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A 2010 január. 27 kelt levelével, amelynek hiteles nyelvi változata megtalálható ezen összefoglaló végén, a 
Bizottság értesítette Görögországot arról, hogy a fent említett támogatással kapcsolatosan az EUMSz. 
108. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról határozott. 

Az érdekeltek észrevételeiket az alábbi összefoglaló és az annak a végén található levél közzétételét követő 
egy hónapon belül tehetik meg az alábbi címen: 
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Directorate M. Agricultural legislation 
Unit M.2. Competition 
Rue de la Loi 130 5/94 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
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Az észrevételeket a Bizottság továbbítja Görögországnak. Az észrevételek benyújtói kérésüket megindokolva, 
írásban kérhetik adataik bizalmas kezelését. 

AZ ÖSSZEFOGLALÓ SZÖVEGE 

1. ELJÁRÁS 

(1) Miután a Bizottság tudomást szerzett a sajtóból az eljárás 
tárgyát képező támogatásokról, 2009. február 4-én kétol
dalú találkozóra került sor a görög hatóságokkal. E talál
kozó után a görög hatóságok 2009. február 9-án kelt, 
ugyanezen napon iktatott levelükben tájékoztatást küldtek. 

(2) A Bizottság 2009. február 23-i, 2009. május 4-i, 2009. 
július 13-i és 2009. szeptember 14-i leveleiben tájékozta
tást kért Görögországtól ezen intézkedésekről. A görög 
hatóságok a 2009. március 20-án kelt és 2009. március 
24-én iktatott, 2009. június 16-án kelt és 2009. június 22- 
én iktatott, 2009. augusztus 18-án kelt és 2009. augusztus 
19-én iktatott, valamint 2009. november 16-án kelt és 
2009. november 23-án iktatott leveleikben válaszukat 
megküldték a Bizottságnak. 

2. AZ INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA 

(3) A 2009. január 30-i miniszteri rendelet értelmében a 
termelőknek a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt 
egyes növényi kultúrákban bekövetkezett károkért 425 
millió EUR összegű kártérítést irányoztak elő, melyet a 
Görög Mezőgazdasági Biztosító Szervezet (a továbbiakban: 
ELGA) folyósít. E támogatást illetően a görög hatóságok 
által küldött tájékoztatásból kiderült, hogy az eljárás 
tárgyát képező kártérítés a termelőknek kerül kifizetésre 
2009-ben. 

(4) A görög hatóságok ezen intézkedésről szóló tájékoztatása 
szerint ebből az következik, hogy az ELGA bevételei 2008- 
ban olyan speciális biztosítási díjakból (befizetésekből) 
származtak, amelyeket a termelők az ELGA által a mező
gazdasági üzemeknek nyújtott biztosítási rendszer kere
tében a természeti kockázatok elleni minimális védelem 
címén kötelezően fizettek, 88 353 000 EUR mértékben, 
valamint egy 444 millió EUR összegű, az ELGA által felvett 
kölcsönből, elsősorban azért, hogy a termelőknek 2008- 
ban káresemények miatt a biztosítások által fedezett kárté
rítést fizessenek, melynek összege 386 986 648 EUR volt.
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(5) Az eljárás tárgyát képező kártérítés kifizetésére az ELGA 
egy, a görög állam által garantált banktól két kölcsönt vett 
föl. Az első, 444 millió EUR összegű kölcsön a 2008-ban 
kifizetett kártérítésekre vonatkozik, és 2009–2018 között 
kerül törlesztésre, a második, 425 millió EUR összegű 
kölcsön a 2009-ben kifizetett kártérítésekre vonatkozik, 
és 2010–2019 között kerül törlesztésre. 

3. ELŐZETES ÉRTÉKELÉS 

(6) A birtokában lévő információk alapján a Bizottság ebben a 
szakaszban azt a következtetést vonja le, hogy a szóban 
forgó intézkedések az EUMSz. 107. cikke (1) bekezdésének 
hatálya alá esnek, és állami támogatásnak minősülnek. A 
támogatásokat ugyanis a versenypiacon tevékenységet foly
tató mezőgazdasági vállalkozásoknak ítélték oda. Ráadásul 
ezen támogatásokat állami források felhasználásával ítélték 
oda, minthogy az ELGA, a támogatásokat nyújtó Szer
vezet, egy teljes egészében az állam tulajdonában lévő, a 
magánjog hatálya alatt álló jogi személy, és az általa nyúj
tott szolgáltatásokat állami forrásokból finanszírozzák ( 1 ). 

(7) Az ELGA által a gazdáknak kifizetett kártérítések ugyan
akkor pénzügyileg előnyösebb helyzetbe hozzák a kedvez
ményezetteket. Az intézkedés szelektív, ami abból a 
tényből adódik, hogy az ELGA kártérítései csak bizonyos 
mezőgazdasági termelésekre korlátozódnak. 

Amennyiben az ELGA által a kötelező biztosítási rendszer 
keretében folyósított kártérítéseket a speciális biztosítási 
díjból származó bevételekből finanszírozzák, ezek olyan 
támogatásnak tekinthetők, amelyek nem részesítik jogel
lenes előnyben a kedvezményezetteket. Ebben az esetben 
ugyanakkor a termelőknek 2008-ban folyósított kártérí
tések, nevezetesen 386 986 648 EUR, valamint a 2009- 
ben folyósított kártérítések, amelyeket a 425 millió EUR 
összegű kölcsönből és a 2009-ben kötelező speciális 
díjakból finanszíroztak, csak részben kerültek finanszí
rozásra a kötelező speciális díjból (2008-ban e díjak 
összege 88 353 000 EUR volt, és bár e díjak összege 
2009-re még nem áll rendelkezésre, az összeg minden 
bizonnyal megfelel a 2008-as díjakból befolyt összegnek). 

(8) A szóban forgó kártérítések kifizetésére az ELGA által 
felvett két kölcsön éves részletei kamatainak és leírásának 
alakulásáról a görög hatóságok által közölt adatok alapján 
megállapítandó, hogy az ELGA a termelők által befizetett 
speciális biztosítási díjakból nem lesz képes tíz év alatt 
törleszteni az éves részleteket. Ráadásul a görög hatóságok 
jelezték, hogy a speciális biztosítási díjak százalékos 
mértékét növelni kívánják, ezzel is szándékozva növelni 
az ELGA bevételeit. Az ELGA bevételeinek növelését illető 
tájékoztatás ugyanakkor nem tartalmaz olyan meghatá
rozott elemeket, amelyekből arra lehetne következtetni, 
hogy egy ilyen emelés az érintett években elegendő lenne 
a szóban forgó kölcsönök törlesztéséhez, valamint kártérí
tések nyújtásához a termelők számára. 

(9) Ezen okok miatt a Bizottság ebben a szakaszban azt a 
következtetést vonja le, hogy az ELGA által 2008 és 
2009 során a kötelező biztosítási rendszer keretében kifi
zetett kártérítések az EUMSz. 107. cikke (1) bekezdésének 
hatálya alá esnek, és állami támogatásnak minősülnek azon 
részeiket illetően, amelyek nem a kötelező speciális 
díjakból származó bevételekből kerültek finanszírozásra. 

(10) Mivel a nyújtott és kifizetett támogatásokat nem jelentették 
be előre, ezek a Tanács 659/1999/EK rendelete 1. cikkének 
f) pontja alapján jogellenes támogatásnak minősülnek. 

(11) Ebben a szakaszban a Bizottság ugyanakkor nem ítélheti 
meg a támogatások összeegyeztethetőségét. Mivel a görög 
hatóságok fenntartották, hogy a szóban forgó intézkedések 
nem képeznek állami támogatást, a Bizottság ebben a 
szakaszban nem rendelkezik kellő információkkal ahhoz, 
hogy megítélhesse a támogatások Az agrár- és erdészeti 
ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi 
iránymutatások, 2007–2013 ( 2 ). rendelkezéseivel való 
összeegyeztethetőségét. Az iránymutatások idevágó fejezete 
a mezőgazdasági termelésben vagy a mezőgazdasági 
termelés eszközeiben okozott kár megtérítésére irányuló 
támogatásokról szóló V. B fejezet. 

(12) Mivel a görög hatóságok semmilyen egyéb jogalapot nem 
terjesztettek elő, ebben a szakaszban nem zárható ki, hogy 
a tervezett támogatások működési támogatást testesítenek 
meg, vagyis olyan támogatások, melyek a mezőgazdasági 
üzemek olyan költségeinek kiváltását célozzák, amelyeket 
ezen üzemeknek rendes körülmények között viselniük 
kellett volna a mindennapi ügyvezetés vagy a rendes körül
mények között végzett tevékenységük során. E támogatá
sokat elviekben a belső piaccal összeegyeztethetetlen támo
gatásoknak kell tekinteni. 

(13) Ezért a rendelkezésére álló információk fényében, valamint 
az általa végzett előzetes értékelést követően a Bizottság 
aggályát fejezi ki azt a tényt illetően, hogy az ELGA által 
2008 és 2009 során kifizetett kártérítések összeegyeztet
hetők lennének a belső piaccal, és ezért úgy határozott, 
hogy megindítja az EUMSz. 108. cikkének (2) bekezdése 
szerinti eljárást. A Tanács 659/1999/EK rendelete 
14. cikkének alapján bármely jogellenes támogatást, 
amelyet a közös piaccal összeegyeztethetetlennek 
mondanak ki, a kedvezményezettnek vissza kell fizetnie, 
kivéve, ha ez a közösségi jog valamelyik általános elvével 
ellentétes. 

KIRJA TEKST 

„Δια της παρούσης, η Επιτροπή έχει την τιμή να ενημερώσει την 
Ελλάδα ότι αφού εξέτασε τις πληροφορίες που διέθεσαν οι αρχές
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( 1 ) L. A Bíróság ítélete: 2003. május 22., Freskot AE kontra Elliniko 
Dimosio, C-355/2000. sz. ügy, 81. pont. ( 2 ) HL C 319., 2006.12.27., 17. o.



σας σχετικά με το μέτρο που αναφέρεται στο θέμα, αποφάσισε να 
κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 
2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) ( 1 ). 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ 

(1) Σε συνέχεια της ενημέρωσης της Επιτροπής από τον Τύπο για 
τις αντισταθμιστικές πληρωμές ύψους 425 εκατ. ευρώ που 
προβλέπεται να καταβληθούν από τον Οργανισμό Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (εφεξής Ε.Λ.Γ.Α.) μετά από διαμ 
αρτυρίες μεγάλου αριθμού γεωργών στην Ελλάδα τον Ιανου 
άριο του 2009 λόγω των ζημιών που υπέστησαν κατά τη 
διάρκεια του έτους 2008 εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθ 
ηκών, στις 4 Φεβρουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκε διμερής 
συνάντηση με τις ελληνικές αρχές. Μετά τη συνάντηση αυτή, 
οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν πληροφορίες σχετικά με το εν 
λόγω μέτρο με επιστολή της 9ης Φεβρουαρίου 2009, η οποία 
πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν. 

(2) Με επιστολή της με ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2009, η 
Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες. Ειδικότερα, 
ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να διαθέσουν στην Επιτροπή 
στοιχεία σχετικά με τους πόρους του Ε.Λ.Γ.Α. που 
προέρχονται από τα έσοδα της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς 
για το έτος 2008, καθώς και στοιχεία σχετικά με τα ποσά που 
καταβλήθηκαν από τον Ε.Λ.Γ.Α. για το έτος 2008 στο πλαίσιο 
της ασφαλιστικής κάλυψης. 

(3) Οι ελληνικές αρχές απάντησαν με επιστολή με ημερομηνία 
20 Μαρτίου 2009, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 
24 Μαρτίου 2009. Με την ανωτέρω επιστολή, οι ελληνικές 
αρχές απάντησαν στο σχετικό αίτημα της Επιτροπής ότι για τις 
εν λόγω αντισταθμιστικές πληρωμές ο Ε.Λ.Γ.Α. είχε συνάψει 
δάνειο ύψους 425 εκατ. ευρώ καθώς και ένα ακόμη δάνειο 
ύψους 444 εκατ. ευρώ, μεγάλο μέρος του οποίου είχε ως 
στόχο την καταβολή αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια του 
έτους 2008 για ζημίες στη φυτική παραγωγή και το ζωικό 
κεφάλαιο, οι οποίες προκλήθηκαν επίσης από αίτια που καλύ 
πτονται από τον Ε.Λ.Γ.Α. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν 
συμπληρωματικές πληροφορίες με επιστολή τους με ημερομ 
ηνία 4 Μαΐου 2009. Με την εν λόγω επιστολή, οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής έδωσαν στις ελληνικές αρχές προθεσμία 10 
εργάσιμων ημερών ώστε να απαντήσουν, επισημαίνοντας ότι 
αν δεν υπάρξει απάντηση εκ μέρους των αρχών επιφυλά 
σσονταν να προτείνουν στην Επιτροπή να αποστείλει διαταγή 
παροχής πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 
22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του άρθρου 93 (κατόπιν άρθρο 88) της συνθήκης 
ΕΚ ( 2 ). 

(4) Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αφού απέστειλε επιστολή με ημερομηνία 27 Μαΐου 
2009, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 28 Μαΐου 2009, 

ζητώντας συμπληρωματική προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών, 
την οποία οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποδέχθηκαν, 
κοινοποίησε στην Επιτροπή την απάντηση των ελληνικών 
αρχών με επιστολή της με ημερομηνία 16 Ιουνίου 2009, η 
οποία πρωτοκολλήθηκε στις 22 Ιουνίου 2009. Με επιστολή 
τους με ημερομηνία 13 Ιουλίου 2009, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές ότι το μέτρο των 
αποζημιώσεων ύψους 425 εκατ. ευρώ για το έτος 2009 είχε 
καταχωρηθεί ως καταγγελία αριθ. CP 196/2009 και ότι το 
μέτρο των αποζημιώσεων ύψους 444 εκατ. ευρώ που κατα 
βλήθηκαν το 2008 είχε θεωρηθεί, ως προς το τμήμα που 
αφορούσε τις αποζημιώσεις για ζημίες που προκλήθηκαν 
από αίτια που καλύπτονται από τον Ε.Λ.Γ.Α., ως παράνομη 
ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 2 στ) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου ( 3 ) και είχε 
καταχωρηθεί με αριθμό NN 39/09. Με την ανωτέρω επιστολή, 
η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες δίνοντας προθεσμία 15 εργά 
σιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της εν λόγω 
επιστολής. 

(5) Με επιστολή τους με ημερομηνία 22 Ιουλίου 2009, οι ελλην 
ικές αρχές ζήτησαν παράταση της προθεσμίας αποστολής 
απάντησης έως τις 17 Αυγούστου 2009, την οποία η 
Επιτροπή παραχώρησε με επιστολή της 24ης Ιουλίου 2009. 
Μετά την επιστολή απάντησης που απέστειλαν οι ελληνικές 
αρχές με ημερομηνία 18 Αυγούστου 2009, η οποία πρωτοκ 
ολλήθηκε στις 19 Αυγούστου 2009, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής ζήτησαν συμπληρωματικές πληροφορίες με επισ 
τολή τους με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2009 ορίζοντας 
προθεσμία απάντησης 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομ 
ηνία αποστολής της εν λόγω επιστολής. Με την ανωτέρω 
επιστολή η Επιτροπή ενημέρωνε επίσης τις ελληνικές αρχές 
ότι, βάσει των πληροφοριών που είχαν παρασχεθεί από αυτές, 
σύμφωνα με τις οποίες οι αποζημιώσεις ύψους 425 εκατ. 
ευρώ για το έτος 2009 είχαν καταβληθεί στους δικαιούχους 
γεωργούς, οι εν λόγω αποζημιώσεις είχαν καταχωρηθεί επίσης 
ως παράνομη ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 2 στ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, επίσης με 
αριθμό NN 39/09. 

(6) Οι ελληνικές αρχές, με μήνυμά τους ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2009 ζήτησαν 
παράταση της προθεσμίας απάντησης έως τις 15 Οκτωβρίου 
2009, την οποία έδωσαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής και, στη 
συνέχεια, με επιστολή τους με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 
2009, η οποία πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν, ζήτησαν νέα 
παράταση της προθεσμίας απάντησης. Κατόπιν διμερούς συνά 
ντησης με τις ελληνικές αρχές στις 19 Οκτωβρίου 2009, η 
Επιτροπή συναίνεσε σε νέα παράταση της προθεσμίας υποβ 
ολής συμπληρωματικών πληροφοριών έως τις 16 Νοεμβρίου 
2009. Οι ελληνικές αρχές απέστειλαν συμπληρωματικές πληρ 
οφορίες με επιστολή τους με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 
2009, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2009. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΤΟΥ ΜEΤΡΟΥ 

(7) Με τον εθνικό νόμο αριθ. 1790/1988, σχετικά με την οργά 
νωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα 
λίσεων και άλλες διατάξεις, ιδρύεται οργανισμός κοινής ωφέλ 
ειας με την επωνυμία “Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών
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( 1 ) Από την 1η Δεκεμβρίου 2009, τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ 
έγιναν τα άρθρα 107 και 108 αντίστοιχα της ΣΛΕΕ. Οι δύο σειρές 
διατάξεων είναι κατ’ ουσίαν όμοιες. Για τις ανάγκες της παρούσας απόφ 
ασης, οι παραπομπές στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ, όπου 
υπάρχουν, θα πρέπει να νοείται ότι αναφέρονται στα άρθρα 87 και 
88 αντίστοιχα της συνθήκης ΕΚ. 

( 2 ) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1. ( 3 ) Βλέπε υποσημείωση 2.



Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.)”. Ο Ε.Λ.Γ.Α. αποτελεί νομικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο. 
Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου. 

Σκοπός του Ε.Λ.Γ.Α. είναι ειδικότερα η ασφάλιση της φυτικής 
και ζωικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημίες από φυσικούς 
κινδύνους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3α ( 4 ) του προαναφερθέντος νόμου, το 
καθεστώς ασφάλισης στον Ε.Λ.Γ.Α. είναι υποχρεωτικό και περι 
λαμβάνει φυσικούς κινδύνους και ειδικότερα την πλημμύρα, 
την ανεμοθύελλα, τον παγετό και το υπερβολικό ψύχος, το 
χιόνι, το χαλάζι, τις υψηλές θερμοκρασίες και την ηλιακή 
ακτινοβολία, τις υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, την 
ξηρασία, τις εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές 
των καλλιεργειών, τις νόσους επιζωοτικής μορφής, τον 
κεραυνό ως αιτία πυρκαγιάς, τον σεισμό, τους κινδύνους 
από τη θάλασσα, τις ζημίες που προκαλούνται στη φυτική 
παραγωγή από άγρια ζώα καθώς και μια σειρά ασθενειών 
βοοειδών, αιγών και προβάτων. 

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 5α του προαναφερθέντος νόμου 
1790/1988 ( 5 ), οι δικαιούχοι του ανωτέρω συστήματος ασφά 
λισης βαρύνονται με ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του 
Ε.Λ.Γ.Α. Η εισφορά αυτή έχει χαρακτήρα επιβάρυνσης την 
οποία επιβάλλει ο νομοθέτης επί των αγορών και πωλήσεων 
εγχώριων γεωργικών προϊόντων και της οποίας τα έσοδα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση του Ε.Λ.Γ.Α., ο οποίος 
είναι επιφορτισμένος με την πρόληψη και την αντιστάθμιση 
των ζημιών που προξενούνται από φυσικούς κινδύνους στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 5α του 
προαναφερθέντος νόμου 1750/1988, η ειδική ασφαλιστική 
εισφορά ορίζεται σε ποσοστό 3 % για τα προϊόντα φυτικής 
προέλευσης και σε ποσοστό 0,5 % για τα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης ( 6 ). Τα ποσοστά αυτά της εισφοράς καθορίζονται 
από τους αρμόδιους υπουργούς βάσει πρότασης του Ε.Λ.Γ.Α. 
προς το Υπουργείο Γεωργίας. Επιπλέον, τα έσοδα του Ε.Λ.Γ.Α. 
από την ειδική ασφαλιστική εισφορά, τα οποία εισπράττονται 
από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, εισάγονται στον 
κρατικό προϋπολογισμό ως έσοδα του Δημοσίου και εμφα 
νίζονται με ίδιο κωδικό αριθμό εσόδου. Τα έσοδα αυτά αποδ 
ίδονται στον Ε.Λ.Γ.Α. μέσω του προϋπολογισμού του Υπου 
ργείου Γεωργίας, με την εγγραφή κατ’ έτος ισόποσης πίστ 
ωσης, ύστερα από πρόταση του Ε.Λ.Γ.Α. προς το υπουργείο 
αυτό. Ο Ε.Λ.Γ.Α. δεν επηρεάζει με κανέναν άλλο τρόπο το 
ποσό της εισφοράς ή των αποζημιώσεων. 

Στην ασφάλιση του Ε.Λ.Γ.Α. υπάγονται τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που έχουν την κυριότητα ή εκμετάλλευση γεωργ 
ικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευ 
τικών, υδατοκαλλιεργητικών ή άλλων σχετικών επιχειρήσεων. 

Τα έσοδα του Ε.Λ.Γ.Α. αποτελούνται κυρίως από τα έσοδα 
από την ειδική ασφαλιστική εισφορά. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον εθνικό νόμο αριθ. 3147/2003, 
στις αρμοδιότητες του Ε.Λ.Γ.Α. εμπίπτει επίσης η καταβολή 
ενισχύσεων για προγράμματα σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης 
για την αποζημίωση ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο και το 

πάγιο κεφάλαιο που προξενούνται από θεομηνίες, έκτακτα 
συμβάντα ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι ενισχύσεις 
αυτές χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή 
από δάνεια. Όπως αναφέρεται στο σημείο 10 παράγραφος 3 
κατωτέρω, τα προγράμματα αυτά αφορούν κρατικές ενισχύσεις 
που έχουν εγκριθεί με αποφάσεις της Επιτροπής. 

(9) Η διυπουργική απόφαση αριθ. 262037 της 30ής Ιανουαρίου 
2009 προβλέπει, κατ’ εξαίρεση, αποζημιώσεις ύψους 425 
εκατ. ευρώ για ζημίες που προκλήθηκαν το 2008. Η απόφαση 
αυτή προβλέπει την καταβολή αποζημιώσεων από τον Ε.Λ.Γ.Α. 
λόγω της μειωμένης παραγωγής ορισμένων φυτικών καλλιεργ 
ειών, η οποία παρατηρήθηκε την καλλιεργητική περίοδο 2008 
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών όπως ξηρασία, υψηλές 
θερμοκρασίες, βροχές, εντομολογικές και φυτοπαθολογικές 
προσβολές των εν λόγω καλλιεργειών. Οι ζημίες αφορούν 
καλλιέργειες αμυγδαλιών, κερασιών, βερικοκιών, ορισμένων 
ποικιλιών ροδακινιών, αχλαδιών και μηλιών, σπαραγγιών, 
καλλιέργειες ανατολικών καπνών, γεώμηλων, βαμβακιού, ελαι 
ώνων και δημητριακών. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέθεσαν οι ελληνικές 
αρχές, οι ελάχιστες ζημίες ανήλθαν, για τα περισσότερα προϊ 
όντα, στο 30 % της κανονικής παραγωγής. Εκτός από την 
απώλεια παραγωγής, για ορισμένες καλλιέργειες (δημητριακά, 
βαμβάκι), η χειροτέρευση της ποιότητας της παραγωγής 
λήφθηκε επίσης υπόψη για τον προσδιορισμό του κατώτατου 
ορίου των ζημιών. Οι εν λόγω απώλειες/παραγωγές χειρότερης 
ποιότητας προκλήθηκαν από τον συνδυασμό καιρικών φαιν 
ομένων και φυτικών ασθενειών που προσέβαλαν τις σχετικές 
καλλιέργειες κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 

Προκειμένου να καταβληθούν οι εν λόγω αποζημιώσεις, ο 
Ε.Λ.Γ.Α. συνήψε τραπεζικό δάνειο ύψους 425 000 000 
ευρώ. Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε δέκα έτη (από το 
2010 έως το 2019). Για τα 3 πρώτα έτη (από το 2010 
έως το 2012) το δάνειο αυτό επιβαρύνεται με τόκους και 
κρατήσεις από το ελληνικό κράτος που ανέρχονται σε 
28 513 250 ευρώ ετησίως και για τα 7 επόμενα έτη (από 
το 2013 έως το 2019) με τόκους, χρεολύσια και κρατήσεις 
από το ελληνικό κράτος που ανέρχονται το 2013 σε 
89 227 536 ευρώ, το 2014 σε 85 087 786 ευρώ, το 
2015 σε 81 025 536 ευρώ, το 2016 σε 76 963 286 
ευρώ, το 2017 σε 72 901 036 ευρώ, το 2018 σε 
68 838 786 ευρώ και το 2019 σε 64 776 536 ευρώ. Το 
δάνειο συνήφθη με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου υπέρ 
του Ε.Λ.Γ.Α. 

(10) Εξάλλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχαν οι 
ελληνικές αρχές, τα έσοδα του Ε.Λ.Γ.Α. το 2008 προέρχονταν: 

α) από ασφαλιστικές εισφορές ύψους 88 353 000 ευρώ, 

β) από ένα δάνειο ύψους 444 000 000 ευρώ, το οποίο 
συνήψε ο Ε.Λ.Γ.Α. με τράπεζα βάσει του άρθρου 13 του 
εθνικού νόμου αριθ. 3074/2002 και του άρθρου 28 
παράγραφος 17 του εθνικού νόμου αριθ. 3147/2003. 
Το δάνειο θα αποπληρωθεί σε δέκα έτη (από το 2009 
έως το 2018). Για τα 3 πρώτα έτη (από το 2009 έως 
το 2011) το δάνειο αυτό επιβαρύνεται με τόκους και 
κρατήσεις από το ελληνικό κράτος που ανέρχονται σε 
23 709 600 ευρώ ετησίως και για τα 7 επόμενα έτη 
(από το 2012 έως το 2018) με τόκους, χρεολύσια και 
κρατήσεις από το ελληνικό κράτος που ανέρχονται το
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( 4 ) Όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 5 του νόμου 2945/2001 και 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του νόμου 3698/2008. 

( 5 ) Όπως συμπληρώθηκε από το νόμο 2040/1992. 
( 6 ) Τροποποίηση με το άρθρο 53 παρ. 1 του νόμου 2538/1997.



2012 σε 87 138 171 ευρώ, το 2013 σε 83 789 143 
ευρώ, το 2014 σε 80 395 714 ευρώ, το 2015 σε 
77 002 286 ευρώ, το 2016 σε 73 608 857 ευρώ, το 
2017 σε 70 215 429 ευρώ και το 2018 σε 66 822 000 
ευρώ. Το δάνειο συνήφθη με εγγύηση του ελληνικού 
Δημοσίου υπέρ του Ε.Λ.Γ.Α. 

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από τον Ε.Λ.Γ.Α. το 
2008 για αίτια ζημιών που καλύπτονται από την ασφάλιση 
ανήλθαν σε 386 986 648 ευρώ. Το υψηλό ποσό αποζημι 
ώσεων οφείλεται στη σοβαρότητα των ζημιών, δεδομένης 
της βραδείας προόδου όσον αφορά την αποκατάσταση των 
καλλιεργειών στο πλαίσιο των αποζημιώσεων για ζημίες που 
περιλαμβάνονταν στα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και 
ειδικότερα για τις πυρκαγιές του 2007. Από τα έσοδα των 
ασφαλιστικών εισφορών, ύψους 88 353 000 ευρώ, και από 
ένα μέρος των εσόδων που προήλθαν από το προαναφερόμενο 
δάνειο ύψους 444 εκατ. ευρώ, και ανέρχονται σε 
298 633 648 ευρώ, ο Ε.Λ.Γ.Α. μπόρεσε να καταβάλει τις 
αποζημιώσεις στους παραγωγούς για το έτος 2008. 

Τα υπόλοιπα έσοδα, που προήλθαν από το δάνειο και τα 
οποία ανέρχονται σε 145 366 352 ευρώ, διατέθηκαν για τη 
χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων που εγκρίθηκαν με αποφ 
άσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο των προγραμμάτων έκτακτης 
ανάγκης μετά τις πυρκαγιές του έτους 2006 και του έτους 
2007. Η παρούσα απόφαση δεν αφορά αυτό το μέρος των 
εσόδων. 

(11) Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν προκύπτει ότι 
πρόθεση των ελληνικών αρχών είναι το σύνολο του δανείου 
των 425 εκατ. ευρώ καθώς και του δανείου των 444 εκατ. 
ευρώ, ήτοι κεφάλαιο και τόκοι, να αποπληρωθεί μέσω των 
ειδικών ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλουν οι παρα 
γωγοί. 

Προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του Ε.Λ.Γ.Α., προβλέπεται 
αύξηση του ποσοστού της προαναφερθείσας ειδικής ασφαλισ 
τικής εισφοράς. Με την αύξηση αυτή, εκτιμάται ότι, από το 
2010, τα έσοδα του Ε.Λ.Γ.Α. θα ανέλθουν σε 150 000 000 
ευρώ. Οι ρυθμίσεις που αφορούν την αύξηση αυτή θα προβ 
λεφθούν με νόμο ο οποίος θα κατατεθεί προς ψήφιση στη 
Βουλή κατά τη διάρκεια του έτους 2010. 

Άλλα μέτρα, των οποίων τα ποσά δεν έχουν ακόμη προσδ 
ιοριστεί, θα συμβάλουν στην αύξηση των εσόδων του Ε.Λ.Γ.Α., 
όπως η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής όσον αφορά την 
απόδοση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και η αλλαγή 
του τρόπου είσπραξης της ειδικής εισφοράς. Επιπλέον, θα 
προβλεφθούν συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης του 
Ε.Λ.Γ.Α., οι οποίες θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο του προα 
ναφερθέντος νομοσχεδίου και οι οποίες σε συνδυασμό με τις 
προαναφερθείσες διατάξεις και μια ενδεχόμενη επαναδιαπραγ 
μάτευση των δύο δανείων με στόχο την παράταση της περι 
όδου αποπληρωμής θα δώσουν στον Ε.Λ.Γ.Α. τη δυνατότητα 
να αποπληρώσει τα δύο δάνεια και να εξακολουθήσει να 
καταβάλλει τις ετήσιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς. 

3. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚH ΕΚΤΊΜΗΣΗ 

(12) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 659/1999 της 22ας Μαρτίου 1999, στην απόφαση για 
κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή αναφέρει 
συνοπτικά τα σημαντικότερα πραγματικά και νομικά ζητήματα, 
προβαίνει σε προσωρινή εκτίμηση σχετικά με το χαρακτήρα 
των προτεινόμενων μέτρων ως ενισχύσεων και διατυπώνει τις 
αμφιβολίες της ως προς τη συμβατότητα του μέτρου με την 
εσωτερική αγορά. 

3.1. Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του 
άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 

(13) Το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι 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 ασυμβίβα 
στες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις 
μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Η Επιτροπή θεωρεί ότι 
πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις για τα σχετικά 
μέτρα. 

(14) Παροχές που χορηγούνται από κρατικούς πόρους: Όπως επιβ 
εβαιώνεται από τη νομολογία του Δικαστηρίου με την 
απόφαση της 22ας Μαΐου 2003, ΦΡΕΣΚΟΤ A.E. κατά Ελλην 
ικού Δημοσίου, C-355/2000, σκέψη 81, η προϋπόθεση αυτή 
πληρούται δεδομένου ότι η επίδικη εθνική νομοθεσία προβ 
λέπει σαφώς ότι οι παροχές που χορηγεί ο Ε.Λ.Γ.Α. χρημα 
τοδοτούνται από κρατικούς πόρους και ότι καταλογίζονται 
στο Δημόσιο κατά την έννοια της νομολογίας του Δικα 
στηρίου ( 7 ). 

(15) Μέτρα που επηρεάζουν τις συναλλαγές και νοθεύουν ή απει 
λούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό: 

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2008 από τον 
Ε.Λ.Γ.Α. στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικής ασφά 
λισης αφορούσαν διάφορα ελληνικά γεωργικά προϊόντα 
φυτικής και ζωικής προέλευσης, ενώ εκείνες που καταβλήθ 
ηκαν το 2009 αφορούσαν διάφορες φυτικές καλλιέργειες 
(βλέπε σημείο 9 ανωτέρω). Κατά συνέπεια, παρέχουν ένα 
πλεονέκτημα στους τοπικούς παραγωγούς σε σχέση με άλλους 
κοινοτικούς παραγωγούς οι οποίοι δεν λαμβάνουν την ίδια 
στήριξη. Ο γεωργικός τομέας είναι ανοιχτός στον ανταγωνισμό 
σε κοινοτικό επίπεδο ( 8 ) και, ως εκ τούτου, ευαίσθητος σε 
κάθε μέτρο υπέρ της παραγωγής στο ένα ή το άλλο κράτος 
μέλος. Συνεπώς, οι εν λόγω αποζημιώσεις απειλούν να 
νοθεύσουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. 

(16) Μέτρα που ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους 
κλάδους παραγωγής: Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικα 
στηρίου ( 9 ), θεωρούνται ως ενισχύσεις οι παρεμβάσεις οι 
οποίες, ανεξαρτήτως μορφής, ελαφρύνουν τις επιβαρύνσεις 
που κανονικώς βαρύνουν τον προϋπολογισμό μιας 
επιχειρήσεως και οι οποίες κατά συνέπεια, χωρίς να είναι 
επιδοτήσεις υπό τη στενή έννοια του όρου, είναι της ιδίας 
φύσεως ή έχουν τα ίδια αποτελέσματα. 

Στην προαναφερθείσα απόφαση ΦΡΕΣΚΟΤ το Δικαστήριο 
απεφάνθη ότι η έννοια της επιχείρησης κατά το άρθρο 102 
της ΣΛΕΕ δεν καλύπτει έναν οργανισμό όπως ο Ε.Λ.Γ.Α. όσον
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( 7 ) Βλέπε, ειδικότερα, την απόφαση της 16ης Μαΐου 2002, Γαλλία κατά 
Επιτροπής, C-482/99, σκέψη 24. 

( 8 ) Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η βελτίωση της ανταγων 
ιστικής θέσης μιας επιχείρησης η οποία απορρέει από τη χορήγηση 
κρατικής ενίσχυσης αποτελεί γενικά απόδειξη της νόθευσης του αντα 
γωνισμού έναντι των άλλων επιχειρήσεων που δεν λαμβάνουν ενίσχυση 
του είδους αυτού (υπόθεση C-730/79, Συλλογή 1980, σ. 2671, 
σκέψεις 11 και 12). 

( 9 ) Βλέπε ειδικότερα τις αποφάσεις της 1ης Δεκεμβρίου 1998, Ecotrade, 
C-200/97, σκέψη 37 και της 17ης Ιουνίου 1999, Βέλγιο κατά 
Επιτροπής, C-75/97, σκέψη 23.



αφορά τις δραστηριότητες που ασκεί στο πλαίσιο του συστ 
ήματος υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών κινδύνων 
(βλέπε σκέψεις 79 και 88 της απόφασης). 

Όμως, το Δικαστήριο δεν διέθετε τα αναγκαία πραγματικά και 
νομικά στοιχεία ώστε να απαντήσει στο σκέλος του υποβλη 
θέντος ερωτήματος που αφορά τον ενδεχόμενο χαρακτηρισμό 
ως κρατικών ενισχύσεων των παροχών που χορηγεί ο Ε.Λ.Γ.Α. 
στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι 
φυσικών κινδύνων, ιδίως σε σχέση με το οικονομικό πλεονέκ 
τημα για τους παραγωγούς και την επιλεκτικότητα των μέτρων 
(βλέπε σκέψη 87 της απόφασης). 

Όσον αφορά το ζήτημα του οικονομικού πλεονεκτήματος, το 
Δικαστήριο ανέφερε στη σκέψη 84 ότι “υπό τις συνθήκες 
αυτές, πρέπει να δοθεί απάντηση στο ερώτημα, αφενός, αν 
και, ενδεχομένως, σε ποιο βαθμό, ελλείψει υποχρεωτικής 
ασφαλιστικής καλύψεως, οι ελληνικές γεωργικές εκμετα 
λλεύσεις θα ήταν υποχρεωμένες και θα μπορούσαν πράγματι 
να ασφαλιστούν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ή να 
λάβουν άλλα μέτρα κατάλληλης προστασίας έναντι των 
συνεπειών που ενέχουν οι φυσικοί κίνδυνοι για τις εκμετα 
λλεύσεις αυτές και, αφετέρου, σε ποιο βαθμό η εισφορά αντι 
στοιχεί στο πραγματικό οικονομικό κόστος των παροχών που 
χορηγεί ο Ε.Λ.Γ.Α. στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφαλίσεως, 
αν πάντως αυτό το κόστος μπορεί να υπολογισтεί”. 

Το εν λόγω σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης επιδιώκει ουσι 
αστικά ένα στόχο κοινωνικής πολιτικής και αποβλέπει στην 
παροχή κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης σε όλες τις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό επικινδυνότητας όσον 
αφορά τις ζημίες που προξενούνται από φυσικές καταστροφές 
(βλέπε σκέψεις 66 και 67 της απόφασης). Η ασφαλιστική 
εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο των γεωργικών προϊόντων 
με ενιαία ποσοστά τα οποία είναι ανεξάρτητα από τον πραγ 
ματικό κίνδυνο για τον παραγωγό (βάσει της αρχής της 
αλληλεγγύης). Ο Ε.Λ.Γ.Α. τελεί υπό την εποπτεία του 
κράτους, δεδομένου ότι το ύψος της εισφοράς, όσον αφορά 
τα έσοδα, καθώς και τα ποσοστά αποζημίωσης καθορίζονται 
από τους αρμόδιους υπουργούς (βλέπε σημείο 8 ανωτέρω). 

Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι ούτε ο κοινωνικός χαρακτήρας 
του μέτρου ( 10 ) ούτε το γεγονός ότι χρηματοδοτείται εν όλω ή 
εν μέρει από εισφορές οι οποίες επιβάλλονται από τη δημόσια 
αρχή στις σχετικές επιχειρήσεις ( 11 ) αρκεί για να αποκλειστεί ο 
χαρακτηρισμός του μέτρου ως ενίσχυσης κατά την έννοια του 
άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το οποίο δεν προβαίνει 
σε διάκριση των κρατικών παρεμβάσεων ανάλογα με τις αιτίες 
ή τους σκοπούς τους, αλλά τις ορίζει σε συνάρτηση με τα 
αποτελέσματά τους ( 12 ). 

Με βάση τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή είναι της γνώμης 
ότι οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον Ε.Λ.Γ.Α. 
στους γεωργούς μπορεί να παρέχουν οικονομικό πλεονέκτημα 
στους δικαιούχους. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που παρουσ 

ιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ζημιών από φυσικούς κινδύνους 
είναι αμφίβολο το κατά πόσο η γεωργική εκμετάλλευση θα 
μπορούσε να αποκτήσει ασφαλιστική κάλυψη από ιδιωτική 
ασφαλιστική εταιρεία υπό παρόμοιες συνθήκες. Επομένως, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, η αποζημίωση 
που χορηγήθηκε από τον Ε.Λ.Γ.Α. στο πλαίσιο του εν λόγω 
συστήματος αποτελεί οικονομικό πλεονέκτημα για τους 
δικαιούχους. 

Όσον αφορά το ζήτημα του κατά πόσο οι πληρωμές του 
Ε.Λ.Γ.Α. στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικής ασφά 
λισης έναντι φυσικών κινδύνων είναι επιλεκτικές, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι, εκ των προτέρων, η επιλεκτικότητα του μέτρου 
προκύπτει από το γεγονός ότι οι αποζημιώσεις του Ε.Λ.Γ.Α. 
περιορίζονται σε ορισμένα είδη γεωργικής παραγωγής. 

Το Δικαστήριο, στην προαναφερθείσα υπόθεση ΦΡΕΣΚΟΤ, 
άφησε το ερώτημα ανοικτό αλλά απεφάνθη (σκέψη 86) ότι: 
“Συναφώς, πρέπει να παρατηρηθεί ότι το πεδίο εφαρμογής του 
επιδίκου στην κύρια δίκη συστήματος υποχρεωτικής ασφα 
λίσεως θα μπορούσε, ενδεχομένως, να δικαιολογηθεί από τη 
φύση και την όλη οικονομία του συστήματος στο οποίο εντά 
σσονται οι παροχές που χορηγεί ο Ε.Λ.Γ.Α., στο μέτρο που 
από τη δικογραφία φαίνεται να συνάγεται ότι σκοπός του εν 
λόγω συστήματος υποχρεωτικής ασφαλίσεως είναι η παροχή 
μιας ελάχιστης προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
έναντι των φυσικών κινδύνων στους οποίους, ως τοιαύτες, 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες”. 

Βάσει της απόφασης ΦΡΕΣΚΟΤ, τίθεται δικαιολογημένα το 
ερώτημα εάν το υπό εξέταση μέτρο θα μπορούσε να δικα 
ιολογηθεί από τη φύση ή το γενικό καθεστώς του συστ 
ήματος. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα ειδικά χαρακ 
τηριστικά του γεωργικού τομέα και η ιδιαίτερη εξάρτησή του 
από ορισμένες καιρικές συνθήκες και ο ευάλωτος χαρακτήρας 
του απέναντι στους φυσικούς κινδύνους στην Ελλάδα επιτ 
άσσουν τη θέσπιση κρατικού καθεστώτος που να εξασφαλίζει 
ένα ελάχιστο επίπεδο αποζημίωσης βάσει της αρχής της 
αλληλεγγύης. Στο μέτρο που οι αποζημιώσεις οι οποίες κατα 
βάλλονται από τον Ε.Λ.Γ.Α. στο πλαίσιο του συστήματος 
υποχρεωτικής ασφάλισης χρηματοδοτούνται από έσοδα τα 
οποία προέρχονται από την ειδική ασφαλιστική εισφορά, 
μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί ότι δεν παρέχουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στους δικαιούχους. Ωστόσο, η αιτιολόγηση 
αυτή βάσει της λογικής και της φύσης του συστήματος δεν 
θα μπορούσε να καλύψει τυχόν περαιτέρω οικονομικές 
παρεμβάσεις του ελληνικού κράτους στο σύστημα (πέρα από 
τη χρηματοδότηση μέσω των υποχρεωτικών εισφορών). 

Ωστόσο, στο παρόν στάδιο η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή 
στοιχεία για να αποφανθεί ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες ότι τα εν λόγω 
μέτρα θα χρηματοδοτηθούν χωρίς περαιτέρω κρατική 
παρέμβαση. 

Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, οι αποζημιώσεις που 
καταβλήθηκαν στους παραγωγούς το 2008, ήτοι 
386 986 648 ευρώ, και εκείνες που καταβλήθηκαν το 
2009, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το δάνειο των 425 
εκατ. ευρώ καθώς και από τις υποχρεωτικές ειδικές εισφορές 
για το 2009, χρηματοδοτήθηκαν εν μέρει μόνο από τις 
υποχρεωτικές ειδικές εισφορές (το 2008 οι εισφορές αυτές 
ανήλθαν σε 88 353 000 ευρώ, βλέπε σημείο 10 ανωτέρω
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παρότι το ποσό των εισφορών αυτών για το 2009 δεν είναι 
ακόμη διαθέσιμο, θα πρέπει να είναι αντίστοιχο με το ποσό 
των εισφορών για το 2008). Για να μπορέσει να καταβάλει 
υψηλές αποζημιώσεις στους παραγωγούς, ο Ε.Λ.Γ.Α. χρειά 
στηκε να συνάψει δύο δάνεια (βλέπε σημεία 9 και 10 
ανωτέρω). 

Βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές 
αρχές σχετικά με την εξέλιξη των ετήσιων δόσεων τόκων και 
χρεολυσίου για τα δύο δάνεια (βλέπε σημεία 9 και 10 
ανωτέρω), θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ε.Λ.Γ.Α. δεν θα 
είναι σε θέση να αποπληρώνει τις ετήσιες δόσεις επί δέκα 
έτη μέσω των ειδικών ασφαλιστικών εισφορών των παραγωγών, 
καθώς μάλιστα οι εισφορές αυτές θα πρέπει να χρησιμοπ 
οιηθούν για την καταβολή αποζημιώσεων για ζημίες που θα 
προκύψουν στη διάρκεια των ετών αυτών. 

Στις συμπληρωματικές πληροφορίες που υπέβαλαν οι ελλην 
ικές αρχές επισημαίνεται ότι πρόκειται να αυξηθεί το ποσοστό 
της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, προκειμένου να αυξηθούν 
τα έσοδα του Ε.Λ.Γ.Α. (βλέπε σημείο 11 ανωτέρω). Ωστόσο, 
όπως αναφέρεται στο σημείο 11 ανωτέρω, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην Επιτροπή, προβλέπονται 
συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Γ.Α., οι 
οποίες πρόκειται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο του προανα 
φερθέντος νομοσχεδίου. Όμως, οι πληροφορίες που δόθηκαν 
σχετικά με την αύξηση των εσόδων του Ε.Λ.Γ.Α. δεν παρέχουν 
συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία να μπορεί να εξαχθεί το 
συμπέρασμα ότι μια τέτοια αύξηση θα επαρκούσε για την 
αποπληρωμή των εν λόγω δανείων και για τη χορήγηση 
αποζημιώσεων στους παραγωγούς κατά τη διάρκεια των συγκ 
εκριμένων ετών (βλέπε σημείο 11 ανωτέρω· από τα στοιχεία 
αυτά προκύπτει αφενός ότι η προβλεπόμενη ετήσια αύξηση 
ύψους 150 εκατ. ευρώ δεν θα μπορέσει να καλύψει τις 
υποχρεώσεις του Ε.Λ.Γ.Α. και αφετέρου ότι στο στάδιο αυτό 
δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή κανένα νομικό κείμενο ούτε 
για την αύξηση αυτή ούτε και για άλλα σχεδιαζόμενα μέτρα). 
Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι τα εν λόγω 
μέτρα ενδέχεται να χρηματοδοτούνται επίσης από άλλους 
κρατικούς πόρους που θα διατεθούν στον Ε.Λ.Γ.Α. 

Με βάση τα προαναφερόμενα, στο στάδιο αυτό η Επιτροπή 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι 
οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από τον Ε.Λ.Γ.Α. το 2008 
και το 2009 στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικής 
ασφάλισης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 
107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και συνιστούν κρατικές 
ενισχύσεις. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο είναι δυνατό 
να επιτραπεί παρέκκλιση από τη γενική αρχή απαγόρευσης της 
χορήγησης κρατικών ενισχύσεων που θεσπίζεται με το άρθρο 
107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. 

3.2. Χαρακτηρισμός των μέτρων ως παράνομων 
ενισχύσεων 

(17) Οι ενισχύσεις που χορηγούνται και καταβάλλονται χωρίς 
προηγούμενη κοινοποίηση συνιστούν παράνομη ενίσχυση 
κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο στ) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 659/1999. 

3.3. Προκαταρκτική εκτίμηση της νομιμότητας των 
ενισχύσεων 

(18) Δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της 
ΣΛΕΕ, οι ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισ 
μένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών 
μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά 
εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά 
τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον. 

(19) Για να μπορούν να τύχουν της παρέκκλισης αυτής, οι εν λόγω 
ενισχύσεις πρέπει να τηρούν τις διατάξεις των νομικών 
κειμένων που ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο χορήγησης των 
ενισχύσεων, ήτοι το 2008 και το 2009. Στην περίπτωση αυτή 
πρόκειται για τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκ 
ομίας 2007-2013 ( 13 ) (εφεξής, “κατευθυντήριες γραμμές”). 

(20) Το σχετικό κεφάλαιο των κατευθυντήριων γραμμών είναι το 
κεφάλαιο V.B σχετικά με τις ενισχύσεις για την αντιστάθμιση 
ζημιών στη γεωργική παραγωγή ή στα μέσα γεωργικής παραγ 
ωγής και ειδικότερα οι διατάξεις των σημείων V.B.2 σχετικά 
με τις ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκα 
λούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, V.B.3 
σχετικά με τις ενισχύσεις για την αποζημίωση γεωργών για 
απώλειες που προκαλούνται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
και V.B.4 σχετικά με τις ενισχύσεις για την καταπολέμηση 
ζωικών και φυτικών ασθενειών. 

Για την αιτιολόγηση των εν λόγω αποζημιώσεων ως κρατικών 
ενισχύσεων συμβατών με την κοινή αγορά, πρέπει να 
αποδειχθεί κυρίως ότι τα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τις 
σχετικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία 
κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής ( 14 ) και ότι η ένταση των 
ενισχύσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 
11 των εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, σε περίπτωση φυτικών 
ασθενειών οι ενισχύσεις για την αποζημίωση των γεωργών για 
απώλειες που προκλήθηκαν πρέπει να τηρούν τις διατάξεις 
του άρθρου 10 του προαναφερθέντος κανονισμού. 

(21) Δεδομένου ότι οι ελληνικές αρχές υποστήριξαν ότι τα εν λόγω 
μέτρα δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή δεν 
διαθέτει στο στάδιο αυτό τις απαιτούμενες πληροφορίες, 
ώστε να αξιολογήσει κατά πόσο είναι συμβατές οι ενισχύσεις 
με τις ανωτέρω διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών. 

Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν φαίνεται να προκύ 
πτει ότι οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις για το μεγαλύτερο 
μέρος των σχετικών καλλιεργειών αφορούν ζημίες οι οποίες 
καλύπτουν ένα κατώτατο όριο ίσο με 30 % λαμβάνοντας 
υπόψη τις απώλειες παραγωγής ή τη χειροτέρευση της ποιό 
τητας για ορισμένες παραγωγές, που σημειώθηκαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του συγκεκριμένου έτους, λόγω του συνδυασμού 
περισσοτέρων του ενός δυσμενών καιρικών φαινομένων 
καθώς και, όσον αφορά άλλες καλλιέργειες, εξαιτίας φυτικών 
ασθενειών επίσης. Οι πληροφορίες που διαβίβασαν οι ελλην 
ικές αρχές δεν παρέχουν στοιχεία σχετικά με τη μέθοδο υπολ 
ογισμού των εν λόγω αποζημιώσεων.
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διατηρεί αμφιβολίες για το κατά 
πόσο οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να θεωρηθούν ως συμβ 
ιβάσιμες με τις προαναφερθείσες διατάξεις των κατευθυν 
τήριων γραμμών. 

3.3.1. Λοιπές νομικές βάσεις που επιτρέπουν την αξιολόγηση 
του συμβιβάσιμου των ενισχύσεων 

(22) Καθώς οι ελληνικές αρχές δεν πρότειναν άλλες νομικές βάσεις 
για την εξέταση και την ενδεχόμενη έγκριση των μέτρων, δεν 
μπορεί να αποκλειστεί, στο στάδιο αυτό, ότι οι εν λόγω 
ενισχύσεις συνιστούν λειτουργικές ενισχύσεις, με άλλα λόγια 
ενισχύσεις με στόχο να απαλλαγούν οι γεωργικές επιχειρήσεις 
από το κόστος με το οποίο οι ίδιες θα έπρεπε κανονικά να 
επιβαρυνθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας διαχείρισης ή των 
συνήθων δραστηριοτήτων τους. Οι ενισχύσεις αυτές πρέπει, 
κατ’ αρχήν, να θεωρούνται ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά. 

(23) Στο παρόν στάδιο η Επιτροπή δεν διαθέτει φάκελο πληροφο 
ριών που να της επιτρέπει να αξιολογήσει το συμβιβάσιμο των 
ενισχύσεων με βάση άλλες κατευθυντήριες γραμμές ή θεσμικά 
πλαίσια που ίσχυαν όταν χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις. Η 
Επιτροπή υπενθυμίζει στο θέμα αυτό ότι το οικείο κράτος 
μέλος, προκειμένου να ανταποκριθεί στο καθήκον συνεργασίας 
που υπέχει έναντι της Επιτροπής, έχει την υποχρέωση να 
παράσχει όλα τα στοιχεία που θα δώσουν τη δυνατότητα 
στο όργανο αυτό να ελέγξει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της παρεκκλίσεως της οποίας ζητεί να τύχει το κράτος αυτό, 
δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ( 15 ). 

4. ΑΠOΦΑΣΗ 

(24) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή καλεί την 
Ελλάδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 108 παρά 
γραφος 2 της ΣΛΕΕ, να υποβάλει τις παρατηρήσεις της και να 
παράσχει κάθε χρήσιμη πληροφορία για την αξιολόγηση των 
μέτρων δυνάμει των διατάξεων των κατευθυντήριων γραμμών 
ή άλλων θεσμικών πλαισίων που ίσχυαν κατά τον χρόνο 
χορήγησης των ενισχύσεων, εντός προθεσμίας ενός μηνός 
από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας επιστολής. 
Καλεί τις ελληνικές αρχές να διαβιβάσουν άμεσα αντίγραφο 
της παρούσας επιστολής στους δυνητικούς δικαιούχους των 
ενισχύσεων. 

(25) Η Επιτροπή υπενθυμίζει στην Ελλάδα τον ανασταλτικό χαρακ 
τήρα του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ και παρα 
πέμπει στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 
του Συμβουλίου το οποίο προβλέπει ότι κάθε παράνομη 
ενίσχυση μπορεί να ανακτηθεί από τον δικαιούχο της. 

(26) Με την παρούσα επιστολή, η Επιτροπή ανακοινώνει στην 
Ελλάδα ότι σκοπεύει να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους 
δημοσιεύοντας την παρούσα επιστολή και περίληψη αυτής 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι 
ανωτέρω ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις παρα 
τηρήσεις τους εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομ 
ηνία της δημοσίευσης.”

HU 2010.3.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 72/19 

( 15 ) Απόφαση του Πρωτοδικείου της 15ης Ιουνίου 2005, Regione 
autonoma della Sardegna κατά Επιτροπής, T-171/02, Συλλ. σ. 
II-2123, σκέψη 129.


