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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Με το παρόν κείµενο παρέχονται κατευθύνσεις/οδηγίες για την αξιολόγηση του κριτηρίου της 

συµβατότητας της πράξης µε τους κανόνες του ανταγωνισµού και των κρατικών 

ενισχύσεων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι µια αντικειµενική και 

νοµική έννοια που ορίζεται απευθείας από τη Συνθήκη, µε το παρόν κείµενο επιχειρείται να διευκρινισθεί 

ο τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύονται από την Επιτροπή οι διατάξεις της Συνθήκης, σύµφωνα µε τη 

νοµολογία της ΕΕ και µε την επιφύλαξη της ερµηνείας του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 

εγγύς µέλλον πρόκειται να εκδοθεί εγχειρίδιο που θα καθοδηγεί πιο αναλυτικά τις ∆Α αναφορικά µε την 

αξιολόγηση του κριτηρίου συµµόρφωσης µε τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων.  

Με τις διατάξεις του  άρθρου 107 παρ.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (εφεξής ΣΛΕΕ) 

εισάγεται η απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή η «αρχή του ασυµβίβαστου», 

σύµφωνα µε την οποία: «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη ή µε 

κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό διά της ευνοϊκής 

µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής είναι ασυµβίβαστες µε την 

εσωτερική αγορά, κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές, εκτός αν οι 

Συνθήκες ορίζουν άλλως». 

Η απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων δεν είναι απόλυτη καθώς οι παράγραφοι 2 και 3 του 

άρθρου 107 της ΣΛΕΕ περιγράφουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 

είναι συµβατή µε τη ΣΛΕΕ.  

1. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, για να έχουµε κρατική ενίσχυση, βασική προϋπόθεση είναι το µέτρο 

ενίσχυσης να αφορά επιχειρήσεις, δηλαδή ο αποδέκτης της ενίσχυσης να εµπίπτει στην έννοια της  

«επιχείρησης». 

Κατά τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, ως επιχείρηση χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε οντότητα που ασκεί 

οικονοµική δραστηριότητα ανεξάρτητα:  

- από το νοµικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηµατοδότησής του. Το καθεστώς της 

οντότητας που αποδίδεται σε αυτή από την εθνική νοµοθεσία δεν έχει καθοριστική σηµασία για το 

χαρακτηρισµό της ως επιχείρηση. Ως επιχείρηση δύναται να χαρακτηριστεί µια οντότητα που 

εντάσσεται στο δηµόσιο τοµέα όπως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τη διαχείριση των 

περιφερειακών αεροδροµίων,  τα Λιµενικά Ταµεία για τη διαχείριση των λιµένων αρµοδιότητάς τους 

- ανεξάρτητα από το εάν ο χαρακτήρας του είναι ή όχι κερδοσκοπικός. Με βάση τη νοµολογία του 

∆ικαστηρίου και του Γενικού ∆ικαστηρίου, οι µη κερδοσκοπικές οντότητες µπορούν επίσης να 

προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες στην αγορά π.χ. αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε 

σκοπό την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ή υπηρεσιών συµβουλευτικής ή υπηρεσιών διαχείρισης 

κ.ο.κ. 

2. Καθοριστικό κριτήριο που λαµβάνεται υπόψη είναι εάν η οντότητα ασκεί οικονοµική 

δραστηριότητα. 

Οικονοµική δραστηριότητα είναι η προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδοµένη αγορά (πρέπει να 

υπάρχει αγορά). Η απάντηση στο ερώτηµα εάν υφίσταται µια αγορά για ορισµένα αγαθά και υπηρεσίες 

εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο οι υπηρεσίες αυτές οργανώνονται στο οικείο κράτος µέλος  και 

συνεπώς µπορεί να διαφέρει από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. 
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Περαιτέρω, η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η συγκεκριµένη οντότητα πρέπει να είναι 

κερδοσκοπική (αυτός που προσφέρει υπηρεσία να αναµένει αντάλλαγµα από αυτή). Σηµειώνεται ότι 

οικονοµική δραστηριότητα µπορεί να υφίσταται ακόµη και αν ασκείται από µη κερδοσκοπική οργάνωση, 

όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

Εάν δεν ασκείται οικονοµική δραστηριότητα κατά τα ανωτέρω, δεν υφίσταται κρατική 

ενίσχυση. 

Όπως προκύπτει από τη νοµολογία, δεν είναι οικονοµικές δραστηριότητες: 

2.1 αυτές που ασκούνται από το ∆ηµόσιο υπό µορφή δηµόσιας εξουσίας (δικαιοσύνη – αστυνοµία – 

άµυνα). 

Παραδείγµατα τέτοιων δραστηριοτήτων για την Ελλάδα αποτελούν οι δραστηριότητες που συνδέονται 

µε τα ακόλουθα: 

α) τον στρατό ή την αστυνοµία ή τα τελωνεία, 

β) την ασφάλεια και τον έλεγχο της αεροπλοΐας (π.χ. πύργοι ελέγχου, εξοπλισµός ραντάρ κ.λπ.), 

γ) τον έλεγχο και την ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας (π.χ. φάροι, ραντάρ κ.λπ.), 

δ) την επιτήρηση προς αποφυγή της ρύπανσης, 

ε) την οργάνωση, χρηµατοδότηση και τα µέτρα επιβολής των ποινών φυλάκισης (π.χ. οργάνωση 

δικαστηρίων, κατασκευή και οργάνωση σωφρονιστικών ιδρυµάτων κ.λπ.) και 

στ) τη συλλογή δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς βάσει εκ του νόµου 

υποχρέωσης που επιβάλλεται στις σχετικές επιχειρήσεις για γνωστοποίηση των δεδοµένων αυτών 

(π.χ. εθνικό κτηµατολόγιο).  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο µέτρο που µια δηµόσια οντότητα ασκεί οικονοµική δραστηριότητα η οποία 

µπορεί να διαχωριστεί από την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας, η οντότητα αυτή ενεργεί, σε σχέση 

µε την εν λόγω δραστηριότητα, ως επιχείρηση. Αντιθέτως, εάν η οικονοµική δραστηριότητα δεν 

µπορεί να διαχωριστεί από την άσκηση της δηµόσιας εξουσίας, οι δραστηριότητες που ασκούνται 

από την εν λόγω οντότητα ως σύνολο παραµένουν συνδεδεµένες µε την άσκηση των εν λόγω 

δηµόσιων εξουσιών και, ως εκ τούτου, δεν εµπίπτουν στην έννοια της επιχείρησης  

2.2 αυτές που παρέχονται για το δηµόσιο συµφέρον ή µε υποχρεωτική συµµετοχή: 

α) κοινωνική ασφάλιση: σε περίπτωση που το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης  βασίζεται στην 

αρχή της αλληλεγγύης και έχει τα εξής ενδεικτικά χαρακτηριστικά: 

- η υπαγωγή στο σύστηµα είναι υποχρεωτική, 

- το σύστηµα εκπληρώνει αποστολή αποκλειστικά κοινωνικού χαρακτήρα, 

- το σύστηµα είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

- οι παροχές είναι ανεξάρτητες του ύψους των εισφορών, 

- οι καταβαλλόµενες παροχές δεν είναι κατ’ ανάγκη ανάλογες προς τα έσοδα του ασφαλισµένου και 

- εάν το σύστηµα εποπτεύεται από το κράτος. 

Στην Ελλάδα οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται για το σύστηµα κύριας ασφάλισης (ο πρώτος 

πυλώνας του δηµόσιου συστήµατος ασφάλισης). Ως εκ τούτου, η χρηµατοδότηση έργων όπως το 

Εθνικό Μητρώο Ασφαλισµένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων (ΕΜΑΕΣ-ΑΜΚΑ), η ηλεκτρονική 
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πλατφόρµα «ΕΡΓΑΝΗ» και το σύστηµα «ηλεκτρονικής συνταγογράφησης» δεν συνιστά κρατική 

ενίσχυση.   

Αντίθετα, η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων πρέπει να ελέγχεται κατά περίπτωση για 

χρηµατοδότηση έργων που αφορούν στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης (δηλαδή του 

συµπληρωµατικού µηχανισµού ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζοµένων π.χ. Ταµεία Επαγγελµατικής 

Ασφάλισης).  

β) ιατροφαρµακευτική περίθαλψη: όταν τα δηµόσια νοσοκοµεία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 

του εθνικού συστήµατος υγείας, βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αρχή της αλληλεγγύης, 

χρηµατοδοτούνται άµεσα από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλους κρατικούς πόρους και 

παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους µε βάση την καθολική κάλυψη (ανάλογα µε τα γενικά 

χαρακτηριστικά του συστήµατος, οι συµµετοχές οι οποίες καλύπτουν ένα µικρό µόνο ποσοστό του 

πραγµατικού κόστους της παρεχόµενης υπηρεσίας δεν δύνανται να επηρεάσουν τον χαρακτηρισµό 

της ως µη οικονοµικής), δεν ενεργούν ως «επιχειρήσεις». Στις περιπτώσεις που υπάρχει αυτή η 

διάρθρωση, ακόµη και δραστηριότητες που θα µπορούσαν καθαυτές να χαρακτηριστούν ως 

οικονοµικής φύσεως, αλλά ασκούνται αποκλειστικά µε στόχο την παροχή µιας ακόµη µη οικονοµικής 

υπηρεσίας, δεν είναι οικονοµικής φύσεως. 

Στην Ελλάδα οι ανωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται για το σύνολο των υγειονοµικών σχηµατισµών 

του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (νοσοκοµεία, κέντρα υγείας). Ως εκ τούτου, η χρηµατοδότηση 

έργων που αφορούν στην ισότιµη παροχή υπηρεσιών υγείας σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την 

οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική του κατάσταση µέσω του Εθνικού Συστήµατος Υγείας όπως 

π.χ. χρηµατοδότηση υποδοµών δηµοσιών νοσοκοµείων, χρηµατοδότηση ηλεκτρονικής πλατφόρµας 

Η∆ΙΚΑ κ.λπ. δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περιπτώσεις που νοσοκοµεία και άλλοι πάροχοι ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους έναντι αµοιβής, είτε άµεσα από τους ασθενείς είτε από τα ασφαλιστικά 

τους ταµεία, τότε υπάρχει κάποιος βαθµός ανταγωνισµού µεταξύ νοσοκοµείων όσον αφορά την 

παροχή υπηρεσιών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Στις περιπτώσεις αυτές, το γεγονός ότι µία 

υπηρεσία υγείας παρέχεται από δηµόσιο νοσοκοµείο δεν επαρκεί ώστε να χαρακτηριστεί η 

δραστηριότητα ως µη οικονοµική. Σχετικές περιπτώσεις στην Ελλάδα αποτελούν η λειτουργία 

απογευµατινών ιατρείων εντός των δηµοσίων νοσοκοµείων, η χρηµατοδότηση ιδιωτικών µονάδων 

υγείας από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κ.α.  

Οι υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που παρέχονται από ανεξάρτητους ιατρούς και 

άλλους ιδιώτες ιατρούς έναντι αµοιβής για τις οποίες αναλαµβάνουν τους κινδύνους που συνεπάγεται 

η άσκηση της δραστηριότητας, πρέπει να θεωρηθούν ως οικονοµική δραστηριότητα. 

2.3 δραστηριότητες εκπαίδευσης και έρευνας: η δηµόσια εκπαίδευση που οργανώνεται στο 

πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού συστήµατος που χρηµατοδοτείται και εποπτεύεται από το κράτος, 

όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, µπορεί να θεωρηθεί ως µη οικονοµική δραστηριότητα. Το 

∆ικαστήριο απεφάνθη ότι το ∆ηµόσιο «δηµιουργώντας και διατηρώντας αυτό το δηµόσιο εκπαιδευτικό 

σύστηµα το οποίο χρηµατοδοτείται εν όλω ή εν µέρει από δηµόσιους πόρους και όχι από τους 

σπουδαστές ή τους γονείς τους δεν αποβλέπει στην άσκηση αµειβόµενων δραστηριοτήτων, αλλά 

εκπληρώνει την αποστολή του έναντι των πολιτών του στον κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό 

τοµέα». Η µη οικονοµική φύση της δηµόσιας εκπαίδευσης δεν επηρεάζεται κατά κανόνα από το γεγονός 

ότι, ενίοτε, οι σπουδαστές ή οι γονείς τους υποχρεούνται να καταβάλουν τέλη εγγραφής ή δίδακτρα, 

προκειµένου να συνεισφέρουν στις δαπάνες λειτουργίας του συστήµατος. Οι οικονοµικές αυτές 

συνεισφορές συχνά καλύπτουν µόνο τµήµα του πραγµατικού κόστους της υπηρεσίας και ως εκ τούτου 

δεν µπορούν να θεωρηθούν ως αµοιβή για την παρεχόµενη υπηρεσία. Συνεπώς, δεν αλλοιώνουν τη µη 
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οικονοµική φύση µιας γενικής υπηρεσίας παροχής εκπαίδευσης που χρηµατοδοτείται κατά κύριο λόγο 

από κρατικούς πόρους. Οι εν λόγω αρχές µπορούν να εφαρµοστούν σε δηµόσιες εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες όπως η επαγγελµατική κατάρτιση, η δηµόσια και ιδιωτική πρωτοβάθµια εκπαίδευση και οι 

παιδικοί σταθµοί, δευτερεύουσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε πανεπιστήµια και η παρεχόµενη στα 

πανεπιστήµια εκπαίδευση. Οι ίδιες αρχές µπορούν να εφαρµόζονται σε ορισµένες υπηρεσίες πολιτιστικού 

χαρακτήρα, όπως οι δηµόσιες βιβλιοθήκες. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η χρηµατοδότηση υποδοµών και λειτουργίας δηµοσίων σχολείων, δηµοσίων 

πανεπιστηµίων τους, δηµόσιων παιδικών σταθµών, δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(Ι.Ε.Κ.) κ.ο.κ. δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.  

Αντίθετα, όσες από τις προαναφερόµενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες χρηµατοδοτούνται κυρίως από γονείς 

ή σπουδαστές ή εµπορικά έσοδα (π.χ. η τριτοβάθµια εκπαίδευση που χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από 

σπουδαστές, καταβολή διδάκτρων για την κάλυψη του µεγαλύτερου µέρους του κόστους παροχής 

µεταπτυχιακής εκπαίδευσης) αποτελούν οικονοµική δραστηριότητα και πρέπει να εξετάζεται κατά 

περίπτωση αν ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισµένες δραστηριότητες των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών 

οργανισµών δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Πρόκειται για 

τις κύριες δραστηριότητές τους, και συγκεκριµένα:  

- δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευµένων 

ανθρώπινων πόρων· 

- την ανεξάρτητη έρευνα και ανάπτυξη για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση, 

συµπεριλαµβανοµένης της ερευνητικής συνεργασίας και ανάπτυξης και 

- τη διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας. 

Οι δραστηριότητες µεταφοράς τεχνολογίας (παραχώρηση αδειών εκµετάλλευσης, δηµιουργία 

τεχνοβλαστών ή άλλες µορφές διαχείρισης της γνώσης από τον ερευνητικό οργανισµό) δεν έχουν 

οικονοµικό χαρακτήρα, αν γίνονται σε εσωτερικό επίπεδο (όταν δλδ. η διαχείριση της γνώσης 

ερευνητικού οργανισµού γίνεται από τµήµα ή θυγατρική του ερευνητικού οργανισµού ή από κοινού µε 

άλλους ερευνητικούς οργανισµούς. Η ανάθεση της παροχής συγκεκριµένων υπηρεσιών σε τρίτους µέσω 

προκήρυξης διαγωνισµών δεν θίγει τον «εσωτερικό» χαρακτήρα τέτοιων δραστηριοτήτων) και όλα τα 

έσοδα επανεπενδύονται στις πρωτογενείς δραστηριότητες των εν λόγω ερευνητικών οργανισµών. 

Συνεπώς η χρηµατοδότηση των δράσεων έρευνας των φορέων αυτών πρέπει να εξετάζεται κατά 

περίπτωση για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. 

2.4 Υποδοµές: Η δηµόσια χρηµατοδότηση υποδοµών που δεν προορίζονται να αποτελέσουν 

αντικείµενο εµπορικής εκµετάλλευσης εξαιρείται κατ’ αρχήν από την εφαρµογή των κανόνων περί 

κρατικών ενισχύσεων. Αυτό αφορά, για παράδειγµα, γενικές υποδοµές, όπως δηµόσιοι δρόµοι, γέφυρες 

ή κανάλια, τα οποία είναι διαθέσιµα για δηµόσια χρήση, χωρίς καµία αντιπαροχή. Το ίδιο ισχύει και για 

τις υποδοµές που προορίζονται για δραστηριότητες που το κράτος εκτελεί κανονικά κατά την άσκηση 

της δηµόσιας εξουσίας (για παράδειγµα, υποδοµές που σχετίζονται µε τον έλεγχο της εναέριας 

κυκλοφορίας στα αεροδρόµια, φάροι και λοιπός εξοπλισµός για τις ανάγκες της γενικής ναυσιπλοΐας, 

υποδοµές που σχετίζονται µε τις αστυνοµικές και τελωνειακές αρχές).  

π.χ. δρόµοι χωρίς διόδια, πάρκα χωρίς είσοδο και άλλη δραστηριότητα, φυλακές, κτίρια τελωνείων κ.α. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που µια υποδοµή χρησιµοποιείται τόσο για οικονοµικές όσο και για µη 

οικονοµικές δραστηριότητες, η δηµόσια χρηµατοδότηση θα εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των κανόνων 

για τις κρατικές ενισχύσεις µόνο στον βαθµό που καλύπτει τις δαπάνες που συνδέονται µε τις 

οικονοµικές δραστηριότητες. Όταν είναι δυνατόν να διαχωριστούν τα έξοδα και τα έσοδα που 
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αντιστοιχούν στις οικονοµικές και µη οικονοµικές δραστηριότητες, οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 

ισχύουν µόνο όσον αφορά την κρατική ενίσχυση που χορηγείται πέραν του ποσού που καλύπτει τις 

δαπάνες των µη οικονοµικών δραστηριοτήτων. Εάν, σε περίπτωση µικτής χρήσης, η υποδοµή 

χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για µη οικονοµική δραστηριότητα, η χρηµατοδότησή της ενδέχεται 

να µην εµπίπτει καθόλου στο πεδίο εφαρµογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, υπό την 

προϋπόθεση ότι η οικονοµική χρήση παραµένει αµιγώς επικουρική, ήτοι για δραστηριότητα που 

συνδέεται άµεσα µε τη λειτουργία της υποδοµής και είναι απαραίτητη για αυτήν ή είναι συνυφασµένη µε 

την κύρια µη οικονοµική χρήση της.  

3. Αφού αποσαφηνιστεί εάν ο αποδέκτης της ενίσχυσης είναι «επιχείρηση» που ασκεί «οικονοµική 

δραστηριότητα», πρέπει να εξετάζεται η πιθανή ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. Η Συνθήκη δεν δίνει 

έναν ορισµό της έννοιας της Κρατικής Ενίσχυσης. Τα επιµέρους συστατικά στοιχεία της έννοιας της 

Κρατικής Ενίσχυσης που προκύπτουν από το άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ είναι τα εξής: 

3.α οικονοµικό πλεονέκτηµα: είναι το όφελος του δικαιούχου της ενίσχυσης, που δεν θα το 

ελάµβανε υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, του προσφέρεται είτε δωρεάν είτε µε τιµή κατώτερη της 

αγοραίας και συνεπάγεται την ελάφρυνση του κόστους του δικαιούχου. Μπορεί να λάβει διάφορες 

µορφές και δεν περιορίζεται στις επιχορηγήσεις ή στις επιδοτήσεις (π.χ. φορολογικές απαλλαγές και 

ελαφρύνσεις, απαλλαγές  ήεκπτώσεις από ασφαλιστικές εισφορές, εγγυήσεις δανείων µε ευνοϊκούς 

όρους, κρατικές συµµετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, ιδιωτικοποιήσεις µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς 

όρους, διαγραφή ή ταχεία απόσβεση χρεών, πώληση ή εκµίσθωση δηµόσιας έκτασης σε τιµές 

κατώτερες της αγοράς, παροχή από το κράτος ειδών ή υπηρεσιών σε τιµές κατώτερες της αγοράς 

κ.λπ.) 

3.β προνοµιακή µεταχείριση (αυτού που λαµβάνει το πλεονέκτηµα): Υφίσταται όταν 

συντρέχουν:  

• επιλεκτικός χαρακτήρας του µέτρου (όταν το µέτρο αφορά σε συγκεκριµένους φορείς και 

δεν είναι γενικού χαρακτήρα): ο δικαιούχος της ενίσχυσης βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση 

από τους ανταγωνιστές του και εκείνοι αποκλείονται  από την προνοµιακή µεταχείριση 

• αφορά επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής (υπό την ευρεία ερµηνεία της έννοιας 

«επιχείρηση») 

3.γ χρηµατοδότηση από το κράτος & µε κρατικούς πόρους (σωρευτική προϋπόθεση): το 

µέτρο πρέπει σωρευτικά και να χρηµατοδοτείται µε χρήµατα  του Κράτους και να είναι καταλογιστέο 

στο Κράτος.  

Ως κρατικοί πόροι νοούνται όλα τα χρηµατικά µέσα που βρίσκονται υπό δηµόσιο έλεγχο και το 

κράτος αποφασίζει για τη διάθεσή τους, όπως π.χ. οι πόροι τοπικών ή περιφερειακών φορέων, οι 

πόροι των διαρθρωτικών ταµείων, όταν χρησιµοποιούνται από κοινού µε εθνικούς πόρους 

(συγχρηµατοδότηση), οι πόροι δηµοσίων ή ιδιωτικών οργανισµών που έχουν οριστεί για να 

διαχειρίζονται την ενίσχυση, οι πόροι των δηµοσίων επιχειρήσεων. Και η φοροαπαλλαγή συνιστά 

χρηµατοδότηση του µέτρου µε εθνικούς πόρους. 

Η χρησιµοποίηση των κρατικών πόρων είναι καταλογιστέα στο Κράτος είτε όταν γίνεται απευθείας 

από το Κράτος, είτε όταν η δυνατότητα επιρροής του Κράτους είναι τόσο ισχυρή, ώστε ο φορέας 

που χορηγεί την ενίσχυση να µην διαθέτει αυτονοµία βούλησης. Ενδεικτικά κριτήρια:  

• η ένταξη του φορέα στις δοµές της δηµόσιας διοίκησης 

• η φύση των δραστηριοτήτων του 

• το νοµικό καθεστώς του 
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• ο βαθµός εποπτείας της διοίκησης 

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περιπτώσεις χρηµατοδότησης από τα Ε∆ΕΤ, το κριτήριο πληρείται πάντα. 

3.δ πιθανή νόθευση του ανταγωνισµού & διατάραξη του ενδοκοινοτικού εµπορίου: 

πρόκειται για δύο διαφορετικά κριτήρια, που όµως πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα. Αφορούν την 

κοινοτική αγορά και αρκεί µόνο η απειλή επέλευσής τους. 

• Πιθανότητα διατάραξης του ενδοκοινοτικού εµπορίου ενδέχεται να υφίσταται ακόµη και για 

µικρά ποσά ενίσχυσης (δεν υπάρχει όριο κάτω από το οποίο να µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν 

υφίσταται διατάραξη), ανεξάρτητα από τον τοπικό ή περιφερειακό χαρακτήρα µιας 

δραστηριότητας. Ενίσχυση που χορηγείται σε πολλές επιχειρήσεις µπορεί, ακόµη και εάν τα 

µεµονωµένα ποσά είναι µικρά, να διαταράξει το ενδοκοινοτικό εµπόριο. 

• Νόθευση ή απειλή νόθευσης του ανταγωνισµού υφίσταται όταν ένα µέτρο ενίσχυσης είναι 

ικανό να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση της ενισχυόµενης επιχείρησης σε σχέση µε 

άλλες επιχειρήσεις µε τις οποίες ανταγωνίζεται. Έχει κριθεί ότι οι λειτουργικές ενισχύσεις 

πάντα νοθεύουν τον ανταγωνισµό. 

Εάν τα ανωτέρω στοιχεία της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης συντρέχουν σωρευτικά τότε µια 

Πράξη θεωρείται ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ.  
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Τα σηµεία 1-3 παραπάνω συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραµµα: 

 

4. Για να είναι η κρατική ενίσχυση συµβατή µε τους κανόνες της ΕΕ θα πρέπει είτε να 

συµµορφώνεται µε κάποιον από τους κανόνες απαλλαγής είτε νε εγκριθεί απευθείας από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες της ΕΕ µετά από κοινοποίηση. 

  

πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις;

1. η ενίσχυση δηµιουργεί οικονοµικό πλεονέκτηµα στον δικαιούχο της ενίσχυσης;

2. υφίσταται προνοµιακή µεταχείριση του διακιούχου της ενίσχυσης;

3. το µέτρο της ενίσχυσης χρηµατοδοτείται µε χρήµατα του Κράτους και είναι 
καταλογιστέο στο Κράτος;

4. πιθανολογείται νόθευση του ανταγωνισµού και διατάραξη του ενδοκοινοτικού 
εµπορίου;

εάν όχι=> δεν 
υφίσταται 
κρατική 
ενίσχυση 

η "επιχείρηση" ασκεί οικονοµική δραστηριότητα;

ναι
όχι => δεν υφίσταται 

κρατική ενίσχυση

Ο αποδέκτης της ενίσχυσης εµπίπτει στην έννοια της "επιχείρησης";

ναι
όχι => δεν 

υφίσταται κρατική 
ενίσχυση 
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Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ) 

Μία ιδιαίτερη περίπτωση είναι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε ορισµένες επιχειρήσεις επιφορτισµένες 

µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ) υπό µορφή αντιστάθµισης για την 

παροχή δηµόσιας υπηρεσίας.  

Οι ΥΓΟΣ είναι υπηρεσίες οικονοµικής φύσης που εξυπηρετούν σκοπούς γενικού συµφέροντος και για το 

λόγο αυτό το Κράτος ή η Ε.Ε. τους έχουν επιβάλλει συγκεκριµένες υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας 

(Υ∆Υ) όπως κάλυψη όλης της εθνικής επικράτειας, συνεχής παροχή, σταθερή ποιότητα, ίδιες τιµές κ.λπ. 

ήτοι υποχρεώσεις τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν θα αναλάµβαναν στην ίδια έκταση ή µε τους αυτούς 

όρους, αν ελάµβαναν αποκλειστικά υπόψη τα δικά τους εµπορικά συµφέροντα.  

Το γενικό οικονοµικό συµφέρον πρέπει να προσδιορίζεται µε συγκεκριµένα, ειδικά χαρακτηριστικά και να 

µη συνδέεται µε συγκεκριµένες ανάγκες ορισµένων χρηστών ή οικονοµικών φορέων (π.χ. αδιάκοπη 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας επί του συνόλου του εδάφους ή µέρους αυτού, εκµετάλλευση µη 

προσοδοφόρων αεροπορικών γραµµών,  δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, υπηρεσία πρυµνοδετήσεως (λόγοι 

ασφαλείας του λιµένα),  συντήρηση µιας σηµαντικής πλωτής οδού, διαρκής εξασφάλιση της απλής και 

επείγουσας µεταφοράς ασθενών ή τραυµατιών κ.λπ.) 

 Η ιδιαίτερη φύση των ΥΓΟΣ προκύπτει από τη φύση της παρεχόµενης υπηρεσίας (π.χ. ασφάλεια 

πλοήγησης, παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεπικοινωνίες, υδροδότηση) και από τις υποχρεώσεις που 

συνδέονται µε την παροχή της (κάλυψη όλης της εθνικής επικράτειας, συνεχής παροχή, σταθερή 

ποιότητα, ίδιες τιµές). Αυτές οι υποχρεώσεις που συνδέονται µε την παροχή ΥΓΟΣ την καθιστούν µη 

κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις. Συνέπεια αυτού οι επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται να παράσχουν την 

ΥΓΟΣ οικειοθελώς (θα µπορούσαν να την παράσχουν µε διαφορετικούς όρους ποιότητας, ασφάλειας, 

τιµής, ίσης µεταχείρισης ή καθολικής πρόσβασης, αν λάµβαναν υπόψη τα δικά τους εµπορικά 

συµφέροντα) και το Κράτος παρεµβαίνει για να τους επιτρέψει να την παράσχουν τηρώντας τις 

υποχρεώσεις που συνδέονται µε την παροχή της, χορηγώντας τους αντιστάθµιση.  

Η ανωτέρω παροχή αντιστάθµισης µέσω κρατικής χρηµατοδότησης για την παροχή των 

ΥΓΟΣ δεν πρέπει να υποκρύπτει κρατική ενίσχυση που νοθεύει τον ανταγωνισµό (107§1 

ΣΛΕΕ). 

Η παροχή αντιστάθµισης ΥΓΟΣ δεν υποκρύπτει κρατική ενίσχυση εφόσον πληρούνται 4 προϋποθέσεις 

που τέθηκαν στην υπόθεση Altmark (2003): 

Ορισµός, ανάθεση 

ΥΓΟΣ  

1) η επιχείρηση πρέπει να είναι πράγµατι επιφορτισµένη (από το Κράτος) 

µε την εκπλήρωση υποχρέωσης παροχής ΥΓΟΣ – Υ∆Υ, υποχρέωση που 

πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένη (ο ορισµός ελέγχεται από την 

Επιτροπή και το ∆ΕΚ για «πρόδηλο σφάλµα») 

Υπολογισµός 

αντιστάθµισης 

2) βασικές παράµετροι βάσει των οποίων υπολογίζεται η 

αντιστάθµιση πρέπει να έχουν προσδιορισθεί προηγουµένως  

αντικειµενικά και µε διαφάνεια 

3) αντιστάθµιση – η απολύτως αναγκαία για την κάλυψη του 

πρόσθετου κόστους ΥΓΟΣ (έσοδα + εύλογο κέρδος) 

4) ποσό αντιστάθµισης 

∆ιαδικασία ανάθεσης 

ΥΓΟΣ 

- διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης → τιµή αγοράς 

- λοιπές περιπτώσεις → δαπάνες τυπικής µέσης επιχείρησης. 

 


