
 

 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών 
ενισχύσεων - Τεύχος 6/2022 

Σύνταξη: Ε. Μουαμελετζή, ΔΝ, Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ, Προϊσταμένη ΜοΚΕ 

Επιμέλεια ύλης: Αικ. Δ. Σγουρίδου, Δικηγόρος, Στέλεχος ΜοΚΕ                                               

        Π. Πασχαλίδης, Δικηγόρος, Στέλεχος ΜοΚΕ 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022 

Νέοι απαλλακτικοί Κανονι-
σμοί για τη γεωργία, την 
αλιεία και την υδατοκαλ-

λιέργεια 

Νέες Κατευθυντήριες 
Γραμμές 2023 για τα ευρυ-

ζωνικά δίκτυα 

Νέες Κατευθυντήριες 
Γραμμές για τη γεωργία 
(2022) την αλιεία και την 

υδατοκαλλιέργεια (2023)  

7η Τροποποίηση του Προ-
σωρινού Πλαισίου 2020 

λόγω κορωνοϊού 

Δημοσίευση αποτελεσμά-
των αξιολόγησης των κανό-

νων για τις ΥΓΟΣ 

Ελληνικό καθεστώς ενίσχυ-

σης υδατοκαλλιεργειών 

Ελληνικά καθεστώτα για 
την απασχόληση ανέργων 

βάσει ΓΑΚ 

Ελληνικά καθεστώτα απο-

ζημίωσης λόγω θεομηνιών: 

βάσει του ΓΑΚ 

651/2014 

στον αγροτικό τομέα 
βάσει του Καν. 

702/2014  

στον τομέα της αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας 
βάσει του Καν. 

1388/2014 

Έγκριση ελληνικού μέτρου 
αποζημίωσης της ΔΑΑ ΑΕ 

λόγω κορωνοϊού 

Ελληνική ad hoc ενίσχυση 
για την απορρύπανση ακι-

νήτου βάσει ΓΑΚ 

Έγκριση παράτασης ισχύος 
ελληνικών επενδυτικών 

ενισχύσεων 

Παράταση ελληνικού καθε-
στώτος για την παραγωγή 

οπτικοακουστικών έργων  

Έγκριση κυπριακού καθε-
στώτος για επιχειρήσεις 

λόγω κορωνοϊού 

Έγκριση κυπριακού καθε-
στώτος για ευρυζωνικές 

υπηρεσίες  

Έγκριση ολλανδικού καθε-
στώτος για τους ζωολογι-
κούς κήπους λόγω κορω-

νοϊού 

Έγκριση γερμανικού μέ-
τρου ενίσχυσης της 
Deutsche Bahn λόγω 

κορωνοϊού 

Έγκριση ιταλικού καθε-
στώτος επενδυτικών ενι-

σχύσεων λόγω κορωνοϊού 

Έγκριση κροατικού μέ-
τρου για αερολιμένα λόγω 

κορωνοϊού 

Έγκριση τσεχικού μέτρου 

για τις μεταφορές 

Έγκριση ιταλικού μέτρου 

για πράσινα πλοία  

Έγκριση φινλανδικού 
μέτρου για υδροηλεκτρι-

κή ενέργεια 

Έγκριση γερμανικού κα-
θεστώτος για σταθμό 
φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων 

Έγκριση ολλανδικού καθε-
στώτος για την ενέργεια 
λόγω της ουκρανικής 

κρίσης  

Έγκριση φινλανδικής ad 
hoc ενίσχυσης λόγω της 

ουκρανικής κρίσης 

Έγκριση πολωνικού καθε-
στώτος για την ενίσχυση 
της αγοράς φυσικού αερί-
ου λόγω της ουκρανικής 

κρίσης 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ 
και ΓεΔΕΕ για κρατικές 

ενισχύσεις 

 

Νέοι απαλλακτικοί Κανονισμοί για τη γεωρ-

γία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια 

τοκαλλιέργειας. Σημειώνεται 

ότι ο Καν. 1408/2013 για τις 

de minimis ενισχύσεις στον 

γεωργικό τομέα έχει ήδη πα-

ραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρί-

ου 2027. 

Οι αναθεωρημένοι κανόνες 

εναρμονίζουν τις κρατικές 

ενισχύσεις με τις στρατηγικές 

προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως 

την Κοινή Γεωργική Πολιτική 

(ΚΓΠ), την Κοινή Αλιευτική 

Πολιτική (ΚΑΠ), καθώς και 

την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-

φωνία. 

Ειδικότερα, οι νέοι απαλλακτι-

κοί Κανονισμοί (2022/2472 

για τη γεωργία και 2022/ 

2473 για την αλιεία) περιλαμ-

βάνουν: 

νέες κατηγορίες μέτρων 

που απαλλάσσονται ανά κα-

Νέοι απαλλακτικοί Κανονι-

σμοί για τη γεωργία, την αλι-

εία και την υδατοκαλλιέργεια 

– Αντικατάσταση Κανονισμών 

702/ 2014 και 1388/2014 – 

Παράταση ισχύος Κανονι-

σμού 717/ 2014 

Η Επιτροπή, κατόπιν σχετικής 

διαβούλευσης, ενέκρινε νέ-

ους απαλλακτικούς Κανονι-

σμούς για τις ενισχύσεις στον 

τομέα της γεωργίας και στον 

τομέα της αλιείας και υδατο-

καλλιέργειας που αντικαθι-

στούν τους ισχύοντες Καν. 

702/2014 και 1388/2014 

αντίστοιχα. Επίσης, η Επιτρο-

πή αποφάσισε να παρατείνει 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 

τη διάρκεια ισχύος του Κανο-

νισμού 717/2014 για τις de 

minimis ενισχύσεις στον το-

μέα της αλιείας και της υδα-

1 

- 

- 

- 
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Βάσει των ανωτέρω υπολογίζεται 

ότι θα απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση κοινοποίησης του άρ-

θρου 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ έως και 

50% των μέτρων που με βά-       

ση τους προηγούμενους Κανονι-

σμούς υπόκειντο σε κοινοποίηση. 

Ως έναρξη ισχύος των νέων Κανο-

νισμών ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 

2023 και λήξη η 31η Δεκεμβρίου 

2029. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/ip_22_7670  

τηγορία, όπως οι ενισχύσεις για 

την πρόληψη ή την αντιστάθμιση 

ζημιών που προκαλούνται από 

προστατευόμενα ζώα, οι ενισχύ-

σεις υπέρ δεσμεύσεων περιβαλλο-

ντικής διαχείρισης και οι ενισχύ-

σεις για συνεργασία στους τομείς 

της γεωργίας και της δασοκομίας 

ή οι ενισχύσεις για την πρόληψη ή 

την αποκατάσταση ζημιών που 

προκαλούνται από δυσμενή κλιμα-

τικά φαινόμενα στους τομείς της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέρ-

γειας 

εξατομικευμένα μέτρα απαλ-

λαγής κατά κατηγορία για έργα 

τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβου-

λία των τοπικών κοινοτήτων που 

αποσκοπούν στην προώθηση της 

ανάπτυξης αγροτικών περιοχών 

σε τοπική κλίμακα 

νέο ανώτατο όριο για τα έργα 

των επιχειρησιακών ομάδων της 

Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτο-

μίας που στοχεύουν σε καινοτομί-

ες στον γεωργικό τομέα και στις 

αγροτικές περιοχές. Τα έργα κάτω 

των 500.000 ευρώ ανά εταιρία 

απαλλάσσονται πλέον ανά κατηγο-

ρία ή έως 2 εκατομμύρια ευρώ 

για έργα τοπικής ανάπτυξης 

LEADER. 

Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές 2023 για τα ευρυζωνικά δίκτυα 

στ) αποσαφήνιση και παροχή πε-

ραιτέρω καθοδήγησης σχετικά με 

ορισμένες βασικές έννοιες που 

είναι σημαντικές για την αξιολόγη-

ση των ενισχύσεων για ευρυζωνι-

κές υπηρεσίες από την Επιτροπή· 

ζ) επικαιροποίηση των κριτηρίων 

που χρησιμοποιούνται για την εξι-

σορρόπηση του θετικού αντίκτυ-

που της ενίσχυσης με τις αρνητι-

κές επιπτώσεις της στον ανταγωνι-

σμό και το εμπόριο. Κατά την α-

ξιολόγηση ενός μέτρου θα λαμβά-

νονται υπόψη οι διάφορες πιθα-

νές θετικές συνέπειες, όπως η 

συμβολή στους στόχους της ΕΕ 

για την ψηφιακή και πράσινη με-

τάβαση. 

Οι νέοι κανόνες συμβάλλουν 

στους στρατηγικούς στόχους της 

ΕΕ για διασφάλιση συνδεσιμότη-

τας gigabit για όλους και κάλυ-

ψης 5G παντού μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας, στόχος απαραίτητος 

για την επίτευξη της ψηφιακής 

μετάβασης της Ένωσης. 

Οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές 

θα τεθούν σε ισχύ την επόμενη 

από τη δημοσίευσή τους στην Επί-

σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η οποία αναμένεται τον 

Ιανουάριο του 2023. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_22_7595 

Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για 

τα ευρυζωνικά δίκτυα – έλεγχος 

καταλληλότητας (“fitness check”) 

Μετά την ολοκλήρωση της δημό-

σιας διαβούλευσης για τους κανό-

νες κρατικών ενισχύσεων για τα 

ευρυζωνικά δίκτυα (Κατευθυντή-

ριες Γραμμές 2014) στο πλαίσιο 

του “fitness check”, η Επιτροπή 

ενέκρινε νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές για την ανάπτυξη των 

ευρυζωνικών δικτύων, οι οποίες 

προβλέπουν: 

α) δημόσια στήριξη για τα σταθε-

ρά δίκτυα σύμφωνα με τις τελευ-

ταίες τεχνολογικές εξελίξεις και 

εξελίξεις της αγοράς, προκειμέ-

νου τα κράτη μέλη να επενδύσουν 

σε τομείς όπου η αγορά δεν παρέ-

χει και δεν είναι πιθανό να παρέ-

χει στους τελικούς χρήστες ταχύ-

τητα λήψης τουλάχιστον 1 Gbps 

και ταχύτητα μεταφόρτωσης του-

λάχιστον 150 Mbps. Οποιαδήποτε 

κρατική επένδυση θα πρέπει να 

τριπλασιάσει τουλάχιστον τη δια-

θέσιμη ταχύτητα λήψης και, σε 

ανταγωνιστικούς τομείς, να παρέ-

χει ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 

1 Gbps και ταχύτητες μεταφόρτω-

σης 150 Mbps· 

β) νέο πλαίσιο αξιολόγησης για 

την ανάπτυξη δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας 

(συμπεριλαμβανομένων δικτύων 

5G), προκειμένου τα κράτη μέλη 

να μπορούν να υποστηρίξουν τη 

δημιουργία δικτύων κινητής τηλε-

φωνίας σε περιοχές όπου δεν  

υπάρχει ενδιαφέρον επενδύσεων 

από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

εφαρμόζονται άλλα μέτρα, όπως 

υποχρεώσεις κάλυψης που συνδέ-

ονται με τη χρήση ορισμένου ρα-

διοφάσματος· 

γ) διευκρινίσεις σχετικά με το πώς 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δημό-

σια στήριξη για την παροχή κινή-

τρων για την υιοθέτηση ευρυζωνι-

κών υπηρεσιών· 

δ) διευκρινίσεις σχετικά με τα κρι-

τήρια συμβατότητας για τα κουπό-

νια κοινωνικής δικτύωσης και συν-

δεσιμότητας, προκειμένου να δο-

θούν κίνητρα στους καταναλωτές 

και τις επιχειρήσεις να χρησιμο-

ποιούν ευρυζωνικές υπηρεσίες· 

ε) απλοποιημένους κανόνες, προ-

κειμένου να διευκολυνθεί η πρα-

κτική εφαρμογή των Κατευθυντη-

ρίων Γραμμών και να μειωθεί η 

γραφειοκρατία. Για παράδειγμα, 

τα κράτη μέλη θα μπορούν να 

απαιτούν από τους φορείς εκμε-

τάλλευσης να παρέχουν το καταλ-

ληλότερο σύνολο προϊόντων μαζι-

κής πρόσβασης ανάλογα με την 

ανταγωνιστική κατάσταση σε μια 

δεδομένη περιοχή και τη ζήτηση 

για συγκεκριμένα προϊόντα. Με 

αυτόν τον τρόπο αναμένεται να 

μειωθεί το κόστος τέτοιων προϊό-

ντων, διατηρώντας παράλληλα τον 

ανταγωνισμό· 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7595
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7595
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7595
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7η Τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού 

ρειακές επενδυτικές ενισχύσεις, 

παρέχοντας τη δυνατότητα σώ-

ρευσής τους με άλλα είδη ενισχύ-

σεων για διαφορετικές επιλέξιμες 

δαπάνες και υπό τις προϋποθέ-

σεις που ορίζονται στο Προσωρινό 

Πλαίσιο 2020, και 

β) να παρατείνει την προθεσμία 

χορήγησης των ενισχύσεων βάσει 

του Κεφ. 3.13 έως τις 31 Δεκεμ-

βρίου 2023, με εξαίρεση τις ενι-

σχύσεις που έχουν χορηγηθεί πριν 

από την 1η Φεβρουαρίου 2020. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_22_6967  

Τροποποίηση Προσωρινού Πλαισί-

ου 2020 – πανδημία του κορωνοϊ-

ού – επενδύσεις για βιώσιμη ανά-

καμψη 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι εξακο-

λουθούν να υπάρχουν ελλείψεις 

εργατικού δυναμικού και διαταρα-

χές στις αλυσίδες εφοδιασμού 

μετά την πανδημία του κορωνοϊ-

ού, καθώς και ότι η οικονομική 

ανάκαμψη καθυστερεί περισσότε-

ρο από ό,τι είχε προβλεφθεί λόγω 

της επίθεσης της Ρωσίας κατά 

της Ουκρανίας. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επι-

τροπή θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 

περισσότερος χρόνος, ώστε το 

μέτρο που επιτρέπει επενδυτική 

στήριξη των επιχειρήσεων για μια 

βιώσιμη ανάκαμψη να επιτύχει 

τους στόχους του (Κεφάλαιο 

3.13). Βάσει του ισχύοντος Προ-

σωρινού Πλαισίου 2020, τα κράτη 

μέλη έχουν τη δυνατότητα να πα-

ρέχουν ειδική επενδυτική στήριξη 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Με την εν λόγω τροποποίηση, η 

Επιτροπή αποφάσισε: 

α) να προσθέσει τις ενισχύσεις 

που χορηγούνται βάσει του Κεφ. 

3.13 του Προσωρινού Πλαισίου 

2020 στις κοινοποιήσιμες περιφε-

τομέα της υδατοκαλλιέργειας, επι-

τρέποντας τη χορήγηση ενισχύσε-

ων για νέες νόσους· 

νέες κατηγορίες ενισχύσεων, 

όπως ενισχύσεις που αφορούν τον 

στόλο και μέτρα παύσης δραστη-

ριοτήτων (σύμφωνα με το ΕΤΘΑΥ) 

και ενισχύσεις για επενδύσεις σε 

εξοπλισμό που συμβάλλει στην 

ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών 

στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

της ΕΕ. 

Σημειωτέον ότι οι Κατευθυντήριες 

Γραμμές για την αλιεία θα αρχί-

σουν να εφαρμόζονται μόλις όλες 

οι γλωσσικές εκδόσεις είναι διαθέ-

σιμες. Μέχρι τότε, εξακολουθούν 

να ισχύουν οι Κατευθυντήριες 

Γραμμές του 2015, όπως τροπο-

ποιήθηκαν το 2018. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/ip_22_7670  

Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές – 

γεωργία – αλιεία – υδατοκαλλιέρ-

γεια 

Η Επιτροπή, κατόπιν ολοκλήρω-

σης των δημόσιων διαβουλεύσεων 

που διενήργησε με τα κράτη μέλη 

και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

ενέκρινε νέες Κατευθυντήριες 

Γραμμές στους τομείς της γεωργί-

ας, της δασοκομίας, της αλιείας 

και της υδατοκαλλιέργειας 

Όσον αφορά τις νέες Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τη γεωργία, που 

θα αρχίσουν να εφαρμόζονται 

από την 1η Ιανουαρίου 2023, ει-

σάγονται οι ακόλουθες βασικές 

αλλαγές σε σχέση με τις προϊσχύ-

σασες Κατευθυντήριες Γραμμές: 

νέα, απλουστευμένη διαδικα-

σία για την έγκριση κρατικών ενι-

σχύσεων σχετικά με μέτρα που 

συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 

της ΚΓΠ· 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής 

μέτρων για τις ασθένειες των ζώ-

ων και τους επιβλαβείς για τα φυ-

τά οργανισμούς· 

νέα κίνητρα για τους γεωρ-

γούς, ώστε να ενταχθούν σε καθε-

στώτα βάσει των οποίων τηρούν 

αυστηρότερα περιβαλλοντικά 

πρότυπα από αυτά που απαιτεί ο 

νόμος. 

Σημειώνεται ότι τα υφιστάμενα 

καθεστώτα ενισχύσεων θα πρέπει 

να τροποποιηθούν έως τις 

30.06.2023, προκειμένου να συμ-

μορφωθούν με τις νέες Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές 2023. 

Όσον αφορά τον τομέα της αλιεί-

ας και υδατοκαλλιέργειας, οι νέες 

Κατευθυντήριες Γραμμές 2023 

προβλέπουν: 

ευρύτερο πεδίο εφαρμογής 

μέτρων για ασθένειες ζώων στον 

Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία (2022), την αλιεία και την υδατο-

καλλιέργεια (2023) 

αφορούν υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η 

ιατρική περίθαλψη που παρέχεται 

από νοσοκομεία και η κοινωνική 

στέγαση. Οι κανόνες αυτοί δια-

σφαλίζουν ότι η δημόσια χρηματο-

Έγγραφο εργασίας – αποτελέσμα-

τα αξιολόγησης των κανόνων για 

τις ΥΓΟΣ – Ανακοίνωση ΥΓΟΣ 

2012 – Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2011 – Α-

πόφαση ΥΓΟΣ 2012/21/ΕΕ – Κα-

νονισμός 360/2012 

Τον Ιούνιο του 2019, η Επιτροπή 

δρομολόγησε την αξιολόγηση των 

κανόνων της ΕΕ περί κρατικών 

ενισχύσεων για ΥΓΟΣ (Ανακοίνωση 

ΥΓΟΣ 2012, Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2011, 

Απόφαση ΥΓΟΣ 2012/21/ΕΕ) που 

Δημοσίευση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των κανόνων για τις ΥΓΟΣ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6967
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6967
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6967
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7670
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Ελληνικό καθεστώς ενίσχυσης υδατοκαλλιεργειών – SA. 104937 

γωγής, που θα ενισχύσει τη λει-

τουργία των οργανωμένων ζωνών 

υδατοκαλλιέργειας, με την εκπό-

νηση ειδικού προγράμματος για 

την ενίσχυση των επιχειρήσεων 

παραγωγής ιχθυοτροφιών και τη 

μείωση του κόστους αναπαραγω-

γής/καλλιέργειας/εκμετάλλευσης, 

δ) ενίσχυση της διαφοροποίησης 

του τελικού προϊόντος που θα ει-

σαγάγει δραστηριότητες και δρά-

σεις για την ανάπτυξη τεχνογνωσί-

ας για την επέκταση της ποικιλίας 

και την εμφάνιση νέων τελικών 

προϊόντων, ε) ενίσχυση της προώ-

θησης, η οποία θα ενισχύσει την 

επωνυμία της ελληνικής ιχθυοκαλ-

λιέργειας, καθώς και την επέκτα-

ση της έρευνας αγοράς, και νέων 

δράσεων προώθησης, ζ) μεταφο-

Ελλάδα – απαλλακτικός Κανονι-

σμός 1388/2014 – υδατοκαλλιέρ-

γειες – μικρές και μεσαίες επιχει-

ρήσεις 

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με 

βάση τα άρθρα 30, 31, 32, 34, 

41 και 42 του απαλλακτικού Κα-

νονισμού 1388/2014, καθεστώς 

για την ενίσχυση των υδατοκαλ-

λιεργειών που απευθύνεται σε 

μικρές και μεσαίες επιχειρή-   

σεις, ετησίου προϋπολογισμού 

34.440.000,00 ευρώ. 

Το καθεστώς θα έχει διάρκεια 

από την 30ή Νοεμβρίου 2022 

έως και την 31η Δεκεμβρίου 

2022 και θα περιλαμβάνει επιχο-

ρήγηση και επιδότηση ενοικίου 

των δικαιούχων, η οποία καλύπτει 

μέχρι και το 100% του κόστους 

των εργασιών που προβλέπονται 

σε αυτό. Όπως ορίζεται στη σχετι-

κή απόφαση του Υπουργού Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 

αριθμό 628/4-11-2022 το καθε-

στώς θα χρηματοδοτήσει τις εξής 

δράσεις: α) αύξηση-εκσυγχρονι-   

σμός της παραγωγής, η οποία θα 

προωθήσει επενδύσεις για τον 

εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων 

και υποδομών για νερό και γη, β) 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-

λαγής, η οποία θα υποστηρίξει 

επενδύσεις σε εξοπλισμό που 

μειώνει τις εκπομπές αερίων θερ-

μοκηπίου και αυξάνει την ενερ-

γειακή απόδοση των επίγειων  

εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργει-

ας, γ) μείωση του κόστους παρα-

ριότητας», του «επηρεασμού του 

εμπορίου μεταξύ κρατών μελών», 

του «εύλογου κέρδους», της «ανε-

πάρκειας της αγοράς» και της 

«κοινωνικής στέγασης» ενδέχεται 

να χρήζουν περαιτέρω αποσαφή-

νισης. 

Όσον αφορά τους κανόνες για τις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για 

ΥΓΟΣ, η αξιολόγηση έδειξε ότι υ-

πάρχει ανάγκη να αυξηθεί το ανώ-

τατο όριο, κάτω από το οποίο μι-

κρά ποσά ενισχύσεων σε επιχειρή-

σεις επιφορτισμένες με την παρο-

χή ΥΓΟΣ δεν θεωρούνται κρατικές 

ενισχύσεις, και να ευθυγραμμιστεί 

ο Κανονισμός 360/2012 για τις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για 

ΥΓΟΣ με τον γενικό Κανονισμό 

1407/2014 για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας όσον αφορά, 

κυρίως, την έννοια της «ενιαίας 

επιχείρησης», τις διατάξεις για τις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές και 

την εφαρμογή των κανόνων de 

minimis σε προβληματικές επιχει-

ρήσεις. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

el/ip_22_7233  

δότηση που χορηγείται για την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών 

δεν στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον 

ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή δρομολό-

γησε την αξιολόγηση του Κανονι-

σμού 360/2012 για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας για τις ΥΓΟΣ, 

σύμφωνα με τον οποίο τα αντι-

σταθμιστικά μέτρα για την παρο-

χή δημόσιας υπηρεσίας ύψους 

έως 500.000 ευρώ για παρόχους 

ΥΓΟΣ σε διάστημα τριών ετών α-

παλλάσσονται από την εφαρμογή 

των κανόνων της ΕΕ περί κρατι-

κών ενισχύσεων, διότι τα ποσά 

θεωρούνται υπερβολικά χαμηλά, 

ώστε δεν δύνανται να επηρεάσουν 

τον ανταγωνισμό ή τις συναλλαγές 

μεταξύ των κρατών μελών. 

Αντικείμενο της αξιολόγησης ήταν 

ο τρόπος με τον οποίο έχουν ε-

φαρμοσθεί οι εν λόγω κανόνες για 

τις ΥΓΟΣ από την έναρξη ισχύος 

τους το 2012, βάσει εσωτερικών 

αναλύσεων καθώς και δημόσιων 

και στοχευμένων διαβουλεύσεων 

με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφε-

ρόμενα μέρη, όπως πολίτες, δημό-

σιες αρχές, εταιρίες, ενώσεις, ορ-

γανώσεις καταναλωτών/επιχειρή-

σεων, ΜΚΟ και συνδικαλιστικές 

οργανώσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή 

ανέθεσε εκπόνηση εξωτερικής με-

λέτης, στην οποία εξετάσθηκαν οι 

τάσεις της αγοράς στους τομείς 

της υγειονομικής περίθαλψης και 

της κοινωνικής στέγασης σε δέκα 

κράτη μέλη. 

Από τη διαδικασία αυτή προέκυ-

ψε ότι, συνολικά, οι κανόνες για 

τις ΥΓΟΣ στους επίμαχους τομείς 

είναι κατάλληλοι για τον επιδιωκό-

μενο σκοπό, ενώ οι τροποποιήσεις 

που έγιναν το 2012, με στόχο την 

απλούστευσή τους και την αποσα-

φήνιση ορισμένων βασικών εν-

νοιών, διευκόλυναν την εφαρμογή 

τους στις υγειονομικές και κοινω-

νικές ΥΓΟΣ και κατά την παροχή 

μικρών ποσών ενισχύσεων για 

ΥΓΟΣ. Επιπλέον, οι ισχύοντες κανό-

νες έχουν συμβάλει στη μείωση 

του διοικητικού φόρτου για τις 

αρμόδιες εθνικές αρχές που ανα-

θέτουν ΥΓΟΣ. 

Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστούν 

ορισμένες προσαρμογές για την 

περαιτέρω απλούστευση και απο-

σαφήνιση των υφιστάμενων κανό-

νων και τη μείωση του διοικητικού 

φόρτου για τα κράτη μέλη κατά 

την αποζημίωση των επιχειρήσεων 

που παρέχουν ΥΓΟΣ. Για παρά-

δειγμα, οι έννοιες της «οικονομι-

κής» και «μη οικονομικής δραστη-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7233
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7233
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7233
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θόδων και τεχνολογιών αναπαρα-

γωγής σε νέους τομείς. 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202249/

SA_104937_50E49984-0200-

CE9C-984E-

D3BCCEE9468C_7_1.pdf  

ρά τεχνογνωσίας, η οποία θα δια-

μορφώσει στοχευμένες δράσεις 

και θα αναπτύξει εξειδικευμένες 

εμπορικές, προωθητικές και επι-

χειρηματικές στρατηγικές, η) δη-

μιουργία τράπεζας γενετικού υλι-

κού για απειλούμενα είδη και ε-

μπορικά είδη ψαριών γλυκού νε-

ρού, η οποία θα αναπτύξει τεχνο-

λογίες, προκειμένου να συμβάλει 

στην αποκατάσταση των φυσικών 

πληθυσμών και στη βελτίωση των 

τεχνικών αναπαραγωγής για τα 

εκτρεφόμενα είδη, χρησιμοποιώ-

ντας, κυρίως, κρυοσυντηρημένο 

σπέρμα στην τεχνητή αναπαραγω-

γή πιθανών αγορών-στόχους, στ) 

έρευνα και καινοτομία, η οποία 

θα στοχεύει στη βελτίωση των 

υφιστάμενων μεθόδων εκτροφής 

και διαδικασιών παραγωγής, κα-

θώς και στην ανάπτυξη νέων με-

Ελληνικά καθεστώτα για την απασχόληση ανέργων βάσει ΓΑΚ 

δευσης, μέλη μονογονεϊκών οικο-

γενειών, ρομά, μητέρες μετά από 

ανατροφή τέκνου κ.α.). Το καθε-

στώς θα έχει διάρκεια έως τις 

31.12.2024 και οι ενισχύσεις θα 

χορηγηθούν με τις μορφές της 

άμεσης επιχορήγησης και της 

επιδότησης επιτοκίου. Ο ετήσιος 

προϋπολογισμός ανέρχεται σε 

19.964.333 ευρώ. Η μέγιστη 

ένταση των ενισχύσεων καλύπτει 

ποσοστό 50% για την ενίσχυση 

των επιχειρήσεων, με σκοπό την 

πρόσληψη εργαζομένων σε μειο-

νεκτική θέση με τη μορφή επιδό-

τησης μισθού. 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202250/

SA_105164_3068EA84-0400-

CECB-8D82-

CDF198F994AF_9_1.pdf  

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202252/

SA_105450_702E3485-0100-

C3ED-BD13-

7F9AA0D0024D_8_1.pdf  

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202252/

SA_105457_309A3485-0400-

C90B-8B7D-

2432446F64CB_8_1.pdf  

Ελλάδα – Γενικός Απαλλακτικός 

Κανονισμός 651/2014 – απασχό-

ληση ανέργων – SA.105164 – 

SA.105450 – SA.105457 

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με 

βάση τα άρθρα 22, 32 και 33 του 

ΓΑΚ 651/2014, τρία καθεστώτα 

επιχορηγήσεων για την απασχόλη-

ση ανέργων που απευθύνονται σε 

κάθε είδους επιχείρηση και σε 

όλους τους κλάδους της οικονο-

μίας. 

Το πρώτο καθεστώς (SA.105164) 

θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 22 

του ΓΑΚ 651/2014 και αφορά 

στην απασχόληση 3.400 ανέργων, 

πρώην εργαζομένων στις επιχειρή-

σεις που επλήγησαν λόγω της α-

πολιγνιτοποίησης στις Περιφέ-

ρειες Δυτικής Μακεδονίας και 

Πελοποννήσου. Το καθεστώς θα 

έχει διάρκεια έως τις 31.12.2023 

και ο ετήσιος προϋπολογισμός του 

ανέρχεται σε 16.000.000 ευρώ. 

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερό-

μενη επιχείρηση, σε όλους τους 

κλάδους της οικονομίας, με ανώ-

τατο όριο επιχορήγησης το ποσό 

των 1.600.000 ευρώ ανά δικαιού-

χο. 

Το δεύτερο καθεστώς (SA. 

105450) θεσπίστηκε βάσει των 

άρθρων 32 και 33 του ΓΑΚ 

651/2014 και αφορά στην απα-

σχόληση 3.000 ανέργων που ανή-

κουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες 

πληθυσμιακές ομάδες (Άτομα με 

Αναπηρία, Απεξαρτημένα Άτομα 

από εξαρτησιογόνες ουσίες τα 

οποία ολοκλήρωσαν προγράμμα-

τα απεξάρτησης, Αποφυλακισμέ-

να Άτομα, Νεαρά Παραβατικά 

Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρί-

σκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, 

γυναίκες θύματα ενδοοικογενεια-

κής ή έμφυλης βίας, διεμφυλικά 

πρόσωπα, θύματα της εμπορίας 

ανθρώπων, καθώς και ενήλικα 

άτομα που συνεχίζουν να διαμέ-

νουν μετά την ενηλικίωσή τους σε 

Μονάδες Παιδικής Προστασίας 

και Φροντίδας και είναι εγγεγραμ-

μένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλί-

κων του Ε.Κ.Κ.Α). Το καθεστώς θα 

έχει διάρκεια έως τις 31.12.2024 

και οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν 

με τις μορφές της άμεσης επιχο-

ρήγησης και της επιδότησης επι-

τοκίου. Ο ετήσιος προϋπολογισμός 

ανέρχεται σε 17.112.333 ευρώ. Η 

μέγιστη ένταση των ενισχύσεων 

ανέρχεται σε ποσοστό: α) 50% για 

την ενίσχυση των επιχειρήσεων, 

με σκοπό την πρόσληψη εργαζο-

μένων σε μειονεκτική θέση με τη 

μορφή επιδότησης μισθού, και β) 

75% για την ενίσχυση των επιχει-

ρήσεων, με σκοπό την απασχόλη-

ση εργαζομένων με αναπηρία υπό 

μορφή επιδότησης μισθού. 

Το τρίτο καθεστώς (SA 105457) 

θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 32 

του ΓΑΚ 651/2014 και αφορά 

στην απασχόληση 7.000 ανέργων 

που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην 

ένταξη ή επανένταξή τους στην 

αγορά εργασίας (μακροχρόνια 

άνεργοι, άνεργοι που δεν έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση ή δεν έχουν προχωρή-

σει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαί-

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202249/SA_104937_50E49984-0200-CE9C-984E-D3BCCEE9468C_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202249/SA_104937_50E49984-0200-CE9C-984E-D3BCCEE9468C_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202249/SA_104937_50E49984-0200-CE9C-984E-D3BCCEE9468C_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202249/SA_104937_50E49984-0200-CE9C-984E-D3BCCEE9468C_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202249/SA_104937_50E49984-0200-CE9C-984E-D3BCCEE9468C_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202249/SA_104937_50E49984-0200-CE9C-984E-D3BCCEE9468C_7_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202250/SA_105164_3068EA84-0400-CECB-8D82-CDF198F994AF_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202250/SA_105164_3068EA84-0400-CECB-8D82-CDF198F994AF_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202250/SA_105164_3068EA84-0400-CECB-8D82-CDF198F994AF_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202250/SA_105164_3068EA84-0400-CECB-8D82-CDF198F994AF_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202250/SA_105164_3068EA84-0400-CECB-8D82-CDF198F994AF_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202250/SA_105164_3068EA84-0400-CECB-8D82-CDF198F994AF_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105450_702E3485-0100-C3ED-BD13-7F9AA0D0024D_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105450_702E3485-0100-C3ED-BD13-7F9AA0D0024D_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105450_702E3485-0100-C3ED-BD13-7F9AA0D0024D_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105450_702E3485-0100-C3ED-BD13-7F9AA0D0024D_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105450_702E3485-0100-C3ED-BD13-7F9AA0D0024D_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105450_702E3485-0100-C3ED-BD13-7F9AA0D0024D_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105457_309A3485-0400-C90B-8B7D-2432446F64CB_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105457_309A3485-0400-C90B-8B7D-2432446F64CB_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105457_309A3485-0400-C90B-8B7D-2432446F64CB_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105457_309A3485-0400-C90B-8B7D-2432446F64CB_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105457_309A3485-0400-C90B-8B7D-2432446F64CB_8_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105457_309A3485-0400-C90B-8B7D-2432446F64CB_8_1.pdf
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Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών βάσει ΓΑΚ 

105110 (Π.Ε. Καλύμνου), SA. 

105145-6 (Π.Ε. Ευβοίας), SA. 

105197 (Π.Ε. Καρδίτσας), SA. 

105198 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), 

SA.105245 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανί-

ας), SA.105269 (Π.Ε. Βόρειου και 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών), SA. 

105272 (Π.Ε. Μαγνησίας), SA. 

105289 (Π.Ε. Ροδόπης) και SA. 

105293 (Π.Ε. Ευβοίας). 

Ελλάδα – καθεστώτα αποζημιώσε-

ων – θεομηνίες – πλημμύρες – χα-

λαζοπτώσεις – ανεμοστρόβιλοι – 

κατολισθήσεις – 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, χαλαζο-

πτώσεων, κατολισθήσεων και ανε-

μοστρόβιλων σε διάφορες περιο-

χές της χώρας και, συγκεκριμένα: 

SA.104728 (Π.Ε. Κέρκυρας), SA. 

104729 (Π.Ε. Πρέβεζας και Θε-

σπρωτίας), SA.104733 (Π.Ε. Αχαΐ-

ας), SA.104908 (Π.Ε. Χανίων, Η-

ρακλείου και Λασιθίου), SA. 

105018 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), 

SA. 105037 (Π.Ε. Κορινθίας), SA. 

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον αγροτικό τομέα 

ου), SA.104909 (Π.Ε. Χανίων,  

Ηρακλείου και Λασιθίου), SA. 

105019 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας), 

SA.105040 (Π.Ε. Κορινθίας), SA. 

105148 (Π.Ε. Ευβοίας), SA. 

105195 (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) 

και SA.105200 (Π.Ε. Καρδίτσας). 

Ελλάδα – καθεστώτα αποζημιώσε-

ων – θεομηνίες – πλημμύρες – 

απαλλακτικός Κανονισμός 702/ 

2014 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του άρ-

θρου 30 του απαλλακτικού Κανο-

νισμού 702/2014 για τον γεωργι-

κό τομέα, διάφορα καθεστώτα 

ενισχύσεων για την αποκατάστα-

ση των ζημιών που προκλήθηκαν 

από πλημμύρες, σε διάφορες πε-

ριοχές της χώρας. Τα καθεστώτα 

αυτά είναι, ειδικότερα, τα εξής: 

SA.104730 (Π.Ε. Πρέβεζας και 

Θεσπρωτίας), SA.104734 (Π.Ε. 

Αχαΐας), SA.104861 (Π.Ε. Λασιθί-

Ελληνικά καθεστώτα αποζημίωσης λόγω θεομηνιών στον τομέα της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας 

SA.104907 (Π.Ε. Χανίων, Ηρακλεί-

ου και Λασιθίου), SA.104732 

(Π.Ε. Αχαΐας), SA.105196 (Π.Ε. 

Καρδίτσας), SA.105199 (Π.Ε. Αι-

τωλοακαρνανίας), SA.105246

(Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) και SA. 

105273 (Π.Ε. Μαγνησίας). 

Ελλάδα – καθεστώτα ενισχύσεων 

– αποζημίωση αλιέων και υδατο-

καλλιεργητών – θεομηνίες – πλημ-

μύρες – χαλαζοπτώσεις – κατολι-

σθήσεις – απαλλακτικός Κανονι-

σμός 1388/2014 

Η Ελλάδα θέσπισε, βάσει του 

άρθρου 44 του απαλλακτικού Κα-

νονισμού 1388/2014 για τον το-

μέα της αλιείας και υδατοκαλλιέρ-

γειας, καθεστώτα ενισχύσεων για 

την αποκατάσταση των ζημιών 

που προκλήθηκαν από πλημμύ-

ρες, χαλαζοπτώσεις και κατολι-

σθήσεις σε διάφορες περιοχές 

της χώρας και, συγκεκριμένα: 

Έγκριση ελληνικού μέτρου αποζημίωσης του Αεροδρομίου Αθηνών λόγω κορω-

νοϊού – SA.100264 

τες της εταιρείας μειώθηκαν ση-

μαντικά και απότομα, συνεπεία 

της πανδημίας και των νομοθετι-

κών περιοριστικών μέτρων. Το με-

τρο κρίθηκε αναλογικό, δεδομέ-

νου ότι δεν υπερβαίνει το αναγκαί-

ο ποσό για την επανόρθωση της 

ζημίας. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε 

το μέτρο σύμφωνο προς το άρθρο 

107 παρ. 2β’ ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

Ελλάδα – έγκριση μέτρου – 107

(2)(β) ΣΛΕΕ – αερομεταφορές – 

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέ-

λος» – πανδημία κορωνοϊού 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-

τροπή, βάσει του άρθρου 107 

παρ. 2β’ ΣΛΕΕ, μέτρο, συνολικού 

προϋπολογισμού 20 εκατομμυρί-

ων ευρώ, που αποσκοπεί στην 

αποζημίωση του φορέα εκμετάλ-

λευσης του αερολιμένα Αθηνών, 

με την επωνυμία Διεθνής Αερολι-

μένας Αθηνών ΑΕ. Το μέτρο, υπό 

τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, 

καλύπτει μερικώς τις ζημίες που 

υπέστη η εταιρεία, κατά την περί-

οδο μεταξύ 1 Ιουλίου και 31 Δε-

κεμβρίου 2021, λόγω της πανδη-

μίας του κορωνοϊού και των νομο-

θετικών περιοριστικών μέτρων 

στον τομέα των αερομεταφορών. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παν-

δημία του κορωνοϊού αποτελεί 

έκτακτο γεγονός, το οποίο δικαιο-

λογεί την καταβολή της ενίσχυσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότη-
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Ελληνική ad hoc ενίσχυση για την απορρύπανση ακινήτου βάσει ΓΑΚ – 

SA.104739 

ρώ, καλύπτοντας το 100% της 

χρηματοδότησης που απαιτείτο. 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202245/

SA_104739_30433884-0300-

CBEC-B6BE-

2705DC6611C9_9_1.pdf  

Ελλάδα – ad hoc ενίσχυση – απορ-

ρύπανση ακινήτου – ΓΑΚ 651/ 

2014 

Οι ελληνικές αρχές θέσπισαν, με 

βάση το άρθρο 45 του Γενικού 

Απαλλακτικού Κανονισμού 651/ 

2014, ad hoc ενίσχυση για την 

απορρύπανση ακινήτου του Δή-

μου Αθηναίων στο Βοτανικό, συ-

μπεριλαμβανομένων εργασιών 

αποκατάστασης της περίφραξης 

και υπηρεσιών φύλαξης, με σκοπό 

τη διασφάλιση της δημόσιας υγεί-

ας και την προστασία του περι-

βάλλοντος. 

Η ενίσχυση χορηγήθηκε εφάπαξ 

την 4η Οκτωβρίου 2022 και ανήλ-

θε στο ύψος των 4.437.343 ευ-

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_22_7672  

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.100264 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού της Επιτροπής, αφού διευθε-

τηθούν τυχόν ζητήματα περί α-

πορρήτου. 

Έγκριση παράτασης ισχύος ελληνικών καθεστώτων επενδυτικών ενισχύσεων λό-

γω κορωνοϊού – SA.105095 

την ανάπτυξη των υπαγομένων 

οικονομικών κλάδων και δεν αλ-

λοιώνει τους όρους των συναλλα-

γών, σε βαθμό που να αντίκειται 

στο κοινό συμφέρον. Για τους λό-

γους αυτούς, ενέκρινε την προτει-

νόμενη τροποποίηση. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της 

απόφασης είναι διαθέσιμη με τον 

αριθμό SA.105095 στο μητρώο 

κρατικών ενισχύσεων στον ιστότο-

πο: 

 https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202302/

SA_105095_700EA185-0000-

C4E1-88AE-

A41D98AC7F73_35_1.pdf  

Ελλάδα – έγκριση τροποποίησης 

καθεστώτος – Προσωρινό Πλαίσιο 

2020 λόγω κορωνοϊού  – επενδυ-

τικές ενισχύσεις 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επι-

τροπή τροποποίηση στο καθεστώς 

ενισχύσεων που είχε εγκριθεί με 

την απόφαση της Επιτροπής 

SA.101963 και αφορούσε επεν-

δυτικές ενισχύσεις, συνολικού 

προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ, με σκοπό τη βιώσιμη 

ανάκαμψη των επιχειρήσεων, 

σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαί-

σιο 2020 λόγω κορωνοϊού. Η τρο-

ποποίηση αφορούσε παράταση 

της χρονικής ισχύος του καθεστώ-

τος έως την 31η Δεκεμβρίου 

2023 (από 31 Δεκεμβρίου 2022) 

και της αντίστοιχης προθεσμίας 

για την υποβολή αιτήσεων των 

ενδιαφερομένων έως την 15η 

Νοεμβρίου 2023 (από 15 Δεκεμ-

βρίου 2022). 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η παράταση 

της ισχύος του μέτρου δεν επηρε-

άζει την αξιολόγησή της αναφορι-

κά με τη συμβατότητα του καθε-

στώτος. Η παράταση είναι κατάλ-

ληλη για να διασφαλίσει ότι τα 

επιμέρους μέτρα υποστηρίζουν 

αποτελεσματικά τις πληγείσες 

επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, είναι 

σύμφωνη με την ανώτερη χρονική 

διάρκεια χορήγησης των ενισχύ-

σεων, λόγω κορωνοϊού, όπως ορί-

ζεται στο σημείο 93 του Προσωρι-

νού Πλαισίου 2020. 

Στη βάση αυτή, διαπίστωσε ότι η 

προτεινόμενη παράταση της ισχύ-

ος του καθεστώτος διευκολύνει 

Παράταση ελληνικού καθεστώτος για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων –

SA. 105412 

έως και το 40% των δαπανών των 

δικαιούχων. 

https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202252/

SA_105412_70742F85-0100-

CFE9-A9B5-

AA2632D9BD81_13_1.pdf  

Ελλάδα – Γενικός Απαλλακτικός 

Κανονισμός 651/2014 – οπτικοα-

κουστικά έργα – τροποποίηση 

διάρκειας 

Οι ελληνικές αρχές τροποποίησαν, 

ως προς τη διάρκειά του, καθε-

στώς ενισχύσεων της παραγω-  

γής οπτικοακουστικών έργων, το 

οποίο είχε χορηγηθεί, βάσει του 

άρθρου 54 του Γενικού Απαλλα-

κτικού Κανονισμού 651/2014 

(SA.62755). 

Η παράταση αποφασίστηκε για 

ένα έτος, ήτοι μέχρι την 31η Δε-

κεμβρίου 2023 (από 31 Δεκεμ-

βρίου 2022) και ο ετήσιος προϋ-

πολογισμός της ανέρχεται σε 

12.500.000 ευρώ, καλύπτοντας 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202245/SA_104739_30433884-0300-CBEC-B6BE-2705DC6611C9_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202245/SA_104739_30433884-0300-CBEC-B6BE-2705DC6611C9_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202245/SA_104739_30433884-0300-CBEC-B6BE-2705DC6611C9_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202245/SA_104739_30433884-0300-CBEC-B6BE-2705DC6611C9_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202245/SA_104739_30433884-0300-CBEC-B6BE-2705DC6611C9_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202245/SA_104739_30433884-0300-CBEC-B6BE-2705DC6611C9_9_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7672
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105095_700EA185-0000-C4E1-88AE-A41D98AC7F73_35_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105095_700EA185-0000-C4E1-88AE-A41D98AC7F73_35_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105095_700EA185-0000-C4E1-88AE-A41D98AC7F73_35_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105095_700EA185-0000-C4E1-88AE-A41D98AC7F73_35_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105095_700EA185-0000-C4E1-88AE-A41D98AC7F73_35_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105095_700EA185-0000-C4E1-88AE-A41D98AC7F73_35_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105412_70742F85-0100-CFE9-A9B5-AA2632D9BD81_13_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105412_70742F85-0100-CFE9-A9B5-AA2632D9BD81_13_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105412_70742F85-0100-CFE9-A9B5-AA2632D9BD81_13_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105412_70742F85-0100-CFE9-A9B5-AA2632D9BD81_13_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105412_70742F85-0100-CFE9-A9B5-AA2632D9BD81_13_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202252/SA_105412_70742F85-0100-CFE9-A9B5-AA2632D9BD81_13_1.pdf
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Έγκριση κυπριακού καθεστώτος για επιχειρήσεις λόγω κορωνοϊού – SA.103624 

κορωνοϊού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.103624 

(2022) στο Μητρώο Κρατικών 

Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-

θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-

ρήτου. 

https://

cy-

prus.representation.ec.europa.eu

/news/state-aid-commission-

approves-eu100-million-cypriot-

scheme-support-companies-and-

self-employed-2022-11-28_en  

Κύπρος – έγκριση καθεστώτος – 

άμεσες επιχορηγήσεις  – Προσω-

ρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊ-

ού 

Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 100 

εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη 

στήριξη επιχειρήσεων που απα-

σχολούν έως και 50 εργαζόμε-

νους και δραστηριοποιούνται σε 

όλους τους τομείς, με εξαίρεση 

τον χρηματοπιστωτικό, καθώς και 

αυτοαπασχολούμενων, των οποί-

ων η επιχειρηματική δραστηριότη-

τα επηρεάστηκε αρνητικά λόγω 

της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 

καθεστώτος, το οποίο τέθηκε σε 

ισχύ στις 27 Μαΐου 2020, έχουν 

τη μορφή άμεσων επιχορηγήσε-

ων. Η εκταμίευση των ενισχύσεων 

ολοκληρώθηκε στις 27 Νοεμβρίου 

2020. 

Το ποσό της ενίσχυσης που κατα-

βλήθηκε σε καθέναν από τους 

επιλέξιμους δικαιούχους εξαρτή-

θηκε από τον αριθμό των εργαζο-

μένων που απασχολεί, και πιο συ-

γκεκριμένα: για 1 εργαζόμενο 

(1.250 ευρώ), για 2-5 εργαζόμε-

νους (3.000 ευρώ), για 6-9 εργα-

ζόμενους (4.000 ευρώ), και για 

10-50 εργαζόμενους (6.000 ευ-

ρώ). 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο 

καθεστώς συνιστά παράνομη ενί-

σχυση που είναι, όμως, συμβατή, 

σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του 

Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω 

Έγκριση κυπριακού καθεστώτος για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας 

– SA.102977 

αυξανόμενες ανάγκες των νοικο-

κυριών για αποδοτική συνδεσιμό-

τητα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η 

χρήση των εν λόγω υπηρεσιών 

από τα κυπριακά νοικοκυριά πα-

ραμένει σχετικά χαμηλή· 

β) έχει χαρακτήρα κινήτρου, δε-

δομένου ότι η συνδεσιμότητα και 

η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπη-

ρεσίες δεν θα διευκολύνονταν 

στον ίδιο βαθμό ελλείψει δημό-

σιας στήριξης· 

γ) διαθέτει επαρκείς διασφαλί-

σεις, ώστε να εξασφαλίζεται ο 

περιορισμός των αδικαιολόγητων 

στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. 

Ειδικότερα, το μέτρο είναι αναλο-

γικό, καθώς είναι χρονικά περιορι-

σμένο και δεν υπερβαίνει το ελά-

χιστο αναγκαίο ποσό. Επίσης, εί-

ναι τεχνολογικά ουδέτερο, δια-

σφαλίζοντας την ίση μεταχείριση 

των παρόχων ευρυζωνικών υπηρε-

σιών που είναι σε θέση να παρέ-

χουν τις επιλέξιμες υπηρεσίες και 

καλύπτει μέρος μόνον του κό-

στους της συνδρομής σε νέες συν-

δέσεις υψηλής ταχύτητας ή της 

Κύπρος – έγκριση καθεστώτος – 

107(3)(γ) ΣΛΕΕ – χρηματοδότηση 

από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας (RRF) – ευρυ-

ζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύ-

τητας 

Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς χορήγησης 

κουπονιών, με σκοπό την αύξηση 

της παροχής ευρυζωνικών υπηρε-

σιών μέσω της υφιστάμενης υπο-

δομής, εξασφαλίζοντας ευρεία 

διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπη-

ρεσιών υψηλής ταχύτητας για 

τους πολίτες. 

Το καθεστώς, το οποίο θα διαρκέ-

σει έως τις 30 Ιουνίου 2025 και 

έχει συνολικό προϋπολογισμό 12 

εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματο-

δοτηθεί εν μέρει μέσω του Μηχα-

νισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας (RRF), μετά τη θετική αξιο-

λόγηση του κυπριακού Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

από την Επιτροπή και την έγκρισή 

του από το Συμβούλιο. 

Ειδικότερα, η ενίσχυση θα λάβει 

τη μορφή κουπονιών για νοικοκυ-

ριά που δεν διαθέτουν σύνδεση 

με ταχύτητα λήψης δεδομένων 

(downloading) τουλάχιστον 100 

Μegabit ανά δευτερόλεπτο 

(Mbps). Το κουπόνι θα καλύπτει 

μέρος του κόστους εγκατάστασης 

και τους πρώτους 12 μήνες συν-

δρομής σε ευρυζωνικές υπηρεσί-

ες που παρέχουν ταχύτητες λή-

ψης δεδομένων τουλάχιστον 200 

Mbps. Στο πλαίσιο αυτό αναμένε-

ται να ωφεληθούν περίπου 

82.000 νοικοκυριά. Όλοι οι πάρο-

χοι ευρυζωνικών υπηρεσιών που 

είναι σε θέση να παρέχουν τις εν 

λόγω υπηρεσίες θα είναι επιλέξι-

μοι. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κα-

θεστώς: 

α) είναι απαραίτητο για την αντι-

μετώπιση της αργής διεύρυνσης 

των επιλέξιμων ευρυζωνικών υπη-

ρεσιών από τα νοικοκυριά στην 

Κύπρο, καθώς παρά την ευρεία 

διαθεσιμότητα δικτύων ικανών για 

παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 

υψηλής ταχύτητας και παρά τις 

https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/state-aid-commission-approves-eu100-million-cypriot-scheme-support-companies-and-self-employed-2022-11-28_en
https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/state-aid-commission-approves-eu100-million-cypriot-scheme-support-companies-and-self-employed-2022-11-28_en
https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/state-aid-commission-approves-eu100-million-cypriot-scheme-support-companies-and-self-employed-2022-11-28_en
https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/state-aid-commission-approves-eu100-million-cypriot-scheme-support-companies-and-self-employed-2022-11-28_en
https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/state-aid-commission-approves-eu100-million-cypriot-scheme-support-companies-and-self-employed-2022-11-28_en
https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/state-aid-commission-approves-eu100-million-cypriot-scheme-support-companies-and-self-employed-2022-11-28_en
https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/state-aid-commission-approves-eu100-million-cypriot-scheme-support-companies-and-self-employed-2022-11-28_en
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 Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.102977 

(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_7736  

αναβάθμισης των υφιστάμενων 

συνδέσεων. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή έλαβε υ-

πόψη της το γεγονός πως η Κύ-

προς διενήργησε αξιολόγηση της 

αγοράς και δημόσια διαβούλευ-

ση, από τις οποίες προκύπτει ότι ο 

σχεδιασμός του μέτρου εμποδίζει 

την παροχή δυσανάλογου πλεονε-

κτήματος σε έναν ή περισσότε-

ρους συγκεκριμένους παρόχους 

υπηρεσιών σε βάρος άλλων, μετα-

ξύ άλλων υπό το πρίσμα των υπο-

χρεώσεων πρόσβασης χονδρικής 

που προβλέπονται από τη σχετική 

εθνική νομοθεσία. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 

επίμαχο καθεστώς με απευθείας 

εφαρμογή του άρθρου 107(3)(γ) 

ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι οι ισχύουσες 

Κατευθυντήριες Γραμμές 2013 

για τα ευρυζωνικά δίκτυα δεν πε-

ριλαμβάνουν ενισχύσεις για υπο-

δομές σταθερών ευρυζωνικών 

δικτύων. Ωστόσο, το εν λόγω καθε-

στώς είναι σύμφωνο με τις νέες 

Κατευθυντήριες Γραμμές 2023 

για τα ευρυζωνικά δίκτυα που 

εκδόθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 

2022 και θα ισχύσουν από την 

επομένη της δημοσίευσής τους 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 

Έγκριση ολλανδικού καθεστώτος για τους ζωολογικούς κήπους λόγω κορωνοϊού 

– SA.103571 

κών κήπων που συνδέονται άμεσα 

με την πανδημία του κορωνοϊού, 

καθώς και ότι είναι αναλογικό, 

αφού η προβλεπόμενη αποζημίω-

ση δεν υπερβαίνει το ποσό που 

είναι απαραίτητο για την αποκα-

τάσταση αυτών των ζημιών. Κατό-

πιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέ-

κρινε το επίμαχο μέτρο με απευ-

θείας εφαρμογή του άρθρου 107 

(2)(β) ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι το Προ-

σωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορω-

νοϊού δεν περιέχει ειδικές ρυθμί-

σεις για τα μέτρα αποζημιώσεων. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.103571 

(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_7152  

Ολλανδία – έγκριση καθεστώτος – 

107(2)(β) ΣΛΕΕ – άμεσες επιχορη-

γήσεις – ζωολογικοί κήποι – παν-

δημία κορωνοϊού  

Η Ολλανδία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς αποζημιώσε-

ων όλων των ζωολογικών κήπων 

που λειτουργούν στη χώρα για τις 

ζημίες που υπέστησαν λόγω του 

κορωνοϊού και της προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας που επι-

βλήθηκε γενικώς σε χώρους ψυ-

χαγωγίας και χώρους δημόσιων 

συναθροίσεων, με σκοπό τον πε-

ριορισμό της εξάπλωσης του κο-

ρωνοϊού κατά το διάστημα από 

την 19η Δεκεμβρίου 2021 έως 

την 25η Ιανουαρίου 2022. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του 

καθεστώτος ανέρχεται σε 12,6 

εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται 

ότι η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει 

δύο αντίστοιχα καθεστώτα για 

τους ζωολογικούς κήπους στην 

Ολλανδία (SA.59706/2021 και 

SA.100258/2021). 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 

καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 

μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 

για την κάλυψη των πάγιων δαπα-

νών των ζωολογικών κήπων που 

συνδέονται με τη φροντίδα και 

την προστασία των ζώων, σε συ-

νάρτηση με τη μείωση του κύκλου 

εργασιών τους κατά την περίοδο 

αναφοράς. Άλλες μορφές αποζη-

μιώσεων για την ίδια επιλέξιμη 

περίοδο που χορηγήθηκαν για 

πάγιες δαπάνες των ζωολογικών 

κήπων και για τη φροντίδα των 

ζώων θα αφαιρούνται από τις εν 

λόγω δαπάνες για τη φροντίδα 

των ζώων. Παράλληλα, δεν επιτρέ-

πεται να δοθεί επιδότηση δύο φο-

ρές για τις ίδιες επιλέξιμες δαπά-

νες, ακόμη και όταν η επιδότηση 

αυτή δεν συνιστά κρατική ενίσχυ-

ση, όπως για παράδειγμα στην 

περίπτωση του γενικού συστήμα-

τος επιδοτήσεων για δαπάνες 

προσωπικού σε διάφορους τομείς 

που έχει θεσπίσει η Ολλανδία. 

Ακόμη προβλέπεται πως, εάν η 

ενίσχυση που θα καταβληθεί βά-

σει του επίμαχου καθεστώτος υ-

περβαίνει την πραγματική ζημία 

που υπέστησαν οι δικαιούχοι, θα 

επιστρέφεται κατά το υπερβάλλον 

ποσό στο ολλανδικό κράτος. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο ολλανδικό μέτρο είναι κα-

τάλληλο και αναγκαίο για να αντι-

σταθμίσει τις ζημίες των ζωολογι-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7736
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7736
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7736
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/mex_22_7152
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/mex_22_7152
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/mex_22_7152
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 Έγκριση γερμανικού μέτρου ενίσχυσης της Deutsche Bahn λόγω κορωνοϊού – 

SA.100323 

προβλεπόμενη αποζημίωση δεν 

υπερβαίνει το ποσό που είναι απα-

ραίτητο για την αποκατάσταση 

των εν λόγω ζημιών. Κατόπιν των 

ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το 

επίμαχο μέτρο με απευθείας ε-

φαρμογή του άρθρου 107 (2)(β) 

ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.100323 

(2022) στο Μητρώο Κρατικών 

Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού, αφού διευθετη-

θούν τυχόν ζητήματα περί απορ-

ρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_22_7103  

Γερμανία – έγκριση μέτρου – 107

(2)(β) ΣΛΕΕ – ad hoc ενίσχυση – 

σιδηροδρομικές μεταφορές – 

πανδημία του κορωνοϊού 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα μέτρο ad hoc ενίσχυ-

σης, συνολικού προϋπολογισμού 

557 εκατομμυρίων ευρώ, προκει-

μένου να αποζημιώσει την εταιρία 

επιβατικών σιδηροδρομικών μετα-

φορών Deutsche Bahn για τις ζη-

μίες που υπέστη η θυγατρική της 

DB Fernverkehr λόγω του κορω-

νοϊού και των συνεπακόλουθων 

ταξιδιωτικών περιορισμών που 

επέβαλε η Γερμανία μεταξύ 1 Νο-

εμβρίου 2020 και 16 Μαΐου 

2021 για να περιορίσει τη διασπο-

ρά του κορωνοϊού. 

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή 

εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου 

στην Deutsche Bahn. Υπενθυμίζε-

ται ότι στις 10 Αυγούστου 2021 

(SA.63846) είχε εγκριθεί και άλλη 

ενίσχυση, ύψους 550 εκατομμυρί-

ων ευρώ, για την αποζημίωση της 

Deutsche Bahn και την αποκατά-

σταση των ζημιών που υπέστη η 

θυγατρική της DB Fernverkehr 

λόγω του κορωνοϊού κατά το διά-

στημα μεταξύ 16 Μαρτίου 2020 

και 7 Ιουνίου 2020 (όσον αφορά 

τις εγχώριες μετακινήσεις) και 

μεταξύ 16 Μαρτίου 2020 και 30 

Ιουνίου 2020 (όσον αφορά τις 

διεθνείς μετακινήσεις). 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο γερμανικό μέτρο είναι κα-

τάλληλο και αναγκαίο για να αντι-

σταθμίσει τις ζημίες της Deutsche 

Bahn και της θυγατρικής της που 

συνδέονται άμεσα με την πανδημί-

α και τους συνεπακόλουθους ταξι-

διωτικούς περιορισμούς, καθώς 

και ότι είναι αναλογικό, αφού η 

Έγκριση ιταλικού καθεστώτος επενδυτικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού – 

SA.104510 

μαχο ιταλικό καθεστώς είναι ανα-

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.104510 

(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_7554  

Ιταλία – έγκριση καθεστώτος  – 

Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω 

κορωνοϊού – άμεσες επιχορηγή-

σεις 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 25 

εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό 

την παροχή επενδυτικής στήριξης 

για τη βιώσιμη ανάκαμψη των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποι-

ούνται στην Περιφέρεια της Μάρ-

κε και επλήγησαν άμεσα από την 

πανδημία του κορωνοϊού. 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 

καθεστώτος, που αναμένεται να 

ωφελήσουν περίπου 300 επιχει-

ρήσεις, θα χορηγηθούν με τη μορ-

φή άμεσων επιχορηγήσεων με 

σκοπό τη χρηματοδότηση βιώσι-

μων ιδιωτικών επενδύσεων σε 

υλικά και άυλα περιουσιακά στοι-

χεία (και όχι χρηματοοικονομικών 

επενδύσεων) και την επιτάχυνση 

της πράσινης και ψηφιακής μετά-

βασης. Το μέτρο απευθύνεται σε 

όλους τους τομείς και σε όλες τις 

επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

Μάρκε, ανεξαρτήτως του μεγέ-

θους τους. 

Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαι-

ούχο δεν θα υπερβαίνει το 35% 

των επιλέξιμων δαπανών για τις 

πολύ μικρές και μικρές επιχειρή-

σεις, το 25% για τις μεσαίες επι-

χειρήσεις και το 15% για τις μεγά-

λες επιχειρήσεις. Σε κάθε περί-

πτωση, 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 2023. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7554
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Έγκριση κροατικού μέτρου ενίσχυσης αερολιμένα λόγω κορωνοϊού – 

SA.102197 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο μέτρο με α-

πευθείας εφαρμογή του άρθρου 

107 (2)(β) ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.102197 

(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/

de/mex_22_7721  

Κροατία – έγκριση μέτρου – 107

(2)(β) ΣΛΕΕ – ad hoc ενίσχυση – 

αερομεταφορές – πανδημία κο-

ρωνοϊού 

Η Κροατία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα μέτρο ad hoc ενίσχυ-

σης, ύψους 14,3 εκατομμυρίων 

ευρώ, με σκοπό την αποζημίωση 

του φορέα εκμετάλλευσης του 

διεθνούς αερολιμένα του Ζά-

γκρεμπ για τις ζημίες που υπέστη 

κατά την περίοδο μεταξύ 19 Μαρ-

τίου και 30 Ιουνίου 2020 λόγω 

της πανδημίας του κορωνοϊού και 

των συνεπακόλουθων ταξιδιωτι-

κών περιορισμών που επιβλήθη-

καν. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με 

τη μορφή διαγραφής των τελών 

παραχώρησης. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο κροατικό μέτρο είναι κατάλ-

ληλο και αναγκαίο για να αντι-

σταθμίσει τις ζημίες του φορέα 

εκμετάλλευσης που συνδέονται 

άμεσα με την πανδημία και τους 

συνεπακόλουθους ταξιδιωτικούς 

περιορισμούς, καθώς και ότι είναι 

αναλογικό, αφού η προβλεπόμενη 

αποζημίωση δεν υπερβαίνει το 

ποσό που είναι απαραίτητο για 

την αποκατάσταση των εν λόγω 

ζημιών. 

Έγκριση τσεχικού μέτρου για τις μεταφορές – SA.102508 

μεταξύ σιδηροδρομικών μεταφο-

ρών με ηλεκτρική ενέργεια και 

ντίζελ. Το καθεστώς θα διευκολύ-

νει την ανάπτυξη και τον συντονι-

σμό των μεταφορών στην Τσεχία, 

ενώ ταυτόχρονα θα στηρίξει τη 

στροφή προς ένα πιο φιλικό προς 

το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. 

Επιπλέον, η ενίσχυση ελαχιστο-

ποιεί τις στρεβλώσεις στον αντα-

γωνισμό και το εμπόριο, καθώς 

αποφεύγει κάθε υπεραντιστάθμι-

ση. 

Συνεπώς. η Επιτροπή ενέκρινε το 

τσεχικό καθεστώς με απευθείας 

εφαρμογή του άρθρου 93 ΣΛΕΕ 

και σύμφωνα με τις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές 2008 για τις σιδηρο-

δρομικές επιχειρήσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.103508 

(2022) στο Μητρώο Κρατικών 

Ενισχύσεων στον ιστότοπο της    

ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, 

αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/

detail/%20en/ip_22_6488  

Τσεχία – έγκριση μέτρου – 93 

ΣΛΕΕ – Κατευθυντήριες Γραμμές 

2008 για τις σιδηροδρομικές επι-

χειρήσεις – Φορείς εκμετάλλευ-

σης σιδηροδρομικών και αστικών 

μεταφορών που χρησιμοποιούν 

ηλεκτρική έλξη 

Η Τσεχία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα μέτρο στήριξης των φορέ-

ων εκμετάλλευσης σιδηροδρομι-

κών μεταφορών επιβατών και 

εμπορευμάτων και δημόσιων αστι-

κών μεταφορών (δηλαδή συστή-

ματα τραμ, τρόλεϊ και τελεφερίκ), 

οι οποίοι λειτουργούν τα οχήματά 

τους με ηλεκτρική έλξη. 

Το καθεστώς αυτό, το οποίο έχει 

συνολικό προϋπολογισμό 180 ε-

κατομμυρίων ευρώ (4.500 εκα-

τομμύρια CZK), αναμένεται να 

ισχύσει μέχρι το τέλος του 2026. 

Σκοπός του είναι να προωθήσει 

τις μεταφορές με ηλεκτρική έλξη 

ως πιο οικολογικό μέσο μεταφο-

ράς σε αντίθεση με τα πετρελαιο-

κίνητα οχήματα, και να ενθαρρύ-

νει τη μετατόπιση των μεταφορών 

εμπορευμάτων και επιβατών από 

τις οδικές στις σιδηροδρομικές 

και αστικές μεταφορές. 

Οι ενισχύσεις βάσει του καθεστώ-

τος θα χορηγηθούν με τη μορφή 

απαλλαγής για τους μεταφορείς 

από το τέλος ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας («τέλος ΑΠΕ»), το οποίο 

περιλαμβάνεται στους λογαρια-

σμούς ηλεκτρικής ενέργειας των 

καταναλωτών και χρηματοδοτεί 

την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 

στην Τσεχία. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέ-

τρο: 

α) είναι επωφελές για το περιβάλ-

λον και την κινητικότητα, καθώς 

υποστηρίζει τις σιδηροδρομικές 

και αστικές μεταφορές χρησιμο-

ποιώντας ηλεκτρική έλξη, η οποία 

είναι λιγότερο ρυπογόνα από τις 

οδικές μεταφορές και την έλξη 

ντίζελ και μειώνει την οδική συμ-

φόρηση· 

β) είναι απαραίτητο και κατάλλη-

λο για την επίτευξη του επιδιωκό-

μενου στόχου, δηλαδή τη στήριξη 

της μετατόπισης των μεταφορών 

από το οδικό δίκτυο στο σιδηρο-

δρομικό και στις αστικές μεταφο-

ρές με χρήση ηλεκτρικής έλξης· 

γ) είναι αναλογικό, δηλαδή το πο-

σό της ενίσχυσης περιορίζεται στο 

ελάχιστο αναγκαίο· 

δ) το μέτρο περιορίζεται στη μείω-

ση των ανισορροπιών μεταξύ οδι-

κών και σιδηροδρομικών μεταφο-

ρών και, εντός των τελευταίων, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/mex_22_7721
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/mex_22_7721
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/mex_22_7721
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/%20en/ip_22_6488
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/%20en/ip_22_6488
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/%20en/ip_22_6488
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Έγκριση ιταλικού μέτρου για πράσινα πλοία – SA.101308 

Το μέτρο αφορά ναυτιλιακές εται-

ρίες που είναι εγγεγραμμένες 

στην Ιταλία και παρέχουν συνδέ-

σεις θαλάσσιων μεταφορών μετα-

ξύ ιταλικών και ευρωπαϊκών λιμέ-

νων ή/και λιμένων της Μεσογείου 

ή δραστηριοποιούνται εντός ιταλι-

κών λιμένων. Οι δικαιούχοι θα 

επιλεγούν μέσω ανοιχτής, αμερό-

ληπτης και διαφανούς διαδικασί-

ας. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο μέτρο είναι απαραίτητο, 

κατάλληλο και αναλογικό και, συ-

νεπώς, το ενέκρινε σύμφωνα με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

2022 για το κλίμα, την προστασία 

του περιβάλλοντος και την ενέρ-

γεια (Κεφάλαιο 4.3). 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.101308 

(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_6487  

Ιταλία – έγκριση μέτρου – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές 2022 για το 

κλίμα, την προστασία του περιβάλ-

λοντος και την ενέργεια – θαλάσ-

σιες μεταφορές – πράσινα σκάφη 

– χρηματοδότηση από το Μηχανι-

σμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-

τας (RRF) 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα καθεστώς άμεσων επιχο-

ρηγήσεων, συνολικού προϋπολογι-

σμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, το 

οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω 

του ιταλικού Ταμείου που έχει 

συσταθεί με εθνικούς πόρους για 

να συμπληρώσει το Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

της Ιταλίας ως μέρος μιας ευρύτε-

ρης στρατηγικής για τον εκσυγ-

χρονισμό της οικονομίας της χώ-

ρας. 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά 

δικαιούχο ανέρχεται σε ποσοστό 

40% των επιλέξιμων δαπανών, το 

οποίο μπορεί να αυξηθεί έως και 

60% για τις ΜΜΕ και σε 45% για 

έργα που αφορούν πλοία μηδενι-

κών εκπομπών. 

Το καθεστώς έχει ως στόχο να 

ενθαρρύνει τις ναυτιλιακές εταιρί-

ες να αντικαταστήσουν τα υπάρ-

χοντα πλοία με άλλα χαμηλών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

να μειώσουν τη χρήση ορυκτών 

καυσίμων στον τομέα των θαλάσ-

σιων μεταφορών. Το καθεστώς θα 

στηρίξει έργα που αυξάνουν τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις και την 

ενεργειακή απόδοση των πλοίων 

που εκτελούν υπηρεσίες μεγάλων, 

μεσαίων και μικρών αποστάσεων 

για επιβατικές, εμπορευματικές 

και συνδυασμένες μεταφορές, 

καθώς και άλλων πλοίων που ε-

κτελούν δρομολόγια σε ιταλικούς 

λιμένες. 

Ειδικότερα, βάσει του καθεστώ-

τος θα χρηματοδοτηθεί η απόκτη-

ση «καθαρών» σκαφών και σκα-

φών μηδενικών εκπομπών, συμπε-

ριλαμβανομένων σκαφών που 

κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια 

και υδρογόνο, καθώς και η μετα-

σκευή σκαφών, η οποία θα επι-

τρέψει στα πλοία: (i) να χρησιμο-

ποιούν ή να αυξάνουν τη χρήση 

βιοκαυσίμων και συνθετικών καυ-

σίμων (π.χ. ανανεώσιμα υγρά, αέ-

ρια καύσιμα μεταφοράς μη βιολο-

γικής προέλευσης) συμπληρωματι-

κά ή ως εναλλακτική λύση στα 

ορυκτά καύσιμα· και (ii) χρήση 

αιολικής πρόωσης ως εναλλακτι-

κή σε άλλα συστήματα πρόωσης. 

Το μέτρο υποστηρίζει ένα ευρύ 

φάσμα τεχνολογιών που εκτείνο-

νται από την εγκατάσταση μπατα-

ριών και κυψελών καυσίμου έως 

συστήματα αιολικής πρόωσης. 

Έγκριση φινλανδικού μέτρου για υδροηλεκτρική ενέργεια – SA.101183 

κυρίως, σε συνθήκες ισχυρής πα-

ραγωγής ΑΠΕ (όπως ώρες με υ-

ψηλή τροφοδοσία ανέμου). Θα 

συμβάλει, επίσης, στην ενσωμάτω-

ση μεγαλύτερου μεριδίου παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

εφαρμόζεται μια καινοτόμος 

τεχνολογία στον τομέα αποθήκευ-

σης ηλεκτρικής ενέργειας, 

το μέτρο διευκολύνει την ενσω-

μάτωση της παραγωγής ηλεκτρι-

κής ενέργειας από ΑΠΕ στο δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας και, ταυτό-

Φινλανδία – έγκριση μέτρου –  

Κατευθυντήριες Γραμμές για το 

κλίμα, το περιβάλλον και την ενέρ-

γεια 2022 – ad hoc ενίσχυση  

αποθήκευση υδροηλεκτρικής ε-

νέργειας 

Η Φινλανδία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή μέτρο ad hoc ενίσχυσης 

για την εταιρία Suomen Ener-

giavarasto Oy (SEVO), θυγατρική 

της EPV, με σκοπό τη μετατροπή 

ενός μη ενεργού ορυχείου που 

βρίσκεται στο Pyhäsalmi σε μονά-

δα αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 

ενέργειας με αντλία. Η μονάδα 

αυτή θα συμμετέχει στις αγορές 

άμεσης κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς και στις αγορές 

εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέρ-

γειας. Η ενίσχυση θα λάβει τη 

μορφή επενδυτικής επιχορήγη-

σης, ύψους 26,3 εκατομμυρίων 

ευρώ. 

Η σχεδιαζόμενη μονάδα αποθή-

κευσης θα αντικαταστήσει αποτε-

λεσματικά την ηλεκτρική ενέργεια 

του δικτύου, που παράγεται από 

μονάδες υψηλού κόστους οι οποί-

ες λειτουργούν με αέριο, με καθα-

ρή ηλεκτρική ενέργεια που παρά-

γεται από μονάδες χαμηλού κό-

στους και η οποία είναι διαθέσιμη, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6487
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6487
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6487
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φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλ-

λον και την ενέργεια 2022 (Κεφά-

λαιο 4.9). 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.101183 

(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_7073  

χρονα, υποστηρίζει τους στόχους 

βασικών πρωτοβουλιών πολιτικής 

της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσι-

νη Συμφωνία και το Σχέδιο RE-

PowerEU, 

η ενίσχυση έχει χαρακτήρα 

κινήτρου, καθώς η δικαιούχος δεν 

θα πραγματοποιούσε τις επενδύ-

σεις χωρίς τη δημόσια στήριξη, 

ενώ, επιπλέον, το έργο μπορεί να 

δώσει κίνητρα για πιο καινοτόμες 

λύσεις αποθήκευσης που θα επέ-

τρεπαν μεγαλύτερη ενσωμάτωση 

της ανανεώσιμης ενέργειας στο 

φινλανδικό σύστημα ηλεκτρικής 

ενέργειας, 

το μέτρο έχει περιορισμένο 

αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και 

το εμπόριο εντός της ΕΕ και είναι 

αναλογικό, καθώς το ποσό της 

ενίσχυσης περιορίζεται στις πραγ-

ματικές ανάγκες χρηματοδότη-

σης, 

το έργο θα αποφέρει κοινωνι-

κά οφέλη, όπως η δημιουργία θέ-

σεων εργασίας σε εθνικό και τοπι-

κό επίπεδο λόγω της κατασκευής, 

εγκατάστασης και λειτουργίας της 

νέας μονάδας αποθήκευσης, 

η ενίσχυση έχει θετικά αποτε-

λέσματα που αντισταθμίζουν κάθε 

πιθανή στρέβλωση του ανταγωνι-

σμού και του εμπορίου στην ΕΕ. 

Βάσει των ανωτέρω η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο μέτρο, σύμ-

Έγκριση γερμανικού καθεστώτος για σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων – 

SA.104749 

κλάδο και η επιλογή τους θα γίνει 

βάσει ανοιχτής, διαφανούς και 

αμερόληπτης διαδικασία υποβο-

λής προσφορών και οι τιμές θα 

είναι σύμφωνες με τις τιμές της 

αγοράς. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το επίμαχο καθεστώς, 

σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλ-

λον και την ενέργεια 2022 

(Κεφάλαιο 4.3). 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.104749 

(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_7668  

Γερμανία – έγκριση καθεστώτος – 

Κατευθυντήριες Γραμμές για το 

κλίμα, το περιβάλλον και την ενέρ-

γεια 2022 – άμεσες επιχορηγή-

σεις – ηλεκτρικά οχήματα 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς που αποσκο-

πεί στη δημιουργία δικτύου υπο-

δομής φόρτισης υψηλής ισχύος 

για ηλεκτρικά οχήματα σε αστι-

κές, προαστιακές και αγροτικές 

περιοχές στη Γερμανία. Το καθε-

στώς αυτό θα δημιουργήσει μια 

βασική υποδομή φόρτισης υψη-

λής ισχύος (HPC), προκειμένου να 

ενθαρρύνει την ηλεκτρική κινητι-

κότητα. 

Το μέτρο προβλέπει την ανάπτυξη 

8.500 σημείων HPC, τα οποία θα 

επιτρέψουν την επαναφόρτιση 

ηλεκτρικών οχημάτων εντός 15 -

30 λεπτών σε περίπου 900 τοπο-

θεσίες στη Γερμανία, όπου είτε 

δεν υπάρχουν σημεία HPC είτε τα 

υπάρχοντα σημεία είναι ανεπαρ-

κή για την αντιμετώπιση της ανα-

μενόμενης ζήτησης. 

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου 

καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη 

μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 

που καλύπτουν μέρος των λει-

τουργικών δαπανών αυτών των 

υποδομών. Δικαιούχοι θα είναι 

εταιρίες με εμπειρία στην κατα-

σκευή και λειτουργία υποδομών 

επαναφόρτισης, οι οποίες θα επι-

λεγούν μετά από διαγωνιστική 

διαδικασία. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

α) το μέτρο είναι απαραίτητο και 

κατάλληλο για να επιτρέψει την 

ανάπτυξη υποδομής επαναφόρτι-

σης υψηλής ισχύος σε μεγάλη 

κλίμακα, 

β) το μέτρο έχει χαρακτήρα κινή-

τρου, καθώς οι δικαιούχοι δεν θα 

πραγματοποιούσαν τις σχετικές 

επενδύσεις χωρίς τη δημόσια στή-

ριξη, 

γ) παρέχονται επαρκείς διασφαλί-

σεις ότι το καθεστώς θα έχει πε-

ριορισμένο αντίκτυπο στον αντα-

γωνισμό και το εμπόριο εντός της 

ΕΕ, όπως είναι το γεγονός ότι το 

καθεστώς αφορά όλες τις επιχει-

ρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον συγκεκριμένο οικονομικό 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7073
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7073
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7073
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7668
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7668
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7668
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Έγκριση γερμανικής ενίσχυσης για την SEFE λόγω της ουκρανικής κρίσης – 

SA.104353 

χίσει να εξυπηρετεί τους πελάτες 

της. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο μέτρο είναι απαραίτητο, 

κατάλληλο και αναλογικό και, συ-

νεπώς, το ενέκρινε με απευθείας 

εφαρμογή του άρθρου 107 (3)(β) 

της ΣΛΕΕ, τις γενικές αρχές του 

Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 

2022 και τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές 2014 για τη διάσωση και 

αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστω-

τικών προβληματικών επιχειρήσε-

ων. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.104353 

(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_6823 

Γερμανία – 107(3)(β) ΣΛΕΕ – Προ-

σωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 – 

Κατευθυντήριες Γραμμές 2014 

για τη διάσωση και αναδιάρθρω-

ση μη χρηματοπιστωτικών προ-

βληματικών επιχειρήσεων – ad 

hoc ενίσχυση – εταιρεία παραγω-

γής φυσικού αερίου SEFE – ου-

κρανική κρίση 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα μέτρο ad hoc ενίσχυ-

σης, ύψους 225,6 εκατομμυρίων 

ευρώ, για τη στήριξη της εταιρίας 

παραγωγής φυσικού αερίου SEFE 

(Securing Energy for Europe 

GmbH - SEFE GmbH), πρώην Gaz-

prom Germania GmbH, 

Το μέτρο θα επιτρέψει στο γερμα-

νικό κράτος να αναλάβει το 100% 

της ιδιοκτησίας της SEFE GmbH, 

αντικαθιστώντας τη ρωσική εται-

ρία Gazprom Export LCC, προκει-

μένου να διασφαλιστεί η ασφά-

λεια του εφοδιασμού της γερμανι-

κής οικονομίας με φυσικό αέριο. 

Η SEFE GmbH έχει μερίδιο 14% 

στην αγορά προμήθειας φυσικού 

αερίου στη Γερμανία και δραστη-

ριοποιείται, επίσης, και σε άλλα 

κράτη μέλη. Επιπλέον, κατέχει και 

εκμεταλλεύεται το 28% της απο-

θήκευσης φυσικού αερίου που 

εξυπηρετεί τη γερμανική αγορά 

και διαθέτει αγωγούς φυσικού 

αερίου στη Γερμανία και σε άλλα 

κράτη μέλη. Ωστόσο, μετά την 

επίθεση της Ρωσίας κατά της Ου-

κρανίας και την επακόλουθη δια-

κοπή των παραδόσεων φυσικού 

αερίου από την Gazprom, η SEFE 

GmbH έχει υποστεί σοβαρές απώ-

λειες εισοδήματος. 

Στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου 

μέτρου, το υφιστάμενο εγγεγραμ-

μένο κεφάλαιο των 225,6 εκατομ-

μυρίων ευρώ θα μηδενιστεί, τερ-

ματίζοντας de facto την ιδιοκτησί-

α του σημερινού Ρώσου μετόχου. 

Στη συνέχεια, η SEFE GmbH θα 

εκδώσει νέες κοινές μετοχές στην 

ίδια ονομαστική αξία που θα ανή-

κουν στη Γερμανία, ώστε να συνε-

χίσει τις επιχειρηματικές σχέσεις 

με τους συμμετέχοντες στην αγο-

ρά και, έτσι, να μπορέσει να συνε-

Έγκριση ολλανδικού καθεστώτος για την ενέργεια λόγω της ουκρανικής κρίσης 

– SA.104994 

τις 31 Δεκεμβρίου 2023, καθώς 

και ότι το καθεστώς είναι απαραί-

τητο, κατάλληλο και αναλογικό. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε 

το ολλανδικό καθεστώς σύμφωνα 

με το Κεφάλαιο 2.1 του Προσωρι-

νού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω 

της επίθεσης της Ρωσίας κατά 

της Ουκρανίας. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευτεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.104994 

(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_7679  

Ολλανδία – έγκριση καθεστώτος – 

Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 

– άμεσες επιχορηγήσεις – αγορά 

ενέργειας – μικροί χρήστες 

Η Ολλανδία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 1 δι-

σεκατομμυρίου ευρώ, για τη στή-

ριξη μικρών χρηστών ενέργειας. 

Το κοινοποιηθέν μέτρο εντάσσεται 

σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα που 

περιλαμβάνει επιπλέον 10,2 δισε-

κατομμύρια ευρώ για τη στήριξη 

των νοικοκυριών, τα οποία δεν 

συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά 

το άρθρο 107 (2)(α) ΣΛΕΕ. 

Το καθεστώς αφορά όλους τους 

μικρούς χρήστες ενέργειας που 

δραστηριοποιούνται στην Ολλανδί-

α και, ιδίως, τις ΜΜΕ. Σκοπός του 

προγράμματος είναι ο συμψηφι-

σμός μέρους των μηνιαίων λογα-

ριασμών ενέργειας για ρεύμα, 

φυσικό αέριο και θερμότητα των 

δικαιούχων. 

Βάσει του επίμαχου καθεστώτος, 

η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη 

μορφή άμεσων επιχορηγήσεων 

που διοχετεύονται μέσω των προ-

μηθευτών ενέργειας. Το ποσό της 

ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα υπο-

λογιστεί με βάση την ατομική συμ-

βατική τιμή ενέργειας το 2023 

την τιμή ενέργειας που είχε καθο-

ριστεί για το έτος 2023 στη σχετι-

κή σύμβαση. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

σχυση δεν υπερβαίνει τα 2 εκα-

τομμύρια ευρώ ανά δικαιούχο σε 

οποιαδήποτε δεδομένη χρονική 

στιγμή και θα χορηγηθεί πριν από 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6823
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6823
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6823
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7679
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7679
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7679
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Έγκριση φινλανδικής ad hoc ενίσχυσης ανακεφαλαιοποίησης λόγω της ουκρανι-

κής κρίσης – SA.104831 

Φινλανδία – έγκριση μέτρου – 

ανακεφαλαιοποίηση – ναυπηγική 

εταιρεία – Meyer Turku Oy –107

(3)(β) ΣΛΕΕ – ουκρανική κρίση 

Η Φινλανδία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή μέτρο ανακεφαλαιοποί-

ησης της εταιρίας Meyer Turku 

Oy, η οποία αποτελεί το μεγαλύτε-

ρο εθνικό ναυπηγείο της χώρας, 

με σκοπό την ενίσχυση της φερεγ-

γυότητάς της και τη διασφάλιση 

της ομαλής συνέχισης των δρα-

στηριοτήτων της, κάτι που είναι 

απαραίτητο τόσο από οικονομική 

όσο και από κοινωνική άποψη 

υπό το πρίσμα της σύνδεσης των 

δραστηριοτήτων της Meyer Turku 

Oy με μια σημαντική αλυσίδα αξί-

ας στη φινλανδική οικονομία. 

Ειδικότερα, η εν λόγω εταιρία 

συμβάλλει στην ασφάλεια του 

εφοδιασμού, στην εθνική άμυνα 

και στον έλεγχο των συνόρων της 

Φινλανδίας με την τεχνογνωσία 

της στη θαλάσσια τεχνολογία και 

την παραγωγική της ικανότητα. 

Επιπλέον, η Meyer Turku Oy δρα-

στηριοποιείται στην παγκόσμια 

ναυπηγική βιομηχανία, κατέχο-

ντας το 15% της παγκόσμιας αγο-

ράς κρουαζιερόπλοιων. Έχει, επο-

μένως, μεγάλο οικονομικό και 

κοινωνικό βάρος τόσο στη φινλαν-

δική όσο και στην ευρωπαϊκή οι-

κονομία. 

Ωστόσο, λόγω της τρέχουσας γεω-

πολιτικής κρίσης και των συνακό-

λουθων αυξήσεων του κόστους 

παραγωγής και βασικού σχεδια-

σμού, το μετοχικό κεφάλαιο και η 

ρευστότητα της Meyer Turku Oy 

επιδεινώθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Φινλανδία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή μέτρο ανακεφαλαιοποίη-

σης, ύψους 80 εκατομμυρίων ευ-

ρώ, για τη στήριξη της Meyer Tur-

ku Oy. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί 

με τη μορφή υβριδικού μετοχικού 

δανείου. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι (i) η 

ενίσχυση είναι αναλογική και πε-

ριορίζεται στο ποσό που είναι α-

παραίτητο για να εξασφαλιστεί η 

βιωσιμότητα της δικαιούχου και 

να αποκατασταθεί η κεφαλαιακή 

της θέση· ii) υπάρχουν διασφαλί-

σεις ότι η δικαιούχος δεν επωφε-

λείται αδικαιολόγητα από την ενί-

σχυση σε βάρος του θεμιτού αντα-

γωνισμού· και (iii) η δημόσια στή-

ριξη θα χορηγηθεί πριν από το 

τέλος του 2022, δηλαδή το αργό-

τερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2023. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε 

ότι το επίμαχο μέτρο είναι απα-

ραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό 

και το ενέκρινε με απευθείας ε-

φαρμογή του άρθρου 107 (3)(β) 

ΣΛΕΕ και τις γενικές αρχές 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.104831 

(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_7770  

Έγκριση πολωνικού καθεστώτος για την ενίσχυση της αγοράς φυσικού αερίου 

λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.105347 

Πολωνία – έγκριση καθεστώτος – 

Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 

– επιδοτούμενα δάνεια – αγορά 

φυσικού αερίου – ουκρανική κρί-

ση 

Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή, βάσει του Προσωρινού 

Πλαισίου Κρίσης 2022, καθεστώς 

ενισχύσεων προϋπολογισμού 3 

δισεκατομμυρίων ευρώ για τη 

στήριξη των εταιρειών που δρα-

στηριοποιούνται στην πολωνική 

αγορά φυσικού αερίου και πλήτ-

τονται από την επίθεση της Ρωσί-

ας κατά της Ουκρανίας. Το μέτρο 

έχει τη μορφή επιδοτούμενων δα-

νείων προς ενδιαφερόμενους 

«πωλητές τελευταίας καταφυ-

γής» (sellers of last resort) και 

οντότητες που υποχρεούνται να 

πωλούν φυσικό αέριο στην εσωτε-

ρική αγορά, πλην των πιστωτικών 

ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυ-

ση των εν λόγω επιχειρήσεων από 

τις οικονομικές επιπτώσεις που 

έχει προκαλέσει στη λειτουργία 

τους η επίθεση της Ρωσίας στην 

Ουκρανία. 

Το ποσό της ενίσχυσης καλύπτει 

διαζευκτικά: α) το 15% του μέσου 

συνολικού ετήσιου κύκλου εργα-

σιών τους κατά τις τρεις τελευταί-

ες περαιωμένες λογιστικές περιό-

δους, ή β) το 50% του ενεργεια-

κού κόστους του 12μήνου πριν 

από την αίτηση για την καταβολή 

της ενίσχυσης. Σε εξαιρετικές πε-

ριπτώσεις, όπου αποδεικνύεται ότι 

η οντότητα δραστηριοποιείται σε 

τομείς που πλήττονται από τις 

άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις της 

τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, η 

ενίσχυση μπορεί να αυξηθεί: α) 

κατά 12 μήνες σε ό,τι αφορά με-

γάλες επιχειρήσεις που οφείλουν 

να παρέχουν χρηματοοικονομικές 

ασφάλειες στις αγορές ενέργειας, 

και β) κατά 6 μήνες για τις υπόλοι-

πες επιχειρήσεις, με σκοπό την 

κάλυψη γενικών αναγκών ρευστό-

τητας. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πο-

λωνικό καθεστώς είναι σύμφωνο 

με τους όρους που καθορίζονται 

στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 

2022, και ειδικότερα στο κεφά-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7770
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7770
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7770
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

νος και αφαλατωμένος βακαλάος 

Νομικό Ζήτημα 

Η δραστηριότητα μεταποίησης 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλ-

λιέργειας, όπως η μεταποίηση 

βακαλάου, δεν συνιστά δραστη-

ριότητα μεταποίησης γεωργικών 

προϊόντων, αλλά δραστηριότητα 

εμπίπτουσα στον τομέα της αλιεί-

ας και της υδατοκαλλιέργειας που 

εξαιρείται από το πεδίο εφαρμο-

γής του ΓΑΚ 651/2014. 

 

 

ΔΕΕ C-211/20 P, Επιτροπή/

Valencia Club de Fútbol, 10.11. 

2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – δάνεια προς 

ποδοσφαιρικούς συλλόγους – α-

πόφαση που κηρύσσει μη συμβα-

τή την ενίσχυση – έννοια και πο-

σοτική εκτίμηση του πλεονεκτήμα-

τος – Ανακοίνωση του 2008 για 

τις εγγυήσεις – διακριτική ευχέ-

ρεια της Επιτροπής – επιτόκιο 

αναφοράς – επιτόκιο αγοράς 

Νομικό Ζήτημα 

Η Επιτροπή, εκδίδοντας την Ανα-

κοίνωση για τις εγγυήσεις του 

2008, οριοθέτησε τη διακριτική 

της ευχέρεια κατά την επιλογή της 

μεθόδου που χρησιμοποιεί για τη 

διαπίστωση και τον ποσοτικό 

προσδιορισμό του στοιχείου ενί-

ΓεΔΕΕ T-525/21, E. Breuninger/

Επιτροπή, 21.12.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – καθεστώς 

αποζημιώσεων λόγω κορωνοϊού –

– απόφαση περί μη προβολής 

αντιρρήσεων – θεομηνίες ή άλλα 

έκτακτα γεγονότα – έννομο συμ-

φέρον 

Νομικό Ζήτημα 

Το γεγονός ότι η προσφεύγουσα 

δεν είχε τη δυνατότητα να εντα-

χθεί σε καθεστώς ενισχύσεων, 

επειδή δεν πληρούσε μία επιπλέον 

προϋπόθεση επιλεξιμότητας πέ-

ραν εκείνων που αναφέρονται 

στην εγκριτική απόφαση της Επι-

τροπής, της στερεί το έννομο συμ-

φέρον για προσβολή της απόφα-

σης αυτής. 

Παρόμοια νομικά ζητήματα θέ-

τουν και οι αποφάσεις του ΓεΔΕΕ: 

T-260/21 E. Breuninger/Επιτρο-

πή, 21.12.2022 και T-306/21, 

Falke/Επιτροπή, 21.12.2022. 

 

 

ΔΕΕ C-470/20, Veejam και Espo, 

15.12.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – Στήρι-

ξη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας – Κατευθυντήριες γραμμές 

για τις κρατικές ενισχύσεις στους 

τομείς του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας (2014-2020) – Χαρα-

κτήρας κινήτρου μιας ενίσχυσης η 

οποία ζητείται μετά την έναρξη 

υλοποίησης του σχετικού έργου – 

Συνέπειες της παράβασης της 

υποχρέωσης κοινοποίησης 

Νομικό Ζήτημα 

Η Επιτροπή περιορίζει, αλλά δεν 

απεκδύεται, τη διακριτική της 

ευχέρεια με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές που εκδίδει και, άρα, 

δύναται να εξετάσει τις εξαιρετι-

κές περιστάσεις που επικαλείται 

κράτος μέλος για τη διαπίστωση 

του χαρακτήρα κινήτρου κατ’ 

άλλον τρόπο πλην της υποβολής 

της αίτησης πριν από την έναρξη 

των εργασιών. 

 

 

ΔΕΕ C-23/22, Caxamar, 15.12. 

2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – ΓΑΚ 

651/2014 – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις κρατικές ενισχύ-

σεις περιφερειακού χαρακτήρα – 

τομέας αλιείας και υδατοκαλλιέρ-

γειας – τομέας μεταποίησης εμπο-

ρίας γεωργικών προϊόντων – έν-

νοια “αγροτικών προϊόντων” – Κα-

νονισμός (ΕΕ) 1379/2013 – δρα-

στηριότητα μεταποίησης προϊό-

ντων αλιείας και υδατοκαλλιέρ-

γειας – αλατισμένος, κατεψυγμέ-

 https://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases1/202302/

SA_105347_6066A085-0000-

CD60-91E1-

7E04AE873A87_34_1.pdf  

Το σχετικό δελτίο τύπου είναι δια-

θέσιμο στον παρακάτω ιστότοπο: 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_22_7887  

λαιο 2.3. που αφορά τη στήριξη 

της ρευστότητας με τη μορφή 

επιδοτούμενων δανείων, διότι: α) 

η διάρκεια των χορηγούμενων δα-

νείων δεν υπερβαίνει τα έξι έτη, β) 

τα μειωμένα επιτόκια είναι σύμ-

φωνα με τα ελάχιστα επίπεδα που 

προβλέπει το Πλαίσιο και γ) η ενί-

σχυση θα χορηγηθεί το αργότερο 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Την 

ίδια στιγμή, έκρινε ότι το μέτρο 

είναι αναγκαίο, κατάλληλο και 

αναλογικό, αποσκοπώντας στον 

θεμιτό σκοπό της αντιμετώπισης 

σοβαρής διαταραχής της οικονο-

μίας κράτους μέλους, σύμφωνα 

με το άρθρο 107 (3)(β) της ΣΛΕΕ 

και τους όρους που καθορίζονται 

στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 

2022. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης διατίθεται με τον αριθ-

μό SA.105347 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο 

της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτρο-

πής: 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105347_6066A085-0000-CD60-91E1-7E04AE873A87_34_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105347_6066A085-0000-CD60-91E1-7E04AE873A87_34_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105347_6066A085-0000-CD60-91E1-7E04AE873A87_34_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105347_6066A085-0000-CD60-91E1-7E04AE873A87_34_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105347_6066A085-0000-CD60-91E1-7E04AE873A87_34_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202302/SA_105347_6066A085-0000-CD60-91E1-7E04AE873A87_34_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7887
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ρολογική απόφαση προέγκρισης 

(tax ruling) – διαταγή ανάκτησης 

– αρχή των ίσων αποστάσεων ή 

του πλήρους ανταγωνισμού – επι-

λεκτικό πλεονέκτημα – αρχή του 

πλήρους ανταγωνισμού – αρχή 

της νομιμότητας του φόρου 

Νομικό Ζήτημα 

Εθνική ρύθμιση που αποσκοπεί, 

όσον αφορά τη φορολόγηση των 

καθετοποιημένων εταιριών, στην 

αξιόπιστη προσέγγιση των τιμών 

με βάση τα δεδομένα της αγοράς, 

συμμορφώνεται με τον σκοπό της 

αρχής των ίσων αποστάσεων ή 

αρχής του πλήρους ανταγωνισμού 

(“arm’s length principle”). Ωστόσο, 

ελλείψει εναρμόνισης στο ενωσια-

κό δίκαιο, οι τρόποι εφαρμογής 

της εν λόγω αρχής, όπως καθορί-

ζονται από την εθνική νομοθεσία, 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

από την Επιτροπή για τον προσδιο-

ρισμό του πλαισίου αναφοράς και 

τη διαπίστωση της ύπαρξης επιλε-

κτικού πλεονεκτήματος. Συνεπώς, 

κατά την εξέταση της ύπαρξης 

επιλεκτικού φορολογικού πλεονε-

κτήματος, δεν μπορούν να λαμβά-

νονται υπόψη παράμετροι και 

κανόνες κείμενοι εκτός του επίμα-

χου εθνικού φορολογικού συστή-

ματος, παρά μόνον εάν το εν λόγω 

σύστημα παραπέμπει ρητώς σε 

αυτούς, όπως επιβάλλει και η αρ-

χή της νομιμότητας του φόρου. 

 

σχυσης ενός μέτρου κρατικής 

εγγύησης, υπό την έννοια ότι μπο-

ρεί να χρησιμοποιήσει το επιτόκιο 

αναφοράς, μόνον αφού διαπιστώ-

σει ότι δεν υπάρχει επιτόκιο της 

αγοράς. 

 

 

ΔΕΕ C-422/21 P, ITD και Danske 

Fragtmænd/Επιτροπή, 10.11. 

2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – απόφαση 

της Επιτροπής περί συμβατότητας 

της ενίσχυσης – ταχυδρομικές 

υπηρεσίες – μεταφορές –  αντι-

στάθμιση για εκπλήρωση παροχής 

καθολικής υπηρεσίας – εγγύηση 

για την κάλυψη του κόστους απο-

λύσεων προσωπικού – καθεστώς 

αφερεγγυότητας 

Νομικό Ζήτημα 

Όταν μια επιχείρηση, επιφορτισμέ-

νη με υποχρέωση καθολικής υπη-

ρεσίας (ΥΚΥ), όπως είναι οι ταχυ-

δρομικές διανομές, αποφασίζει να 

υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο παρα-

γωγής, που απαιτεί λιγότερους 

εργαζόμενους και είναι προσαρ-

μοσμένο στις τεχνολογικές εξελί-

ξεις με σκοπό τη συνέχιση παρο-

χής αυτής της ΥΚΥ, η αντιστάθμι-

ση που λαμβάνει για την παροχή 

της ΥΚΥ μπορεί να περιλαμβάνει 

και το κόστος απόλυσης του προ-

σωπικού. 

 
ΓεΔΕΕ T-111/21, Ryanair/Επιτρο-

πή, 09.11.2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακύρωσης – αεροπορι-

κές εταιρείες – περιοριστικά μέ-

τρα κορωνοϊού – αποκατάσταση 

ζημίας – σχέση ζημίας και αποζη-

μίωσης – Προβληματικές επιχειρή-

σεις – υπεραντιστάθμιση – έκτα-

ση αποκατάστασης ζημιών – αρχή 

απαγόρευσης των διακρίσεων 

Νομικό Ζήτημα 

Τα κράτη μέλη επιλέγουν ελεύθε-

ρα τους δικαιούχους ενισχύσεων, 

στο πλαίσιο του άρθρου 107(2)(β) 

ΣΛΕΕ, χωρίς να υποχρεούνται σε 

ενίσχυση όλων των πληγέντων από 

έκτακτο γεγονός. Και οι προβλη-

ματικές επιχειρήσεις μπορούν να 

είναι δικαιούχοι αποζημίωσης. 

 
ΔΕΕ C-885/19 P, Fiat Chrysler 

Finance Europe/Επιτροπή, 08.11. 

2022 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – φορολόγηση 

καθετοποιημένων εταιρειών  – φο-
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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 

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ ………………..….………....….

18 


