχος του ιρλανδικού καθεστώ-

τος είναι να αντιμετωπιστούν οι 
άμεσες ανάγκες ρευστότητας των 
επιλέξιμων δικαιούχων και να εξα-
σφαλιστεί η συνέχιση των δραστη-
ριοτήτων τους τόσο κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας όσο και μετά 
το πέρας αυτής.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. 
Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαι-
ούχο δεν θα υπερβαίνει τα 2,3 
εκατομμύρια ευρώ και θα κατα-
βληθεί το αργότερο έως τις 30 
Ιουνίου 2022. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

για την υιοθέτηση ευρυζωνικών 
υπηρεσιών που σχετίζονται με ήδη 
υπάρχουσες υποδομές.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.102127 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής, α-
φού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202223/
SA_102127_20A71881-0000-
CD64-AD15-
D4EAE0D050F9_42_1.pdf  

καθώς και οι εταιρίες πολιτικών 
μηχανικών, περιόρισαν τις υπαί-
θριες εργασίες τους, γεγονός που 
επηρέασε την προγραμματισμένη 
ανάπτυξη νέων υποδομών.  

Σημειώνεται ότι το μέτρο του 
2019 σχεδιάστηκε για να παρέχει 
περίπου 139.000 κουπόνια σε 
τελικούς χρήστες. Ωστόσο, μέχρι 
το τέλος Σεπτεμβρίου 2020 ενερ-
γοποιήθηκαν μόνο τα 13.552 
(που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
κάτω του 10% του αριθμού-
στόχου). Καθώς προχωρούσε η 
εφαρμογή του καθεστώτος, μέχρι 
τα τέλη Ιανουαρίου 2022 είχαν 
παραγγελθεί από τους παρόχους 
91.465 κουπόνια, που αντιστοι-
χούν σε 32,9 εκατομμύρια ευρώ 
(δηλαδή περίπου το 65,8% του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού). Κα-

τά τη νέα παράταση του καθεστώ-
τος θα μπορεί να γίνει χρήση του 
υπόλοιπου προϋπολογισμού (περί-
που 13 εκατομμύρια ευρώ), προ-
σφέροντας κουπόνια σε περίπου 
35.000 τελικούς χρήστες.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πα-
ράταση του καθεστώτος για σύ-
ντομη διάρκεια δεν έχει αδικαιο-
λόγητες αρνητικές επιπτώσεις 
στον ανταγωνισμό και το εμπόριο 
και, επομένως, το καθεστώς εξα-
κολουθεί να παραμένει συμβατό 
με απευθείας εφαρμογή του 
άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, στο 
μέτρο που οι Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τα ευρυζωνικά δί-
κτυα δεν καλύπτουν συγκεκριμένα 
μέτρα από την πλευρά της ζήτη-
σης, όπως προγράμματα κουπο-
νιών, με στόχο να δώσουν κίνητρα 

Έγκριση ιταλικού μέτρου για ναυτιλιακές εταιρίες λόγω κορωνοϊού – 
SA.100553 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. 
Προκειμένου να υπολογιστεί το 
ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιού-
χο, θα συγκριθούν τα έσοδά του 
μεταξύ 10 Μαρτίου και 30 Ιουνί-
ου 2020 με τα μέσα έσοδα που 
καταγράφηκαν κατά το ίδιο χρονι-

Ιταλία – έγκριση καθεστώτος – 
αποζημίωση μεγάλων ναυτιλιακών 
εταιριών λόγω κορωνοϊού – απευ-
θείας εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 
2β ΣΛΕΕ 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς ενισχύσεων λό-
γω κορωνοϊού, συνολικού προϋπο-

λογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ, 
με σκοπό την αποζημίωση μεγά-
λων ναυτιλιακών εταιριών για τις 
ζημίες που υπέστησαν κατά την 
περίοδο μεταξύ 10 Μαρτίου 2020 
και 30 Ιουνίου 2020 λόγω του 
κορωνοϊού και των συνεπακόλου-
θων ταξιδιωτικών περιορισμών 
που επιβλήθηκαν από τα κράτη.  
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 Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-
θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_22_3562 

κό διάστημα της προηγούμενης 
διετίας. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ιτα-
λικό μέτρο είναι κατάλληλο και 
αναγκαίο για να αντισταθμίσει τις 
ζημίες των δικαιούχων που συνδέ-
ονται άμεσα με την πανδημία, 
καθώς και ότι είναι αναλογικό, 
αφού η προβλεπόμενη αποζημίω-
ση δεν υπερβαίνει το ποσό που 
είναι απαραίτητο για την αποκα-

τάσταση των εν λόγω ζημιών.  

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 
επίμαχο μέτρο βάσει του άρθρου 
107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι 
το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού δεν καλύπτει μέτρα 
αποζημίωσης των επιχειρήσεων. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.100553 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 

Έγκριση κυπριακού καθεστώτος για τυροκόμους λόγω κορωνοϊού – SA.102885 

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

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.102885 
(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_3263 

Κύπρος – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – τυροκό-
μοι – Προσωρινό Πλαίσιο 2020 
λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1) 

Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 
890.000 ευρώ, για τη στήριξη των 
τυροκομείων λόγω των επιπτώσε-
ων από τα περιοριστικά μέτρα 
που εφαρμόστηκαν και εφαρμό-
ζονται στον τομέα της εστίασης 
εξαιτίας της πανδημίας του κορω-
νοϊού.  

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσης επιχορήγησης. Το 
ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιού-
χο δεν θα υπερβαίνει τις 200.000 
ευρώ και θα καταβληθεί το αργό-
τερο έως 30 Ιουνίου 2022. 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι 
όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως 
μεγέθους, οι οποίες διαθέτουν 
άδεια τυροκομίας και, κατά τις 30 
Σεπτεμβρίου 2021, έχουν απόθε-
μα τουλάχιστον 100.000 κιλών 
τυριού «χαλούμι». Στους δικαιού-
χους συγκαταλέγονται, επίσης, και 
μη τυροκομικές επιχειρήσεις που 
είχαν στην κατοχή τους τουλάχι-
στον 100.000 κιλά τυρί χαλούμι, 
το οποίο παρήχθη από αδειοδοτη-
μένη τυροκομική επιχείρηση για 
λογαριασμό τους. 

Στόχος του καθεστώτος είναι να 
αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανά-
γκες ρευστότητας των επιλέξιμων 
δικαιούχων και να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση των δραστηριοτήτων 
τους τόσο κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας όσο και μετά το πέρας 
αυτής.  

Έγκριση κυπριακού μέτρου αναστολής πληρωμών του ΦΠΑ λόγω κορωνοϊού – 
SA.102435 

βρίου 2021 το αργότερο. 

Στόχος του καθεστώτος είναι να 
ενισχύσει τη ρευστότητα των δι-
καιούχων και να τους βοηθήσει 
να συνεχίσουν τις δραστηριότητές 
τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο 
και μετά την πανδημία.  

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

Κύπρος – έγκριση καθεστώτος – 
αναστολή καταβολής ΦΠΑ – Προ-
σωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορω-
νοϊού (Κεφ. 3.9) 

Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
με τη μορφή αναστολής της κατα-
βολής του οφειλόμενου ΦΠΑ για 
τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί 
από την πανδημία όσον αφορά τις 
φορολογικές περιόδους που έλη-
γαν στις 31 Μαρτίου 2021, στις 
30 Απριλίου 2021 και στις 31 
Μαΐου 2021. Πιο συγκεκριμένα, 

το κοινοποιηθέν μέτρο απαλλάσ-
σει από τους κανονικά επιβαλλό-
μενους τόκους και πρόστιμα, σε 
περίπτωση καθυστέρησης κατα-
βολής του οφειλόμενου ΦΠΑ σε 
σχέση με αυτές τις φορολογικές 
περιόδους, υπό την προϋπόθεση, 
όμως, ότι οι σχετικές φορολογικές 
δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθε-
σμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του καθεστώτος ανέρχεται σε 20 
εκατομμύρια ευρώ και οι ενισχύ-
σεις θα χορηγηθούν από τις 10 
Μαΐου 2021 έως τις 10 Δεκεμ-
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https://ec.europa.eu/competition/
state_aid/cases1/202227/
SA_102435_C0039681-0000-
CB61-9ACE-
4A88B6057465_33_1.pdf 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.102453 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού της Επιτροπής,  
αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
τα περί απορρήτου. 

Έγκριση ρουμανικού μέτρου για τις κατασκευαστικές ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – 
SA.102830 

ένα μη επιστρεπτέο στοιχείο που 
ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο 
10% της αξίας της εγγυημένης 
χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος (μόνο για επενδυτικά 
δάνεια).  

Η συνολική ονομαστική αξία των 
εγγυήσεων θα ανέρχεται στο ποσό 
των 505,3 εκατομμυρίων ευρώ, 
ενώ το συνολικό ποσό που θα δια-
τεθεί για άμεσες επιχορηγήσεις 
θα ανέρχεται στο ποσό των 100,2 
εκατομμυρίων ευρώ. Επισημαίνε-
ται ότι η μέγιστη διάρκεια της εγ-
γύησης θα είναι 6 έτη, ενώ, σε ό,τι 
αφορά τις ενισχύσεις με τη μορφή 
άμεσων επιχορηγήσεων, το ποσό 
της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει 
τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ ανά 
δικαιούχο. Στο πλαίσιο και των 
δύο μέτρων, οι ενισχύσεις θα χο-
ρηγηθούν το αργότερο έως τις 30 
Ιουνίου 2022. 

Ρουμανία – έγκριση καθεστώτος 
– εγγυήσεις – άμεσες επιχορηγή-
σεις – ΜΜΕ στον κατασκευαστικό 
κλάδο – Προσωρινό Πλαίσιο 2020 
λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 
3.2) 

Η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋ-
πολογισμού 605 εκατομμυρίων 
ευρώ, για τη στήριξη, αφενός, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στον κα-
τασκευαστικό κλάδο και έχουν 
πληγεί άμεσα από την πανδημία 
του κορωνοϊού, αφετέρου δε, κα-
τασκευαστικών έργων μικρής κλί-
μακας εδαφικών διοικητικών ο-
ντοτήτων. 

Στόχος του καθεστώτος είναι η 
χρηματοδότηση για την υλοποίηση 
έργων για τη βελτίωση της ενερ-

γειακής απόδοσης, η παροχή κι-
νήτρων για επενδύσεις πράσινης 
ενέργειας και η επίτευξη των περι-
βαλλοντικών στόχων της χώρας. 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα λάβουν τη μορφή:  

α) εγγύησης για δάνεια (επεν-
δυτικά και κεφαλαίου κίνησης), η 
οποία θα καλύπτει έως και το 
90% των δανείων, και  

β) άμεσων επιχορηγήσεων που θα 
καλύπτουν την αμοιβή κινδύνου 
που σχετίζεται με τη χορηγηθείσα 
κρατική εγγύηση για ολόκληρη την 
περίοδο ισχύος της εγγύησης, το 
τέλος διαχείρισης για ολόκληρη 
την περίοδο διαθεσιμότητας της 
κρατικής εγγύησης, τους τόκους 
που οφείλονται από τους δικαιού-
χους της ενίσχυσης για μέγιστη 
περίοδο 24 μηνών από την ημερο-
μηνία χορήγησης του δανείου, και 

Έγκριση μαλτέζικου μέτρου για συνεταιρισμούς κρέατος λόγω κορωνοϊού – 
SA.102010 

κατάλληλο και αναλογικό και το 
ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφά-
λαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισί-
ου 2020 λόγω κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.102010 
(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_2772 

Μάλτα – έγκριση καθεστώτος – 
άμεσες επιχορηγήσεις – συνεται-
ρισμοί επεξεργασίας και εμπορίας 
χοιρινού κρέατος – Προσωρινό 
Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού 
(Κεφ. 3.1) 

Η Μάλτα κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσε- 
ων, συνολικού προϋπολογισμού 
200.000 ευρώ, για τη στήριξη των 
συνεταιρισμών που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα της επεξεργασί-
ας και εμπορίας χοιρινού κρέατος 
στη Μάλτα και το Γκόζο και επλή-
γησαν άμεσα από το ξέσπασμα 
του κορωνοϊού.  

Στόχος του καθεστώτος είναι να 
αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανά-

γκες ρευστότητας των επιλέξιμων 
δικαιούχων και να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση των δραστηριοτήτων 
τους τόσο κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας όσο και μετά το πέρας 
αυτής. 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 
καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 
για την αντιστάθμιση μέρους των 
λειτουργικών δαπανών των δικαι-
ούχων. 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 καθεστώς είναι αναγκαίο, 
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θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-
ρήτου. 

https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/
en/mex_22_3531 

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

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.102830 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-

Έγκριση ρουμανικού μέτρου για αγροτικές περιοχές λόγω κορωνοϊού – 
SA.103035 

ρώ ανά επιχείρηση που δραστη-
ριοποιείται στον τομέα της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας και τα 
2,3 εκατομμύρια ευρώ ανά επιχεί-
ρηση που δραστηριοποιείται σε 
άλλους τομείς. Στο πλαίσιο και 
των δύο υπομέτρων, οι ενισχύσεις 
θα χορηγηθούν το αργότερο έως 
τις 30 Ιουνίου 2022. 

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

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.103035 
(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/
es/mex_22_3531 

Ρουμανία – έγκριση καθεστώτος 
– εγγυήσεις – άμεσες επιχορηγή-
σεις – μικρές αστικές και αγροτι-
κές περιοχές – Προσωρινό Πλαί-
σιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 
3.1 και 3.2) 

Η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων 
λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋ-
πολογισμού 606 εκατομμυρίων 
ευρώ, με σκοπό τη στήριξη των 
επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν την 
έδρα τους σε μικρές αστικές και 
αγροτικές περιοχές και των οποί-
ων η λειτουργία έχει επηρεαστεί 
αρνητικά λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού.  

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι 
επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που 
δραστηριοποιούνται, μεταξύ 
άλλων, στους τομείς της γεωργίας, 
της αλιείας, της υδατοκαλλιέρ-
γειας και της βιομηχανίας τροφί-
μων. Βάσει του επίμαχου καθε-
στώτος, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι 
δικαιούνται να λάβουν: (α) εγγυή-
σεις που καλύπτουν έως και το 
90% του ποσού του δανείου για 
την πραγματοποίηση επενδύσεων 
και τη στήριξη των τρεχουσών 
δραστηριοτήτων τους, και (β) 

άμεσες επιχορηγήσεις που καλύ-
πτουν το πλήρες ποσό των αμοι-
βών κινδύνου και διαχείρισης για 
ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος της 
εγγύησης που αναφέρεται στο 
στοιχείο (α), τους εφαρμοστέους 
τόκους, καθώς και ένα μη επι-
στρεπτέο στοιχείο που ανέρχεται 
κατ’ ανώτατο όριο στο 10% της 
ονομαστικής αξίας του δανείου. 
Επισημαίνεται ότι η μέγιστη διάρ-
κεια της εγγύησης θα είναι 6 έτη.  

Στόχος του καθεστώτος είναι να 
αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανά-
γκες ρευστότητας των επιλέξιμων 
δικαιούχων και να εξασφαλιστεί η 
συνέχιση των δραστηριοτήτων 
τους τόσο κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας όσο και μετά το πέρας 
αυτής. Οι ενισχύσεις βάσει του 
επίμαχου καθεστώτος θα χορηγη-
θούν με τη μορφή άμεσων επιχο-
ρηγήσεων και εγγυήσεων για ε-
πενδυτικά δάνεια και δάνεια κε-
φαλαίου κίνησης. Ειδικότερα, σε 
ό,τι αφορά τις ενισχύσεις με τη 
μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, το 
ποσό της ενίσχυσης δεν θα υπερ-
βαίνει τις 290.000 ευρώ ανά επι-
χείρηση που δραστηριοποιείται 
στην πρωτογενή παραγωγή γεωρ-
γικών προϊόντων, τις 345.000 ευ-

Έγκριση μέτρου υπέρ της easyJet κατά την αναδιάρθρωση του ομίλου ΤΑΡ – 
SA.60165 

κει και η TAP Air Portugal. Η ενί-
σχυση εγκρίθηκε βάσει των Κα-
τευθυντηρίων Γραμμών για τη διά-
σωση και αναδιάρθρωση μη χρη-
ματοπιστωτικών προβληματικών 
επιχειρήσεων 2014 υπό τον όρο 
λήψης μέτρων για τον εξορθολογι-
σμό των εργασιών του Ομίλου 

Πορτογαλία – έγκριση ad hoc ενί-
σχυσης – εγκεκριμένο μέτρο ανα-
διάρθρωσης του Ομίλου TAP – 
παραχώρηση θέσεων προσγείω-
σης και απογείωσης – αεροπορι-
κή εταιρία easyJet – Κατευθυντή-
ριες Γραμμές για τη διάσωση και 
αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστω-

τικών προβληματικών επιχειρήσε-
ων 2014 

Στις 21 Δεκεμβρίου 2021, η Επι-
τροπή ενέκρινε πορτογαλική ενί-
σχυση αναδιάρθρωσης ύψους 
2,55 δισεκατομμυρίων ευρώ υπέρ 
του Ομίλου TAP, στον οποίο ανή-
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Ευρώπης και θεωρείται μια από 
τις μεγαλύτερες αεροπορικές ε-
ταιρείες στον κόσμο, διαθέτοντας 
στον στόλο της 308 αεροσκάφη 
τα οποία εκτελούν 927 δρομολό-
για σε 34 χώρες και 153 αερο-
δρόμια. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.60165 
(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_3783 

TAP, τη μείωση των δαπανών του 
και τον περιορισμό των στρεβλώ-
σεων του ανταγωνισμού (SA. 
60165) με συγκεκριμένα μέτρα, 
όπως ήταν η υποχρέωση της TAP 
Air Portugal να μεταφέρει έως και 
18 θέσεις προσγείωσης και απο-
γείωσης ανά ημέρα στο αεροδρό-
μιο της Λισαβόνας σε άλλον αερο-
μεταφορέα-ανταγωνι-στή της κα-
τόπιν επιλογής βάσει διαφανούς 
και αμερόληπτης διαδικασίας και 
υπό την προϋπόθεση έγκρισής του 
από την Επιτροπή.  

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ο 
διαχειριστής παρακολούθησης 
που ορίστηκε από τον Όμιλο TAP 
για την ορθή εκπλήρωση αυτής 
της δέσμευσης δημοσίευσε πρό-
σκληση υποβολής προτάσεων, 
στην οποία απάντησαν ορισμένοι 
ενδιαφερόμενοι μεταφορείς. Η 
Επιτροπή, επικουρούμενη από τον 
διαχειριστή παρακολούθησης, 
αξιολόγησε λεπτομερώς τις προ-

τάσεις που ελήφθησαν σε σχέση 
με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, 
αξιολόγησης και κατάταξης που 
ορίζονται στην απόφαση της Επι-
τροπής της 21ης Δεκεμβρίου 
2021. Με βάση αυτήν την αξιολό-
γηση, η Επιτροπή κατέταξε πρώτη 
την πρόταση της αεροπορικής 
εταιρίας easyJet για έως και 18 
ημερήσιες θέσεις προσγείωσης 
και απογείωσης στο αεροδρόμιο 
της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, η 
easyJet έχει πλέον προτεραιότητα 
να συνάψει με την TAP Air Portu-
gal τη συμφωνία για τη μεταφορά 
των θέσεων που θα της επιτρέψει 
να επεκτείνει τις δραστηριότητές 
της στο αεροδρόμιο της Λισαβό-
νας και να προσφέρει νέες πτή-
σεις στους καταναλωτές από τις 
30 Οκτωβρίου 2022. 

Σημειωτέον ότι η easyJet είναι μια 
ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρία 
χαμηλού κόστους με ηγετικές θέ-
σεις στα κύρια αεροδρόμια της 

Έγκριση επαναθέσπισης ιρλανδικού μέτρου για αλιείς λόγω Brexit – SA.102242 

τη χρηματοδότηση από το εν λόγω 
μέσο. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το εκ 
νέου θεσπιζόμενο καθεστώς πα-
ραμένει αναγκαίο, κατάλληλο και 
αναλογικό και, συνεπώς, το ενέ-
κρινε σύμφωνα με τις Κατευθυ-
ντήριες Γραμμές για την αλιεία 
και την υδατοκαλλιέργεια 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.102242 
(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/mex_22_2975 

Ιρλανδία – έγκριση καθεστώτος – 
αλιευτικός τομέας – Κατευθυντή-
ριες Γραμμές για την αλιεία και 
την υδατοκαλλιέργεια 2014 – 
Brexit 

Το 2021, η Ιρλανδία θέσπισε, στο 
πλαίσιο του Brexit και κατόπιν 
εγκριτικής απόφασης της Επιτρο-
πής, ένα καθεστώς ενισχύσεων 
προς αλιείς (SA.64035), το οποίο 
τροποποιήθηκε τον Οκτώβριο του 
2021 (SA.100045). Το καθεστώς 
αυτό είχε προϋπολογισμό 12,5 
εκατομμύρια ευρώ και έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2021.  

Η Ιρλανδία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή την επαναθέσπιση του εν 
λόγω καθεστώτος, αυξάνοντας 
τον αρχικό προϋπολογισμό του 
κατά 25 εκατομμύρια ευρώ και 
ορίζοντας νέα διάρκεια ισχύος 
έως τις 31 Οκτωβρίου 2022. Δι-
καιούχοι του μέτρου παραμένουν, 
όπως στο αρχικό καθεστώς, τα 
σκάφη που είναι νηολογημένα 

στην Ιρλανδία και υποχρεώνονται 
να διακόψουν προσωρινά τις αλι-
ευτικές τους δραστηριότητες λό-
γω του Brexit.  

Βάσει του επίμαχου καθεστώτος, 
θα χορηγηθούν άμεσες επιχορη-
γήσεις για την κάλυψη των ζημιών 
των δικαιούχων που προκαλού-
νται λόγω της προσωρινής παύσης 
της δραστηριότητάς τους. Η επι-
χορήγηση θα μεταφερθεί εν μέρει 
στο πλήρωμα των σκαφών. Κάθε 
επιλέξιμο σκάφος θα δικαιούται 
ενίσχυση για έως και δύο μήνες 
κατά την περίοδο μεταξύ Μαΐου 
και Οκτωβρίου 2022. Το μέτρο 
σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί 
στο πλαίσιο του Αποθεματικού 
Προσαρμογής στο Brexit (Brexit 
Adjustment Reserve), που δη-
μιουργήθηκε για τον μετριασμό 
των οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων του Brexit, με την 
επιφύλαξη έγκρισης σύμφωνα με 
τις ειδικές διατάξεις που διέπουν 
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Έγκριση ιταλικού μέτρου για εμπορευματικές μεταφορές – SA.101273 

θα συμβάλει στον συντονισμό των 
μεταφορών και θα διευκολύνει τη 
μετατόπιση των εμπορευματικών 
μεταφορών από το οδικό στο σι-
δηροδρομικό δίκτυο, σύμφωνα με 
τους στόχους της στρατηγικής της 
ΕΕ για τη βιώσιμη και έξυπνη κινη-
τικότητα και της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, χωρίς να 
προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλω-
ση του ανταγωνισμού. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 
ενέκρινε το επίμαχο μέτρο βάσει 
του άρθρου 93 ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.101273 
(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/
de/mex_22_3542  

Ιταλία – έγκριση καθεστώτος – 
διατροπικές εμπορευματικές με-
ταφορές – απευθείας εφαρμογή 
άρθρου 93 ΣΛΕΕ 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-
πή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 
συνολικού προϋπολογισμού 55 
εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η αγορά εξοπλι-
σμού χειρισμού που χρησιμοποιεί-
ται σε διατροπικούς λιμένες και 
τερματικούς σταθμούς. 

Το μέτρο αφορά όλους τους φο-
ρείς εκμετάλλευσης διατροπικών 
λιμένων και τερματικών σταθμών 
στην Ιταλία που αποτελούν μέρος 
του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μετα-
φορών (δίκτυο «ΔΕΔ-Μ») ή έχουν 
υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση 
για την ένταξή τους σε αυτό. Το 
καθεστώς θα διαρκέσει έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2026. 

Το επίμαχο καθεστώς αποτελεί 
μέρος του Εθνικού Σχεδίου της 
Ιταλίας για συμπληρωματικές ε-
πενδύσεις βάσει του ιταλικού Σχε-
δίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας με εθνικούς πόρους και στο-
χεύει στον εκσυγχρονισμό του 

διατροπικού εξοπλισμού (όπως 
είναι οι γερανογέφυρες ειδικού 
τύπου εκφόρτωσης εμπορευματο-
κιβωτίων και τα οχήματα στοίβα-
ξης και ελιγμών) σε λιμάνια και 
τερματικούς σταθμούς, προκειμέ-
νου οι εμπορευματικές μεταφο-
ρές να μετατοπιστούν από το οδι-
κό στο σιδηροδρομικό δίκτυο το 
οποίο αποτελεί πιο πράσινο τρόπο 
μεταφοράς. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κα-
θεστώς είναι απαραίτητο και ανα-
λογικό για τη στήριξη των συνδυα-
σμένων μεταφορών και για την 
προώθηση της χρήσης των σιδη-
ροδρομικών μεταφορών, οι οποί-
ες είναι λιγότερο ρυπογόνες από 
τις οδικές και μειώνουν την οδική 
συμφόρηση. Συνεπώς, έκρινε ότι 
το μέτρο θα είναι επωφελές τόσο 
για το περιβάλλον όσο και για την 
κινητικότητα. Επιπλέον, η Επιτρο-
πή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση έχει 
χαρακτήρα κινήτρου, καθώς οι 
δικαιούχοι δεν θα πραγματοποι-
ούσαν τις ίδιες επενδύσεις ελλεί-
ψει της δημόσιας στήριξης.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέλη-
ξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο 

Έγκριση ισπανικού μέτρου για μεταφορείς λόγω της ουκρανικής κρίσης  –  
SA.102613 

καιούχος δεν έχει εργαζομένους, 
η ενίσχυση συνίσταται σε ποσό 
που αντιστοιχεί σε έναν εργαζόμε-
νο. Για τις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται σε τομείς με εκτι-
μώμενη αύξηση της έντασης αερί-
ου χαμηλότερη από 12% (NACE 
17.1, 20.6 και 23.1), το ποσό της 
ενίσχυσης ανά εργαζόμενο ανά 
επιχείρηση ισούται με 2.600 ευ-
ρώ. Για τις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται σε τομείς με εκτι-
μώμενη αύξηση της έντασης του 
αερίου τουλάχιστον 12% (NACE 
23.2 και 23.3), το ποσό της ενί-
σχυσης ανά εργαζόμενο ανά επι-
χείρηση ισούται με 5.000 ευρώ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

Ισπανία – έγκριση καθεστώτος – 
εταιρίες οδικών μεταφορών – 
Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 
λόγω της επίθεσης της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1) 

Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς άμεσων επι-
χορηγήσεων, συνολικού προϋπο-
λογισμού 125 εκατομμυρίων ευ-
ρώ, λόγω της κρίσης που δημιουρ-
γήθηκε από την επίθεση της Ρωσί-
ας κατά της Ουκρανίας. 

Το μέτρο αφορά ενεργοβόρες 
επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέ-
θους και νομικής μορφής που 
δραστηριοποιούνται στην Ισπανία 
και λειτουργούσαν το 2021 και 

εξακολουθούν να είναι ενεργές 
κατά τη στιγμή της χορήγησης της 
ενίσχυσης στους τομείς: α) της 
παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού 
και χαρτονιού, β) της κατασκευής 
τεχνητών ινών, γ) της κατασκευής 
γυαλιού και προϊόντων γυαλιού, δ) 
της κατασκευής πυρίμαχων προϊ-
όντων και ε) της κατασκευής οικο-
δομικών υλικών από πηλό. 

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε 
δικαιούχο υπολογίζεται με βάση 
τον αριθμό των εργαζομένων που 
απασχολεί, όπως έχει δηλωθεί στο 
ισπανικό σύστημα κοινωνικής α-
σφάλισης κατά την ημερομηνία 
υιοθέτησης της σχετικής εθνικής 
νομοθετικής διάταξης. Εάν ο δι-
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Έγκριση σουηδικού καθεστώτος για μετανάστες και χρόνια ανέργους –  
SA.100209 

σεων εργοδοτών σχετικά με το 
σωστό επίπεδο μισθών για τις θέ-
σεις «εισόδου στην εργασία», 

γ) το μέτρο θα έχει σημαντικές 
θετικές κοινωνικές επιπτώσεις, 
όπως η βελτίωση της απασχολησι-
μότητας και η ένταξη στην αγορά 
εργασίας των εργαζομένων που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, 
χωρίς να προκαλούνται αδικαιο-
λόγητες αρνητικές επιπτώσεις 
στον ανταγωνισμό και το εμπόριο 
στην ΕΕ. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 
επίμαχο μέτρο σύμφωνα με την 
Ανακοίνωση για την απασχόληση 
εργαζομένων σε μειονεκτική θέση 
και εργαζομένων με αναπηρία 
2009. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.100209 
(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_3041  

Σουηδία – έγκριση  καθεστώτος – 
χρόνια άνεργοι – μετανάστες – 
Ανακοίνωση για την απασχόληση 
2009 

Η Σουδία κοινοποίησε στην Επι-
τροπή ένα καθεστώς αποζημίω-
σης για τους νεοαφιχθέντες μετα-
νάστες και τους μακροχρόνια α-
νέργους, έτσι ώστε να αποκτή-
σουν πρόσβαση στη σουηδική 
αγορά εργασίας. 

Οι ειδικές συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας για τις λεγόμενες θέσεις 
«εισόδου στην εργασία» μεταξύ 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και 
εργοδοτικών οργανώσεων θα κα-
θορίζουν μισθούς χαμηλότερους 
από τον κατώτατο μισθό που ισχύ-
ει βάσει των τακτικών συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας. Ο μηνιαίος 
μισθός για μια θέση πλήρους απα-
σχόλησης θα είναι περίπου 605 
ευρώ (6.392 SEK), ενώ σύμφωνα 
με τις τακτικές συλλογικές συμβά-
σεις φτάνει περίπου τα 1.320 με 
1.885 ευρώ (14.000 - 20.000 
SEK). 

Σύμφωνα με το καθεστώς, η ενί-
σχυση θα καταβάλλεται απευθεί-
ας στον εργαζόμενο, συμπληρώνο-
ντας τον μισθό που θα λαμβάνει 
βάσει των ειδικών συλλογικών 
συμβάσεων, έτσι ώστε το τελικό 
του εισόδημα να αντιστοιχεί στον 
κατώτατο μισθό που καθορίζεται 
με την ισχύουσα τακτική συλλογι-
κή σύμβαση. Επιπλέον, οι εν λόγω 
εργαζόμενοι θα λάβουν σύνταξη 

γήρατος με τη μορφή κρατικής 
εισφοράς ίσης με το 10,21% της 
αποζημίωσης που καταβάλλεται 
στον εργαζόμενο. Στο πλαίσιο του 
καθεστώτος, οι συμβάσεις εργασί-
ας θα έχουν μέγιστη διάρκεια 24 
μηνών και θα πρέπει να οδηγούν 
σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Η 
Σουηδία θα θεσπίσει μηχανι-
σμούς, ώστε να διασφαλισθεί ότι 
το εν λόγω καθεστώς δεν θα χρη-
σιμοποιηθεί από τους εργοδότες 
προς τον σκοπό μείωσης των ερ-
γοδοτικών τους δαπανών και ως 
μέσο αντικατάστασης των κανονι-
κών συμβάσεων εργασίας. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

α) το καθεστώς είναι απαραίτητο 
και κατάλληλο για την παροχή 
κινήτρων στους εργοδότες να 
προσλαμβάνουν νεοαφιχθέντες 
μετανάστες και μακροχρόνια α-
νέργους, 

β) η ενίσχυση είναι αναλογική, 
παρόλο που το καθεστώς επιτρέ-
πει εντάσεις ενίσχυσης έως και 
66% των επιλέξιμων δαπανών 
(δηλαδή άνω του 50% που τίθεται 
ως όριο στην Ανακοίνωση για την 
απασχόληση 2009), καθώς η Επι-
τροπή θεώρησε ότι στην πλειονό-
τητα των περιπτώσεων οι εντάσεις 
θα βείσκονται κοντά στο 50%. 
Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι οι υψηλότερες εντάσεις ενί-
σχυσης προκύπτουν από ευρείες 
διαπραγματεύσεις μεταξύ συνδι-
καλιστικών οργανώσεων και ενώ-

τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases1/202225/
SA_102613_A03D5C81-0000-
CD68-9B41-
26C2EABFD73C_56_1.pdf  

σχυση βάσει του καθεστώτος δεν 
θα υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ 
ανά δικαιούχο και θα χορηγηθεί 
το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρί-
ου 2022. Ως εκ τούτου, η Επιτρο-
πή έκρινε ότι το επίμαχο καθε-
στώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο 
και αναλογικό και το ενέκρινε 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 
2022. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 
απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 
αριθμό υπόθεσης SA.102613 
(2022) στο Μητρώο Κρατικών 
Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής, α-
φού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

αντιρρήσεων – Προσωρινό Πλαί-
σιο 2020 λόγω κορωνοϊού – από-
κλιση από ορισμένες απαιτήσεις 
του Προσωρινού Πλαισίου – σοβα-
ρή διαταραχή στην οικονομία κρά-
τους μέλους  

Νομικό Ζήτημα 

Το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 
κορωνοϊού εγκρίθηκε κάτω από 
εξαιρετικά επείγουσες συνθήκες, 
οπότε δεν ήταν δυνατόν να προ-
βλεφθούν εξαρχής όλα τα μέτρα 
που θα μπορούσαν να λάβουν τα 
κράτη μέλη. Συνεπώς, η Επιτροπή 
νόμιμα παρέκκλινε από τις προ-
βλέψεις του σε ορισμένες περι-
πτώσεις, προκειμένου να λάβει 
υπόψη της τις ιδιαίτερες συνθή-
κες που χαρακτήριζαν ορισμένα 
μέτρα, όπως το φινλανδικό μέτρο 
ανακεφαλαιοποίησης της Finnair. 

 

 

ΔΕΕ C-99/21 P, Danske Slag-
termestre/Επιτροπή, 30.06.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναίρεσης – κρατικές ενι-
σχύσεις – καθεστώς εισφορών για 
συλλογή λυμάτων – απόφαση με 
την οποία διαπιστώνεται η μη 
ύπαρξη ενίσχυσης – παραδεκτό – 
ενεργητική νομιμοποίηση – 
άμεσος επηρεασμός τρίτου μέ-
ρους 

Νομικό Ζήτημα 

Για την παραδεκτή άσκηση προ-
σφυγής ακύρωσης κατά απόφα-
σης της Επιτροπής με την οποία 
εγκρίνεται ένα εθνικό μέτρο ενί-
σχυσης, αρκεί ο προσφεύγων να 
εκθέτει κατά τρόπο πειστικό το 
ενδεχόμενο να περιέλθει εκ πρώ-
της άποψης σε μειονεκτική θέση 
από άποψη ανταγωνισμού, χωρίς 
να απαιτείται να αποδείξει επα-
κριβώς το εύρος της νόθευσης 
του ανταγωνισμού, ώστε να πλη-
ρούται η προϋπόθεση του άμεσου 
επηρεασμού του από την απόφα-
ση της Επιτροπής. 

ΓεΔΕΕ Τ-577/20, Ryanair/Επι-
τροπή (Condor), 18.05.2022   

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – τομέας αε-
ρομεταφορών – χορήγηση κρατι-
κού δανείου – αεροπορική εταιρία 
Condor Flugdienst – απόφαση 
που κηρύσσει την ενίσχυση συμ-
βατή Κατευθυντήριες Γραμμές για 
τη διάσωση και αναδιάρθρωση 
προβληματικών μη χρηματοπιστω-
τικών επιχειρήσεων 2014 – αυ-
θαίρετη κατανομή του κόστους 
εντός του ομίλου – κίνδυνος δια-
ταραχής της παροχής μιας σημα-
ντικής υπηρεσίας 

Νομικό Ζήτημα 

Μια επιχείρηση δικαιούται να λά-
βει ενίσχυση διάσωσης, όταν υ-
πάρχει κίνδυνος διαταραχής στην 
παροχή σημαντικής υπηρεσίας 
που δύσκολα μπορεί να αντικατα-
σταθεί από άλλη, βάσει του σημεί-
ου 44β των Κατευθυντήριων 
Γραμμών για τη διάσωση και ανα-
διάρθρωση μη χρηματοπιστωτι-
κών προβληματικών επιχειρήσεων 
2014, χωρίς να απαιτείται επιπλέ-
ον η επιχείρηση αυτή να διαδρα-
ματίζει βασικό συστημικό ρόλο 
στην οικονομία του οικείου κρά-
τους μέλους ή να είναι επιφορτι-
σμένη με ΥΓΟΣ. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-601/20, Tirrenia di navi-
gazione/Επιτροπή, 18.05.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – τομέας θα-
λάσσιων μεταφορών – αποζημίω-
ση ΥΓΟΣ – όμιλος Adriatica – από-
φαση που κηρύσσει την ενίσχυση 
παράνομη και μη συμβατή – ε-
μπορική σύμπραξη – πολιτική τι-
μών 

Νομικό Ζήτημα 

Υπάρχει σαφής αντίφαση μεταξύ 
του στόχου που επιδιώκει μία σύ-
μπραξη (καρτέλ), όπως είναι, με-
ταξύ άλλων, η αύξηση των εφαρ-

μοζόμενων τιμών στους κατανα-
λωτές σε σχέση με την τιμή της 
αγοράς, και του στόχου που επι-
διώκει η αποζημίωση ΥΓΟΣ, δηλα-
δή να διατηρηθούν οι τιμές προ-
σβάσιμες στους χρήστες της σχε-
τικής δημόσιας υπηρεσίας. Συνε-
πώς, η ύπαρξη σύμπραξης μπορεί 
να επηρεάσει το ύψος της αποζη-
μίωσης ΥΓΟΣ και να την καταστή-
σει μη συμβατή κρατική ενίσχυση. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-363/19 & Τ-456/19,  
Ηνωμένο Βασίλειο/Επιτροπή, 
08.06.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – φορολογικό 
καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου – πολυεθνικές εταιρίες – από-
φαση που κηρύσσει την ενίσχυση 
παράνομη και μη συμβατή – απο-
φάσεις τύπου “tax rulings” – Ελεγ-
χόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες – 
επιλεκτικότητα 

Νομικό Ζήτημα 

Ένα σύνολο ειδικών φορολογικών 
κανόνων, όπως είναι η φορολόγη-
ση των κερδών  μιας Ελεγχόμενης 
Αλλοδαπής Εταιρίας, μπορεί να 
αποτελέσει το σύστημα αναφο-
ράς. εφόσον βασίζεται σε μια ξε-
χωριστή λογική από αυτήν του 
γενικού φορολογικού συστήματος 
και μπορεί να αποσπαστεί από 
αυτό, είτε εισάγοντας εξαίρεση 
από αυτό είτε λειτουργώντας ως 
προέκτασή του. 

 

 

ΓεΔΕΕ T-657/20, Ryanair/Επι-
τροπή (Finnair II, Covid-19), 22. 
06.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – τομέας αε-
ρομεταφορών – ενίσχυση λόγω 
κορωνοϊού – αεροπορική εταιρία 
Finnair – μέτρο ανακεφαλαιοποίη-
σης – απόφαση περί μη προβολής 



 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 4/2016 Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2022 

 

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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