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Πρόλογος 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των προπτυχιακών 

σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής. Σκοπός της είναι να παρουσιάσει και να ενημερώσει για τον μηχανισμό των κρατικών 

ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ολόκληρη η μελέτη και παρουσίαση έχει ως πηγές έγκυρα 

έγγραφα και κείμενα των ιστοσελίδων των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην εισαγωγή υπάρχει μια σύντομη αναφορά στο τι θα αναλυθεί εκτενώς στα υπόλοιπα 

κεφάλαια. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί ιστορική αναδρομή στην δημιουργία της ευρωπαϊκής 

ένωσης από την σύλληψη της ιδέας μέχρι και την υλοποίηση της με την πάροδο των ετών. Στο 

τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της γενικής πολιτικής ανταγωνισμού στην Ευρώπη, στο 

έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως επιτηρητής και στην επίδραση που έχουν οι διάφοροι 

κίνδυνοι νόθευσης του ανταγωνισμού στην οικονομική ισορροπία της ενιαίας αγοράς. 

Έπειτα στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο θεσμός των κρατικών ενισχύσεων και αναλύεται 

ούτως ώστε να γίνει σαφές το γιατί οι κρατικές ενισχύσεις σαν τακτική απαγορεύονται. Στην 

συνέχεια αναφέρονται οι περιπτώσεις που η Επιτροπή επιτρέπει κρατική ενίσχυση κάποιου 

κράτους μέλους και οι περιπτώσεις που οι ενισχύσεις δεν κρίνονται ασύμβατες με την αγορά. Το 

τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί αναφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες ελέγχου που 

χρησιμοποιεί η Επιτροπή ώστε να αξιολογεί το εάν ένα πλεονέκτημα ή ελάφρυνση που δίνεται 

από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιχειρηματικό οργανισμό αποτελεί κρατική 

ενίσχυση και πρέπει να ακυρωθεί. Παρουσιάζονται επίσης οι χρηματικές ποινές και τα πρόστιμα 

που δύναται να επιβληθούν ανά περίπτωση. 

Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας παρουσιάζει πραγματικές 

περιπτώσεις όπου ενισχύσεις κρίθηκαν παράνομες, την διαδικασία που κίνησε η επιτροπή καθώς 

επίσης και τις ποινές που επιβλήθηκαν. 

Λέξεις κλειδιά: Κρατικές ενισχύσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανταγωνισμός 



Abstract 

 

This thesis was prepared in the context of completing the undergraduate studies at the 

Department of Accounting and Finance of the University of Western Attica. Its purpose is to 

present and inform on the State aid mechanism in the European Union. The entire study and 

presentation is based on valid documents and texts on the websites of the institutions of the 

European Union. 

In the introduction there is a brief reference to what will be discussed in greater detail in the 

remaining chapters. The second chapter is a historical breakthrough in the creation of the 

European Union from the conception of the idea to its realization over the years. The third 

chapter presents the general competition policy in Europe, the work of the European 

Commission as a watchdog and the impact of the various risks of distorting competition on the 

economic balance of the single market. 

The chapter then presents the state aid institution and analyzes it to make clear the reason that 

state aid is regularly banned. The following is a list of situations where the Commission 

authorizes State aid in a Member State and others where the aid is found to be incompatible with 

the market. Chapter Four is a reference to the regulatory framework and control procedures used 

by the Commission to assess whether an advantage or relief granted by a Member State of the 

European Union to a business organization constitutes State aid and should be annulled. The 

fines and penalties that may be imposed on a case-by-case basis are also presented. 

The fifth and final chapter of the thesis presents real cases where aid was found to be unlawful, 

the procedure initiated by the committee as well as the penalties imposed. 

Keywords: State aid, European Union, European Commission, Competition  
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

Εάν κάποιος αναλογιστεί σήμερα τι θεωρεί δεδομένο, η πρώτη του σκέψη θα είναι η ειρήνη. Το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στην χώρα μας δεν έχει βιώσει ποτέ την φρίκη του πολέμου. 

Αντιθέτως έχει γεννηθεί και μεγαλώσει σε κλίμα ευημερίας και σταθερότητας. Τίποτα από αυτά 

δεν θα ήταν έτσι εάν το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε πραγματοποιηθεί. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια μοναδική οικονομική και πολιτική ένωση 28 ευρωπαϊκών 

χωρών, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Με την 

δημιουργία της κατά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στόχος ήταν η θεμελίωση της 

οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών ούτως ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες 

συγκρούσεων. Μετρώντας πλέον πάνω από 80 χρόνια σταθερότητας και συνεχούς ειρήνης στον 

Ευρωπαϊκό χώρο μπορούμε να πούμε πως ο στόχος έχει επιτευχθεί.  

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την πιο ισχυρή οικονομία στον παγκόσμιο χάρτη. Η 

ενιαία αγορά αποτελεί τον κύριο μοχλό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ένωση μέσω των 

κανόνων της επιτρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα τα περισσότερα προϊόντα, υπηρεσίες, 

κεφάλαια και άτομα. Η ίδια στηρίζει και υπερασπίζεται τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της 

μέσω της άρσης των εμπορικών φραγμών, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς να απολαμβάνουν 

δίκαιους όρους πρόσβασης σε άλλες αγορές. Πέραν όμως των διευκολύνσεων και της ώθησης 

που δίνει ο θεσμός στα μέλη του οφείλει να ελέγχει εξίσου για την τήρηση των κανόνων δικαίου 

και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορικών μονάδων. 

Τον ρόλο θεματοφύλακα και ρυθμιστή του ανταγωνισμού, πέραν όλων των άλλων εξουσιών της, 

ενσαρκώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πολιτικά ανεξάρτητο 

εκτελεστικό όργανο της ΕΕ.  Η Επιτροπή, από κοινού με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, 

εφαρμόζει άμεσα τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ ούτως ώστε να λειτουργούν 

αποτελεσματικότερα οι ευρωπαϊκές αγορές και να εξασφαλίζονται ισότιμοι και δίκαιοι όροι 

ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν, ωφελούνται οι 

καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και η ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της. 
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Η επιτροπή ειδικότερα, παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, παρεμποδίζει συμφωνίες που 

πλήττουν τον ανταγωνισμό (κυρίως συμπράξεις ιδιαίτερης σοβαρότητας), καταχρήσεις 

δεσπόζουσας θέσης στην αγορά από επιχειρήσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές καθώς επίσης και 

κρατικές ενισχύσεις. Για να επιτελέσει αυτό το έργο, η Επιτροπή διαθέτει ευρύ φάσμα εξουσιών 

ελέγχου και εφαρμογής, π.χ. διεξαγωγής ερευνών σε επιχειρήσεις, πραγματοποίησης ακροάσεων 

και χορήγησης απαλλαγών.
1
  

Έπειτα από ελέγχους και συστάσεις στις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δύναται να προβεί σε επιβολή κυρώσεων και ποινών, πάντα μέσω του Δικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

                                                           
1
 https://ec.europa.eu/competition/consumers/institutions_el.html 
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Κεφάλαιο 2 

Ιστορική ανασκόπηση θεσμών 

2.1  Ευρωπαϊκή Ένωση 

«Η παγκόσμια ειρήνη δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί χωρίς δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες 

των κινδύνων που την απειλούν[…]Η συγκέντρωση των παραγωγών άνθρακα και χάλυβα θα 

εξασφαλίσει αμέσως την εγκαθίδρυση κοινών βάσεων οικονομικής ανάπτυξης, πρώτο στάδιο της 

ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, και θα αλλάξει το πεπρωμένο αυτών των περιοχών που από πολύ καιρό 

ασχολούνται με την κατασκευή πολεμικών όπλων, των οποίων υπήρξαν τα πιο συνεχή θύματα»
2
 

Με τα παραπάνω λόγια το 1950 ο Ρομπέρ Σουμάν, Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας από το 

1948-1952, έθετε τις βάσεις για την παρουσίαση του σχεδίου του που στόχευε στην ένωση της 

βαριάς βιομηχανίας της Δυτικής Ευρώπης. Η κεντρική ιδέα πίσω από το σχέδιο του ήταν πως 

δημιουργώντας σταθερές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κρατών, ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο 

συγκρούσεων. Σε συνεργασία με τον Γάλλο οικονομολόγο και διπλωμάτη Ζαν Μονέ, 

καταφέρνει να δημοσιεύσει στις 9 Μαΐου 1950 το «Σχέδιο Σουμάν». Το γεγονός αυτό 

αποτέλεσε ουσιαστικά την γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς βασική του πρόταση ήταν η 

παραγωγή άνθρακα και χάλυβα, οι πρώτες ύλες που είχαν την μεγαλύτερη σημασία στην 

πολεμική βιομηχανία, να ελέγχεται από κοινού μεταξύ των χωρών. Έτσι με τη «Συνθήκη των 

Παρισίων» στις 18 Απριλίου 1951, γεννιέται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 

(ΕΚΑΧ) με Πρόεδρο τον Ζαν Μονέ. Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το 

Λουξεμβούργο, αλλά και η Ιταλία αποτελούν τα πρώτα μέλη.  

Οι έξι χώρες που συμμετείχαν στην ΕΚΑΧ, επεκτείνουν τη συνεργασία τους και σε άλλους 

οικονομικούς τομείς υπογράφοντας στις 24 Μαρτίου 1957, τις συνθήκες ίδρυσης της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ). Οι συνθήκες αυτές έμειναν στην ιστορία ως οι Συνθήκες της Ρώμης.  

 

                                                           
2
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η συνθήκη της Λισσαβόνας, Εκδόσεις Σάκκουλα 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2010, σελ.7 
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Η Συνθήκη που όριζε την ίδρυση της ΕΟΚ πέραν όλων των άλλων μέτρων κοινών πολιτικών και 

κανόνων που προέβλεπε, έθεσε το χρονοδιάγραμμα για την δημιουργία μιας «κοινής αγοράς». 

Στόχος ήταν σε διάστημα 12 ετών, με τετραετή βήματα, να θεμελιωθούν οι τέσσερεις βασικές 

ελευθερίες της Ευρωπαϊκής αγοράς. Πρόκειται για την ελευθερία κυκλοφορίας προσώπων, 

υπηρεσιών, κεφαλαίων και εμπορευμάτων. 

Στις 8 Απριλίου του 1965 η «Συνθήκη Συγχωνεύσεως ή Συνθήκη των Βρυξελλών», με την 

οποία δημιουργείται μια ενιαία Επιτροπή και ένα ενιαίο Συμβούλιο για τις τρεις -εκείνη την 

εποχή- κοινότητες (Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. και EURATOM) υπογράφεται και τίθεται σε ισχύ την 1
η
 

Ιουλίου 1967. Έτσι δημιουργείται και επίσημα μια κοινή Επιτροπή (γνωστή μέχρι και σήμερα 

με τον όρο «Κομισιόν»), που εμπεριέχει όλες τις κατακερματισμένες εποπτικές της λειτουργίες 

σε ένα σώμα. Η κατάργηση των τελωνειακών δασμών για τα 6 κράτη-μέλη της ΕΟΚ ένα χρόνο 

μετά, την 1
η
 Ιουλίου 1968, θεμελιώνοντας έτσι το εγχείρημα της Ενιαίας αγοράς. 

Στις 24 Απριλίου 1972 υιοθετείται ο «Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών», 

προκειμένου να διατηρηθεί η νομισματική σταθερότητα στην Ευρώπη Κοινότητα. Η κίνηση 

αυτή αποτελεί την πρώτη κίνηση της κοινότητας για την ύπαρξη κοινής νομισματικής μονάδας. 

Η διεύρυνση των κρατών μελών της Κοινότητας έχει ξεκινήσει καθώς όλες οι μεγάλες χώρες της 

ηπείρου θέλουν να εισέλθουν σε αυτό το τεράστιο οικοδόμημα που δείχνει ότι σε λίγα χρόνια θα 

είναι συνώνυμο της ευημερίας. 

Το 1979 αποτελεί χρονιά σταθμό για την Ελλάδα καθώς οι προτάσεις και οι συζητήσεις για 

ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα επικυρώνονται από την Βουλή των Ελλήνων. Η 

χώρα βέβαια αναγνωρίζεται σαν μέλος της κοινότητας το 1981 όπου και εκλέγει τους 

αντιπροσώπους της στο κοινοβούλιο. Πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρωπαϊκή «οντότητα» 

αποτελεί η έναρξη, νωρίτερα το 1979, του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Με την 

δημιουργία του ECU η κοινότητα αποσκοπούσε στην νομισματική ενοποίηση των χωρών που σε 

βάθος χρόνου οδήγησε στην εισαγωγή του κοινού νομίσματος του Ευρώ. Στην πράξη επρόκειτο 

για ένα σύστημα νομισματικών ισοτιμιών το οποίο οι χώρες-μέλη υποχρεούνταν να τηρούν στα 

εγχώρια νομίσματα.
3
 Μέσα σε ένα προκαθορισμένο περιθώριο διακυμάνσεων, η αξία κάθε 

                                                           
3
 https://www.euretirio.com/europaiko-nomismatiko-systima/ 
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νομίσματος έπρεπε να παραμένει σταθερή έναντι των υπολοίπων. Η ελληνική δραχμή βέβαια 

εντάχθηκε στον μηχανισμό ισοτιμιών το 1998. 

Το γεγονός με την μεγαλύτερη ίσως σημασία για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα λαμβάνει χώρα στις 

7 Φεβρουαρίου 1992. Αυτό δεν είναι άλλο από την υπογραφή της «Συνθήκης του 

Μάαστριχτ». «Από τον Ιανουάριο του 1958, που άρχισε να λειτουργεί η ΕΟΚ, μέχρι το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μάαστριχτ, που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η υπόθεση της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης πέρασε από πολλές και ποικίλες φάσεις, επιτυχίας, αισιοδοξίας, 

αποτυχίας, αμφισβήτησης, ειρωνείας, μερικές φορές και εμπαιγμού. Οι Βρετανοί αρχικά 

αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις συνομιλίες για την ίδρυση της ΕΟΚ και για αρκετό χρονικό 

διάστημα αμφισβητούσαν τη σοβαρότητα του εγχειρήματος.»
4 Η Συνθήκη αυτή ως αποτέλεσμα 

διακρατικών διαβουλεύσεων με σκοπό την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έδωσε 

«σάρκα και οστά» σε όλες τις ιδέες και τα σχέδια πολλών ετών. Δημιουργώντας τον όρο της 

ευρωπαϊκής ιθαγένειας επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση και διαμονή των ευρωπαίων 

κατοίκων σε οποιαδήποτε χώρα, πολλαπλασιάζοντας έτσι το αίσθημα της ενότητας των λαών. Ο 

τομέας της εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας απέκτησε κοινό χαρακτήρα καθώς έχουν πλέον 

συμφωνηθεί οι όροι κατά τους οποίους οι αστυνομικές και δικαστικές δυνάμεις συνεργάζονται 

με σκοπό την επίλυση οποιασδήποτε ποινικής υπόθεσης.  

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν το πιο σημαντικό βήμα για την καθιέρωση του Ευρώ ως ενιαίο 

νόμισμα. Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) θα αποτελούσαν τους μηχανισμούς που θα 

πραγματώσουν το σχέδιο καθώς επίσης και τον μετέπειτα έλεγχο της σταθερότητας του Ευρώ. 

«Όπως ρητά ορίζεται από τις συνθήκες, πρωταρχικός στόχος του ΕΣΚΤ είναι η διατήρηση της 

σταθερότητας των τιμών. Με την επιφύλαξη του στόχου αυτού, το ΕΣΚΤ στηρίζει τις γενικές 

οικονομικές πολιτικές στην Ένωση, προκειμένου να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της 

Ένωσης.»
5
  Βασικό κομμάτι της εξίσωσης αποτέλεσε και η θέσπιση των κανόνων που πρέπει να 

πληροί μια χώρα για να εισέλθει στην ζώνη του Ευρώ. Αυτοί δεν είναι άλλοι από την 

                                                           
4
 Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η συνθήκη της Λισσαβόνας, Εκδόσεις 

Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2010, σελ.71 
5
 Αστέρης Δ. Πλιάκος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο, Εκδόσεις Νομικής 

Βιβλιοθήκης, Αθήνα, 2012, σελ.237 
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σταθερότητα στον πληθωρισμό, τα επίπεδα δημοσίου χρέους , των επιτοκίων και της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Ο χαρακτηρισμός της Συνθήκης ως ένα τεράστιο άλμα προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι 

απόλυτα ρεαλιστικός καθώς όλα όσα δημιούργησε λειτουργούν απρόσκοπτα μέχρι και σήμερα. 

Πέραν όσον αναφέρθηκαν επακόλουθο του Μάαστριχτ αποτελεί η υπογραφή του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 1997 που στόχευε στην θέσπιση κανόνων υγιούς 

δημοσιονομικών πολιτικών στο εσωτερικό των χωρών και η ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας ο οποίος χρηματοδοτεί χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

αντιμετωπίζουν επικίνδυνα δημοσιονομικά προβλήματα. 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μετονομάζεται και επισήμως σε Ευρωπαϊκή Ένωση, μια αλλαγή που 

μπορεί να φαίνεται μικρή αλλά σηματοδότησε την τεράστια αλλαγή τόσο στο μακροοικονομικό 

όσο και στο μικροοικονομικό περιβάλλον. 

Κεφάλαιο 3 

Κρατικές ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

3.1 Πολιτική ανταγωνισμού 

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προαναφέραμε είχε ως βασικό σκοπό την 

σταθερότητα και την ευημερία σε όλα τα επίπεδα. Στην δημιουργία της κοινής αγοράς για τα 

κράτη μέλη μέσω όλων των ελευθεριών και των ισορροπιών που τους παρείχε, έπρεπε να 

θεσπίσει και κανόνες ούτως ώστε να ενισχύσει την οικονομική σταθερότητα. Βασικό εργαλείο 

για τον σκοπό αυτό αποτέλεσε η πολιτική ανταγωνισμού για το εσωτερικό της Ένωσης. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων σε μια ελεύθερη αγορά είναι συνεχής και σκοπό έχει 

της επίτευξη του μεγαλύτερου οικονομικού οφέλους από κάθε οικονομική μονάδα. Φυσικά ο 

ανταγωνισμός πρέπει πάντα να κινείται στα θεμιτά πλαίσια, πάντα με την γενικότερη ευημερία 

της αγοράς και του καταναλωτή σε πρώτο πλάνο. Στον τέλειο βαθμό της μια οικονομική μονάδα 

πρέπει στοχεύει στην αύξηση της αποδοτικότητας έτσι ώστε ο καταναλωτής να λαμβάνει το 

προϊόν στην καλύτερη ποιότητα και τιμή.  
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«Η σχολή του Harvard πιστεύει στην ανάγκη παρέμβασης στην αγορά με την πολιτική 

ανταγωνισμού, ως ειδικό μέσο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Αποδίδοντας την συμπεριφορά 

των επιχειρήσεων στη δομή της αγοράς, υπό την έννοια του βαθμού συγκέντρωσης οικονομικής 

ισχύος, αναγορεύει σε στόχο της πολιτικής ανταγωνισμού τη διατήρηση μιας αγοράς 

ανταγωνιστικά δομημένης, έτσι ώστε η συμπεριφορά και απόδοση των επιχειρήσεων να είναι η 

καλύτερη δυνατή.»
6
 Μέσω του ανταγωνισμού τον επιχειρήσεων το άτομο έχει την ελευθερία να 

επιλέξει την επιχείρηση που ταιριάζει στα θέλω του χωρίς να πέφτει σε μονοπωλιακές παγίδες. 

Έτσι, με απολύτως δημοκρατικό τρόπο, διανέμετε ο πλούτος ανάμεσα στις επιχειρήσεις και 

αποφεύγονται συγκρούσεις  σε οικονομικούς στόχους.  

 

3.1.1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιο 

για την πρόταση νομοθεσίας, την εφαρμογή των αποφάσεων και την προάσπιση των Συνθηκών της 

ΕΕ, χωρίς όμως να έχει αρμοδιότητες ανάλογες των εθνικών κυβερνήσεων.»
7 

Με αυτές τις τρείς γραμμές θα μπορούσαμε εν συντομία να ορίσουμε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με σκοπό να σταθούμε στην σχέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις πολιτικές 

ανταγωνισμού. Η Επιτροπή, ως εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υπό την 

ευθύνη της την εφαρμογή και την τήρηση των πολιτικών και προγραμμάτων που εγκρίνονται 

από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ένωσης. «Οι εξουσίες της να αναλάβει πρωτοβουλία ή 

να υποβάλει νομοθετική πρόταση, καθώς και να επηρεάσει τους εμπλεκομένους στη νομοθετική 

διαδικασία (κράτη, Συμβούλιο και ΕυρΚοινβ) καθιστούν την Επιτροπή κεντρικό όργανο 

προσανατολισμού και λειτουργίας της Ένωσης.»
8
 Η εφαρμογή τους ουσιαστικά γίνεται από τις 

εθνικές αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά η Επιτροπή αναλαμβάνει την επίβλεψή τους. 

«Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει η Επιτροπή μπορεί να προσφεύγει στο Δικαστήριο 

εναντίον κράτους μέλους σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι το κράτος παραβαίνει υποχρέωση του 

                                                           
6
 Αστέρης Δ. Πλιάκος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο, Εκδόσεις Νομικής 

Βιβλιοθήκης, Αθήνα, 2012, σελ.467 
7
 https://www.euretirio.com/europaiki-epitropi-european-commission/ 

8
 Βασίλειος Α. Χριστιανός, Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Νομικής Βιβλιοθήκης, Αθήνα, 

2010-2011, σελ.50 
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ή παραβιάζει κοινοτικούς κανόνες δικαίου, αφού προηγουμένως καλέσει το κράτος να διατυπώσει 

τις παρατηρήσεις του. Σχετικά με τον έλεγχο φυσικών και νομικών προσώπων ιδίως στα πλαίσια 

του ανταγωνισμού η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει εναντίον φυσικών και νομικών προσώπων 

κυρώσεις και οι αποφάσεις αυτές αποτελούν εκτελεστό τίτλο.»
9
 

Όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού επομένως η Επιτροπή παρακολουθεί: 

 συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων με σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμού – η 

Επιτροπή είναι το ελεγκτικό όργανο των επιχειρήσεων που δοκιμάζουν να ελέγξουν το 

μερίδιο τους στην αγορά μέσω συμφωνιών. Οποιαδήποτε προσπάθεια επιχείρησης να 

δημιουργήσει περιορισμούς και να υπονομεύσει τον ανταγωνισμό μέσω συμφωνιών-

καρτέλ, αποτρέπονται. 

 

 κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης – αποφυγή μονοπωλιακών τάσεων στην αγορά από 

μεγάλες εταιρείες που προσπαθούν να πάρουν μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς από τις 

μικρές επιχειρήσεις, πράγμα που δημιουργεί «ασφυξία» και αθέμιτο ανταγωνισμό. 

 

 συγχωνεύσεις και άλλες συμφωνίες μεταξύ μεγάλων εταιρειών που έχουν ως σκοπό να 

δημιουργήσουν πιέσεις στην εσωτερική αγορά μιας χώρας αλλά και στο ευρύτερο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής οικονομίας οφείλουν να αποκλείονται βάση συγκεκριμένου 

νομοθετικού πλαισίου. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της συμφωνίας για την λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης
10

, απαγορεύονται όλες οι συγχωνεύσεις που οδηγούν α) στον άμεσο 

ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, β) στον 

περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των 

επενδύσεων, γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού, δ) στην εφαρμογή 

στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη άρνηση 

πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, κατά τρόπο που δυσχεραίνει τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού, ε) στην εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των 

συναλλασσόμενων, πρόσθετων παροχών, οι οποίες από τη φύση τους ή σύμφωνα με τις 

εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών. 

                                                           
9
 Δονάτος Παπαγιάννης, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2007, 

σελ.120-121 
10

 http://www.opengov.gr/ypoian/?p=1542 

https://ec.europa.eu/competition/consumers/abuse_el.html
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Αντιθέτως δεν απαγορεύονται συγχωνεύσεις μόνο εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

α) συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της 

τεχνικής ή οικονομικής προόδου, β) εξασφαλίζουν συγχρόνως στους καταναλωτές εύλογο τμήμα 

από το όφελος που προκύπτει, γ) δεν επιβάλλουν στις οικείες επιχειρήσεις περιορισμούς μη 

απαραίτητους για την επίτευξη των στόχων αυτών και δ) δεν παρέχουν τη δυνατότητα ολικής 

κατάργησης του ανταγωνισμού ή κατάργησης αυτού σε σημαντικό τμήμα της σχετικής αγοράς. 

 

 προσπάθειες για απελευθέρωση αγορών – σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, οι 

ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες. Οι περισσότεροι από αυτούς τους τομείς 

ελέγχονταν από κρατικά μονοπώλια και πρέπει να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία 

απελευθέρωσης δεν παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτά τα παλιά μονοπώλια. 

 

 χρηματοδοτική στήριξη (κρατική ενίσχυση)
11

 – Οι εθνικές αρχές χρησιμοποιούν 

μερικές φορές δημόσιους πόρους για την ενίσχυση τοπικών κλάδων ή επιχειρήσεων, 

παρέχοντάς τους αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους σε άλλες χώρες 

της ΕΕ. Η πρακτική αυτή προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και του εμπορίου. 

Στόχος της Επιτροπής είναι να αποτρέψει αυτή την κατάσταση, επιτρέποντας κρατικές 

ενισχύσεις μόνον εάν είναι πραγματικά για το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, δηλαδή αν 

στοχεύουν να ωφελήσουν συνολικά την κοινωνία ή την οικονομία. 

 

3.2 Κρατικές ενισχύσεις 

Όπως προαναφέρθηκε οι ενισχύσεις αφορούν μέσα που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή 

από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον 

ανταγωνισμό μέσο της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων 

παραγωγής. «Οι κυβερνήσεις έχουν πολλά επιχειρήματα για να παρεμβαίνουν στην οικονομική 

ζωή και όλα συνήθως μια πολιτικο-κοινωνική βάση: την αποφυγή χρεοκοπίας επιχειρήσεων που 

έχουν ως συνέπεια συλλογικές απολύσεις απαράδεκτες για την περιφερειακή και κοινωνική 

                                                           
11

 https://ec.europa.eu/competition/consumers/government_aid_el.html 
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πολιτική.»
12

 Αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη μορφή βοήθειας για τις επιχειρήσεις ή τους 

αντίστοιχους οικονομικούς τομείς, καθώς η γραμμή που ορίζει την ισορροπία του ανταγωνισμού 

της μονάδας απέναντι στο σύνολο είναι εξαιρετικά λεπτή.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εκτελεστικό και ελεγκτικό όργανο έχει την ευθύνη για το «πράσινο 

φως» στις κρατικές ενισχύσεις. Η ίδια παρακολουθεί όλες τις κρατικές ενισχύσεις και γι’ αυτό 

τον λόγο όλα τα μέλη της ένωσης οφείλουν να την ενημερώνουν πριν δοθεί οποιαδήποτε 

ενίσχυση είτε αυτή είναι χρηματικής φύσεως είτε πρόκειται για κάποια μορφή ελάφρυνσης.  

Πλέον η δουλειά της επιτροπής ελέγχου είναι πολύ πιο εύκολη καθώς έχουν τεθεί και αναλυθεί 

εκτενέστατα οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να επιτραπεί μια κρατική 

ενίσχυση ή όχι. Ακόμη, σε περιπτώσεις που παρατηρηθεί κάποια μορφή ενίσχυσης σε 

οικονομικό οργανισμό χωρίς να έχει ενημερωθεί η επιτροπή μέσω της ορθής διαδικασίας είτε 

κρίνεται ως επιβλαβής για την οικονομία και δεν πληροί τους όρους, η επιχείρηση επιβαρύνεται 

με πρόστιμο και είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει το ποσό που έλαβε ως ενίσχυση από το 

κράτος. 

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι πρέπει να αναφέρουμε τον «σκελετό» πίσω από την έννοια 

της κρατικής ενίσχυσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 107 της ΣΛΕΕ. Τα τέσσερα βασικά 

κριτήρια που ορίζει η συμφωνία για την έννοια της ενίσχυσης είναι
13

: 

α. Η χορήγηση οικονομικού πλεονεκτήματος, 

β. Η επιλεκτική - προνομιακή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή οικονομικών κλάδων, 

γ. Η χρηματοδότηση του  πλεονεκτήματος με κρατικούς πόρους και 

δ. Η πιθανή νόθευση του ανταγωνισμού και η στρέβλωση του ενδοενωσιακού εμπορίου. 

«Πάντως, σύμφωνα με τον κανόνα των ελαχίστων ( de minimis), η Επιτροπή θεωρεί ότι μια 

ενίσχυση, η οποία δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ σε διάστημα τριών ετών, δεν είναι σε θέση να 

επηρεάσει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές..»
14
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 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, 2015, σελ.314 
13

 https://www.minfin.gr/web/kentrike-monada-kratikon-enischyseon/sychnes-eroteseis-apanteseis 
14

 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, 2015, σελ.315 
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Είναι εμφανές ότι η κρατική παρέμβαση σε επιχειρήσεις δημιουργεί συγκρούσεις καθώς αυτοί 

που ωφελούνται έχουν πλεονέκτημα τόσο στην εγχώρια όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά έναντι 

του ανταγωνισμού. Είναι λογικό να βρίσκεται σε μειονεκτική θέση μια επιχείρηση της οποίας ο 

ανταγωνισμός αποκτά αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα ή ελάφρυνση που σε άλλη 

περίπτωση θα βάρυνε τα λειτουργικά του έξοδα. Για να αποφευχθούν τέτοιου τύπου 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και όλα να λειτουργούν ορθά, η Επιτροπή έχει ορίσει ένα 

πλαίσιο κατά το οποίο συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρούνται της απαγόρευσης για κρατική 

ενίσχυση. 

 

3.2.1 Επιτρεπτές κρατικές ενισχύσεις 

Παρά τα βασικά κριτήρια που ορίζει το άρθρο 107 στην πρώτη του παράγραφο που αφορούν το 

ασυμβίβαστο των κρατικών ενισχύσεων με την ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού, η δεύτερη 

παράγραφος θέτει τρείς περιπτώσεις που η ενίσχυση συμβαδίζει με την κοινή αγορά και 

επιτρέπεται αυτομάτως. Οι περιπτώσεις αυτές είναι
15

: 

 α) οι ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς μεμονωμένους καταναλωτές, υπό τον όρο ότι 

χορηγούνται χωρίς διάκριση προελεύσεως των προϊόντων  

β) οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα 

γεγονότα 

γ) οι ενισχύσεις σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας θιγόμενες από τη διαίρεση της χώρας (πριν 

το 1991) 

Η Τρίτη παράγραφος του άρθρου 107 ορίζει τις περιπτώσεις των ενισχύσεων που δύναται να 

θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με τους όρους της κοινής αγοράς. Οι περιπτώσεις είναι οι εξής 

και παραθέτονται ανά εδάφιο της τρίτης παραγράφου :  

                                                           
15

 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, 2015, σελ.315 
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α) οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες το βιοτικό 

επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση, καθώς και των 

περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 349, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθρωτική, οικονομική και 

κοινωνική τους κατάσταση  

β) οι ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για 

την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους  

γ) οι ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή 

οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα 

αντίκειται προς το κοινό συμφέρον  

δ) οι ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισμού στην Ένωση σε 

βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον  

ε) άλλες κατηγορίες ενισχύσεων που καθορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει 

προτάσεις της Επιτροπής. 

 

3.2.2 Μη επιτρεπτές κρατικές ενισχύσεις 

Πέραν των περιπτώσεων που κρίνονται από την επιτροπή για το αν συμβιβάζονται με την αγορά, 

υπάρχουν ενισχύσεις που απαγορεύονται και δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση. Ο λόγος 

όπως είναι κατανοητό δεν είναι άλλος από την αποφυγή εξυπηρέτησης σκοπών που οδηγούν σε 

μονοπωλιακούς σχηματισμούς. Οι περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες : 

 τομείς στους οποίους οι περιφερειακές ενισχύσεις είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική 

αγορά: χαλυβουργία και συνθετικές ίνες 

  τομείς στους οποίους οι ενισχύσεις υπόκεινται σε συγκεκριμένες νομικές πράξεις ή/και 

άλλες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις: αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, 

γεωργία (με ορισμένες συγκεκριμένες εξαιρέσεις), μεταφορές, αερολιμένες, ενέργεια· 

 οι περιφερειακές ενισχύσεις για μεγάλες επιχειρήσεις εκτός αν με αυτές στηρίζονται αρχικές 

επενδύσεις που δημιουργούν νέα οικονομική δραστηριότητα ή αν αποσκοπούν στη 
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διαφοροποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για παραγωγή νέων προϊόντων ή για 

νέες καινοτομίες στις διαδικασίες παραγωγής 

 οι ενισχύσεις για επιχειρήσεις που στοχεύουν στην κάλυψη εξόδων και υποχρεώσεων ( 

ενισχύσεις λειτουργίας)
16

 

 

Πλέον των όσων αναφέραμε παραπάνω, από τις ενισχύσεις αποκλείονται και τα τραπεζικά 

ιδρύματα καθώς υποστηρίζονται από άλλους μηχανισμούς, ειδικά ταμεία που τις καλύπτουν σε 

περίπτωση ανάγκης και υπόκεινται σε διαφορετικούς και ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου. Θα 

δημιουργούσε πλήρη ανισορροπία κάθε επιπλέον ενίσχυση καθώς ήδη οποιαδήποτε ανάγκη 

χρηματοδότησης των ιδρυμάτων καλύπτεται άμεσα. 

 

Κεφάλαιο 4 

Έλεγχος ενισχύσεων και ρυθμιστικά πλαίσια 

Βάσει των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων σε ότι αφορά τις κρατικές 

ενισχύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η μόνη που κατέχει αυτόν τον ρόλο καθώς µόνο µια 

ανεξάρτητη αρχή θα μπορούσε να καταγράψει αμερόληπτα τις συνέπειες στην λειτουργία της 

κοινής αγοράς από την χορήγηση οποιασδήποτε κρατικής ενίσχυσης στα κράτη µέλη. Η 

Επιτροπή φροντίζει ώστε τα κράτη μέλη να χορηγούν μόνο ενισχύσεις που μπορούν και 

συμβιβάζονται με την κοινή αγορά. 

Η Συνθήκη αναφέρει στο άρθρο 89 ότι κάθε νέα ενίσχυση οφείλει να κοινοποιείται στην 

Επιτροπή για να περάσει την διαδικασία έγκρισης. Μόνο τότε μπορεί να εφαρμοστεί μια 

ενίσχυση. Επίσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η επιτροπή ασκεί τακτικό έλεγχο των 

υφιστάμενων ενισχύσεων στα κράτη αυτά. 
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Η επιτροπή πέραν των εγκρίσεων που πρέπει να δώσει, ελέγχει και για πιθανές παράνομες 

επιδοτήσεις. Μπορεί να πρόκειται για επιδοτήσεις που δόθηκαν χωρίς πρώτα να κοινοποιηθούν 

ή που δεν ακολουθούν τους κανόνες ούτως ώστε να συμβαδίζουν με την κοινή αγορά. 

4.1 Μέθοδοι ελέγχου και έγκρισης κρατικών ενισχύσεων 

Σύμφωνα με το ΣΛΕΕ όλα τα σχέδια για παροχή νέων ενισχύσεων κοινοποιούνται στην 

Επιτροπή και απαγορεύεται να τεθούν σε ισχύ χωρίς πρώτα να λάβουν την ανάλογη έγκριση. Τα 

κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται με την Επιτροπή και να παρέχουν οποιαδήποτε 

πληροφορία χρειαστεί εκείνη ώστε να καταφέρει να ολοκληρώσει τον απαραίτητο έλεγχο. Για 

να αξιολογήσει αν οι όποιες κοινοποιημένες ή παράνομες κρατικές ενισχύσεις είναι συμβατές με 

την εσωτερική αγορά, η Επιτροπή έχει την εξουσία, με σκοπό την εφαρμογή των κανόνων περί 

κρατικών ενισχύσεων, να ζητήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από οποιαδήποτε κράτος 

μέλος ή επιχείρηση, όταν έχει αμφιβολίες για την ορθότητα της χορήγησης και για το αν 

συμβιβάζεται με τη νομοθεσία της Ένωσης. Έτσι η επιτροπή έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει 

ειδική έρευνα και θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυτή την εξουσία σε περιπτώσεις όπου κρίνεται 

απαραίτητη μια πιο ουσιαστική αξιολόγηση. 

Ένα μέτρο ελέγχεται από άποψη ενισχύσεων ως εξής
17

: 

α) Το κράτος εξετάζει εάν υπάρχει ενίσχυση, και ειδικότερα εάν συντρέχουν οι 4 προϋποθέσεις του 

άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ.   

 β) Εφόσον το κράτος διαπιστώσει ότι το μέτρο είναι ενίσχυση, πρέπει να ελέγξει εάν η ενίσχυση αυτή 

μπορεί να απαλλαγεί της κοινοποίησης, επειδή εμπίπτει στον ΓΑΚ, οπότε θεσπίζει το μέτρο χωρίς να το 

κοινοποιήσει.  

γ) Εάν το μέτρο δεν απαλλάσσεται της κοινοποίησης, το κράτος οφείλει να κοινοποιήσει την ενίσχυση 

στην Επιτροπή και να αναστείλει την εφαρμογή της μέχρι να αποφανθεί η τελευταία επί της 

συμβατότητάς της.  

δ) Μετά την κοινοποίηση του μέτρου, η Επιτροπή αποφαίνεται ως προς τη συμβατότητά του. Η 

απόφαση αυτή της Επιτροπής δεσμεύει όλα τα όργανα του κράτους, επομένως και τα δικαστήριά του. 
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Η Επιτροπή εξετάζει τις κοινοποιημένες πιθανές ενισχύσεις με το που τις λάβει. Εφόσον η 

Επιτροπή διαπιστώσει ότι το κοινοποιηθέν μέτρο δεν αποτελεί ενίσχυση, σημειώνει τη 

διαπίστωση αυτή με σχετική απόφαση. Εφόσον η Επιτροπή αποφανθεί μετά από εξέταση των 

στοιχείων, ότι το κοινοποιηθέν μέτρο, δεν δημιουργεί αμφιβολίες για το εάν συμβιβάζεται με 

την εσωτερική αγορά, το επιτρέπει. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται εντός δύο μηνών. Η 

προθεσμία για την απόφαση αυτή αρχίζει την επομένη της ημέρας παραλαβής της κοινοποίησης. 

Η κοινοποίηση θεωρείται πλήρης εάν μέσα στο διάστημα των δύο μηνών από την παραλαβή της 

ή από την παραλαβή οποιασδήποτε πληροφορίας που ζητήθηκε από την επιτροπή, δεν ζητηθεί 

κάποια άλλη διευκρίνιση. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί είτε να μειωθεί με απόφαση της 

ίδιας της επιτροπής ή με πρόταση του κράτους μέλους. 

Στην απόφαση για εκκίνηση της διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή αναφέρει τα σημαντικότερα 

πρακτικά και νομικά ζητήματα, διατυπώνει μια σύντομη εκτίμηση σχετικά με τον χαρακτήρα 

του μέτρου ως ενίσχυσης και έπειτα θίγει την συμβατότητα του μέτρου με την εσωτερική αγορά. 

Με την απόφαση αυτή καλείται το οικείο κράτος μέλος και τα όποια ενδιαφερόμενα μέρη να 

θέσουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας, η οποία συνήθως δεν ξεπερνά τον έναν μήνα.  

Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι αίρονται οι αμφιβολίες για συμβατότητα με την εσωτερική 

αγορά, αποφασίζει ότι η ενίσχυση είναι δεκτή και απαντά θετικά ως προς την αποδοχή του 

μέτρου. Η θετική αυτή απόφασή μπορεί να συνοδεύεται με όρους υπό τους οποίους μπορεί να 

θεωρηθεί μια ενίσχυση συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά και να ορίζει τους όρους εκείνους 

που πρέπει να πληροί το μέτρο για να συνεχίζει να εφαρμόζεται. 

 Αντίθετος εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η εξεταζόμενη ενίσχυση δεν είναι συμβιβάσιμη με 

την εσωτερική αγορά, αποφασίζει για την απόρριψη της και την μη εφαρμογή αυτής. Πριν 

εκδώσει οποιαδήποτε απόφαση, η Επιτροπή δίνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος την ευκαιρία 

να εκφέρει άποψη σχετικά με την επερχόμενη απόρριψη και να δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση 

που θα μπορούσε να αλλάξει την απόφαση αυτή, πάντοτε εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει 

τον έναν μήνα.  
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4.1.1 Παράνομες ενισχύσεις 

Η Επιτροπή μπορεί αυτεπαγγέλτως να εξετάσει πληροφορίες που προέρχονται από οποιαδήποτε 

πηγή σχετικά με οποιαδήποτε παράνομη ενίσχυση. Χωρίς καθυστέρηση εξετάζεται κάθε 

καταγγελία που υποβλήθηκε και φροντίζει ούτος ώστε το κράτος μέλος που αναφέρεται στην 

παράβαση να ενημερώνεται πλήρως για την πρόοδο και τα αποτελέσματα της εξέτασης. Η 

Επιτροπή μπορεί επίσης να ζητήσει πληροφορίες από οποιοδήποτε κράτος και επιχείρηση 

σχετίζεται με την υπόθεση που εξετάζεται. 

Η Επιτροπή μπορεί κατά την διάρκεια της εξέτασης να εκδώσει απόφαση με την οποία ορίζει 

πως το κράτος μέλος οφείλει να αναστείλει κάθε παράνομη ενίσχυση έως ότου εκείνη να λάβει 

την τελική απόφαση που αφορά την συμβατότητα του μέτρου με την αγορά. Ακόμη, μπορεί μετά 

από την υποβολή παρατηρήσεων από το κράτος το οποίο εξετάζει, να απαιτήσει την άμεση 

ανάκτηση της ενίσχυσης έως ότου παρθεί τελική απόφαση(«διαταγή ανάκτησης»), εφόσον 

πληρούνται όλα τα ακόλουθα κριτήρια: 

 α) σύμφωνα με την κρατούσα πρακτική, δεν υπάρχουν αμφιβολίες περί του χαρακτήρα του 

συγκεκριμένου μέτρου ως ενίσχυσης  

β) επιβάλλεται να αναληφθεί επείγουσα δράση  

γ) υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προξενηθεί ουσιώδης και ανεπανόρθωτη ζημία σε ανταγωνιστή.
18

 

Σε περίπτωση που η απόφαση είναι αρνητική, η Επιτροπή θέτει οριστικά ως όρο την ολική και 

άμεση ανάκτηση του ποσού που δόθηκε ως ενίσχυση. Το ποσό που πρέπει να επιστραφεί 

περιλαμβάνει και τους σχετικούς τόκους, υπολογιζόμενους με επιτόκιο που ορίζει η Επιτροπή. 

Οι τόκοι υπολογίζονται από την ημερομηνία που δόθηκε η παράνομη ενίσχυση μέχρι την 

ημερομηνία ανάκτησης της.  

«Ο κανονισμός 659/1999 του Συμβουλίου αναγνωρίζει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα όχι μόνο 

να διατάξει την προσωρινή αναστολή της καταβολής της ενίσχυσης αλλά και να απαιτήσει την 

προσωρινή ανάκτηση της. Η ανάκτηση μιας παρανόμως χορηγηθείσας ενίσχυσης αντιστοιχεί κατά 
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content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2015:248:TOC 



[17] 
 

το Δικαστήριο στην έννοια της κατά τη ΣΛΕΕ υποχρέωσης κατάργησης της.»
19

 Η ανάκτηση 

πραγματοποιείται άμεσα και όπως ορίζουν οι διαδικασίες της εθνικής νομοθεσίας του κράτους 

μέλους, εφόσον αυτές επιτρέπουν την άμεση εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής. Σε 

περίπτωση που η διαδικασία φτάσει ενώπιον εθνικών δικαστηρίων, τα ενδιαφερόμενα κράτη 

μέλη επιστρατεύουν τα κατάλληλα διαθέσιμα μέτρα που παρέχονται από τα αντίστοιχα νομικά 

τους συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών μέτρων, με την επιφύλαξη της 

νομοθεσίας της Ένωσης. 

 

 

4.1.2 Διαδικασίες ελέγχου 

Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει βάσιμες αμφιβολίες για το εάν τηρούνται οι αποφάσεις 

που έχει πάρει για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων, οι θετικές αποφάσεις ή οι υπό όρους 

αποφάσεις, το οικείο κράτος μέλος, αφού υποβάλει τις παρατηρήσεις του, της παραχωρεί το 

δικαίωμα να προβεί σε επισκέψεις επιτόπιου ελέγχου.  

Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν την εξουσία, προκειμένου να επαληθεύουν τη 

συμμόρφωση προς τη σχετική απόφαση: 

α) να εισέρχονται σε όλες τις εγκαταστάσεις και γήπεδα της συγκεκριμένης επιχείρησης· 

β) να ζητούν επιτόπου προφορικές διευκρινίσεις· 

γ) να εξετάζουν τα βιβλία και άλλα επαγγελματικά έγγραφα και να λαμβάνουν ή να ζητούν 

αντίγραφα.
20

 

 

Η Επιτροπή παρέχει στο κράτος μέλος αντίγραφο της έκθεσης που απορρέει από την επίσκεψη 

ελέγχου. Εφόσον μια επιχείρηση αρνείται την διενέργεια ελέγχου που έχει αποφασιστεί από την 

                                                           
19

 Αστέρης Δ. Πλιάκος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσμικό & Ουσιαστικό Δίκαιο, Εκδόσεις Νομικής 
Βιβλιοθήκης, Αθήνα, 2012, σελ.646 
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Επιτροπή, το οικείο κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να βοηθήσει εξουσιοδοτημένους  

υπαλλήλους και  εμπειρογνώμονες της Επιτροπής ώστε να μπορέσουν να διενεργήσουν την 

επίσκεψη ελέγχου. 

 

4.1.3 Χρηματικές ποινές και πρόστιμα 

Η Επιτροπή, εάν κριθεί αναγκαίο, μπορεί με απόφασή της να επιβάλλει σε επιχειρήσεις 

πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών του προηγούμενου 

οικονομικού έτους, εάν αυτές εκ προθέσεως ή εξ αμελείας:  

α) παρέχουν ανακριβή, ελλιπή ή παραπλανητικά στοιχεία κατά την απάντησή τους 

β) δεν παρέχουν πληροφορίες εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να επιβάλλει σε επιχειρήσεις περιοδικές 

χρηματικές ποινές, όταν αυτές παραλείπουν να παράσχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες. 

Οι περιοδικές χρηματικές ποινές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 5 % του μέσου ημερήσιου 

κύκλου εργασιών της εκάστοτε επιχείρησης για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης από την 

ημερομηνία που πάρθηκε η απόφαση. 

Το ύψος του προστίμου ή της περιοδικής χρηματικής ποινής ορίζεται με βάση τη φύση, τη 

σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει 

πλήρη δικαιοδοσία στο να καταργεί, να μειώνει ή να αυξάνει τα πρόστιμα ή τις περιοδικές 

χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί. 

 

Κεφάλαιο 5 

Παρουσίαση πραγματικών υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων 

Με μόνο στόχο της την απόλυτη ισορροπία της κοινής αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την 

σύσταση της μέχρι και σήμερα έχει κάνει σπουδαίο έργο. Με το ελεγκτικό της έργο έχει 
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αποτρέψει αλλά και διορθώσει ανισότητες ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων ή και ολόκληρων 

οικονομικών κλάδων. Έχοντας σαν οδηγό την προστασία των καταναλωτών συνεχίζει μέχρι και 

σήμερα να αποτρέπει την δημιουργία μονοπωλίων, τον παραγκωνισμό μικρών επιχειρήσεων και 

θα συνεχίζει για όσο υπάρχει ο Ευρωπαϊκός θεσμός, να στηρίζει την ελευθερία της επιλογής του 

καταναλωτικού κοινού. 

Από την άλλη αν δούμε το έργο της σε μεγέθυνση θα έλεγε κανείς πως χωρίς την ύπαρξη της, 

ολόκληρη η οικονομία της ζώνης θα κινδύνευε από τεράστιες ανισότητες και η έννοια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είχε ουσία εάν οι χώρες έδιναν οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση ή 

ελάφρυνση σε εγχώριες επιχειρήσεις, όποτε αυτές επιθυμούσαν . 

Το ελεγκτικό έργο της Επιτροπής έχει λειτουργήσει εξίσου καταλυτικά σε περιπτώσεις 

κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης αλλά και επιθετικών τιμών, πέραν από τις κρατικές ενισχύσεις 

που εμείς αναλύουμε. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε αναλυτικά περιπτώσεις, στο εσωτερικό της 

χώρας αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, που απασχόλησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή . 

 

5.1 Alitalia
2122

 

Η Alitalia SpA είναι αεροπορική εταιρεία μεταφορών η οποία ανήκει κατά 49,9 % στο ιταλικό 

κράτος. Τον Δεκέμβριο του 2006, έπειτα από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάκαμψης 

χρηματοοικονομικών της Alitalia και αναζήτησης για δημιουργία συμμαχιών στον διεθνή χάρτη, 

οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να πωλήσουν όλα τα μερίδια συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της 

Alitalia. Στις 29 Δεκεμβρίου 2006, το Υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας δημοσίευσε 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η διαδικασία έληξε στις 18 Ιουλίου 2007 χωρίς να έχει βρεθεί λύση, 

καθώς όλες οι προσφορές που υπήρξαν αποσύρθηκαν. 

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2008, η Ιταλική κυβέρνηση πληροφόρησε 

την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ότι έχει εγκριθεί, με το νομοθετικό διάταγμα 80, 
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περί επειγόντων μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υπηρεσίας των αερομεταφορών, την 

χορήγηση δανείου 300 εκατομμυρίων ευρώ στην Alitalia από την Ιταλική Δημοκρατία. 

Η Επιτροπή, με δεδομένο ότι δεν είχε λάβει κοινοποίηση πριν από την χορήγηση του δανείου 

στην Alitalia, ζήτησε από τις ιταλικές αρχές, με επιστολή της 24ης Απριλίου 2008 και βάσει του 

άρθρου 11, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου, να επιβεβαιώσουν 

την ύπαρξη του δανείου, να υποβάλουν κάθε χρήσιμη πληροφορία για την αξιολόγηση του 

μέτρου και να αναστείλουν τη χορήγηση του. 

Στις 29 Απριλίου 2008, η Ryanair Ltd, υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή, σχετικά με την 

προαναφερθείσα κρατική ενίσχυση προς όφελος της Alitalia υπό τη μορφή δανείου που δόθηκε 

από τις ιταλικές αρχές.  

Με επιστολή της 30ής Μαΐου 2008, οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή για την 

δημιουργία, στις 27 Μαΐου 2008, του νομοθετικού διατάγματος 93, περί διατάξεων επείγοντος 

χαρακτήρα για τη διασφάλιση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών που έδινε ξεκάθαρα 

την δυνατότητα της Alitalia να προσμετρήσει το προαναφερθέν δάνειο στα ίδια κεφάλαιά της. 

Την ίδια ημερομηνία, η Ryanair Ltd υπέβαλε νέα καταγγελία σχετικά με τη μετατροπή σε ίδιο 

κεφάλαιο του δανείου των 300 εκατομμυρίων ευρώ.  

Η Επιτροπή κοινοποίησε στις ιταλικές αρχές στις 12 Ιουνίου 2008 την απόφασή της να 

ξεκινήσει επίσημη διαδικασία έρευνας, σχετικά με τα μέτρα του δανείου των 300 εκατομμυρίων 

ευρώ προς την Alitalia και το οποίο εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 80 και, αφετέρου, τη 

δυνατότητα που δόθηκε στην Alitalia να καταλογίσει το ποσό του δανείου στα ίδια κεφάλαιά 

της. Κατά την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή επικοινωνεί με την Ryanair απαντώντας στη 

δεύτερη καταγγελία της, ενημερώνοντάς την για την απόφαση να κινήσει την επίσημη 

διαδικασία έρευνας και την καλεί να υποβάλει παρατηρήσεις. Η Επιτροπή έλαβε επιπλέον τρεις 

καταγγελίες από άλλες αεροπορικές εταιρίες και από την ευρωπαϊκή ένωση αεροπορικών 

εταιριών χαμηλού κόστους (ELFAA). 

Με την απόφαση 2009/155/ΕΚ, της 12ης Νοεμβρίου 2008, που αφορά το δάνειο των 300 

εκατομμυρίων ευρώ προς την Alitalia, η Επιτροπή έκρινε το εν λόγω δάνειο ως παράνομη 

κρατική ενίσχυση που δεν συμβιβάζεται με τη την κοινή αγορά και διέταξε την ανάκτησή του 
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από τον δικαιούχο της. Το προς ανάκτηση ποσό όφειλε να επιβαρυνθεί με τόκο, ο οποίος ξεκινά 

να υπολογίζεται από την ημερομηνία αποδοχής της ενίσχυσης μέχρι την απόφαση. 

 

5.2 Λάρκο
23

 

Στην προσπάθεια οικονομικής προσαρμογής της, η Ελλάδα ξεκίνησε ένα μεγάλο πρόγραμμα 

ιδιωτικοποιήσεων. Η ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική & Μεταλλουργική ΑΕ, η οποία 

αποτελούσε κρατική επιχείρηση, είναι υποψήφια προς ιδιωτικοποίηση. Τον Μάρτιο του 2012, το 

Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ενημέρωσε την  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα σχέδια για την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ. Με στόχο το να 

εξετάσουν την πιθανότητα να προκύψουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων στο σχέδιο 

ιδιωτικοποίησης, η Επιτροπή ξεκινά αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία έρευνας της υπόθεσης με την 

προκαταρκτική αξιολόγησή τον Απρίλιο του 2012.  

Την περίοδο εκείνη, το 55,2 % των μετοχών της ΛΑΡΚΟ κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω 

του ΤΑΙΠΕΔ, το 33,4 % στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και το 11,4 % στη Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Από την αλληλεπίδραση με τους μετόχους καθώς και την διαχείριση 

των οικονομικών της οφειλών από τον κρατικό μηχανισμό προκύπτουν τα «μελανά» σημεία 

στην περίπτωση της ΛΑΡΚΟ. 

Τον Απρίλιο του 1998 γίνεται συμφωνία για την διευθέτηση του χρέους της ΛΑΡΚΟ απέναντι 

στους βασικούς πιστωτές της. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του 1998, η οφειλή της ΛΑΡΚΟ 

έπρεπε να εξοφληθεί με ετήσιο επιτόκιο 6%. Παρόλα αυτά, η οφειλή προς το Ελληνικό Δημόσιο 

όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά αυξήθηκε ελαφρώς από το 2004, ενώ αντίθετα οι υπόλοιπες οφειλές 

προς τη ΔΕΗ και την παλιά ΛΑΡΚΟ έχουν μειωθεί σημαντικά.  

Παρά την μη είσπραξη των οφειλών προς τον κρατικό μηχανισμό (μέτρο 1), στις 22 Δεκεμβρίου 

2008 το Δημόσιο χορηγεί εγγύηση για δάνειο 30 εκατομμυρίων ευρώ από την Αγροτική 

Τράπεζα στη ΛΑΡΚΟ (μέτρο 2). Το 2009, με γνώμονα το αρνητικό μετοχικό κεφάλαιο της 

ΛΑΡΚΟ, το διοικητικό συμβούλιό πρότεινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 134 εκατ. 

ευρώ, απόφαση με την οποία συμφώνησαν και οι τρεις μέτοχοι της (μέτρο 3). Ωστόσο, μόνο το 
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Ελληνικό Δημόσιο άσκησε πλήρως τα δικαιώματα του, ενώ η ΕΤΕ που αποτελούσε βασικό 

μέτοχο από το 1989 συμμετείχε μερικώς με την  ΔΕΗ να απέχει πλήρως από την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου. Κανένας νέος μέτοχος δεν έλαβε μέρος στην αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου. 

Στις 10 Μαΐου 2010 το Δημόσιο παρέχει εγγύηση μέσω μιας εγγυητικής επιστολής που 

εκδόθηκε από την ΕΤΕ για χρέος ύψους 10,8 εκατ. ευρώ της ΛΑΡΚΟ (μέτρο 4). 

Μια εσφαλμένη λογιστικής εγγραφή ορισμένων ζημιών της εταιρείας οδήγησαν στο να  της 

επιβληθεί φορολογικό πρόστιμο ύψους 190 εκατ. Ευρώ. Παρά το ξεκάθαρο της κατάστασης, ένα 

ελληνικό διοικητικό δικαστήριο αποφασίζει την απαλλαγή της από την υποχρέωση να 

προκαταβάλει το 25 % του προστίμου. Αντί αυτού την υποχρεώνει να καταθέσει εγγυητικές 

επιστολές ύψους μόλις 1,5 εκατ. Ευρώ (μέτρο 5). 

Στις 30 Δεκεμβρίου 2011 το Δημόσιο χορήγησε εκ νέου εγγύηση για δύο επιπλέον δάνεια ύψους 

30 εκατ. ευρώ και 20 εκατ. ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα (μέτρο 6). Το δεύτερο εκ των 

δανείων ήταν μάλιστα ληξιπρόθεσμο κατά τη στιγμή που χορηγήθηκε η εγγύηση. 

Μετά από εκτενή έρευνα και την υποβολή παρατηρήσεων, η Επιτροπή με την απόφαση της 6ης 

Μαρτίου 2013 κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η ΛΑΡΚΟ μπορούσε να θεωρηθεί 

προβληματική επιχείρηση από το 2007. Βάσει όλων των δεδομένων που προαναφέραμε, η 

Επιτροπή αποφασίζει αρχικά ότι και τα έξι μέτρα συνιστούν κρατική ενίσχυση και τα κρίνει 

ασυμβίβαστα με την εσωτερική αγορά 

Στην συνέχεια όμως η απόφαση αλλάζει. Τα μέτρα 1 και 5 δεν αποτελούσαν ενισχύσεις κατά 

την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η Ελλάδα όμως πέραν αυτών εφάρμοσε 

παρανόμως τα μέτρα 2, 3, 4 και 6 παραβαίνοντας το άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

Με την μη είσπραξη των οφειλών της ΛΑΡΚΟ προς το Υπουργείο Οικονομικών και τις 

εγγυητικές επιστολές αντί της προκαταβολής φορολογικού προστίμου το 2010 που εφάρμοσε ο 

Ελληνικός κρατικός μηχανισμός, δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 

107. 

Η κρατική ενίσχυση ύψους 135.820.824,35 ευρώ, με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων προς τη 

ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική & Μεταλλουργική Α.Ε. τις χρονιές 2008, 2010 και 2011 καθώς 
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επίσης και η συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το 2009, αύξηση 

που χορηγήθηκε παράνομα από την Ελλάδα, είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. Παρά 

την απόφαση της εξ ολοκλήρου ανάκτησης του ποσού από την Ελλάδα με σκοπό την άμβλυνση 

της στρέβλωσης που προκλήθηκε στον ανταγωνισμό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από 

παρέμβαση της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2017 επιβεβαιώνει νέα παράβαση της Ελλάδας η 

οποία δεν επιχείρησε ποτέ να ανακτήσει τις ενισχύσεις. 

 

5.3 Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε 

Οι εγκαταστάσεις της ΕΝΑΕ στην περιοχή Σκαραμαγκά στην Αττική ήταν ανέκαθεν μεταξύ των 

μεγαλύτερων της Μεσογείου. Η ΕΝΑΕ ιδρύθηκε το 1939 από το Πολεµικό Ναυτικό και το 1957 

αποτέλεσε στόχο του ομίλου εταιρειών Νιάρχου, από τον οποίο και αγοράστηκε. Η μεγάλη και 

σε βάθος χρόνου κρίση που γνώρισε η ναυτιλία κατά την ταραχώδη περίοδο της πετρελαϊκής 

κρίσης, επηρέασε αρνητικά την δραστηριότητα της ΕΝΑΕ. Τον Απρίλιο του 1985, η 

σοβαρότητα της κατάστασης ήταν τόσο μεγάλη που η εταιρεία αναγκάστηκε να σταματήσει τις 

δραστηριότητές της και οδηγήθηκε σε εκκαθάριση. Τον Σεπτέμβριο του 1985, η κρατικής 

ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ αποφασίζει να αγοράσει την εταιρεία. Μετά την πώληση η ΕΝΑΕ είναι σε 

θέση να συνεχίσει και πάλι από το σημείο που σταμάτησε. Παρά την φαινομενική διάσωση της 

και την επανέναρξη της δραστηριότητας της, οι τεράστιες εγκαταστάσεις και ο μεγάλος αριθμός 

εργαζομένων συγκριτικά με το πλήθος των εργασιών που έχει εκείνη την περίοδο δεν της αφήνει 

μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. 

Η ΕΝΑΕ ιδιωτικοποιήθηκε το 2001 και πωλήθηκε το 2005 στην Thyssen Krupp AG. Στην 

συνέχεια, τέθηκε υπό τον έλεγχο της Abu Dhabi Mar LLC η έγινε το 2009 κύριος του 75,1 % 

των μετοχών της ΕΝΑΕ που κατείχε έως τότε η Thyssen Krupp. Η Ελλάδα κατά το διάστημα 

1996 – 2003 έλαβε μέτρα υπέρ της ENΑΕ που αφορούσαν παροχή εγγυήσεων και χορήγηση 

δανείων για της οποίες η χώρα λογοδότησε στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το 2008, η 

Επιτροπή εκδίδει απόφαση κατά την οποία τα μέτρα αυτά αποτελούσαν ενισχύσεις μη συμβατές 

με την εσωτερική αγορά και ανάκτηση τους κρίθηκε απαραίτητη και άμεση. Η εντολή 

ανάκτησης αφορούσε μόνο το κομμάτι της ΕΝΑΕ που δεν αφορούσε στρατιωτικές 

δραστηριότητες.. 
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Η Ελλάδα κατά την υποβολή παρατηρήσεων υποστήριξε πως η πλήρης ανάκτηση των 

ενισχύσεων οδηγούσε την ΕΝΑΕ σε πτώχευση, θα επηρέαζε τις στρατιωτικές της 

δραστηριότητες και κατά συνέπεια θα έβλαπτε ενδεχομένως την εθνική ασφάλεια του κράτους. 

Με σκοπό την αποφυγή μιας τέτοιας έκβασης, η Επιτροπή, η Ελλάδα και η ΕΝΑΕ κατέληξαν σε 

συμφωνία που προέβλεπε ότι η απόφαση του 2008 θεωρούταν ολοκληρωμένη,  εφόσον η ΕΝΑΕ 

και η Ελλάδα τηρήσουν ορισμένες προϋποθέσεις. Η Ελλάδα είχε την υποχρέωση να  

παρουσιάσει σε διάστημα ενός εξαμήνου αποδείξεις για την τήρηση των δεσμεύσεων από την 

ημερομηνία αποδοχής των δεσμεύσεων από την Επιτροπή, και να ενημερώνει ετησίως την 

Επιτροπή για την πορεία της ανάκτησης των ενισχύσεων. 

Το 2010, η Επιτροπή, βλέποντας πως η Ελλάδα δεν είχε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που είχε 

απέναντι στην απόφαση του 2008, άσκησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προσφυγή 

λόγω παραβάσεως κατά της χώρας. Με απόφαση της 28ης Ιουνίου 2012, το Δικαστήριο 

επικυρώνει την παράβαση των υποχρεώσεων της Ελλάδας. Το ίδιο κιόλας έτος, το Ελληνικό 

Κοινοβούλιο ψηφίζει νόμο βάσει του οποίου καταργεί το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης 

ορισμένων γεωτεμαχίων που είχε παραχωρηθεί στην ΕΝΑΕ. Δύο χρόνια αργότερα, η Ελλάδα 

συνεχίζει να νομοθετεί απέναντι στην ΕΝΑΕ και ορίζει πως για λόγους εθνικής ασφαλείας 

αναστέλλεται κάθε μορφής αναγκαστική απόφαση κατά των περιουσιακών στοιχείων της 

ΕΝΑΕ. Η Επιτροπή βλέποντας πως η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται απέστειλε στις ελληνικές 

αρχές επιστολή με την οποία δίνει στον κρατικό μηχανισμό προθεσμία δύο μηνών για να 

συνετιστεί με την απόφαση της 28ης Ιουνίου 2012 με την οποία έγινε ξεκάθαρη η μη εκτέλεση 

της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. Η Ελλάδα 

δήλωσε ως παρατήρηση πως η ευθύνη βαραίνει την ΕΝΑΕ η οποία κωλυσιεργεί. 

Τον Δεκέμβριο του 2015, οι ελληνικές αρχές δίνουν στην ΕΝΑΕ εντολή ανάκτησης ποσού 

523.352.889,23 ευρώ που αποτελούσε το 80% των ενισχύσεων που δόθηκαν. Χωρίς να έχουν 

άλλο μέσο, τον Φεβρουάριο του 2017, οι ελληνικές αρχές ξεκινούν διαδικασία αναγκαστικής 

εκτέλεσης επί των περιουσιακών στοιχείων της ΕΝΑΕ που αφορούσαν τις εμπορικές 

δραστηριότητές της, αλλά η κίνηση δεν πραγματοποιείται καθώς η άσχημη οικονομική 

κατάσταση της εταιρείας και οι προηγούμενες κατασχέσεις από άλλους πιστωτές την 

κατέστησαν αδύνατη. Το 2017, βλέποντας πως η Ελλάδα συνέχιζε να μην συμμορφώνεται με 

την απόφαση του 2012, η Επιτροπή ασκεί εκ νέου προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τον 
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Ιούνιο του 2017, ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός καλεί την ΕΝΑΕ να επιστρέψει τουλάχιστον 

το υπόλοιπο 20 % του ποσού των προς ανάκτηση ενισχύσεων (95.098.200,99 ευρώ), όμως 

ακόμη μια προσπάθεια αποβαίνει μάταιη. 

Έπειτα από την εκδίκαση της υπόθεσης  C-93/17, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει στις 14 

Νοεμβρίου 2018 τα εξής: 

 

1)      Η Ελληνική Δημοκρατία, μη έχοντας λάβει κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας που 

είχε ταχθεί με την προειδοποιητική επιστολή της 27ης Νοεμβρίου 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

όλα τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως της 28ης Ιουνίου 2012, Επιτροπή κατά 

Ελλάδας (C‑485/10, μη δημοσιευθείσα, EU:C:2012:395), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει 

βάσει του άρθρου 260, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ. 

2)      Υποχρεώνει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματική 

ποινή ύψους 7 294 000 ευρώ ανά εξάμηνο από της δημοσιεύσεως της παρούσας αποφάσεως έως 

την ημερομηνία εκτελέσεως της αποφάσεως της 28ης Ιουνίου 2012, Επιτροπή κατά Ελλάδας 

(C‑485/10, μη δημοσιευθείσα, EU:C:2012:395). 

3)      Υποχρεώνει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ 

αποκοπήν ποσό ύψους 10 000 000 ευρώ. 

4)      Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.
24

 

 

Στις 15 Ιουλίου, η Επιτροπή καταθέτει μέσω επιστολής στη χώρα μας ερώτηση σχετικά με τις 

εξηγήσεις που είχαν δώσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις για την ειδική εκκαθάριση των 

Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Με αυτήν απορρίπτει επίσης το αίτημα της χώρας για περιορισμό 

κατά 50% του προστίμου που της είχε επιβληθεί από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την παράλειψη της Ελληνικής Δημοκρατίας να συμμορφωθεί στις 28 Ιουνίου 2012 με 

προηγούμενη απόφαση της. 
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5.4 Ελληνικός Χρυσός ΑΕ 

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, που βρίσκονται στον Νομό Χαλκιδικής, αποτελούνται από το 

μεταλλείο της Ολυμπιάδας που περιλαμβάνει μεταλλεία μολύβδου, ψευδαργύρου και χρυσού, 

από το μεταλλείο Στρατωνίου και το μεταλλείο Σκουριών που κατέχει σημαντικά κοιτάσματα 

χαλκού και χρυσού. Τα μεταλλεία Κασσάνδρας από το 1927 ήταν ιδιοκτησία ελληνικής 

εταιρίας. Αυτό αλλάζει με την πώλησή τους μέσω διαγωνισμού στην TVX Hellas AE. Η TVX 

Hellas αποτελούσε εταιρεία ελεγχόμενη από την TVX Gold Inc., καναδική εταιρία η οποία τον 

Ιούνιο του 2002 εντάχθηκε στον καναδικό όμιλο εταιριών της Kinross Gold Corp, αποτελώντας 

έτσι θυγατρική της. Η TVX Hellas έπειτα από την απόκτηση του συνόλου των μεταλλίων 

υπέστη σημαντικές ζημίες με άμεση συνέπεια ο όμιλος Kinross να λάβει την απόφαση να 

σταματήσει τις δραστηριότητες της θυγατρικής στα μεταλλεία Κασσάνδρας τον Ιανουάριο του 

2003 και να αποχωρήσει από την ελληνική αγορά. 

Με σκοπό να διακόψει πλήρως κάθε μορφή παρουσίας του στον ελληνικό χώρο, ο όμιλος 

Kinross διαπραγματεύεται με το Ελληνικό Δημόσιο καταλήγοντας στις 12 Δεκεμβρίου 2003 σε 

εξωδικαστικό συμβιβασμό. Με τον συμβιβασμό αυτό, η Ελληνική Δημοκρατία απέκτησε 

πλήρως την κυριότητα του ενεργητικού της TVX Hellas και κατέβαλε σε αυτήν αποζημίωση 

ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ. Χωρίς καθυστέρηση και την ίδια μέρα η Ελληνική Δημοκρατία 

υπογράφει την σύμβαση πώλησης των στοιχείων του ενεργητικού που απέκτησε στην εταιρία 

Ελληνικός Χρυσός ΑΕ Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού, εταιρία που ιδρύθηκε με σκοπό 

να αναλάβει τα εν λόγω στοιχεία και με κύριο επενδυτή την European Goldfields Ltd., άλλη 

καναδική εταιρία η οποία είχε ως βασικό στόχο την αγορά, έρευνα και ανάπτυξη μεταλλευτικών 

ακινήτων στον χώρο των Βαλκανίων.  

Το Ελληνικό Δημόσιο με την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της TVX Hellas πέραν 

από την δέσμευση να καταβάλει στην εταιρία, το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ, συμφωνεί 

να δώσει «άφεση αμαρτιών» στην εν λόγω εταιρία και τα μέλη των συμβουλίων της, από κάθε 

ποινική ευθύνη ή υποχρέωσή για τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Κάθε παράβαση έχει πλέον αναιρεθεί. Άλλωστε, σύμφωνα με τους όρους του 

συμβιβασμού, η μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση 
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στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του νόμου που την επικυρώνει, χωρίς να 

οφείλει η εταιρεία άλλη μεταγραφή ή καταχωρίσεις πέραν αυτών που έχουν ήδη τελεστεί. 

Στις 9 Ιουλίου 2007 η Ευρωπαϊκή επιτροπή δέχεται καταγγελία κατά την οποία η Ελληνική 

Δημοκρατία υπογράφοντας την παραπάνω σύμβαση, εφάρμοσε δύο μέτρα κρατικής ενίσχυσης 

υπέρ της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. Οι ελληνικές αρχές αφού ενημερώθηκαν για την καταγγελία, 

κλήθηκαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στις 5 Νοεμβρίου 2007. Η Επιτροπή ζήτησε 

διευκρινήσεις και συμπληρωματικές δηλώσεις με επιστολές στις 7 Απριλίου και 25 Ιουνίου 

2008, οι οποίες απαντήθηκαν με έγγραφα της 13ης Μαΐου και της 30ής Ιουλίου 2008 από το 

Ελληνικό Κράτος. Η επίσημη διαδικασία έρευνας ξεκινά από την μεριά της Επιτροπής καλώντας 

τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις κατηγορίες για τα 

δύο μέτρα. Η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλε τις παρατηρήσεις της προς την διαδικασία έρευνας 

στις 10 Απριλίου 2009 και θέλησε να υποβάλει εκ νέου συμπληρωματικές παρατηρήσεις στις 29 

Ιουλίου 2009, 15 Ιανουαρίου 2010 και  4 Μαΐου 2010. 

Στις 23 Φεβρουαρίου 2011 η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση υπ αριθμόν 2011/452/ΕΕ, σχετικά 

με την κρατική ενίσχυση C48/08 που εφάρμοσε η Ελλάδα υπέρ της Ελληνικός Χρυσός, με την 

οποία χαρακτηρίζει την ενίσχυση αυτή ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά της χώρας και 

διατάζει την ανάκτηση του πλήρους ποσού της ενίσχυσης από τον κρατικό μηχανισμό. Η 

κρατική ενίσχυση έχει ύψος 15,34 εκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα πέραν της υποχρέωσης να 

λάβει από τον αποδέκτη της ενίσχυσης το πλήρες ποσό, έχει την ευθύνη για τον υπολογισμό και 

την επιβάρυνση του ποσού με τόκο που υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία η 

εταιρεία έλαβε την ενίσχυση μέχρι την ημερομηνία της πλήρους ανάκτησης. Η ανάκτηση της 

ενίσχυσης οφείλει να είναι άμεση και αποτελεσματική.  Το υπεύθυνο κράτος μέλος έχει διορία 

για την εκτέλεση της απόφασης τέσσερις μήνες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της. 

Στην εν λόγω απόφαση τα δύο μέτρα ενισχύσεως ορίζονται με την ακόλουθη ανάλυση
25

: 

Μέτρο 1: Τιμή πώλησης χαμηλότερη της αγοραίας αξίας 
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Το ελληνικό Δημόσιο προέβη στην πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός 

έναντι 11 εκατ. ευρώ, χωρίς προηγούμενη εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και χωρίς ανοιχτό 

διαγωνισμό. Η πώληση περιλάμβανε: 

α)      τα μεταλλεία Στρατωνίου, Σκουριών και Ολυμπιάδας, καθώς και τα σχετικά μεταλλευτικά 

δικαιώματα, 

β)      γη, 

γ)      το απόθεμα μεταλλευμάτων και 

δ)      τα πάγια στοιχεία ενεργητικού (εξοπλισμός εξόρυξης-επεξεργασίας, κατοικίες εργαζομένων 

και βιομηχανικά κτήρια). 

Μέτρο 2: Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου και μείωση των δικηγορικών αμοιβών 

Η ελληνική νομοθεσία ορίζει πως ο φόρος μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας υπολογίζεται σε 

7% επί της αξίας της μεταβιβαζόμενης περιουσίας μέχρι τα πρώτα 15.000 ευρώ και σε 9% για 

την υπόλοιπη αξία. Επίσης, ανατρέχοντας στον ελληνικό Μεταλλευτικό Κώδικα, ο ειδικός 

φόρος μεταβίβασης μεταλλευτικών δικαιωμάτων ανέρχεται σε 5% και υπολογίζεται επί της 

αξίας του δικαιώµατος που πρόκειται να μεταβιβαστεί. 

Για τον υπολογισμό της αξίας των μεταλλείων Κασσάνδρας κατά την περίοδο που δόθηκε η 

κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή χρησιμοποίησε την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που 

ολοκλήρωσε εταιρία συμβούλων που ασχολείται μόνο με τον μεταλλευτικό τομέα, στο πλαίσιο 

του σχεδίου αυξήσεως του κεφαλαίου της European Goldfields. Οι πραγματογνώμονες θέτουν 

ως κατάλληλη ημερομηνία για την εκτίμηση της αξίας τις 30 Ιουνίου 2004. Η έκθεση αυτή, 

λαμβάνοντας το εισόδημα ως γνώμονα, κατέληγε στις παρακάτω καθαρές αξίες για τα τρία 

μεταλλεία που περιέχονταν στα μεταλλεία Κασσάνδρας: αντιστοίχως στις αρνητικές αξίες των ‐ 

28,79 εκατομμυρίων δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών ή των ‐ 23,7 εκατομμυρίων ευρώ, για το 

μεταλλείο Ολυμπιάδας, και στις θετικές αξίες των 10,48 εκατομμυρίων USD ή 8,6 εκατομμυρίων 

ευρώ για το μεταλλείο Στρατωνίου και 15,72 εκατομμυρίων USD ή 12,9 εκατομμυρίων ευρώ για 
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το μεταλλείο Σκουριών, από τις οποίες αθροιστικώς προέκυπτε αρνητικό ποσό ‐ 2,59 

εκατομμυρίων ευρώ
26

. 

Σε συνέχεια της απόφασης για την επιβολή της ποινής στην Ελλάδα, η ίδια επιχειρεί με 

δικόγραφο που κατέθεσε στο Γενικό Δικαστήριο στις 28 Απριλίου 2011, να αναιρέσει τις 

κατηγορίες. Η υπόθεση πρωτοκολλείται με αριθμό υποθέσεως T‑233/11. Η εταιρεία Ελληνικός 

Χρυσός από μεριά της ασκεί το ίδιο ακριβώς δικαίωμα στις 20 Μαΐου 2011 με την προσφυγή 

που πρωτοκολλήθηκε με αριθμό υποθέσεως T‑262/11. Η European Goldfields στις 9 Αυγούστου 

2011 ζητά να παρέμβει στην υπόθεση T‑233/11 καταθέτοντας τις παρατηρήσεις της υπέρ της 

Ελληνικής Δημοκρατίας. Με επιστολές της 1ης και 2ας Οκτωβρίου 2014, η Ελληνική 

Δημοκρατία δηλώνει πως δεν θέλει οι υποθέσεις T‑233/11 και T‑262/11 να εκδικαστούν 

ταυτόχρονα καθώς, όπως εκείνη υποστηρίζει, σε περίπτωση συνεκδικάσεως, ορισμένα στοιχεία 

που εμπεριέχονται στην δικογραφία της υπόθεσης T‑233/11 χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά 

και ζήτησε την ανάλογη μεταχείριση των εγγράφων της εν λόγω δικογραφίας από το δικαστήριο. 

Ως αντισταθμιστικό μέτρο επισυνάπτει μη εμπιστευτικό κείμενο των δικογράφων αυτών. Στις 29 

Οκτωβρίου 2014 το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει να δεχθεί την παρατήρηση της Ελλάδας και  

να μην ενώσει τις υποθέσεις T‑233/11 και T‑262/11. 

Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά στις 28 Ιανουαρίου 2015. Η Ελληνική Δημοκρατία και η 

Ελληνικός Χρυσός  ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο
27

: 

–        να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση 

–        να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα. 

 Η Επιτροπή ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: 

–        να απορρίψει την προσφυγή στην υπόθεση T‑233/11 ως αβάσιμη και να απορρίψει την 

προσφυγή στην υπόθεση T‑262/11 ως εν μέρει απαράδεκτη και εν μέρει αβάσιμη· 

–        να καταδικάσει τις προσφεύγουσες στα δικαστικά έξοδα. 
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Έπειτα από την εκπόνηση μεγάλης έρευνας και δικαστικής διαμάχης, στις 9 Δεκεμβρίου 2015 η 

Επιτροπή αποφασίζει να: 

1) Ενωθούν οι υποθέσεις T‑233/11 και T‑262/11 με σκοπό την λήψη κοινής απόφασης. 

2) Απορρίψει όλες τις προσφυγές. 

3) Στην υπόθεση T‑233/11, η Ελληνική Δημοκρατία φέρει όλα τα δικαστικά έξοδα καθώς επίσης 

και όλα τα έξοδα της Επιτροπής. 

4) Στην υπόθεση T‑262/11, η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ Μεταλλείων είναι υπεύθυνη για τα  

δικαστικά έξοδα της καθώς επίσης και εκείνων της Επιτροπής. 

 

 

 

 

Συμπεράσματα 

«Ενωμένοι στην πολυμορφία». Αυτή η φράση που επιλέχθηκε το 2000 να συνυφανθεί με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ως το σύνθημα της, δεν θα μπορούσε να περιγράφει την ουσία του θεσμού 

καλύτερα. Οι Ευρωπαίοι επέλεξαν μέσα από δεκάδες βήματα και στάσεις να ενωθούν και να 

δουλέψουν μεθοδικά με μόνο στόχο την ειρήνη και την ευημερία. 

"Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί δια μιας, ούτε σε ένα συνολικό οικοδόμημα: θα διαμορφωθεί 

μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα μια πραγματική αλληλεγγύη."
28

 

Μέσα από αυτά και άλλα πολλά λόγια του στην διακήρυξη Σουμάν το 1950, ο σπουδαίο γάλλος 

πολιτικός και νομικός, έθεσε τους στόχους και την κεντρική ιδέα γύρω από το οικοδόμημα που 

τότε ονομάστηκε Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Τρομερό επίτευγμα το που 

βρισκόμαστε σήμερα αν διανοηθεί κανείς πως όλες οι χώρες της Ευρώπης από τις πρώτες που 
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 Διακήρυξη Σουμάν - 9 Μαΐου 1950 -Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η συνθήκη 
της Λισσαβόνας, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2010, σελ.7 
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συμμετείχαν στο εγχείρημα μέχρι και τα πιο πρόσφατα μέλη της, προσπαθούν εδώ και σχεδόν 70 

χρόνια για την ενότητα, την ειρήνη, την οικονομική άνθηση, τον πολιτισμό και πολλά άλλα 

σημαντικά προνόμια που υπό άλλες συνθήκες ίσως να μην είχαν.  

Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς όλους εκείνους τους κανόνες 

που διέπουν την Ένωση καθώς επίσης και την συμβολή στο έργο της θεσμοθέτησης, 

νομοθέτησης και ελέγχου τήρησης τους από τα αρμόδια όργανα. Μέσω του σπουδαίου έργου 

οργανισμών όπως είναι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η ΕΕ καταφέρνει να λειτουργεί απρόσκοπτα και να παρέχει σε κάθε κράτος μέλος 

συνολικά αλλά και κάθε Ευρωπαίο πολίτη ατομικά, τις ίδιες ελευθερίες, ευκαιρίες αλλά και 

υποχρεώσεις.  

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύσαμε στις οικονομικές πτυχές της ΕΕ και αναλύσαμε 

αρχικά την πολιτική ανταγωνισμού. Βασικός στόχος της πολιτικής ανταγωνισμού στην Ευρώπη 

είναι η οικονομική ευημερία των μελών της. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τον έλεγχο της 

απόδοσης ενός οικονομικού τομέα. Επομένως, ισοσταθμίζοντας τις αποδόσεις μεταξύ των 

διαφόρων τμημάτων της αγοράς η πολιτική ανταγωνισμού καταφέρνει να αποτρέψει τακτικές 

και μεθόδους επιχειρήσεων που υπό άλλες συνθήκες θα δημιουργούσαν πληγές στον 

ανταγωνισμό, δυσχεραίνοντας έτσι την οικονομική θέση μιας άλλης επιχείρησης. 

Μέσα σε αυτό το κομμάτι του ελέγχου και των ρυθμιστικών πλαισίων είδαμε την συνεισφορά 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων.  Η υποβοήθηση 

από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, πολλές φορές δημιουργούν πρόβλημα στον 

ανταγωνισμό. Αυτό συμβαίνει διότι μέσω των κινήσεων αυτών η εκάστοτε επιχείρηση έχει 

πλεονέκτημα συγκριτικά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου, είτε είναι χρηματικούς 

όρους είτε σε φοροελαφρύνσεις και διευκολύνσεις. Το έργο της Επιτροπής στο φιλτράρισμα των 

παροχών αυτών είναι ουσιαστικό, καθώς χωρίς την συμβολή και την επιτήρηση της η αγορά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα κατάφερνε να ισορροπήσει.  

Οι όροι που πρέπει να πληρούνται για να μην θεωρηθεί κρατική ενίσχυση μια παρέμβαση είναι 

πολύ συγκεκριμένοι και γι αυτό τον λόγο η οποιαδήποτε κίνηση κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως 

ενίσχυση οφείλει να κοινοποιείται προς άμεσο έλεγχο από την Επιτροπή. Έπειτα αυτή μέσα από 
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εντατικό έλεγχο θα αποφασίσει εάν μπορεί η χορήγηση να δοθεί ή πρέπει να ανακτηθεί το ποσό. 

Αντιστοίχως στις περιπτώσεις που υπάρχει κρατική ενίσχυση, πέραν από την ανάκτηση του 

ποσού από το κράτος, επιβάλλεται και κάποιας μορφής ποινή επί του ποσού καθώς επίσης 

υπολογίζονται και τόκοι από την μέρα που δόθηκε η ενίσχυση μέχρι την ημέρα επιστροφής 

ολόκληρου του ποσού. 

Όπως είδαμε οι περιπτώσεις, τόσο στην χώρα μας όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, 

που μια ενίσχυση κρίνεται ασυμβίβαστη με την αγορά και απαγορεύεται δεν είναι λίγες. Εμείς 

μέσα από την εργασία δώσαμε παραδείγματα κατά βάση από τον Ελλαδικό χώρο αλλά εάν 

κάποιος ερευνήσει τις υποθέσεις χωρών του εξωτερικού θα βρει μπροστά του ονόματα 

τεράστιων εταιρειών παγκοσμίου εμβέλειας. Καταλαβαίνουμε έτσι πιο ουσιαστικά τι επίδραση 

θα είχε στον ανταγωνισμό εάν εταιρείες κολοσσοί λάμβαναν βοήθεια χωρίς να πληρούν 

ορισμένα κριτήρια. Μονοπώλια, αυξημένες τιμές, σμίκρυνση ανταγωνισμού και περιορισμός 

των επιλογών θα ήταν μόνο μερικά από τα επακόλουθα μιας ανισορροπίας στον ανταγωνισμό. 

Το έργο που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έχει καταλυτική σημασία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τον απλό πολίτη. Ως 

θεματοφύλακες και νομοθετικά όργανα της ΕΕ φροντίζουν για την ισορροπία των δυνάμεων της 

αγοράς. Εμείς ελπίζουμε στο να συνεχίσουν το σπουδαίο έργο που επιτελούν τόσα χρόνια ούτως 

ώστε η οικονομία των χωρών να συνεχίζει να ανθίζει μέσα από την ισορροπία, την δικαιοσύνη 

και τις ίσες ευκαιρίες. 
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