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ρινού Πλαισίου Κρίσης 
2022 λόγω της επίθεσης 
της Ρωσίας κατά της Ου-

κρανίας 

Πίνακας αποτελεσμάτων 
(Scoreboard) για κρατικές 

ενισχύσεις 2021 

Έγκριση δεύτερου ΣΕΚΕΕ 
για την αξιακή αλυσίδα 

υδρογόνου 

Ελληνική ad hoc ενίσχυση 
για διαχείριση αποβλήτων 

βάσει ΓΑΚ  

Ελληνικά καθεστώτα βά-

σει ΓΑΚ: 

στους τομείς της μετα-
ποίησης και του εφο-

διασμού 

για τουριστικές επενδύ-

σεις 

Ελληνικά καθεστώτα απο-
ζημίωσης λόγω θεομη-

νιών: 

βάσει του ΓΑΚ 651/ 

2014 

στον αγροτικό τομέα 
βάσει του Καν. 

702/2014  

στον τομέα της αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας 
βάσει του Καν. 

1388/2014 

Τροποποίηση ελληνικού 
μέτρου για φαρμακευτι-

κές δαπάνες βάσει ΓΑΚ  

Έγκριση ελληνικού μέτρου 
για εφημερίδες λόγω της 

ουκρανικής κρίσης   

Έγκριση ελληνικού μέ-
τρου για την ενέργεια 
λόγω της ουκρανικής 

κρίσης  

Έγκριση ελληνικού μέ-
τρου για αποθήκευση 

φυσικού αερίου  

Έγκριση ιταλικού μέτρου 
για την αλυσίδα αξίας 

ημιαγωγών  

Έγκριση γερμανικού 
μέτρου για βιώσιμο χά-

λυβα  

Έγκριση σλοβακικών 
μέτρων για μείωση της 

χρήσης άνθρακα  

Έγκριση δανικού μέτρου 
για εκτροφείς βιζόν λό-

γω κορωνοϊού  

Έγκριση ιταλικού μέτρου 
επενδυτικών ενισχύσεων 

λόγω κορωνοϊού  

Έγκριση γερμανικού 
μέτρου για αποθεματικό 
λιγνίτη λόγω της ουκρα-

νικής κρίσης  

Έγκριση φινλανδικού 
μέτρου για παραγωγούς 
και προμηθευτές ηλε-
κτρικής ενέργειας λόγω 

της ουκρανικής κρίσης  

Έγκριση πολωνικού μέ-
τρου εξυγίανσης της 

Getin Noble Bank  

Έγκριση ισπανικού μέ-
τρου για ευρυζωνικά 
δίκτυα σε αγροτικές 

περιοχές  

Πρόσφατη νομολογία 
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατι-

κές ενισχύσεις 

Έγκριση νέου Πλαισίου ΕΑΚ 2022 

προτεραιότητες πολιτικής της 

ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πρά-

σινη Συμφωνία και οι βιομη-

χανικές και ψηφιακές στρα-

τηγικές.  

Μετά την ολοκλήρωση της 

δημόσιας διαβούλευσης και, 

αφού η Επιτροπή έλαβε υπό-

ψη της τις παρατηρήσεις των 

ενδιαφερόμενων μερών, απο-

φάσισε να εγκρίνει νέο Πλαί-

σιο ΕΑΚ 2022, συμπεριλαμ-

βάνοντας τις εξής τροποποιή-

σεις/προσθήκες σε σχέση με 

το προϊσχύσαν Πλαίσιο ΕΑΚ 

2014: 

βελτίωση και επικαιροποί-

ηση των ισχυόντων ορισμών 

για τις έννοιες των δραστη-

ριοτήτων έρευνας και ανά-

πτυξης που είναι επιλέξιμες 

για ενίσχυση, ειδικά όσον 

αφορά τις ψηφιακές τεχνολο-

Νέο Πλαίσιο ΕΑΚ – πράσινη 

και ψηφιακή μετάβαση – 

έλεγχος καταλληλότητας (“fit-

ness check”) 

Στο πλαίσιο του ελέγχου    

καταλληλότητας (“fitness 

check”) των υφιστάμενων 

κανόνων κρατικών ενισχύσε-

ων που δρομολογήθηκε από 

το 2019, η Επιτροπή διεξήγα-

γε εκτενείς διαβουλεύσεις με 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

σχετικά με την αναθεώρηση 

του Πλαισίου ΕΑΚ 2014, με 

σκοπό: i) την απλούστευση 

και την αποτύπωση της πεί-

ρας που αποκτήθηκε από την 

εφαρμογή του Πλαισίου από 

το 2014 έως σήμερα, ii) τη 

λήψη υπόψη των ρυθμιστι-

κών, οικονομικών και τεχνο-

λογικών εξελίξεων και iii) την 

ευθυγράμμιση των σχετικών 

κανόνων με τις τρέχουσες 
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νων ώστε να διευκολυνθεί η πρα-

κτική εφαρμογή του Πλαισίου ΕΑΚ 

και να μειωθεί ο ενδεχόμενος υ-

περβολικός διοικητικός φόρτος 

για τις επιχειρήσεις και τις δημό-

σιες αρχές. Για παράδειγμα, οι 

νέοι κανόνες εισάγουν έναν α-

πλουστευμένο μηχανισμό για τον 

καθορισμό των έμμεσων δαπανών 

των έργων έρευνας και ανάπτυξης 

που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/ip_22_6233  

γίες, καθώς και δραστηριότητες 

που σχετίζονται με την ψηφιοποίη-

ση (π.χ. υπερυπολογιστική, κβαντι-

κές τεχνολογίες, τεχνολογία αλυσί-

δων συστοιχιών (blockchain), τε-

χνητή νοημοσύνη, ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο, μαζικά δεδομένα 

και νεφοϋπολογιστική ή υπολογι-

στική παρυφών), με σκοπό την 

παροχή ασφάλειας δικαίου στα 

κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμε-

να μέρη, διευκολύνοντας, παράλ-

ληλα, τις επενδύσεις για ΕΑΚ που 

θα επιτρέψουν τον ψηφιακό μετα-

σχηματισμό στην ΕΕ· 

παροχή δημόσιας στήριξης για 

υποδομές δοκιμών και πειραματι-

σμού, που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη, τη δοκιμή και την ανα-

βάθμιση τεχνολογιών, η οποία θα 

διευκολύνει περαιτέρω την ταχεία 

ανάπτυξη και τελική εφαρμογή 

πρωτοποριακών και ρηξικέλευθων 

τεχνολογιών, ιδίως από μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, ενθαρρύνο-

ντας την πράσινη και την ψηφιακή 

μετάβαση της οικονομίας της ΕΕ 

και συμβάλλοντας στο νέο ευρω-

παϊκό θεματολόγιο καινοτομίας· 

απλούστευση ορισμένων κανό-

Αναθεώρηση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της ουκρανικής κρί-

σης 

«εκκαθαριστικό μέλος» (δηλ. επι-

χείρηση η οποία συμμετέχει σε 

κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και 

ευθύνεται για την εκπλήρωση των 

οικονομικών υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τη συμμετοχή 

αυτή) ως χρηματοοικονομική εξα-

σφάλιση, σύμφωνα με τον κατ’ 

εξουσιοδότηση Καν. 153/2013 

για την εφαρμογή του Καν. 

648/2012 όσον αφορά τα ρυθμι-

στικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με 

τις απαιτήσεις για τους κεντρι-

κούς αντισυμβαλλομένους· 

δ) αυξάνεται η ευελιξία και οι δυ-

νατότητες στήριξης για τις επιχει-

ρήσεις που πλήττονται από την 

αύξηση του ενεργειακού κόστους, 

με την επιφύλαξη διασφαλίσεων. 

Τα κράτη μέλη θα έχουν το δικαί-

ωμα να υπολογίζουν τη στήριξη με 

βάση είτε την προηγούμενη είτε 

την τρέχουσα κατανάλωση, λαμ-

βάνοντας υπόψη την ανάγκη να 

διατηρηθούν ανέπαφα τα κίνητρα 

της αγοράς για μείωση της κατα-

νάλωσης ενέργειας και για τη δια-

σφάλιση της συνέχειας των οικο-

νομικών δραστηριοτήτων. Επιπλέ-

ον, τα κράτη μέλη μπορούν να 

παρέχουν στήριξη με μεγαλύτερη 

ευελιξία, μεταξύ άλλων και σε 

ιδιαίτερα πληττόμενους ενεργοβό-

ρους τομείς, με την επιφύλαξη 

διασφαλίσεων για την αποφυγή 

υπεραντιστάθμισης· 

Αναθεώρηση Προσωρινού Πλαισί-

ου Κρίσης (ΠΠΚ) 2022 – επίθεση 

της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας – 

παράταση λήξης ισχύος – αύξηση 

μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης – 

ενεργοβόρες επιχειρήσεις – Κανο-

νισμός 2022/1854 – αποσαφήνι-

ση μέτρων ανακεφαλαιοποίησης – 

νέα μέτρα ενίσχυσης 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατη-

ρήσεις που ελήφθησαν από τα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο έρευνας 

και στοχευμένων διαβουλεύσεων 

για την τροποποίηση του Προσω-

ρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω 

της επίθεσης της Ρωσίας κατά 

της Ουκρανίας που πραγματοποι-

ήθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2022 

και στις 25 Οκτωβρίου 2022, και 

υπό το πρίσμα του πρόσφατου 

Κανονισμού 2022/1854 για την 

αντιμετώπιση των υψηλών τιμών 

ενέργειας και της πρότασης της 

Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση 

νέου Κανονισμού για την αντιμε-

τώπιση των υψηλών τιμών φυσι-

κού αερίου στην ΕΕ και την κατο-

χύρωση της ασφάλειας του εφο-

διασμού τον φετινό χειμώνα, η 

Επιτροπή αποφάσισε να τροποποι-

ήσει για δεύτερη φορά το Προσω-

ρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022, εκδί-

δοντας νέα Ανακοίνωση που το 

αντικαθιστά εξ ολοκλήρου με το 

αναθεωρημένο Πλαίσιο το οποίο 

περιλαμβάνει, ειδικότερα, τις εξής 

τροποποιήσεις: 

α) όλα τα προβλεπόμενα στο ΠΠΚ 

μέτρα παρατείνονται έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2023· 

β) αυξάνονται τα ανώτατα όρια 

που έχουν καθοριστεί για τα πε-

ριορισμένα ποσά ενίσχυσης στο 

ποσό των 250.000 ευρώ και των 

300.000 ευρώ για τις επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς της γεωργίας, και 

της αλιείας και υδατοκαλλιέρ-

γειας, αντίστοιχα, και στο ποσό 

των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-

νται σε όλους τους άλλους τομείς· 

γ) εισάγεται πρόσθετη ευελιξία για 

τη στήριξη της ρευστότητας των 

επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας 

στον τομέα της ενέργειας για τις 

εμπορικές τους δραστηριότητες. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με 

την επιφύλαξη αυστηρών διασφα-

λίσεων, τα κράτη μέλη μπορούν 

να παρέχουν εγγυήσεις που υπερ-

βαίνουν το 90% του ποσού κάλυ-

ψης, όταν παρέχονται απευθείας 

στον «κεντρικό αντισυμβαλλόμε-

νο» (νομικό πρόσωπο που παρεμ-

βάλλεται μεταξύ αντισυμβαλλομέ-

νων σε συμβάσεις που αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 

μία ή περισσότερες χρηματοπι-

στωτικές αγορές και το οποίο ανα-

λαμβάνει τον ρόλο αγοραστή 

έναντι κάθε πωλητή και πωλητή 

έναντι κάθε αγοραστή) ή το 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6233
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6233
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6233
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– οι ενισχύσεις που χορηγούνται 

βάσει των Κεφαλαίων 2.5 και 2.6 

του προηγούμενου ΠΠΚ δεν μπο-

ρούν να σωρευθούν με τις ενισχύ-

σεις που χορηγούνται βάσει των 

αντίστοιχων τμημάτων του αναθε-

ωρημένου ΠΠΚ, εφόσον αφορούν 

τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. 

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει όλα 

τα τμήματα του αναθεωρημένου 

ΠΠΚ 2022 πριν από την 31η Δε-

κεμβρίου 2023 και ανάλογα με 

τις διεθνείς εξελίξεις και εφόσον 

το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να πα-

ράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις 

σχετικά με συγκεκριμένα σημεία 

της προσέγγισής της. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/ip_22_6468 

ε) εισάγονται νέα μέτρα που απο-

σκοπούν στη στήριξη της μείωσης 

της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας 

(Κεφάλαιο 2.7), σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 2022/1854 για την 

αντιμετώπιση των υψηλών τιμών 

ενέργειας· 

στ) αποσαφηνίζονται τα κριτήρια 

για την αξιολόγηση των μέτρων 

στήριξης της ανακεφαλαιοποίη-

σης. Ειδικότερα, η εν λόγω στήρι-

ξη θα πρέπει να είναι i) αναγκαία, 

κατάλληλη και αναλογική, ii) να 

περιλαμβάνει επαρκή αμοιβή για 

το κράτος, και iii) να συνοδεύεται 

από κατάλληλα μέτρα για τη δια-

τήρηση του ανταγωνισμού, συμπε-

ριλαμβανομένης της απαγόρευ-

σης διανομής μερισμάτων, πληρω-

μής μπόνους και πραγματοποίη-

σης εξαγορών. 

Σημειωτέον ότι, επειδή το αναθεω-

ρημένο ΠΠΚ 2022 εφαρμόζεται 

σε όσες ενισχύσεις κοινοποιού-

νται από την ημερομηνία έναρξης   

ισχύος του, δηλαδή από την 28η 

Οκτωβρίου 2022 και εφεξής, δι-

ευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

– οι ενισχύσεις που χορηγούνται 

βάσει των Κεφαλαίων 2.1 έως 2.3 

του προηγούμενου ΠΠΚ και οι 

ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει 

των αντίστοιχων τμημάτων του 

αναθεωρημένου Πλαισίου δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν σε κα-

μία χρονική στιγμή τα ανώτατα 

όρια ενίσχυσης που ορίζονται στα 

αντίστοιχα τμήματα της νέας Ανα-

κοίνωσης,  

– οι ενισχύσεις που χορηγούνται 

βάσει του Κεφαλαίου 2.4 του 

προηγούμενου Προσωρινού Πλαι-

σίου Κρίσης και οι ενισχύσεις που 

χορηγούνται βάσει του αναθεωρη-

μένου Πλαισίου δεν μπορούν να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ενί-

σχυσης που ορίζει η τελευταία για 

την ίδια επιλέξιμη περίοδο, 

Πίνακας αποτελεσμάτων (Scoreboard) για τις κρατικές ενισχύσεις 2021 

Όσον αφορά τις δαπάνες κρατι-

κών ενισχύσεων για στόχους που 

δεν σχετίζονται με την κρίση του 

κορωνοϊού διαπιστώθηκε ότι: 

οι δαπάνες αυτές παρέμειναν 

εντός των προ της πανδημίας ορί-

ων. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν 

κατά 9,12 δισεκατομμύρια ευρώ 

σε σύγκριση με το 2019. Η αύξη-

ση αυτή, μολονότι είναι χαμηλότε-

ρη από εκείνη που παρατηρήθηκε 

το 2019 σε σχέση με το 2018 

(13,44 δισ. ευρώ), συνάδει με τη 

μέση ετήσια αύξηση που κατα-

γράφηκε την περίοδο 2015-2019 

(9,80 δισ. ευρώ ετησίως)· 

όπως και κατά τα προηγούμε-

να έτη, έτσι και το 2020, η προ-

στασία του περιβάλλοντος και η 

εξοικονόμηση ενέργειας αποτε-

λούν τους στόχους πολιτικής που 

δεν σχετίζονται με την κρίση για 

τους οποίους οι δαπάνες των κρα-

τών μελών είναι σημαντικά μεγα-

λύτερες (77 δισ. ευρώ), ακολου-

θούμενες από την περιφερειακή 

ανάπτυξη (18,30 δισ. ευρώ) και 

την έρευνα και ανάπτυξη, συμπε-

Πίνακας αποτελεσμάτων (Score-

board) για κρατικές ενισχύσεις 

2021 – δημοσίευση – δαπάνες 

κρατών μελών για κρατικές ενι-

σχύσεις – πανδημία του κορωνοϊ-

ού  

Ο ετήσιος Πίνακας αποτελεσμά-

των (Scoreboard) για τις κρατικές 

ενισχύσεις παρέχει ολοκληρωμένη 

επισκόπηση των δαπανών της ΕΕ 

για κρατικές ενισχύσεις με βάση 

τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα 

κράτη μέλη. 

Ο  Πίνακας αποτελεσμάτων του 

2021 περιλαμβάνει τις δαπάνες 

για ενισχύσεις που πραγματοποιή-

θηκαν από τα 27 κράτη μέλη της 

ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 

το 2020. Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 

έδειξε ότι το 2020 τα κράτη μέλη 

και το Ηνωμένο Βασίλειο δαπάνη-

σαν 384,33 δισ. ευρώ, δηλαδή 

περίπου 2,43 % του συνδυασμέ-

νου ΑΕΠ τους για το 2020, σε 

κρατικές ενισχύσεις για όλους 

τους στόχους, εξαιρουμένων των 

ενισχύσεων στους σιδηροδρόμους 

και στις υπηρεσίες γενικού οικονο-

μικού συμφέροντος. Ενώ οι συνο-

λικές δαπάνες για τα μέτρα που 

σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 

ανήλθαν σε 227,97 δισ. ευρώ 

(περίπου 59 % των συνολικών δα-

πανών για κρατικές ενισχύσεις), η 

δημόσια στήριξη για άλλα μέτρα, 

που δεν σχετίζονται με την πανδη-

μία του κορωνοϊού, ανήλθε στα 

156,36 δισ. ευρώ (περίπου 41 % 

των συνολικών δαπανών). 

Όσον αφορά τις δαπάνες για κρα-

τικές ενισχύσεις λόγω του κορω-

νοϊού, η Πολωνία και η Ελλάδα 

είναι τα κράτη μέλη με το μεγαλύ-

τερο μερίδιο δαπανών για κρατι-

κές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού σε 

σχέση με το εθνικό ΑΕΠ του 2020 

(3,8% και 3,6% αντίστοιχα), ακο-

λουθούμενες από τη Μάλτα (3%), 

τη Σλοβενία (2,5%), την Ουγγαρία 

(2,1%) και τη Γερμανία (1,9%). Η 

Ιρλανδία (0,2%) και η Σουηδία 

(0,2%) είναι τα κράτη μέλη με τις 

μικρότερες δαπάνες σε σχετικούς 

όρους, ακολουθούμενες από τη 

Φινλανδία (0,3%), το Βέλγιο 

(0,4%) και την Ολλανδία (0,58%). 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6468
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κατά κατηγορία, μολονότι αυξήθη-

κε το 2020 (2091 μέτρα το 2020, 

1815 μέτρα το 2019), αντιπροσω-

πεύει χαμηλότερο μερίδιο του 

συνόλου των νέων μέτρων σε σύ-

γκριση με τα προηγούμενα έτη (τα 

νέα μέτρα που απαλλάσσονται 

κατά κατηγορία αντιπροσώπευαν 

+98,8% των συνολικών νέων μέ-

τρων το 2019). Αυτό συνδέεται με 

τη μεγάλη αύξηση των μέτρων για 

τη νόσο COVID-19 που κοινοποιή-

θηκαν το 2020. Οι δαπάνες στο 

πλαίσιο των μέτρων του ΓΑΚ 

651/2014 αυξήθηκαν το 2020 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 

αν και με βραδύτερο ρυθμό απ' 

ό,τι τα δύο προηγούμενα έτη. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/ip_22_5369  

ριλαμβανομένης της καινοτομίας 

(16,40 δισ. ευρώ)· 

σε σύγκριση με το 2019, οι 

συνολικές δαπάνες για έργα που 

συγχρηματοδοτούνται από κονδύ-

λια της ΕΕ και από εθνικούς πό-

ρους αυξήθηκαν από περίπου 

14,85 δισεκατομμύρια ευρώ το 

2019 σε περίπου 17,83 δισεκα-

τομμύρια ευρώ το 2020, σημειώ-

νοντας αύξηση κατά 2,98 δισεκα-

τομμύρια ευρώ (+20%), η οποία 

είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

ετήσια αύξηση που παρατηρήθη-

κε κατά τα δύο προηγούμενα έτη 

(+3% το 2019 και +9% το 2018). 

Το ποσό αυτό προστίθεται στα 

άνευ προηγουμένου ποσά τα οποί-

α δαπανήθηκαν για συγχρηματο-

δοτούμενα μέτρα που σχετίζονται 

με τη νόσο COVID-19 (12,95 δισ. 

ευρώ), με αποτέλεσμα οι συνολι-

κές συγχρηματοδοτούμενες δαπά-

νες για κρατικές ενισχύσεις να 

ανέρχονται στο ποσό ρεκόρ των 

30,78 δισ. ευρώ το 2020· 

ακολουθώντας την ίδια τάση 

με τα προηγούμενα έτη, τα κράτη 

μέλη χρησιμοποιούν όλο και πε-

ρισσότερο τον Γενικό Κανονισμό 

Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΑΚ) 

651/2014, ο οποίος προβλέπει τη 

δυνατότητα εφαρμογής ορισμέ-

νων μέτρων με περιορισμένο αντί-

κτυπο στην εσωτερική αγορά χω-

ρίς προηγούμενη έγκριση της Επι-

τροπής, καθώς και άλλες τομεα-

κές απαλλαγές κατά κατηγορία 

(δηλαδή τον κανονισμό απαλλα-

γής κατά κατηγορία στον γεωργι-

κό τομέα και τον κανονισμό απαλ-

λαγής κατά κατηγορία στον τομέα 

της αλιείας). Το 2020, το 79% των 

νέων μέτρων κρατικών ενισχύσε-

ων εφαρμόστηκαν βάσει των κα-

νονισμών απαλλαγής κατά κατη-

γορία. Ο απόλυτος αριθμός των 

νέων μέτρων που απαλλάσσονται 

Έγκριση δεύτερου ΣΕΚΕΕ για την αξιακή αλυσίδα υδρογόνου 

ρείες που δραστηριοποιούνται σε 

ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, 

στις οποίες περιλαμβάνονται ΜΜΕ 

και νεοφυείς επιχειρήσεις, θα 

συμμετάσχουν σε 35 έργα. 

Το «IPCEI Hy2Use» θα καλύπτει 

ένα ευρύ μέρος της αξιακής αλυ-

σίδας υδρογόνου, με τη στήριξη: i) 

της κατασκευής υποδομών που 

σχετίζονται με το υδρογόνο, ιδίως 

ηλεκτρολυτικές κυψέλες μεγάλης 

κλίμακας και υποδομές μεταφο-

ράς, για την παραγωγή, την απο-

θήκευση και τη μεταφορά ανανε-

ώσιμου υδρογόνου και υδρογόνου 

χαμηλών ανθρακούχων εκπο-

μπών· και ii) την ανάπτυξη καινο-

τόμων και πιο βιώσιμων τεχνολο-

γιών για την ενσωμάτωση του υ-

δρογόνου στις βιομηχανικές διαδι-

κασίες σε πολλούς τομείς, ιδίως 

εκείνους στους οποίους η απαν-

θρακοποίηση είναι πιο δύσκολη, 

όπως ο χάλυβας, το τσιμέντο και 

το γυαλί. Το ΣΕΚΕΕ αναμένεται να 

ενισχύσει τον εφοδιασμό με ανα-

νεώσιμο υδρογόνο και υδρογόνο 

χαμηλών ανθρακούχων εκπο-

μπών, μειώνοντας με τον τρόπο 

Αυστρία – Βέλγιο –  Γαλλία – Δα-

νία – Ελλάδα – Ισπανία – Ιταλία – 

Ολλανδία – Πολωνία – Πορτογαλία 

– Σλοβακία – Σουηδία – έγκριση 

Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρω-

παϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) – 

αξιακή αλυσίδα της τεχνολογίας 

υδρογόνου – “IPCEI Hy2Use”– 

Ανακοίνωση για τα ΣΕΚΕΕ 2022 – 

Σχέδιο REPowerEU 

Δεκατρία κράτη μέλη (Αυστρία, 

Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, 

Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πο-

λωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 

Σουηδία και Φινλανδία) κατάρτι-

σαν και κοινοποίησαν από κοινού 

ένα Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρω-

παϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ) 

υπό τον τίτλο «IPCEI Hy2Use», με 

σκοπό τη στήριξη της έρευνας και 

της καινοτομίας, την πρώτη βιομη-

χανική αξιοποίηση και την κατα-

σκευή σημαντικών υποδομών 

στην αξιακή αλυσίδα υδρογόνου. 

Το «IPCEI Hy2Use» ακολουθεί και 

συμπληρώνει το πρώτο ΣΕΚΕΕ 

στην αξιακή αλυσίδα υδρογόνου, 

«IPCEI Hy2Tech», το οποίο ενέκρι-

νε η Επιτροπή στις 15 Ιουλίου 

2022 [SA.64625 (Αυστρία), 

SA.64642 (Βέλγιο), SA.64671 

(Γαλλία), SA.64647 (Γερμανία), 

SA.64633 (Δανία), SA.64646 

(Εσθονία), SA.64651 (Ελλάδα), 

SA.64624 (Ισπανία) SA.64644 

(Ιταλία), SA.64649 (Κάτω Χώρες), 

SA.64626 (Πολωνία), SA.64753 

(Πορτογαλία), SA.64635 (Σλο-

βακία), SA.64640 (Τσεχία) και 

SA.64632 (Φινλανδία)]. Αν και 

αμφότερα τα ΣΕΚΕΕ αφορούν την 

αξιακή αλυσίδα υδρογόνου, το 

Hy2Use επικεντρώνεται σε έργα 

τα οποία δεν καλύπτονται από το 

Hy2Tech, και συγκεκριμένα υπο-

δομές που σχετίζονται με το υδρο-

γόνο και εφαρμογές υδρογόνου 

στον βιομηχανικό τομέα (ενώ το 

Hy2Tech επικεντρώνεται στους 

τελικούς χρήστες στον τομέα της 

κινητικότητας). 

Τα κράτη μέλη θα παράσχουν 

δημόσια χρηματοδότηση ύψους 

έως και 5,2 δισεκατομμυρίων ευ-

ρώ, η οποία αναμένεται να οδηγή-

σει σε ιδιωτικές επενδύσεις 

ύψους επιπλέον 7 δισ. ευρώ. Στο 

πλαίσιο αυτού του ΣΕΚΕΕ, 29 εται-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5369
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5369
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5369
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Ελληνικό καθεστώς στους τομείς της μεταποίησης και του εφοδιασμού βάσει 

ΓΑΚ – SA.104243 

βιομηχανία, πέραν των εταιρειών 

και των χωρών που συμμετέχουν 

στο ΣΕΚΕΕ, πράγμα που θα έχει 

θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο ΣΕΚΕΕ σύμ-

φωνα με την Ανακοίνωση για τα 

ΣΕΚΕΕ 2022. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με 

τους αριθμούς υπόθεσης SA. 

64631 (Αυστρία), SA.64641 

(Βέλγιο), SA.64670 (Γαλλία), SA. 

64636 (Δανία), SA.64654 (Ελ-

λάδα), SA.64623 (Ισπανία), SA. 

64645 (Ιταλία), SA.64650 (Ολ-

λανδία), SA.64627 (Πολωνία), 

SA.64754 (Πορτογαλία), SA. 

64634 (Σλοβακία) και SA.64652 

(Σουηδία) 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_5676 

αυτό την εξάρτηση από τον εφο-

διασμό με φυσικό αέριο. Η ολο-

κλήρωση του συνολικού έργου 

είναι προγραμματισμένη για το 

2036, με διαφορετικά χρονοδια-

γράμματα ανάλογα με το έργο και 

τις εμπλεκόμενες εταιρείες. 

Η Νορβηγία, ως μέλος του Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου, συμ-

μετέχει επίσης στο ΣΕΚΕΕ 

«Hy2Use» με δύο επιμέρους έργα. 

Αρμόδια για την αξιολόγηση της 

κρατικής ενίσχυσης που κοινοποί-

ησε η Νορβηγία είναι η Εποπτεύ-

ουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

α) το έργο θα συμβάλλει στην επί-

τευξη κοινού στόχου, στηρίζοντας 

μια βασική αξιακή αλυσίδα για το 

μέλλον της Ευρώπης, καθώς και 

τους στόχους καίριων πρωτοβου-

λιών πολιτικής της ΕΕ, όπως η Ευ-

ρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η 

στρατηγική της ΕΕ για το υδρογό-

νο και το σχέδιο REPowerEU· 

β) και τα 35 έργα που αποτελούν 

μέρος του ΣΕΚΕΕ είναι ιδιαίτερα 

φιλόδοξα, καθώς αποσκοπούν 

στην ανάπτυξη τεχνολογιών και 

υποδομών οι οποίες υπερβαίνουν 

τα όσα προσφέρει σήμερα η αγο-

ρά και θα επιφέρουν σημαντικές 

βελτιώσεις στις επιδόσεις, στην 

ασφάλεια, στις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, καθώς και στη σχέση 

κόστους/αποδοτικότητας· 

γ) το ΣΕΚΕΕ ενέχει επίσης σημαντι-

κούς τεχνολογικούς και οικονομι-

κούς κινδύνους. Το γεγονός αυτό 

καθιστά απαραίτητη τη δημόσια 

στήριξη για την παροχή κινήτρων 

στις εταιρείες ώστε να πραγματο-

ποιήσουν τις επενδύσεις· 

δ) οι ενισχύσεις σε μεμονωμένες 

επιχειρήσεις περιορίζονται σε ό,τι 

είναι αναγκαίο, αναλογικό και δεν 

στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 

ανταγωνισμό. Ειδικότερα, η Επι-

τροπή επαλήθευσε ότι τα συνολι-

κά προβλεπόμενα μέγιστα ποσά 

των ενισχύσεων είναι σύμφωνα με 

τις επιλέξιμες δαπάνες των έργων 

και τα ελλείμματα χρηματοδότη-

σής τους. Επιπλέον, εάν κάποια 

μεγάλα έργα στο πλαίσιο του ΣΕ-

ΚΕΕ αποδειχθούν πολύ επιτυχή 

και αποφέρουν επιπλέον καθαρά 

έσοδα, οι εταιρείες θα επιστρέ-

ψουν στα αντίστοιχα κράτη μέλη 

μέρος της ενίσχυσης που έλαβαν 

(μηχανισμός ανάκτησης)· 

ε) οι συμμετέχουσες εταιρείες που 

λαμβάνουν τη δημόσια στήριξη θα 

διαδώσουν ευρέως τα αποτελέ-

σματα του σχεδίου στην ευρωπαϊ-

κή επιστημονική κοινότητα και τη 

ων για επιχειρήσεις που δραστη-

ριοποιούνται στους τομείς της 

μεταποίησης, πλην της μεταποίη-

σης των γεωργικών προϊόντων, και 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, με 

Ελλάδα – καθεστώς επενδυτικών 

ενισχύσεων – επιχειρήσεις στους 

τομείς της μεταποίησης και της 

εφοδιαστικής αλυσίδας – ΓΑΚ 

651/2014  

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με 

βάση τα άρθρα 14, 17, 18, 19, 

31, 45 και 47 του Γενικού Απαλ-

λακτικού Κανονισμού 651/2014, 

καθεστώς επενδυτικών ενισχύσε-

Ελληνική ad hoc ενίσχυση για διαχείριση αποβλήτων βάσει ΓΑΚ – SA.104154 

cases1/202236/

SA_104154_F03EF482-0400-

C7D9-A109-

A92A1FF791E5_9_1.pdf 

Ελλάδα – ad hoc επενδυτική ενί-

σχυση – συλλογή μη επικίνδυνων 

αποβλήτων – τοπική υποδομή 

στην Αττική – 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 διαχεί-

ριση βιοαποβλήτων στους δήμους 

της Περιφέρειας Αττικής από τον 

Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο 

του Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5676
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5676
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202236/SA_104154_F03EF482-0400-C7D9-A109-A92A1FF791E5_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202236/SA_104154_F03EF482-0400-C7D9-A109-A92A1FF791E5_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202236/SA_104154_F03EF482-0400-C7D9-A109-A92A1FF791E5_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202236/SA_104154_F03EF482-0400-C7D9-A109-A92A1FF791E5_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202236/SA_104154_F03EF482-0400-C7D9-A109-A92A1FF791E5_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202236/SA_104154_F03EF482-0400-C7D9-A109-A92A1FF791E5_9_1.pdf
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ενισχύσεις για την αποκατάσταση 

μολυσμένων χώρων και ζ) σε πο-

σοστό 45% για επενδυτικές ενι-

σχύσεις για ανακύκλωση και επα-

ναχρησιμοποίηση αποβλήτων.  

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202237/

SA_104243_F0DD1783-0400-

CB36-B634-

25117CD10F14_9_1.pdf 

σκοπό την τεχνολογική, παραγωγι-

κή, διοικητική και οργανωτική 

αναβάθμιση, καθώς και την καινο-

τόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και 

μεγέθυνσή τους. 

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια 

έως τις 31.12.2023 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 55% για 

τις περιφερειακές επενδυτικές 

ενισχύσεις και πριμοδότηση 10% 

για ΜΜΕ, β) σε ποσοστό 20% για 

επενδυτικές ενισχύσεις σε ΜΜΕ,  

γ) σε ποσοστό 50% για συμβου-

λευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ, δ) σε 

ποσοστό 50% για συμμετοχή ΜΜΕ 

σε εμπορικές εκθέσεις, ε) σε πο-

σοστό 50% για ενισχύσεις για ε-

παγγελματική κατάρτιση, στ) σε 

ποσοστό 50% για επενδυτικές 

Ελληνικό καθεστώς για τουριστικές επενδύσεις βάσει ΓΑΚ – SA.104455 

σεις και δ) σε ποσοστό 50% για 

ενισχύσεις για επαγγελματική κα-

τάρτιση και πριμοδότηση 20% για 

ΜΜΕ.  

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202241/

SA_104455_10689E83-0400-

C637-8CEB-

3BD587E2802C_9_1.pdf  

Ελλάδα – καθεστώς επενδυτικών 

ενισχύσεων – τουριστικά καταλύ-

ματα – ΓΑΚ 651/2014 

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με 

βάση τα άρθρα 14, 18, 19 και 31 

του Γενικού Απαλλακτικού Κανονι-

σμού 651/2014, καθεστώς επεν-

δυτικών ενισχύσεων, με σκοπό τη 

δημιουργία, την επέκταση και τον 

εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης 

μορφής τουριστικών καταλυμά-

των στο σύνολο της επικράτειας. 

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια 

έως τις 31.12.2023 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 55% για 

τις περιφερειακές επενδυτικές 

ενισχύσεις και πριμοδότηση 20% 

για ΜΜΕ, β) σε ποσοστό 50% για 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 

ΜΜΕ,  γ) σε ποσοστό 50% για συμ-

μετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέ-

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ 

SA.104163 (Π.Ε. Εύβοιας), SA. 

104167 & SA. 104194 (Π.Ε. Ηλεί-

ας), SA. 104198 (Π.Ε. Λέσβου), 

SA.104236 (Π.Ε. Τρικάλων), SA. 

104239  (Π.Ε. Φθιώτιδας) και SA. 

104558 (Π.Ε. Ν. Αιγαίου). 

Ελλάδα – καθεστώτα αποζημιώσε-

ων – θεομηνίες – πλημμύρες – 

σεισμοί – ανεμοστρόβιλοι – πυρ-

καγιές – ΓΑΚ 651/2014  

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν,  

βάσει του άρθρου 50 του Γενι-      

κού Απαλλακτικού Κανονισμού 

651/2014, διάφορα καθεστώτα 

ενισχύσεων για την αποζημίωση 

των επιχειρήσεων που υπέστησαν 

ζημίες λόγω πλημμυρών και πυρ-

καγιών σε διάφορες περιοχές της 

χώρας και, συγκεκριμένα: SA. 

104152 (Π.Ε. Έβρου), SA.104158 

(Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης), 

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα βάσει 

του Καν. 702/2014  

104167, SA.104168 & SA. 

104189 (Π.Ε. Ηλείας), SA.104188 

& SA.104190 (Π.Ε. Δ. Αττικής),  

SA.104197 (Π.Ε. Λέσβου), SA. 

104237 (Π.Ε. Τρικάλων), SA. 

104241& SA.104582  (Π.Ε. Φθιώ-

τιδας), & SA.104583 (Δ. Λαμίας 

και Μακρακώμης) και SA.104696 

(Π.Ε. Αχαΐας). 

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, πυρκαγιές) 

σε διάφορες περιοχές της χώ- 

ρας. Τα καθεστώτα αυτά είναι, 

ειδικότερα, τα εξής: SA.104153   

(Π.Ε. Έβρου), SA.104160 (Δ. Βά-

ρης-Βούλας-Βουλιαγμένης), SA. 

104170 (Π.Ε. Εύβοιας), SA. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202237/SA_104243_F0DD1783-0400-CB36-B634-25117CD10F14_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202237/SA_104243_F0DD1783-0400-CB36-B634-25117CD10F14_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202237/SA_104243_F0DD1783-0400-CB36-B634-25117CD10F14_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202237/SA_104243_F0DD1783-0400-CB36-B634-25117CD10F14_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202237/SA_104243_F0DD1783-0400-CB36-B634-25117CD10F14_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202237/SA_104243_F0DD1783-0400-CB36-B634-25117CD10F14_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202241/SA_104455_10689E83-0400-C637-8CEB-3BD587E2802C_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202241/SA_104455_10689E83-0400-C637-8CEB-3BD587E2802C_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202241/SA_104455_10689E83-0400-C637-8CEB-3BD587E2802C_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202241/SA_104455_10689E83-0400-C637-8CEB-3BD587E2802C_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202241/SA_104455_10689E83-0400-C637-8CEB-3BD587E2802C_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202241/SA_104455_10689E83-0400-C637-8CEB-3BD587E2802C_9_1.pdf
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Τροποποίηση ελληνικού μέτρου για φαρμακευτικές δαπάνες βάσει ΓΑΚ – 

SA.104195 

Ειδικότερα, προσαυξάνονται τα 

ποσοστά ενίσχυσης για τους δικαι-

ούχους, τα επενδυτικά σχέδια των 

οποίων πραγματοποιούνται σε επι-

λέξιμη για περιφερειακή ενίσχυση 

περιοχή, σύμφωνα με τον τροπο-

ποιημένο ελληνικό Χάρτη Περι-

φερειακών Ενισχύσεων (SA. 

103501/14.07.2022). 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202236/

SA_104195_0044FD82-0400-

CB52-A150-

C394CB53E5C3_7_1.pdf 

Ελλάδα – τροποποίηση καθεστώ-

τος – συμψηφισμός αυτόματης 

επιστροφής (clawback) φαρμα-

κευτικών δαπανών – ΓΑΚ 651/ 

2014 

Η Ελλάδα τροποποίησε το καθε-

στώς ενισχύσεων που είχε θεσπί-

σει βάσει των άρθρων 14 και 25 

παρ. 2β-2δ του Γενικού Απαλλα-

κτικού Κανονισμού 651/2014 για 

περιφερειακές επενδυτικές ενι-

σχύσεις και ενισχύσεις για βιομη-

χανική και πειραματική έρευνα 

και για μελέτες σκοπιμότητας 

(SA.102124/01.03.2022). Το κα-

θεστώς αυτό αφορά  τον συμψη-

φισμό της αυτόματης επιστροφής 

(clawback)  φαρμακευτικής δαπά-

νης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ με άλλες δαπά-

νες των επιχειρήσεων που υποχρε-

ούνται στην εν λόγω επιστροφή 

και δραστηριοποιούνται στους 

τομείς: της παραγωγής βασικών 

φαρμακευτικών προϊόντων, της 

παραγωγής φαρμακευτικών σκευ-

ασμάτων, της κατασκευής ακτινο-

λογικών και ηλεκτρονικών μηχανη-

μάτων ιατρικής και θεραπευτικής 

χρήσης, της κατασκευής ιατρικών 

και οδοντιατρικών οργάνων και 

προμηθειών, της έρευνας και πει-

ραματικής ανάπτυξης στη βιοτε-

χνολογία και της κατασκευής ει-

δών οικιακής χρήσης, ειδών υγιει-

νής και ειδών τουαλέτας. 

τικής), SA.104171 (Π.Ε. Εύβοιας), 

SA.104169 & SA.104196 (Π.Ε. 

Ηλείας), SA.104191 & SA. 

104193 (Π.Ε. Δ. Αττικής),  SA. 

104199 (Π.Ε. Β. Αιγαίου) και SA. 

104240 (Π.Ε. Φθιώτιδας). 

Ελλάδα – καθεστώτα ενισχύσεων 

– αποζημίωση αλιέων και υδατο-

καλλιεργητών – θεομηνίες – πλημ-

μύρες – σεισμοί – ανεμοστρόβιλοι 

– απαλλακτικός Κανονισμός 

1388/2014 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του 

άρθρου 44 του απαλλακτικού Κα-

νονισμού 1388/2014 για τον το-

μέα της αλιείας και υδατοκαλλιέρ-

γειας, τρία καθεστώτα ενισχύσε-

ων για την αποκατάσταση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από 

ορισμένες θεομηνίες (πλημμύρες, 

σεισμοί, πυρκαγιές) σε διάφορες 

περιοχές της χώρας και, συγκε-

κριμένα: SA.104159 (Π.Ε. Αν. Ατ-

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας βάσει του Καν. 1388/2014 

Έγκριση ελληνικού μέτρου για εφημερίδες λόγω της ουκρανικής κρίσης  – 

SA.104056 

ενίσχυση ανά δικαιούχο δεν θα 

υπερβαίνει το ποσό των 500.000 

ευρώ, ii) οι ενισχύσεις θα χορηγη-

θούν το αργότερο έως τις 31 Δε-

κεμβρίου 2022 και iii) το καθε-

στώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο 

και αναλογικό. Συνεπώς, η Επιτρο-

πή ενέκρινε το επίμαχο καθεστώς, 

σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 

2022 λόγω της επίθεσης της Ρω-

σίας κατά της Ουκρανίας 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.104056 

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – εκδότες 

εφημερίδων και περιοδικών – 

Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 

λόγω της επίθεσης της Ρωσίας 

κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς άμεσων επι-

χορηγήσεων για τη στήριξη των 

εκδοτών εφημερίδων και περιοδι-

κών που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα και πλήττονται από την 

τρέχουσα γεωπολιτική κρίση λόγω 

της αύξησης της τιμής του χαρ-

τιού και των εξόδων μεταφοράς.  

Ειδικότερα, το καθεστώς αποσκο-

πεί να καλύψει τα μεταφορικά 

έξοδα και το κόστος εκτύπωσης  

των εφημερίδων και των περιοδι-

κών που επηρεάζονται από την 

αύξηση των τιμών ενέργειας που 

έχουν προκληθεί εξαιτίας της επί-

θεσης της Ρωσίας κατά της Ου-

κρανίας. Ο συνολικός προϋπολογι-

σμός του μέτρου ανέρχεται στο 

ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ 

και η μέγιστη ένταση της ενίσχυ-

σης θα καλύπτει το 50% αυτών 

των εξόδων. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: i) η 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202236/SA_104195_0044FD82-0400-CB52-A150-C394CB53E5C3_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202236/SA_104195_0044FD82-0400-CB52-A150-C394CB53E5C3_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202236/SA_104195_0044FD82-0400-CB52-A150-C394CB53E5C3_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202236/SA_104195_0044FD82-0400-CB52-A150-C394CB53E5C3_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202236/SA_104195_0044FD82-0400-CB52-A150-C394CB53E5C3_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202236/SA_104195_0044FD82-0400-CB52-A150-C394CB53E5C3_7_1.pdf
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C097-A47C-

62DCEE1E7B04_31_1.pdf  

(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/

cases1/202240/

SA_104056_A0058383-0000-

Έγκριση ελληνικού μέτρου για την ενέργεια λόγω της ουκρανικής κρίσης – 

SA.103978 

ποιείται στον τομέα της αλιείας 

και της υδατοκαλλιέργειας και το 

ποσό των 500.000 ευρώ ανά επι-

χείρηση που δραστηριοποιείται σε 

όλους τους άλλους τομείς, και  

ii)  θα χορηγηθεί το αργότερο έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε, περαιτέ-

ρω, ότι το επίμαχο καθεστώς είναι 

απαραίτητο, κατάλληλο και ανα-

λογικό και, συνεπώς, το ενέκρινε 

σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 

2022 λόγω της επίθεσης της Ρω-

σίας κατά της Ουκρανίας. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.103978 

(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_5890 

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – μη οικια-

κοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέρ-

γειας – Προσωρινό Πλαίσιο Κρί-

σης (ΠΠΚ) 2022 λόγω της επίθε-

σης της Ρωσίας κατά της Ουκρα-

νίας (Κεφ. 2.1) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς, συνολικού 

προϋπολογισμού 800 εκατομμυρί-

ων ευρώ, για τη στήριξη μικρών 

μη οικιακών καταναλωτών ηλε-

κτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτοι στις απότομες 

αυξήσεις των τιμών της ηλεκτρι-

κής ενέργειας που προκαλούνται 

από την τρέχουσα γεωπολιτική 

κρίση και τις σχετικές κυρώσεις 

και αντίμετρα που έχει λάβει η ΕΕ 

κατά της Ρωσίας. 

Στο μέτρο θα μπορούν να υπα-

χθούν μη οικιακοί καταναλωτές 

ηλεκτρικής ενέργειας που δραστη-

ριοποιούνται στην Ελλάδα και 

πλήττονται από την κρίση, οι οποί-

οι είτε α) έχουν συνάψει σύμβαση 

για μεταβλητό τιμολόγιο παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας και η ισχύς 

της καταναλώσιμης ενέργειας δεν 

υπερβαίνει τα 35 kVA, είτε β) λει-

τουργούν ως αρτοποιεία (ανε-

ξάρτητα από το όριο παροχής), ή  

γ) έχουν αγροτικό τιμολόγιο 

(ανεξάρτητα από το όριο παρο-

χής). 

Από την 1η Οκτωβρίου 2022 και 

εξής, το μέτρο θα καλύπτει την 

κατανάλωση έως και 2.000 κιλο-

βατώρες ισχύος μηνιαίως για μη 

οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρι-

κής ενέργειας με παροχή ενέρ-

γειας έως και 35 kVA. 

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι 

επιλέξιμοι δικαιούχοι θα δικαιού-

νται να λαμβάνουν περιορισμένα 

ποσά ενίσχυσης με τη μορφή 

άμεσων επιχορηγήσεων. Το μη-

νιαίο ποσό επιδότησης ανά εται-

ρία θα καθορίζεται ανάλογα με 

την τιμή χονδρικής πώλησης ηλε-

κτρικής ενέργειας στην αγορά. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

σχυση: 

i)  δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 

62.000 ευρώ ανά επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στην πρωτογε-

νή παραγωγή γεωργικών προϊό-

ντων, το ποσό των 75.000 ευρώ 

ανά επιχείρηση που δραστηριο-

Έγκριση ελληνικού μέτρου για αποθήκευση φυσικού αερίου – SA.64736 

την Επιτροπή και την έγκρισή του 

από το Συμβούλιο.  

Στόχος του μέτρου είναι να κατα-

στεί δυνατή η ομαλή ενσωμάτωση 

στο ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής 

ενέργειας ενός αυξανόμενου μερι-

δίου ανανεώσιμης ενέργειας από 

αιολικές και ηλιακές πηγές. Το 

πρόγραμμα θα συμβάλει, επίσης, 

στους στρατηγικούς στόχους της 

ΕΕ που σχετίζονται με την Πράσινη 

Συμφωνία της ΕΕ. 

Ελλάδα – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – ετήσια 

στήριξη – κατασκευή εγκαταστά-

σεων αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλ-

λον και την ενέργεια 2022 – χρη-

ματοδότηση από τον Μηχανισμό 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

(RRF) 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς για τη δη-

μιουργία διαφόρων εγκαταστάσε-

ων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, συνολικής δυναμικότητας 

έως 900 MW, συνδεδεμένων με 

το δίκτυο υψηλής τάσης. Ο συνολι-

κός προϋπολογισμός του μέτρου 

ανέρχεται στο ποσό των 341 εκα-

τομμυρίων ευρώ και θα χρηματο-

δοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανι-

σμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-

τας (RRF), μετά τη θετική αξιολό-

γηση του ελληνικού σχεδίου ανά-

καμψης και ανθεκτικότητας από 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202240/SA_104056_A0058383-0000-C097-A47C-62DCEE1E7B04_31_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202240/SA_104056_A0058383-0000-C097-A47C-62DCEE1E7B04_31_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202240/SA_104056_A0058383-0000-C097-A47C-62DCEE1E7B04_31_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202240/SA_104056_A0058383-0000-C097-A47C-62DCEE1E7B04_31_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202240/SA_104056_A0058383-0000-C097-A47C-62DCEE1E7B04_31_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202240/SA_104056_A0058383-0000-C097-A47C-62DCEE1E7B04_31_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5890
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5890
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5890
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 και των συναλλαγών που προκα-

λείται από τη στήριξη και ενέκρινε 

το ελληνικό καθεστώς σύμφωνα 

με  τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για το κλίμα, το περιβάλλον και 

την ενέργεια 2022. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.64736 

(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_4582 

Βάσει του καθεστώτος θα χορηγη-

θούν ενισχύσεις, σωρευτικά, υπό 

μορφή: i) επενδυτικής επιχορήγη-

σης, η οποία θα καταβληθεί κατά 

τη φάση κατασκευής όλων των 

υποστηριζόμενων έργων και ii) 

ετήσιας στήριξης που θα κατα-

βάλλεται κατά τη φάση λειτουργί-

ας των έργων για περίοδο 10 ε-

τών. Το συνολικό ποσό της ετή-

σιας στήριξης ανά δικαιούχο θα 

καθοριστεί σε διαγωνισμό και θα 

προσαρμοστεί μέσω μηχανισμού 

ανάκτησης σε περίπτωση που το 

έργο έχει πλεονάζοντα έσοδα από 

τη συμμετοχή του στην αγορά κα-

τά τη φάση λειτουργίας.    

Τα επιλέξιμα έργα θα επιλεγούν 

μέσω διαφανούς και αμερόλη-

πτης διαδικασίας υποβολής προ-

σφορών. Η υπογραφή των συμβά-

σεων στα επιλεγμένα έργα θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν 

από το τέλος του 2023, οι δε ε-

γκαταστάσεις αποθήκευσης θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν έως το 

τέλος του 2025. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

σχυση είναι αναγκαία και έχει 

χαρακτήρα κινήτρου, δεδομένου 

ότι τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρι-

κής ενέργειας δεν θα πραγματο-

ποιούνταν χωρίς τη δημόσια στή-

ριξη. Επιπλέον, το μέτρο είναι ανα-

λογικό, αφού το ποσό της ενίσχυ-

σης αντιστοιχεί στις πραγματικές 

χρηματοδοτικές ανάγκες, θα υ-

πάρχουν δε οι αναγκαίες διασφα-

λίσεις που περιορίζουν την ενίσχυ-

ση στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε 

ότι τα θετικά αποτελέσματα του 

μέτρου αντισταθμίζουν κάθε πιθα-

νή στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έγκριση ιταλικού μέτρου για την αλυσίδα αξίας ημιαγωγών – SA.103083 

θεκτικότητα και την ψηφιακή κυ-

ριαρχία της Ευρώπης στις τεχνο-

λογίες ημιαγωγών, σύμφωνα με 

τους στόχους που ορίζονται στην 

Ανακοίνωση της Επιτροπής 2022 

«Μια πράξη για τα μικροκυκλώμα-

τα για την Ευρώπη» (COM/2022/ 

45 final). Το μέτρο θα συμβάλει 

επίσης στην επίτευξη τόσο της 

ψηφιακής όσο και της πράσινης 

μετάβασης. 

Η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο 

μέτρο με απευθείας εφαρμογή 

του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, 

αφού διαπίστωσε ότι: 

α) το μέτρο διευκολύνει την ανά-

πτυξη ορισμένων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, ιδίως τη δη-

μιουργία μιας νέας μονάδας πα-

ραγωγής ημιαγωγών SiC, 

β) η ενίσχυση έχει χαρακτήρα 

κινήτρου, καθώς οι δικαιούχοι δεν 

θα πραγματοποιούσαν τις επενδύ-

σεις χωρίς τη δημόσια στήριξη. 

Επιπλέον, το μέτρο θα έχει θετικό 

αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αλυσί-

δα αξίας ημιαγωγών, διασφαλίζο-

ντας την ασφάλεια του εφοδια-

σμού και αυξάνοντας το εξειδι-

κευμένο εργατικό δυναμικό, 

Ιταλία – έγκριση  ad hoc ενίσχυ-

σης – άμεση επιχορήγηση – εται-

ρία STMicroelectronics – κατα-

σκευή μονάδας στην αλυσίδα αξί-

ας ημιαγωγών – απευθείας εφαρ-

μογή άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ – 

χρηματοδότηση από τον Μηχανι-

σμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-

τας (RRF) 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα μέτρο για τη στήριξη της 

STMicroelectronics στην κατα-

σκευή μονάδας στην αλυσίδα αξί-

ας ημιαγωγών στην Κατάνια της 

Σικελίας. Ο συνολικός προϋπολογι-

σμός του μέτρου ανέρχεται στο 

ποσό των 292,5 εκατομμυρίων 

ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από 

τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας (RRF). 

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή 

άμεσης επιχορήγησης για τη στή-

ριξη της επένδυσης της STMicroe-

lectronics για την κατασκευή του 

εργοστασίου, η οποία θα ανέλθει 

συνολικά στο ποσό των 730 εκα-

τομμυρίων ευρώ.   

Το έργο αυτό, το οποίο προγραμ-

ματίζεται να ολοκληρωθεί το 

2026, θα είναι η πρώτη βιομηχα-

νικής κλίμακας, ολοκληρωμένη 

γραμμή παραγωγής ημιαγωγών 

SiC στην Ευρώπη. Το SiC είναι ένα 

σύνθετο υλικό που χρησιμοποιεί-

ται για την κατασκευή ημιαγωγών 

που χρησιμεύουν ως βάση για 

συγκεκριμένα μικροτσίπ τα οποία 

ου χρησιμοποιούνται σε συσκευές 

ισχύος υψηλής απόδοσης, όπως 

σε ηλεκτρικά οχήματα, σταθμούς 

ταχείας φόρτισης, ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και άλλες βιομη-

χανικές εφαρμογές. 

Ακόμη, το συγκεκριμένο έργο θα 

ενσωματώσει στην ίδια μονάδα 

παραγωγής ολόκληρη την αλυσί-

δα αξίας του υποστρώματος SiC, 

δηλαδή από την παραγωγή της 

πρώτης ύλης («σκόνη SiC») έως 

την κατασκευή των ημιαγωγών 

SiC. Οι ημιαγωγοί SiC θα είναι 

έτοιμοι για περαιτέρω χρήση ως 

αποτέλεσμα μιας πρόσθετης δια-

δικασίας επεξεργασίας, στην ο-

ποία εφαρμόζεται ένα συγκεκρι-

μένο στρώμα στους ημιαγωγούς, 

ενισχύοντας τις τεχνικές τους δυ-

νατότητες (τα λεγόμενα «SiC epi-

wafers»). Ως εκ τούτου, το μέτρο 

αναμένεται να ενισχύσει την α-

σφάλεια του εφοδιασμού, την αν-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4582
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 αριθμό υπόθεσης SA.103083 

(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_5970  

γ) το μέτρο διευκολύνει την κατα-

σκευή μιας νέας εγκατάστασης 

που είναι πρώτη στο είδος της 

στην Ευρώπη σε μια ολοκληρωμέ-

νη διαδικασία σε μεγάλη βιομηχα-

νική κλίμακα, 

δ) το μέτρο έχει περιορισμένο 

αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και 

το εμπόριο εντός της ΕΕ. Ειδικότε-

ρα, είναι απαραίτητο και σκόπιμο 

να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα 

της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφο-

διασμού ημιαγωγών. Επιπλέον, η 

ενίσχυση είναι αναλογική και πε-

ριορίζεται στο ελάχιστο απαραίτη-

το ποσό, με βάση ένα αποδεδειγ-

μένο χρηματοδοτικό κενό (δηλαδή 

το ποσό της ενίσχυσης που είναι 

απαραίτητο για την προσέλκυση 

επενδύσεων που διαφορετικά δεν 

θα πραγματοποιούνταν). Τέλος, η 

STMicroeletronics συμφώνησε να 

μοιραστεί πιθανά πρόσθετα κέρ-

δη, πέραν αυτών που προσδοκώ-

νται επί του παρόντος,  με το ιταλι-

κό κράτος. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

Έγκριση γερμανικού μέτρου για βιώσιμο χάλυβα – SA.104276 

βουλιών πολιτικής της ΕΕ, όπως η 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η 

Στρατηγική της ΕΕ για το Υδρογό-

νο και το Σχέδιο REPowerEU, 

η ενίσχυση έχει χαρακτήρα 

κινήτρου, καθώς ο δικαιούχος δεν 

θα πραγματοποιούσε τις επενδύ-

σεις στο εν λόγω έργο χωρίς τη 

δημόσια στήριξη, 

το μέτρο έχει περιορισμένο 

αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και 

το εμπόριο εντός της ΕΕ. Ειδικότε-

ρα, είναι απαραίτητο και σκόπιμο 

να εξασφαλιστεί η παραγωγή ανα-

νεώσιμου υδρογόνου και πιο βιώ-

σιμου χάλυβα. Επιπλέον, είναι α-

ναλογικό, καθώς το επίπεδο της 

ενίσχυσης αντιστοιχεί στις πραγ-

ματικές ανάγκες χρηματοδότησης 

και, εάν το έργο αποδειχθεί πολύ 

επιτυχημένο, δημιουργώντας επι-

πλέον καθαρά έσοδα, η εταιρία 

υποχρεούται να επιστρέψει μέρος 

της ενίσχυσης που έλαβε στο γερ-

μανικό κράτος (μηχανισμός ανά-

κτησης “claw-back”), 

η ενίσχυση έχει θετικές συνέ-

πειες που αντισταθμίζουν κάθε 

πιθανή στρέβλωση του ανταγωνι-

σμού και του εμπορίου στην ΕΕ. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο γερμανικό 

μέτρο, σύμφωνα με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για το κλίμα, το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2022. 

Γερμανία – έγκριση ad hoc ενίσχυ-

σης – άμεση επιχορήγηση – απαν-

θρακοποίηση της εταιρίας Salzgit-

ter Flachstahl – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλ-

λον και την ενέργεια 2022 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα μέτρο ad hoc ενίσχυ-

σης, συνολικού προϋπολογισμού 1 

δισεκατομμυρίου ευρώ, για τη 

στήριξη των επενδύσεων στον οι-

κολογικό προσανατολισμό των 

διεργασιών παραγωγής χάλυβα 

της εταιρίας Salzgitter Flachstahl 

GmbH μέσω της αυξημένης παρα-

γωγής και χρήσης ανανεώσιμου 

υδρογόνου. 

Η ενίσχυση, η οποία θα λάβει τη 

μορφή άμεσης επιχορήγησης, θα 

στηρίξει την κατασκευή και εγκα-

τάσταση στον χώρο της εταιρίας 

στην πόλη Salzgitter (Κάτω Σαξο-

νία) μιας μονάδας άμεσης μείω-

σης και ηλεκτρικής καμίνου που 

θα αντικαταστήσει μια από τις 

υπάρχουσες ρυπογόνες υψικάμι-

νους την Salzgitter Flachstahl, με 

σκοπό την αντικατάσταση της 

χρήσης ορυκτών πηγών (δηλαδή 

του άνθρακα που χρησιμοποιείται 

για τη μείωση του σιδηρομεταλ-

λεύματος) από το υδρογόνο στην 

παραγωγή χάλυβα, αποφεύγοντας 

έτσι σχεδόν όλες τις άμεσες εκπο-

μπές διοξειδίου του άνθρακα κα-

τά την παραγωγή χάλυβα. Η νέα 

εγκατάσταση θα παράγει με πιο 

πράσινο τρόπο περίπου 1,9 εκα-

τομμύρια τόνους ακατέργαστου 

χάλυβα ετησίως, δηλαδή τον ίδιο 

όγκο ακατέργαστου χάλυβα που 

παράγεται σήμερα μέσω μιας πιο 

ρυπογόνου διαδικασίας. 

Η Γερμανία επέλεξε το έργο αυτό 

στο πλαίσιο μιας ανοιχτής πρό-

σκλησης το 2021, για να αποτελέ-

σει μέρος ενός ΣΕΚΕΕ για τεχνολο-

γίες και συστήματα υδρογόνου. 

Πρωταρχικός στόχος είναι η ε-

φαρμογή τεχνολογιών που στοχεύ-

ουν στη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου στις πα-

ραγωγικές διαδικασίες του δικαι-

ούχου, η οποία είναι μία από τις 

κύριες κατηγορίες ενισχύσεων 

που προβλέπουν οι Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για το κλίμα, το πε-

ριβάλλον και την ενέργεια 2022.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

το έργο εφαρμόζει μια καινο-

τόμο τεχνολογία, η οποία ακολου-

θεί τις δραστηριότητες έρευνας, 

ανάπτυξης και καινοτομίας που 

διεξάγονται από τη δικαιούχο ε-

ταιρία, 

το μέτρο διευκολύνει την οικο-

νομική δραστηριότητα της παρα-

γωγής χάλυβα με πιο βιώσιμο τρό-

πο, χάρη στην παραγωγή υδρογό-

νου από ανανεώσιμες πηγές και 

τη χρήση του στη διαδικασία πα-

ραγωγής. Ταυτόχρονα, υποστηρί-

ζει τους στόχους βασικών πρωτο-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5970
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5970
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https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_22_5968 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.104276 

(2022) στο Μητρώο Κρατικών 

Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού της Επιτροπής, α-

φού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

Έγκριση σλοβακικών μέτρων για μείωση της χρήσης άνθρακα – SA.102385 & 

SA.102388  

θα πραγματοποιούσαν τις εν λόγω 

επενδύσεις χωρίς τη δημόσια στή-

ριξη, 

γ) τα μέτρα έχουν περιορισμένο 

αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και 

το εμπόριο εντός της ΕΕ, 

δ) η Σλοβακία δεσμεύτηκε να δια-

σφαλίσει ότι η ενίσχυση θα επιφέ-

ρει συνολικές μειώσεις στις εκπο-

μπές διοξειδίου του άνθρακα και 

ότι δεν μετατοπίζει απλώς τις εκ-

πομπές από τον έναν τομέα στον 

άλλο, ιδίως όταν πρόκειται για 

έργα ηλεκτροδότησης, τα οποία 

μπορεί να συνεπάγονται σημαντι-

κές έμμεσες εκπομπές αερίων 

διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, 

τα δύο συστήματα θα υπόκεινται 

σε κοινή εκ των υστέρων αξιολό-

γηση, για την οποία η Σλοβακία 

υπέβαλε σχέδιο. Η αξιολόγηση θα 

περιλαμβάνει την επαλήθευση της 

μετάβασης του σλοβακικού μείγ-

ματος ηλεκτρικής ενέργειας προς 

την ηλεκτρική ενέργεια απελευθε-

ρωμένη από άνθρακα και την α-

ποτελεσματικότητα της ανταγωνι-

στικής διαδικασίας υποβολής 

προσφορών. 

Βάσει των ανωτέρων ενέκρινε τα 

επίμαχα μέτρα, σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές για το 

κλίμα, το περιβάλλον και την ενέρ-

γεια 2022. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με 

τους αριθμούς υπόθεσης SA. 

102385 και SA.102388 (2022) 

στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσε-

ων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού της Επιτροπής, αφού διευθε-

τηθούν τυχόν ζητήματα περί α-

πορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_22_6015  

Σλοβακία – έγκριση καθεστώτων 

– άμεσες επιχορηγήσεις – μείωση 

χρήσης άνθρακα – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για το κλίμα, το περι-

βάλλον και την ενέργεια 2022 – 

χρηματοδότηση από τον Μηχανι-

σμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-

τας (RRF) 

Η Σλοβακία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή δύο καθεστώτα ενισχύσε-

ων, με σκοπό να βοηθήσει ορισμέ-

νες βιομηχανικές επιχειρήσεις να 

μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα στις διαδικασίες 

παραγωγής τους, καθώς και να 

εφαρμόσουν μέτρα ενεργειακής 

απόδοσης σε βιομηχανικές εγκα-

ταστάσεις. Τα καθεστώτα αυτά 

καλύπτουν έργα που κυμαίνονται 

από την ηλεκτροδότηση έως την 

εγκατάσταση τεχνολογιών ανάκτη-

σης βιομηχανικών απορριμμάτων 

θερμότητας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 

μέτρων ανέρχεται σε ποσό άνω 

του 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ 

και θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει 

μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμ-

ψης και Ανθεκτικότητας (RRF), 

μετά τη θετική αξιολόγηση της 

Επιτροπής για το Σλοβακικό Σχέ-

διο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-

τας και την έγκρισή του από το 

Συμβούλιο. Ειδικότερα, τα 357,4 

εκατ. ευρώ, που αφορούν το πρώ-

το μέτρο, θα χρηματοδοτηθούν 

από το RRF και τα 750 εκατομμύ-

ρια ευρώ που αφορούν το δεύτε-

ρο μέτρο θα καλυφθούν από το 

Ταμείο Εκσυγχρονισμού της ΕΕ. 

Δικαιούχοι των μέτρων μπορούν 

να είναι εταιρίες που δραστηριο-

ποιούνται σε τομείς που υπόκει-

νται στο Σύστημα εμπορίας εκπο-

μπών της ΕΕ (EU ETS), όπως, μετα-

ξύ άλλων, ενεργοβόρες βιομηχανί-

ες (π.χ. διυλιστήρια, χαλυβουργεία 

και εταιρίες που δραστηριοποιού-

νται στην παραγωγή βαρέων με-

τάλλων, κατασκευών και χημικών 

προϊόντων). 

Τα έργα που θα επωφεληθούν 

από την ενίσχυση θα επιλεγούν 

βάσει ανοικτής διαδικασίας δια-

γωνισμού και θα ταξινομηθούν με 

βάση δύο κριτήρια: (i) το χαμηλό-

τερο ποσό ενίσχυσης που ζητείται 

ανά τόνο μείωσης εκπομπών διο-

ξειδίου του άνθρακα και (ii) τη 

μεγαλύτερη συμβολή στην επίτευ-

ξη του συνολικού στόχου μείωσης 

των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα των συστημάτων. Σύμ-

φωνα με τα μέτρα, η ενίσχυση θα 

λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων 

με βάση τις προσφορές (δηλαδή 

το ποσό της ενίσχυσης που ζητή-

θηκε ανά εκπομπή διοξειδίου του 

άνθρακα που μειώθηκε) και θα 

περιορίζεται στο συνολικό επενδυ-

τικό κόστος του έργου. Θα διεξα-

χθούν πέντε συνολικά διαγωνισμοί 

υποβολής προσφορών, ο πρώτος 

από τους οποίους έχει προγραμ-

ματιστεί να πραγματοποιηθεί το 

2022 και ο τελευταίος το 2028. 

Τα επίμαχα μέτρα αναμένεται να 

αποτρέψουν την έκλυση 5,233 

εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου 

του άνθρακα ετησίως, δηλαδή 

περισσότερο από τον στόχο του 

12% της Σλοβακίας για το 2030 

που αντιστοιχεί σε 40 εκατομμύ-

ρια τόνους μείωσης ισοδύναμου 

διοξειδίου του άνθρακα σε σύ-

γκριση με το 1990. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

α) τα μέτρα είναι απαραίτητα και 

κατάλληλα για τη στήριξη έργων 

απαλλαγής από τις ανθρακούχες 

εκπομπές και ενεργειακής απόδο-

σης σε τομείς που καλύπτονται 

από το EU ETS, 

β) τα μέτρα έχουν χαρακτήρα 

κινήτρου, καθώς οι δικαιούχοι δεν 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5968
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5968
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5968
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6015
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6015
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6015
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Έγκριση δανικού καθεστώτος για εκτροφείς βιζόν λόγω κορωνοϊού – 

SA.103853 

βιζόν βάσει του απαλλακτικού 

Καν. 702/2014 (SA.61782, SA. 

64723, SA.100254/2021). 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, 

κατάλληλο και αναλογικό και το 

ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τη γεωργία 

2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.103853 

(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/

cases1/202246/

SA_103853_D0CA0984-0000-

CCF3-95D6-

6B1EE7B13BD5_28_1.pdf 

Δανία – έγκριση καθεστώτος – 

εκτροφή βιζόν – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη γεωργία 2014 – 

πανδημία του κορωνοϊού 

Η Δανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσε- 

ων, συνολικού προϋπολογισμού 

805.900 ευρώ περίπου, για τη 

στήριξη των μεγάλων επιχειρήσε-

ων που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα εκτροφής βιζόν και επλήγη-

σαν οικονομικά λόγω της πανδημί-

ας του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, 

το καθεστώς στοχεύει στην αποζη-

μίωση των μεγάλων επιχειρήσεων 

για τη βλάβη που υπέστησαν από 

την αναγκαστική και ταχεία θανά-

τωση όλων των εκτρεφόμενων 

βιζόν κατά τη διάρκεια του φθινο-

πώρου του 2020 λόγω της ανά-

γκης περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού. 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 

καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 

μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 

και προορίζονται να καλύψουν το 

κόστος της διαδικασίας θανάτω-

σης των βιζόν, τις δαπάνες καθα-

ρισμού και απολύμανσης των μο-

νάδων εκτροφής και του εξοπλι-

σμού καθώς και την οικονομική 

ζημία των επιχειρήσεων ενόψει 

της μαζικής θανάτωσης των ζώων 

και της καταστροφής των προϊό-

ντων που προέρχονται από αυτά. 

Το ύψος της αποζημίωσης, που 

θα λάβει καθεμία από τις επιλέξι-

μες επιχειρήσεις, θα υπολογιστεί 

με βάση την απώλεια εισοδήμα-

τος την οποία υπέστη λόγω δυσχε-

ρειών ανασύστασης του ζωικού 

κεφαλαίου και την αγοραία αξία 

των βιζόν που θανατώθηκαν. 

Το καθεστώς τίθεται σε εφαρμογή 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της απόφασης της Επιτροπής έως 

τις 30 Ιουνίου 2023, οπότε λήγει 

και το αντίστοιχο καθεστώς που 

έχει ήδη χορηγήσει ενισχύσεις σε 

ΜΜΕ, οι οποίες δραστηριοποιού-

νται στον τομέα της εκτροφής 

Έγκριση ιταλικού μέτρου επενδυτικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού – 

SA.103540 

περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης 

ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει 

το 1% του συνολικού προϋπολογι-

σμού του μέτρου και θα καταβλη-

θεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμ-

βρίου 2022. 

Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της 

ενίσχυσης στους δικαιούχους θα 

συνοδεύεται από αυστηρούς 

όρους για τον περιορισμό φαινο-

μένων αδικαιολόγητων στρεβλώ-

σεων του ανταγωνισμού, όπως 

εγγυήσεις 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 ιταλικό καθεστώς είναι ανα-

Ιταλία – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – βιώσιμη 

ανάκαμψη – επιχειρήσεις με έδρα 

στη Λομβαρδία – Προσωρινό Πλαί-

σιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 

3.13) 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 380 

εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό 

την παροχή επενδυτικής στήριξης 

για τη βιώσιμη ανάκαμψη των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποι-

ούνται στη Λομβαρδία και επλήγη-

σαν άμεσα από την πανδημία του 

κορωνοϊού. 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 

καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 

μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, 

δανείων με επιδοτούμενο επιτό-

κιο, δανείων με ευνοϊκούς όρους, 

εγγυήσεων, επιστρεπτέων προκα-

ταβολών, ιδίων κεφαλαίων και 

ομολόγων, προκειμένου να χρημα-

τοδοτηθούν βιώσιμες επενδύσεις 

σε υλικά και άυλα περιουσιακά 

στοιχεία (και όχι χρηματοοικονομι-

κές επενδύσεις), σύμφωνα με 

τους περιβαλλοντικούς στόχους 

της ΕΕ και των κρατών μελών. Το 

μέτρο απευθύνεται σε όλους τους 

τομείς και σε όλες τις επιχειρήσεις 

της Λομβαρδίας ανεξαρτήτως του 

μεγέθους τους. Ρητώς εξαιρού-

νται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-

τα. 

Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαι-

ούχο δεν θα υπερβαίνει το 35% 

των επιλέξιμων δαπανών για τις 

πολύ μικρές και τις μικρές επιχει-

ρήσεις, το 25% για τις μεσαίες 

επιχειρήσεις και το 15% για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις. Σε κάθε 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202246/SA_103853_D0CA0984-0000-CCF3-95D6-6B1EE7B13BD5_28_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202246/SA_103853_D0CA0984-0000-CCF3-95D6-6B1EE7B13BD5_28_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202246/SA_103853_D0CA0984-0000-CCF3-95D6-6B1EE7B13BD5_28_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202246/SA_103853_D0CA0984-0000-CCF3-95D6-6B1EE7B13BD5_28_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202246/SA_103853_D0CA0984-0000-CCF3-95D6-6B1EE7B13BD5_28_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202246/SA_103853_D0CA0984-0000-CCF3-95D6-6B1EE7B13BD5_28_1.pdf
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θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-

ρήτου.  

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

de/mex_22_5508 

γκαίο, κατάλληλο και αναλογικό 

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.103540 

(2022) στο Μητρώο Κρατικών 

Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-

Έγκριση γερμανικού μέτρου για αποθεματικό λιγνίτη λόγω της ουκρανικής κρί-

σης – SA.103662 

λειψης φυσικού αερίου μέσω της 

διασφάλισης της ετοιμότητας πα-

ραγωγής ενέργειας με εναλλακτι-

κούς πόρους, 

β) το μέτρο είναι αναλογικό, κα-

θώς θα καλύψει μόνον τις δαπά-

νες που είναι απαραίτητες για να 

μπορέσουν οι μονάδες να λειτουρ-

γήσουν σε περίπτωση ανάγκης. 

Επιπλέον, θα τεθούν σε εφαρμογή 

οι απαραίτητες διασφαλίσεις που 

θα περιορίζουν την ενίσχυση στο 

ελάχιστο αναγκαίο ποσό, συμπερι-

λαμβανομένου ενός μηχανισμού 

που θα διασφαλίζει ότι το κόστος 

που πραγματοποίησαν οι φορείς 

εκμετάλλευσης αντισταθμίζεται 

από τα κέρδη που είχαν πραγμα-

τοποιήσει κατά τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων, 

γ) η ενίσχυση είναι περιορισμένη 

χρονικά, καθώς θα ισχύει μόνον 

μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024 το 

αργότερο. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το γερμανικό μέτρο με 

απευθείας εφαρμογή του άρθρου 

107 παρ. 3β ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.103662 

(2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενι-

σχύσεων 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_5919 

Γερμανία – έγκριση  ad hoc ενί-

σχυσης – ουκρανική κρίση – επα-

ναλειτουργία λιγνιτικών σταθμών – 

απευθείας εφαρμογή άρθρου 107 

παρ. 3β ΣΛΕΕ  

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα μέτρο ad hoc ενίσχυ-

σης, συνολικού προϋπολογισμού 

450 εκατομμυρίων ευρώ, για τη 

δημιουργία προσωρινού αποθεμα-

τικού λιγνίτη, με σκοπό τον εφο-

διασμό της χώρας με ηλεκτρική 

ενέργεια σε περίπτωση έλλειψης 

φυσικού αερίου. Το αποθεματικό 

αυτό θα αποτελείται από πέντε 

λιγνιτικούς σταθμούς ηλεκτροπα-

ραγωγής στη Γερμανία που σήμε-

ρα είναι απενεργοποιημένοι.  

Σύμφωνα με το μέτρο, οι πέντε 

σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής θα 

μπορούν να λειτουργήσουν προ-

σωρινά για την περίοδο μεταξύ 

της 1ης Οκτωβρίου 2022 και της 

31ης Μαρτίου 2024 και η Γερμα-

νία θα αποζημιώσει τους δύο επη-

ρεαζόμενους φορείς εκμετάλλευ-

σης, Lausitz Energie Kraftwerke 

AG και RWE AG, για το κόστος 

που συνδέεται με την ετοιμότητα 

των μονάδων, ώστε να είναι λει-

τουργικές και να μπορούν να επι-

στρέψουν στην αγορά εάν χρεια-

στεί. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση κινδύ-

νου έλλειψης φυσικού αερίου, οι 

πέντε μονάδες του αποθεματικού 

θα κληθούν και θα μπορούν να 

εισέλθουν στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας για ορισμένο χρονικό 

διάστημα, συμμετέχοντας επί 

ίσοις όροις όπως και κάθε άλλος 

παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η άδεια λειτουργίας των πέντε 

αυτών μονάδων στην αγορά θα 

δοθεί αρχικά για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα, το πολύ έως 

τον Ιούνιο του 2023, αλλά θα μπο-

ρεί να παραταθεί από τις γερμανι-

κές αρχές έως τα τέλη Μαρτίου 

2024, σε περίπτωση ανάγκης.  

Οι φορείς εκμετάλλευσης δεν θα 

λάβουν αποζημίωση για τον χρόνο 

κατά τον οποίο θα λειτουργούν τα 

εργοστάσια, καθώς τότε θα συμ-

μετέχουν στην αγορά και θα 

έχουν έσοδα. Στόχος του μέτρου 

είναι η εξοικονόμηση φυσικού 

αερίου, παρέχοντας στο γερμανι-

κό και, γενικότερα, στο ευρωπαϊ-

κό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας 

πρόσθετη δυναμικότητα παραγω-

γής βραχυπρόθεσμα, προκειμέ-

νου να αντικαταστήσει την παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ρωσικό φυσικό αέριο. 

Σημειωτέον ότι οι πέντε λιγνιτικοί 

σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που 

θα μεταφερθούν στο προσωρινό 

αποθεματικό λιγνίτη έχουν απε-

νεργοποιηθεί, ενώ τρεις από αυ-

τούς έκλεισαν το 2018 και οι 

άλλοι δύο το 2019. Οι σταθμοί 

αυτοί θα κληθούν να επαναλει-

τουργήσουν μόνο σε ακραίες κα-

ταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δη-

λαδή μετά την εφαρμογή άλλων 

μέτρων έκτακτης ανάγκης που 

βασίζονται στην αγορά και άλλων 

τυχόν αποθεματικών πόρων παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

θα κλείσουν οριστικά στο τέλος 

του προσωρινού αποθέματος λι-

γνίτη, δηλαδή στα τέλη Μαρτίου 

2024. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

α) η ενίσχυση έχει περιορισμένο 

αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και 

το εμπόριο εντός της ΕΕ. Ειδικότε-

ρα, είναι σκόπιμο και απαραίτητο 

να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος έλ-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/mex_22_5508
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/mex_22_5508
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/mex_22_5508
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5919
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5919
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5919
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Έγκριση φινλανδικού μέτρου για παραγωγούς και προμηθευτές ηλεκτρικής    

ενέργειας λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.104267 

2) τα ετήσια μειωμένα επιτόκια 

τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα που 

ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο 

Κρίσης 2022, 

3) τα δάνεια που χορηγούνται στο 

πλαίσιο του μέτρου αφορούν μό-

νον τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνη-

σης,  

4) το μέγιστο ποσό δανείου ανά 

δικαιούχο τηρεί τους όρους που 

ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο 

Κρίσης 2022, και  

5) οι δανειακές συμβάσεις θα 

υπογραφούν έως τις 31 Δεκεμβρί-

ου 2022 το αργότερο. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 

επίμαχο μέτρο σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο 2.3 του Προσωρινού 

Πλαισίου Κρίσης 2020 λόγω της 

επίθεσης της Ρωσίας κατά της 

Ουκρανίας. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.104267 

(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_6012 

Φινλανδία – έγκριση καθεστώτος-

πλαισίου – επιδοτούμενα δάνεια – 

δημοτικοί παραγωγοί και προμη-

θευτές ηλεκτρικής ενέργειας – 

Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης (ΠΠΚ) 

λόγω της επίθεσης της Ρωσίας 

κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.3) 

Η Φινλανδία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσε-

ων, συνολικού προϋπολογισμού 5 

δισ. ευρώ, για την παροχή στήρι-

ξης ρευστότητας σε δημοτικούς 

παραγωγούς και προμηθευτές 

ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της 

ουκρανικής κρίσης. 

Ειδικότερα, το μέτρο αφορά δη-

μοτικές εταιρίες ηλεκτρικής ενέρ-

γειας που: (i) παράγουν ή προμη-

θεύουν ηλεκτρική ενέργεια, (ii) 

συμμετέχουν στη σχετική χρηματι-

στηριακή αγορά και (iii) επηρεά-

ζονται από την τρέχουσα κρίση. Οι 

εταιρίες αυτές αντισταθμίζουν το 

μεγαλύτερο μέρος της παραγω-

γής τους στο χρηματιστήριο παρα-

γώγων ηλεκτρικής ενέργειας ένα-

ντι μελλοντικών μειώσεων τιμών. 

Όμως, οι δυσμενείς διακυμάνσεις 

των τιμών που προκαλούνται από 

την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση 

απαιτούν από αυτές τις εταιρίες 

να παρέχουν σημαντικά ποσά 

πρόσθετων εξασφαλίσεων σε με-

τρητά.  

Στο πλαίσιο αυτό, το μέτρο απο-

σκοπεί να παράσχει στους δημοτι-

κούς παραγωγούς και προμηθευ-

τές ηλεκτρικής ενέργειας μια 

έσχατη επιλογή χρηματοδότησης, 

ώστε να διασφαλιστεί ότι θα διατί-

θεται επαρκής ρευστότητα για τη 

συνέχιση των δραστηριοτήτων 

τους. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορ-

φή επιδοτούμενων δανείων που 

θα χορηγηθούν είτε από το κρατι-

κό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

“Municipality Finance Plc” είτε 

από τους δήμους της Φινλανδίας. 

Τα επιλέξιμα δάνεια, με μέγιστη 

διάρκεια τα τρία έτη, πρέπει να 

αφορούν ανάγκες σε κεφάλαιο 

κίνησης. 

Για να είναι επιλέξιμοι, οι παραγω-

γοί και οι προμηθευτές ηλεκτρι-

κής ενέργειας πρέπει να αποδεί-

ξουν, μέσω αυτοπιστοποίησης, ότι: 

α) οι υψηλές απαιτήσεις ασφά-

λειας στις αγορές παραγώγων 

ηλεκτρικής ενέργειας έχουν δη-

μιουργήσει ανάγκες ρευστότητας, 

και β) η δημόσια στήριξη είναι 

απαραίτητη για τη διασφάλιση 

της ασφάλειας του εφοδιασμού.  

Το μέγιστο ποσό δανείου ανά δι-

καιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει 

ούτε το 15% του μέσου συνολικού 

ετήσιου κύκλου εργασιών του δι-

καιούχου κατά τις τρεις τελευταί-

ες κλειστές λογιστικές περιόδους 

ούτε τις ανάγκες ρευστότητας που 

προκύπτουν από τις πρόσθετες 

απαιτήσεις εξασφαλίσεων για 

τους επόμενους 12 μήνες. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι : 

1) η διάρκεια των δανείων δεν 

υπερβαίνει τα έξι έτη, 

Έγκριση πολωνικού μέτρου εξυγίανσης της Getin Noble Bank – SA.100687 

νται με τα στεγαστικά δάνεια σε 

ελβετικά φράγκα μείωσαν περαι-

τέρω την αξία των περιουσιακών 

στοιχείων της τράπεζας, ενώ τα 

μέτρα ανάκαμψης που έλαβε η 

τελευταία ήδη από το 2016 απο-

δείχθηκαν ανεπαρκή. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, με 

βάση τη γνώμη της Πολωνικής 

Αρχής Χρηματοοικονομικής Επο-

Πολωνία – έγκριση ad hoc ενίσχυ-

σης – εξυγίανση της πολωνικής 

τράπεζας Getin Noble Bank S.A. – 

Τραπεζική Ανακοίνωση 2013 

Η Getin Noble Bank συγκαταλέγε-

ται στις δέκα μεγαλύτερες πολωνι-

κές τράπεζες με συνολικό ενεργη-

τικό περίπου 9,2 δισ. ευρώ (44 

δισ. PLN). Από το 2016, η τράπε-

ζα αντιμετωπίζει οικονομικές δυ-

σκολίες λόγω χαμηλής κερδοφορί-

ας, η οποία οδήγησε στην εξά-

ντληση των κεφαλαίων της.  

Το 2018, η Getin Noble Bank γνώ-

ρισε μια μαζική απόσυρση κατα-

θέσεων, ύψους περίπου 2,25 δι-

σεκατομμυρίων ευρώ (10,7 δισ. 

PLN), σε διάστημα μικρότερο των 

τριών εβδομάδων. Οι νομικοί και 

πιστωτικοί κίνδυνοι που συνδέο-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6012
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6012
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6012
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βάλλουν στο κόστος, μειώνοντας 

την ανάγκη παρέμβασης από το 

πολωνικό ταμείο εξυγίανσης, σύμ-

φωνα με τις αρχές του επιμερι-

σμού των βαρών. Επιπλέον, προ-

κειμένου να περιοριστούν οι στρε-

βλώσεις του ανταγωνισμού, η Πο-

λωνία έχει δεσμευτεί, μεταξύ 

άλλων, ότι η ύπαρξη της τράπεζας 

-γέφυρας θα περιοριστεί χρονικά 

ενώ η διαχείρισή της θα είναι συ-

νετή.  

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 

επίμαχο μέτρο σύμφωνα με την 

Τραπεζική Ανακοίνωση 2013. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.100687 

(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_5922  

πτείας (KNF), η πολωνική Εθνική 

Αρχή Εξυγίανσης (Ταμείο Τραπεζι-

κής Εγγύησης - BFG) έκρινε ότι η 

τράπεζα «πτώχευσε ή είναι πιθα-

νόν να πτωχεύσει». Γι’ αυτό, η BFG 

αποφάσισε ότι ήταν προς το δημό-

σιο συμφέρον να θέσει την τράπε-

ζα σε εξυγίανση, σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/59/ΕΕ 

για την ανάκαμψη και την εξυγίαν-

ση των τραπεζών (BRRD), αντί να 

ακολουθήσει τις διαδικασίες αφε-

ρεγγυότητας, σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία. Η διαδικασία 

εξυγίανσης, που συντονίζεται από 

την πολωνική Εθνική Αρχή Εξυγί-

ανσης, καθώς και τα σχετικά μέ-

τρα στήριξης, θα επιτρέψουν μια 

εύρυθμη διαδικασία πωλήσεων ή 

το κλείσιμο της τράπεζας, διατη-

ρώντας ταυτόχρονα τη χρηματοπι-

στωτική σταθερότητα και ίσους 

όρους ανταγωνισμού στην ενιαία 

αγορά. 

Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει 

ότι τα κύρια περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις της Getin Noble 

Bank, εκτός από τα ίδια κεφάλαια 

και τα χρέη μειωμένης εξασφάλι-

σης που θα διαγραφούν πλήρως 

για την απορρόφηση των ζημιών, 

θα μεταφερθούν σε μια νεοσύστα-

τη τράπεζα που θα λειτουργήσει 

ως γέφυρα. Σκοπός αυτής της 

μεταφοράς είναι να εξασφαλιστεί 

ότι οι κανονικές τραπεζικές εργα-

σίες μπορούν να συνεχιστούν. 

Σύμφωνα με τις δυνατότητες που 

προβλέπονται από την Οδηγία 

BRRD, η τράπεζα-γέφυρα θα χρη-

σιμεύσει ως προσωρινή λύση για 

την αποτροπή μιας ξαφνικής εξό-

δου της Getin Noble Bank από την 

αγορά και για την παροχή επαρ-

κούς χρόνου για την οργάνωση 

μιας τακτικής διαδικασίας πωλή-

σεων για την τράπεζα-γέφυρα. Οι 

πολωνικές αρχές  δεσμεύτηκαν να 

κάνουν μια ανοιχτή, διαφανή και 

αμερόληπτη διαδικασία πωλήσε-

ων για τη νεοσυσταθείσα τράπεζα-

γέφυρα, με στόχο την εξεύρεση 

κατάλληλου αγοραστή που θα 

διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητά της. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα μέ-

τρα συνάδουν με τον στόχο της 

διατήρησης της χρηματοπιστωτι-

κής σταθερότητας. Οι υφιστάμε-

νοι μέτοχοι και οι κάτοχοι χρέους 

μειωμένης εξασφάλισης θα συμ-

Έγκριση ισπανικού μέτρου για ευρυζωνικά δίκτυα σε αγροτικές περιοχές – 

SA.103451 

Ισπανία – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις – ανάπτυξη 

ευρυζωνικών δικτύων ασύρματης 

ζεύξης σημείων (backhaul) – α-

γροτικές περιοχές – απευθείας 

εφαρμογή άρθρου 107 παρ. 3γ 

ΣΛΕΕ – χρηματοδότηση από τον 

Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθε-

κτικότητας (RRF) 

Η Ισπανία κοιποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς άμεσων επιχο-

ρηγήσεων προς παρόχους ηλε-

κτρονικών επικοινωνιών και εται-

ρίες υποδομής δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας, με σκοπό να εξασφα-

λιστεί ευρεία διαθεσιμότητα δικτύ-

ων κινητής τηλεφωνίας υψηλής 

απόδοσης, ικανών να παρέχουν 

υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες 

υπηρεσίες πρόσβασης ηλεκτρονι-

κών επικοινωνιών στους τελικούς 

χρήστες, ικανοποιώντας τις τρέ-

χουσες και εξελισσόμενες ανά-

γκες τους. 

Το εν λόγω καθεστώς θα διαρκέ-

σει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 

και θα χρηματοδοτηθεί από τον 

Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθε-

κτικότητας (RRF), μετά τη θετική 

αξιολόγηση της Επιτροπής για το 

ισπανικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας  και την έγκρισή 

του από το Συμβούλιο, το οποίο 

περιλαμβάνει σημαντικά επενδυτι-

κά έργα στον τομέα των ηλεκτρο-

νικών επικοινωνιών, συμπεριλαμ-

βανομένης της ανάπτυξης αποδο-

τικών δικτύων κινητής τηλεφωνί-

ας. Το σχέδιο που εγκρίθηκε σή-

μερα αφορά την ανάπτυξη ευρυ-

ζωνικών δικτύων ασύρματης ζεύ-

ξης σημείων (backhaul) βασισμέ-

νων σε οπτικές ίνες για τη σύνδε-

ση ορισμένων σταθμών βάσης 

που βρίσκονται σε δήμους κάτω 

των 10.000 κατοίκων και οι οποί-

οι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, 

δεν θα διαθέτουν λειτουργικό δί-

κτυο ελλείψει δημόσιας στήριξης. 

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν με 

βάση μια ανοιχτή, ανταγωνιστική, 

διαφανή και αμερόληπτη διαδικα-

σία επιλογής. Το ποσό της ενίσχυ-

σης ανά δικαιούχο δεν θα υπερ-

βαίνει το 90% των επιλέξιμων δα-

πανών . 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο: 

α) είναι απαραίτητο και αναλογι-

κό για την αντιμετώπιση ελλείψε-

ων της αγοράς, δηλαδή την απου-

σία τρεχουσών ή προγραμματι-

σμένων συνδέσεων backhaul στις 

περιοχές-στόχους, οι οποίες βρί-

σκονται σε απομακρυσμένες και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5922
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τευθυντήριες Γραμμές για τα ευ-

ρυζωνικά δίκτυα 2013 δεν καλύ-

πτουν το συγκεκριμένο μέτρο. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.103451 

(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_6171 

αραιοκατοικημένες περιοχές της 

Ισπανίας, 

β) έχει χαρακτήρα κινήτρου, κα-

θώς διευκολύνει την ανάπτυξη 

δικτύων backhaul υψηλής απόδο-

σης που οι ιδιωτικοί φορείς δεν 

είναι διατεθειμένοι να αναπτύξουν 

λόγω του υψηλού κόστους εγκατά-

στασης. Το καθεστώς θα βελτιώ-

σει τη διαθεσιμότητα αποδοτικών 

και καινοτόμων υπηρεσιών κινη-

τής τηλεφωνίας στις περιοχές-

στόχους προς όφελος των κατα-

ναλωτών, των επιχειρήσεων και 

του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, θα 

συμβάλλει στη διόρθωση των κοι-

νωνικών ή περιφερειακών ανισο-

τήτων, ιδίως στις αγροτικές περιο-

χές, 

γ) διαθέτει επαρκείς διασφαλί-

σεις ότι περιορίζονται οι αδικαιο-

λόγητες στρεβλώσεις του ανταγω-

νισμού και ότι η ενίσχυση δεν επη-

ρεάζει αρνητικά τους όρους των 

συναλλαγών αντίθετων προς το 

κοινό συμφέρον. Η Ισπανία θα 

ενθαρρύνει, επίσης, την επανα-

χρησιμοποίηση των υφιστάμενων 

υποδομών.  

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 

επίμαχο μέτρο με απευθείας ε-

φαρμογή του άρθρου 107 παρ. 

3γ ΣΛΕΕ, καθώς οι ισχύουσες Κα-

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

ΓεΔΕΕ Τ-347/20, Sogia Ellas/

Επιτροπή, 19.10.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – παραγω-

γή, μεταποίηση και εμπορία γεωρ-

γικών προϊόντων – Ελλάδα – καθε-

στώτα ενισχύσεων για την επανόρ-

θωση ζημιών που προκαλούνται 

από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα 

γεγονότα – απόφαση που κηρύσ-

σει τα καθεστώτα μη συμβατά και 

παράνομα – διαταγή ανάκτησης – 

ενίσχυση περιοριζόμενη σε πληγεί-

σες περιοχές – πλεονέκτημα – επι-

λεκτικός χαρακτήρας – δικαιολο-

γημένη εμπιστοσύνη  

Νομικό Ζήτημα 

Μέτρα για την αποκατάσταση των 

ζημιών ορισμένων επιχειρήσεων 

λόγω θεομηνιών συνιστούν επιλε-

κτικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν 

θα μπορούσαν να αποκομίσουν 

αυτές υπό τις συνήθεις συνθήκες 

της αγοράς, ανεξαρτήτως εάν η 

αγορά αντιμετώπιζε ή όχι έντονες 

περιστάσεις κρίσεις. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-582/20, Ighoga Region 

10 κ.λπ./Επιτροπή, 19.10.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – κατασκευ-

ΓεΔΕΕ Τ-668/21, Siremar/

Επιτροπή, 26.10.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – ενίσχυση 

διάσωσης – θαλάσσιες μεταφορές 

– απόφαση κηρύσσουσα την ενί-

σχυση παράνομη και μη συμβατή 

– διαταγή ανάκτησης – ΥΓΟΣ – 

παράταση ισχύος της ενίσχυσης – 

φοροαπαλλαγή – πλεονέκτημα  

Νομικό Ζήτημα 

Το οικονομικό πλεονέκτημα θεω-

ρείται ότι χορηγείται κατά τον 

χρόνο έκδοσης νομικά δεσμευτι-

κής απόφασης από το κράτος 

μέλος, χωρίς να λαμβάνεται υπό-

ψη η πραγματική λήψη της ενί-

σχυσης, η οποία μπορεί να βασίζε-

ται σε μελλοντικά και αβέβαια 

γεγονότα, όπως όταν η απαλλαγή 

από την καταβολή φόρου εισοδή-

ματος για μια  προβληματική επι-

χείρηση εξαρτάται από την οριστι-

κοποίηση της πώλησής της και 

την αποκόμιση κέρδους από αυ-

τήν τη διαδικασία 

 
ΓεΔΕΕ Τ-850/19, Ελλάδα/Επιτρο-

πή, 19.10.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – παραγω-

γή, μεταποίηση και εμπορία γεωρ-

γικών προϊόντων – Ελλάδα – καθε-

στώτα ενισχύσεων για την επανόρ-

θωση ζημιών που προκαλούνται 

από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα 

γεγονότα – απόφαση που κηρύσ-

σει τα καθεστώτα μη συμβατά και 

παράνομα – διαταγή ανάκτησης – 

ενίσχυση περιοριζόμενη σε πληγεί-

σες περιοχές – πλεονέκτημα – επι-

λεκτικός χαρακτήρας – δικαιολο-

γημένη εμπιστοσύνη  

Νομικό Ζήτημα 

Μέτρο που χορηγείται από δημό-

σια αρχή κράτους μέλους στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 

ακόμη και αν πληροί το κριτήριο 

της μακροπρόθεσμης οικονομικής 

ορθολογικότητας ή εμπίπτει στην 

κοινωνική ευθύνη του κράτους, 

αποτελεί κρατική ενίσχυση, κατ’ 

άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Τα στοι-

χεία αυτά μπορούν απλώς να λαμ-

βάνονται υπόψιν, όταν εξετάζεται 

η συμβατότητα ενός τέτοιου μέ-

τρου βάσει των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 107 ΣΛΕΕ. Επομένως, ο 

αντισταθμιστικός χαρακτήρας 

οικονομικών μέτρων που χορηγού-

νται για τη στήριξη επιχειρήσεων 

που επλήγησαν από θεομηνίες δεν 

αίρει τον χαρακτηρισμό τους ως 

κρατικών ενισχύσεων. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6171
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6171
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6171
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Νομικό Ζήτημα 

Εθνικό μέτρο το οποίο αποσκοπεί 

στην αποφυγή της διπλής φορολο-

γίας, προβλέποντας μηχανισμό 

συμψηφισμού των φόρων που 

καταβάλλονται από φορολογούμε-

νο στην αλλοδαπή με τους φό-

ρους που οφείλει σε κράτος μέ-

λος, εμπίπτει, κατ’ αρχήν, στη φο-

ρολογική αυτονομία των κρατών 

μελών και δεν μπορεί να χαρακτη-

ρισθεί ως κρατική ενίσχυση, εκτός 

εάν αποδειχθεί ότι στηρίζεται σε 

παραμέτρους που εισάγουν δια-

κρίσεις. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-597/19, Helsingin kau-

punki/Επιτροπή, 14.09.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – μεταφο-

ρές με λεωφορεία – κεφαλαιακή 

πίστωση και λειτουργική πίστωση 

– απόφαση με την οποία κηρύσσε-

ται η ενίσχυση μη συμβατή – δια-

ταγή ανάκτησης – υφιστάμενη 

ενίσχυση – πλεονέκτημα – κριτή-

ριο ιδιώτη πιστωτή – οικονομική 

συνέχεια – διαδικαστικά δικαιώ-

ματα ενδιαφερομένων μερών 

Νομικό Ζήτημα 

Το γεγονός ότι η υποχρέωση ανά-

κτησης μιας παράνομης ενίσχυ-

σης επεκτείνεται, σύμφωνα με το 

κριτήριο της οικονομικής συνέ-

χειας, στη διάδοχο αγοράστρια 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αφο-

ρά μεταβολή του δικαιούχου της 

ενίσχυσης ή διεύρυνση του αντι-

κειμένου της διαδικασίας έρευνας 

και, επομένως, η Επιτροπή δεν 

οφείλει να προβεί σε τροποποίηση 

της αρχικής της απόφασης και να 

κινήσει την επίσημη διαδικασία 

έρευνας κατά της διαδόχου εται-

ρίας. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-603/19, Helsingin kau-

punki/Επιτροπή, 14.09.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – μεταφο-

ή και λειτουργία συνεδριακού κέ-

ντρου – απόφαση περί μη ύπαρ-

ξης κρατικής ενίσχυσης – τοπικός 

αντίκτυπος – διαδικαστικά δικαιώ-

ματα ενδιαφερομένων μερών 

Νομικό Ζήτημα 

Μέτρο χρηματοδότησης συνεδρια-

κού κέντρου μικρής χωρητικότη-

τας και μεγέθους, το οποίο βρί-

σκεται σε μια μικρή πόλη που δεν 

κατέχει σημαντική θέση στην αγο-

ρά των διεθνών συνεδρίων και στο 

οποίο λαμβάνουν χώρα εκδηλώ-

σεις τοπικών φορέων, δεν είναι 

δυνατόν να επηρεάσει τις συναλ-

λαγές μεταξύ των κρατών μελών 

λόγω του καθαρά τοπικού του 

αντικτύπου. 

  

 

ΔΕΕ C-164/21 & C-318/21, BAL-

TIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMI-

JA, 13.10.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – ΓΑΚ 

651/2014 – άρθρο 2 σημείο 83 – 

ενισχύσεις για την έρευνα και ανά-

πτυξη και την καινοτομία – έννοια 

του “οργανισμού έρευνας και διά-

δοσης γνώσεων” – ίδρυμα τριτο-

βάθμιας εκπαίδευσης το οποίο 

ασκεί οικονομικές και μη οικονο-

μικές δραστηριότητες – προσδιο-

ρισμός του πρωταρχικού σκοπού 

Νομικό Ζήτημα 

Προκειμένου μια οντότητα να θε-

ωρηθεί ως «οργανισμός έρευνας 

και διάδοσης γνώσεων», κατά την 

έννοια του άρθρου 2, σημείο 83, 

ΓΑΚ 651/2014, δεν είναι ανα-

γκαίο να επανεπενδύει τα έσοδα 

που προέρχονται από την κύρια 

δραστηριότητά της στην ίδια αυτή 

κύρια δραστηριότητα. Ιδρύματα 

αποκλειστικά αφιερωμένα σε 

δραστηριότητες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, τα οποία προβαίνουν 

σε διάδοση εν γένει του τρέχοντος 

σταδίου εξέλιξης της επιστήμης, 

δεν αποτελούν οργανισμούς έρευ-

νας και διάδοσης γνώσεων κατά 

την έννοια του άρθρου 2, σημείο 

83, του ΓΑΚ 651/2014. 

ΓεΔΕΕ Τ-95/21, Πορτογαλία/Επι-

τροπή (Zone Franche de Madère), 

21.09.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – καθεστώς 

ενισχύσεων – Ελεύθερη ζώνη της 

Μαδέρας – μη συμβατό καθεστώς 

– απόφαση ανάκτησης – έννοια 

κρατικής ενίσχυσης – έννοια 

«υφιστάμενης» ενίσχυσης  

Νομικό Ζήτημα 

Τροποποιήσεις υφιστάμενου κα-

θεστώτος περιφερειακών ενισχύ-

σεων, όπως η επιβολή της υποχρέ-

ωσης δημιουργίας ή διατήρησης 

θέσεων εργασίας, ο αποκλεισμός 

ορισμένων δραστηριοτήτων από 

το πεδίο εφαρμογής του καθεστώ-

τος, η σταδιακή μείωση της ενί-

σχυσης, η προσθήκη πρόσθετης 

μείωσης του φόρου εισοδήματος 

για ορισμένες εταιρίες και η αύξη-

ση των ανώτατων ορίων της φορο-

λογικής βάσης στην οποία εφαρ-

μοζόταν η φορολογική μείωση, 

είναι ουσιαστικής φύσης, δεδομέ-

νου ότι σχετίζονται με τα συστατι-

κά στοιχεία του αρχικού καθεστώ-

τος και, ειδικότερα, με τον κύκλο 

των δικαιούχων του καθώς και με 

τα σχετικά ποσά ενίσχυσης. Συνε-

πώς, στην περίπτωση αυτή θεω-

ρείται ότι πρόκειται για νέα ενί-

σχυση που πρέπει να κοινοποιηθεί 

στην Επιτροπή. 

 

 

ΔΕΕ C-705/20, Fossil (Gibraltar), 

15.09.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – φο-

ρολογικό καθεστώς – μη φορολό-

γηση του εισοδήματος από παθη-

τικούς τόκους και δικαιώματα 

εκμετάλλευσης – μη συμβατό κα-

θεστώς – υποχρέωση ανάκτησης 

– εθνική διάταξη που δεν αποτέλε-

σε αντικείμενο έρευνας της Επι-

τροπής – συμψηφισμός του φό-

ρου που καταβλήθηκε στην αλλο-

δαπή για την αποφυγή της διπλής 

φορολογίας 
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κότητας, με σκοπό τη μείωση των 

δυνητικά αρνητικών περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων των κρατικών 

ενισχύσεων. Επομένως, νόμιμα 

τίθεται ως προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή στην αγορά δυναμικό-

τητας η συμμόρφωση των ενδια-

φερόμενων παρόχων με τα όρια 

για τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα. 

 

 

ΓεΔΕΕ T-642/19, JCDecaux Street 

Furniture Belgium/Επιτροπή, 07. 

09.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – ad hoc 

ενίσχυση – JCDecaux Street Furni-

ture Belgium – απόφαση που κη-

ρύσσει την ενίσχυση μη συμβατή 

– διαταγή ανάκτησης – πλεονέ-

κτημα – υποχρέωση αιτιολόγησης 

Νομικό Ζήτημα 

Οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους 

μέλους μπορούν να απαλλάσσουν 

από την καταβολή φόρων επιχει-

ρήσεις για κατασκευές στους δρό-

μους που χρησιμοποιούνται για 

διαφήμιση από τους δήμους για 

δικούς τους σκοπούς ή για φορείς 

που έχουν ιδρύσει, χρηματοδοτή-

σει ή υπάγονται σε αυτούς. Ωστό-

σο,  μια τέτοια απαλλαγή συνιστά 

κρατική ενίσχυση στην περίπτωση 

που τα έπιπλα αυτά χρησιμοποι-

ούνται για τους ίδιους σκοπούς 

από τρίτους, όπως από επιχειρή-

σεις που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της υπαίθριας διαφήμισης. 

 

ρές με λεωφορεία – κεφαλαιακή 

πίστωση και λειτουργική πίστωση 

– απόφαση κηρύσσουσα την ενί-

σχυση παράνομη και μη συμβατή 

– διαταγή ανάκτησης – υφιστάμε-

νη ενίσχυση – πλεονέκτημα – κρι-

τήριο ιδιώτη πιστωτή – οικονομική 

συνέχεια  

Νομικό Ζήτημα 

Προκειμένου η πώληση των πε-

ριουσιακών στοιχείων μιας επιχεί-

ρησης να θεωρηθεί ότι γίνεται 

υπό όρους αγοράς, είναι απαραί-

τητο να πραγματοποιείται μέσω 

ανταγωνιστικής και διαφανούς 

διαδικασίας διαγωνισμού και η 

σχετική πρόσκληση υποβολής 

προσφορών να δημοσιοποιείται 

επαρκώς, ώστε να προσελκύσει 

την προσοχή όλων των πιθανών 

ενδιαφερομένων αγοραστών. 

 

 

ΔΕΕ C‑614/20, Lux Express Esto-

nia, 08.09.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – Κανο-

νισμός (ΕΚ) 1370/2007 – δημό-

σιες επιβατικές σιδηροδρομικές 

και οδικές μεταφορές – επιβολή 

υποχρέωσης δωρεάν μεταφοράς 

ορισμένων κατηγοριών ταξιδιωτών 

– υποχρέωση χορήγησης αποζημί-

ωσης στους φορείς παροχής δη-

μόσιας υπηρεσίας – μέθοδος υπο-

λογισμού 

Νομικό Ζήτημα 

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές υπο-

χρεούνται να αποζημιώνουν τους 

φορείς που εκπληρώνουν υποχρε-

ώσεις παροχής υπηρεσιών δημό-

σιων επιβατικών μεταφορών για 

το καθαρό οικονομικό αποτέλε-

σμά τους, θετικό ή αρνητικό, επί 

του κόστους που προκύπτει και 

των εσόδων που δημιουργούνται, 

υπό τον όρο τήρησης των αρχών 

που καθιερώνονται στα άρθρα 4 

και 6 και στο Παράρτημα του Καν. 

1370/2007 για την αποφυγή υπε-

ραντιστάθμισης. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-793/19, Tirreno Power, 

07.09.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης  – ιταλική 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας  – 

μηχανισμός δυναμικότητας – από-

φαση περί μη προβολής αντιρρή-

σεων – τροποποίηση του μηχανι-

σμού – σοβαρές δυσχέρειες – 

διαδικαστικά δικαιώματα των εν-

διαφερομένων μερών – Κατευθυ-

ντήριες γραμμές για το περιβάλ-

λον και την ενέργεια 2014 

Νομικό Ζήτημα 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 

219 έως 221 των Κατευθυντηρί-

ων Γραμμών για την ενέργεια και 

το περιβάλλον 2014, τα κράτη 

μέλη οφείλουν να εξισορροπούν, 

αφενός, τους στόχους της ασφά-

λειας του ενεργειακού εφοδια-

σμού και αφετέρου, της προστασί-

ας του περιβάλλοντος, τηρώντας, 

παράλληλα, την αρχή της αναλογι-
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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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