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Ιδιωτικοποιήσεις και εφαρμογή των κανόνων 
περί κρατικών ενισχύσεων: η ανάγκη κρίσιμων 
αποσαφηνίσεων*

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Δρ. Νομικής Πανεπιστημίου Βρυξελλών (ULB), Εντεταλμένος διδασκαλίας  
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών), Ανώτερος Συνεργάτης KLC Law firm

Η χορήγηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων στις υπό ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεις συνιστά ένα 
σοβαρό νομικοοικονομικό ανάχωμα στην διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Οι θέσεις της ενωσιακής νομολογίας και 
πρακτικής δεν έχουν πλήρως αποκρυσταλλωθεί σε ό,τι αφορά στον προσδιορισμό της νομικής οντότητας που είναι 
υπόχρεη προς ανάκτηση και την νομιμότητα των κρατικών εγγυήσεων που αποσκοπούν στη διατήρηση του αζήμιου του 
αγοραστή σε περίπτωση ανάκτησης. Αυτά τα δύο ζητήματα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Απαιτείται περαιτέρω 
αποσαφήνιση των θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ανακοίνωση που θα αντιμετωπίζει συνολικά τα θέματα 
που θέτουν οι ιδιωτικοποιήσεις ενόψει της εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Ι.  Εισαγωγικά - οριοθέτηση  
των σχετικών ζητημάτων

Βασική παράμετρος της αντιστροφής του οικονομικού δόγ-
ματος1 επί του οποίου βασίστηκαν οι εκτεταμένες εθνικοποι-
ήσεις επιχειρήσεων ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε ΕΟΚ) κατά την 
δεκαετίες 1960-1980, απετέλεσε το άνοιγμα των υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας στον ανταγωνισμό. Το άνοιγμα αυτό δεν συ-
νεπάγεται μόνο την ενωσιογενή κατάργηση των αντίστοιχων 
νομικών (ex lege) μονοπωλίων, αλλά περιλαμβάνει σε πολλές 
περιπτώσεις, ως διακριτή πολιτική στόχευση και την αλλαγή 
του ιδιοκτησιακού ελέγχου του κράτους στις δημόσιες επιχει-
ρήσεις μέσω εκτεταμένων προγραμμάτων ιδιωτικοποιήσεων, 
αν και κάτι τέτοιο δεν απορρέει από το ενωσιακό δίκαιο (άρ-
θρο 345 ΣυνθΛΕΕ - αρχή της ιδιοκτησιακής ουδετερότητας 
της Συνθήκης). 

Μετά το ξέσπασμα της παρούσας κρίσης, σε κράτη μέλη (με-
ταξύ των οποίων και η Ελλάδα) που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
δημοσιονομικά προβλήματα χρέους, οι αντίστοιχες συμφω-
νίες με τους δανειστές περιλαμβάνουν εκτεταμένα προγράμ-
ματα ιδιωτικοποιήσεων, δεδομένου ότι πρόκειται για εκείνα 
τα κράτη μέλη που στην προηγούμενη περίοδο της ευφορίας 
είχαν, λιγότερο από άλλα, περιορίσει την έκταση του δημοσί-
ου τομέα των οικονομιών τους.

*  Ο συγγραφέας επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του 
προς τον κ. Κωνσταντίνο Θ. Λουκόπουλο, Managing Partner της 
δικηγορικής εταιρίας KLC, για τις χρήσιμες επισημάνσεις του κατά 
τη συγγραφή της παρούσας μελέτης. Διευκρινίζεται πάντως ότι η 
ευθύνη των απόψεων που διαλαμβάνονται στην παρούσα βαρύνει 
μόνο τον συγγραφέα.

1.  Σχετικά με την αντιστροφή του οικονομικού δόγματος, βλ. αναλυτι-
κά Α. Σινανιώτη-Μαρούδη/Β. Καραγιάννη, «Σύγχρονες τάσεις στον 
έλεγχο της κρατικής οικονομικής παρέμβασης μέσω της εφαρμογής 
του Κοινοτικού Δικαίου του Ανταγωνισμού», Εισήγηση στο 16ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικολόγων, Πρακτικά του Συνεδρίου, 
Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 513-531, ιδ. 514-515. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990 καθόρισε τους βασικούς άξονες της πολιτικής της σχε-
τικά με την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων περί ελέγχου 
των κρατικών ενισχύσεων στην περίπτωση των ιδιωτικοποιή-
σεων (βλ. παρακάτω υπό ΙΙ). Οι άξονες αυτοί δεν καλύπτουν 
δυστυχώς το σύνολο των ζητημάτων που είναι δυνατό να 
τεθούν σε μια διαδικασία ιδιωτικοποίησης από τη σκοπιά της 
εφαρμογής του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων. Κρίσιμα 
παρεπόμενα ζητήματα αποτελούν η τύχη των προηγούμενων 
κρατικών ενισχύσεων της επιχείρησης υπό ιδιωτικοποίηση σε 
συνάρτηση με τον καθορισμό του αποδέκτη της ενίσχυσης 
(νομική οντότητα που υπόκειται σε ανάκτηση σε περίπτωση 
παράνομης κρατικής ενίσχυσης) - (παρακάτω υπό ΙΙΙ) και η 
ενωσιακή νομιμότητα από τη σκοπιά των κανόνων περί κρα-
τικών ενισχύσεων των εγγυητικών δηλώσεων του πωλητή 
- κράτους προς τον αγοραστή (παρακάτω υπό IV). Επί των ζη-
τημάτων αυτών η ενωσιακή νομολογία και πρακτική (όπως θα 
δειχθεί στη συνέχεια) δεν έχει πλήρως αποκρυσταλλωθεί.

ΙΙ.  Η διενέργεια ανοικτού δημόσιου και 
πλειοδοτικού διαγωνισμού ως (μαχητό) 
τεκμήριο απουσίας στοιχείου κρατικής 
ενίσχυσης για την κύρια συναλλαγή

Η Επιτροπή στην 23η Έκθεση πολιτικής ανταγωνισμού2 δια-
τύπωσε υπό τύπον κανονιστικής κωδικοποίησης τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν οι ιδιωτικοποιήσεις προκειμένου να 
θεωρείται ότι δεν ενέχουν στοιχείο κρατικής ενίσχυσης3. Τα 
κριτήρια αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν είτε άλλα αμάχητα, 
είτε άλλα μαχητά τεκμήρια ύπαρξης ή ανυπαρξίας κρατικής 
ενίσχυσης. 

2.  Βλ. κείμενο COM(94) 161 τελικό, Βρυξέλλες, 5.5.1994, παρ. 402-403. 
3.  Βλ. και Γ. Καρύδη, «Ιδιωτικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων υπό 

το φως των κανόνων της ΣΛΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων και περί 
ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων», ΕΕΕυρΔ 2-3/2012,131-
146 και ιδ. 136-139. 
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Γενικώς, αμάχητο τεκμήριο ανυπαρξίας κρατικής ενίσχυσης 
υφίσταται όταν η ιδιωτικοποίηση λαμβάνει χώρα με πώληση 
μετοχών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Μάλιστα, 
δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση, ακόμη και εάν έχει προη-
γηθεί διαγραφή χρέους της ούτω πωλούμενης επιχείρησης, 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα έσοδα από την πώληση 
υπερβαίνουν το ποσό του διαγραφέντος χρέους.

Επίσης, τεκμαίρεται ότι δεν υφίσταται στοιχείο κρατικής 
ενίσχυσης (και συνεπώς δεν απαιτείται κοινοποίηση στην 
Επιτροπή), όταν σωρευτικώς πληρούνται οι ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις: 

- θα πρέπει να υπάρξει δημόσια πρόσκληση υποβολής προ-
σφορών ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, διαφανής 
και ανεξάρτητη από τα αποτελέσματα άλλων πράξεων, όπως 
είναι απόκτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων εκτός από 
αυτά για τα οποία υποβάλλεται προσφορά ή η συνέχιση της 
άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

- η επιχείρηση πρέπει να πωληθεί στον πλειοδότη

και

- οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να έχουν επαρκή χρό-
νο και στοιχεία για τη σωστή αξιολόγηση των περιουσιακών 
στοιχείων, βάσει των οποίων, θα υποβληθεί η προσφορά.

Το τεκμήριο της πλειοδοσίας (απόλυτα υψηλότερης προσφο-
ράς) θέτει ορισμένα ερμηνευτικά ζητήματα από την απάντηση 
στα οποία, μπορεί να ανιχνευθεί και ο αμάχητος ή μαχητός 
χαρακτήρας του. Συγκεκριμένα, τίθεται το ερώτημα εάν, σε 
κάθε περίπτωση, η πώληση πρέπει να κατακυρωθεί στον από-
λυτο πλειοδότη (au plus offrant) ή εάν ο πωλητής-κράτος 
μπορεί να αξιολογεί συνολικά τις προσφορές κατακυρώνο-
ντας την πώληση σε εκείνο τον προσφέροντα που υποβάλλει 
την οικονομικά καλύτερη προσφορά (au mieux offrant). Η 
Επιτροπή έχει δεχθεί ότι, υπό ορισμένες περιοριστικά ερμη-
νευόμενες περιστάσεις, είναι δυνατό να κατακυρώνεται η 
πώληση στην οικονομικά καλύτερη προσφορά4. Κατά την 
άποψή μας, πρόκειται περισσότερο για αναγκαία εκλογίκευση 
του κριτηρίου και όχι τόσο για εφαρμοστικό περιορισμό του. 
Θα πρέπει δηλαδή να γίνει δεκτό ότι το κριτήριο του πλει-
οδότη θα πρέπει να εκλαμβάνεται καταρχήν στην απόλυτη 
διάστασή του, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που 
καθιστούν την υψηλότερη προσφορά, προδήλως οικονομικά 
απρόσφορη. Η περιοριστική αυτή θεώρηση επιβεβαιώνεται 
και από την μεταγενέστερη υπόθεση της ιδιωτικοποίησης της 
αυστριακής τράπεζας HYPO Bank Burgenland AG. Σε συνέχεια 
ανοικτού και διαφανούς διαγωνισμού, η πώληση κατακυ-
ρώθηκε στον δεύτερο πλειοδότη (με προσφερόμενο τίμημα 
100,4 εκατομμύρια ευρώ) και όχι στον πρώτο (με προσφε-
ρόμενο τίμημα 155 εκατομμύρια ευρώ). Η Επιτροπή κατόπιν 
καταγγελίας του πρώτου πλειοδότη απεφάνθη ότι η μεταβί-

4.  Βλ. απόφαση Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000, 2000/647/ΕΚ, ΕΕ L 
272/29, 25.10.2000. Η Επιτροπή δέχθηκε την αρχή της οικονομικά 
καλύτερης προσφοράς υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) οι δύο προ-
σφορές υπό σύγκριση παρουσίαζαν απόκλιση μικρότερη της τάξεως 
του 1%, β) ο απόλυτος πλειοδότης είχε παράσχει εγγύηση, η οποία 
δεν ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου και γ) 
η προσφορά που επελέγη κινούνταν στην οροφή των τιμών που είχε 
καταλήξει ανεξάρτητος εκτιμητής από την πλευρά του πωλητή. 

βαση αυτή συνιστούσε κρατική ενίσχυση κατά το διαφέρον 
των δύο προσφερθέντων τιμημάτων5. Το Γενικό Δικαστήριο 
επί προσφυγής επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής προ-
βαίνοντας σε διασταλτική ερμηνεία του κριτηρίου της πλει-
οδοσίας6. Συγκεκριμένα, το ΓΔικΕΕ θεώρησε ότι, όταν μια 
δημόσια αρχή σκοπεύει να πωλήσει επιχείρηση, η οποία της 
ανήκει και εφαρμόζει, προς τούτο, διαφανή και άνευ αιρέσε-
ων διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού, μπορεί να τεκμαίρεται 
ότι η αγοραία τιμή αντιστοιχεί στην υψηλότερη προσφορά, 
εφόσον η προσφορά αυτή είναι δεσμευτική και αξιόπιστη 
και δεν δικαιολογείται η συνεκτίμηση οικονομικών παραγό-
ντων εκτός από την τιμή, όπως είναι οι εκτός ισολογισμού 
κίνδυνοι που υφίστανται μεταξύ των προσφορών7. Τούτο δεν 
ανατρέπεται από το γεγονός ότι η δεύτερη προσφορά είναι 
ενδεχομένως εντός των αποδεκτών πλαισίων τιμήματος που 
έχει ορίσει για την μεταβιβαζόμενη επιχείρηση ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας εκτιμητής8. Κατά την εκτίμηση αυτή δεν 
μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη προηγούμενες κρατικές 
εγγυήσεις υπό μορφή εγγυήσεων που έχουν χορηγήσει οι 
δημόσιες αρχές στη μεταβιβαζόμενη επιχείρηση και οι οποίες 
δεν πληρούν το κριτήριο του ιδιώτη επιχειρηματία9, ούτε ει-

5.  Βλ. απόφαση της Επιτροπής, της 30.4.2008, 2008/719/ΕΚ, σχετικά 
με την κρατική ενίσχυση C-56/2006 (πρώην NN 77/06), χορηγη-
θείσα από την Αυστρία στο πλαίσιο της ιδιωτικοποιήσεως της Bank 
Burgenland, ΕΕ L 239, σ. 32

6.  Βλ. ΓΔικΕΕ, 28.2.2012, συνεκδ. υποθ. T 268/08 και T 281/08, Land 
Burgenland και Δημοκρατία της Αυστρίας, κατά Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αδημ. ακόμη στη Συλλογή. 

7.  Βλ. σκέψη 70 της απόφασης. 
8.  Βλ. σκέψη 72 της απόφασης, η οποία διαλαμβάνει: «Πράγματι, η 

χρήση τέτοιων εκθέσεων για τον καθορισμό της αγοραίας τιμής 
της BB θα είχε νόημα μόνο σε περίπτωση που δεν είχε εφαρμοσθεί 
διαδικασία διαγωνισμού για την πώληση της επιχειρήσεως αυτής 
ή, ενδεχομένως, σε περίπτωση που είχε συναχθεί το συμπέρασμα 
ότι η εφαρμοσθείσα διαδικασία διαγωνισμού δεν ήταν ανοικτή, 
διαφανής και άνευ αιρέσεων. Συναφώς, είναι αναμφισβήτητο ότι 
οι πράγματι και εγκύρως υποβληθείσες προσφορές στο πλαίσιο 
της διαδικασίας διαγωνισμού που κινήθηκε για την ιδιωτικοποίη-
ση συγκεκριμένης επιχειρήσεως συνιστούν, κατ’ αρχήν, καλύτερη 
κατά προσέγγιση αγοραία τιμή της εν λόγω επιχειρήσεως απ’ ό,τι οι 
εκθέσεις ανεξαρτήτων πραγματογνωμόνων. Συγκεκριμένα, τέτοιες 
εκθέσεις πραγματογνωμόνων, ανεξαρτήτως της μεθόδου και των 
παραμέτρων που επιλέγονται για την κατάρτισή τους, στηρίζονται 
σε ανάλυση συνιστάμενη σε προβολή στο μέλλον και, ως εκ τού-
του, καταλήγουν σε εκτίμηση χαμηλότερης αγοραίας τιμής της επί-
μαχης επιχειρήσεως από αυτήν που προκύπτει από συγκεκριμένες 
και εγκύρως υποβληθείσες προσφορές στο πλαίσιο νομοτύπως 
διεξαχθείσας διαδικασίας διαγωνισμού».

9.  Βλ. σκέψεις 154-160 της απόφασης. Επρόκειτο για το καθεστώς 
κρατικών εγγυήσεων Ausfallhaftung που είχε θεσπίσει η Αυστρία 
υπέρ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονταν σε στάδιο 
εκκαθάρισης και το οποίο είχε τύχει μεταβατικής ανοχής εκ μέρους 
της Επιτροπής. Σύμφωνα με τις σκέψεις 149-150 της αποφάσεως 
του ΓΔικΕΕ: «Η Επιτροπή περιέγραψε, στην προσβαλλομένη από-
φαση (βλ., ειδικότερα, υποσημείωση 9 της αιτιολογικής σκέψεως 
21), την Ausfallhaftung ως σύστημα εκ του νόμου εγγυήσεως, το 
οποίο συνεπάγεται την υποχρέωση των κρατικών, ιδίως δε των 
περιφερειακών, αρχών να επέμβουν σε περίπτωση αφερεγγυό-
τητας ή θέσεως του οικείου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος υπό 
εκκαθάριση. Σύμφωνα με την εγγύηση αυτή, οι πιστωτές των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορούν να ασκούν ευθέως δι-
καίωμα έναντι της εγγυήτριας δημόσιας αρχής, σε περίπτωση που 
το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τεθεί υπό εκκαθάριση ή βρεθεί σε 
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καζόμενες δυσκολίες για την λήψη από τον πλειοδότη των 
αναγκαίων διοικητικών αδειών, όταν δεν προκύπτει σοβαρός 
κίνδυνος ματαίωσης της συναλλαγής10. 

Οι ακόλουθες περιστάσεις, εφόσον συντρέχουν, συνηγορούν 
(μαχητό τεκμήριο) στην ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης (και, συ-
νεπώς, η Επιτροπή φρονεί ότι απαιτείται κοινοποίηση): 

- πωλήσεις μετά από διαπραγμάτευση με ένα και μοναδικό 
μελλοντικό αγοραστή ή αριθμό επιλεγμένων προσφερό-
ντων.

- πωλήσεις στις οποίες προηγήθηκε η διαγραφή του χρέους 
από το κράτος, άλλες δημόσιες επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε 
δημόσια αρχή.

- πωλήσεις στις οποίες προηγήθηκε η μετατροπή του χρέους 
σε μετοχικό κεφάλαιο ή αύξηση του κεφαλαίου11.

- πωλήσεις με όρους που δεν είναι συνήθεις σε συγκρίσιμες 
συναλλαγές μεταξύ ιδιωτικών φορέων.

Κατά τη διατύπωση της 23ης Έκθεσης φαίνεται ότι δημιουρ-
γείται (αμάχητο) τεκμήριο ύπαρξης στοιχείου κρατικής ενίσχυ-
σης εάν υπάρχει διάκριση που να βασίζεται στην ιθαγένεια 
των μελλοντικών αγοραστών των μετοχών ή των σχετικών 
περιουσιακών στοιχείων.

Αρνητική είναι γενικά η στάση της Επιτροπής στην περίπτωση 
των ομαδικών (συνδεδεμένων) πωλήσεων, ιδιαίτερα όταν 
πωλούνται μαζί μια αποδοτική και μια μη αποδοτική δραστη-
ριότητα, (Cluster Sales)12. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η 

κατάσταση αφερεγγυότητας και το ενεργητικό του εν λόγω ιδρύμα-
τος δεν επαρκεί για την ικανοποίησή τους. Οι προσφεύγοντες δεν 
αμφισβήτησαν τυπικώς τον εν λόγω ορισμό της Ausfallhaftung. 
Από την πρόταση της Επιτροπής για τη λήψη πρόσφορων μέτρων 
όσον αφορά την Ausfallhaftung προκύπτει ότι η Δημοκρατία της 
Αυστρίας δεσμεύθηκε να καταργήσει την εγγύηση αυτή κατά το 
πέρας μιας μεταβατικής περιόδου. Συγκεκριμένα και όπως προ-
κύπτει από τη σκέψη 3 ανωτέρω, οι υποχρεώσεις που υφίσταντο 
στις 2 Απριλίου 2003 καλύπτονται από την Ausfallhaftung μέχρι 
την ημερομηνία λήξέως τους. Κατά τη μεταβατική περίοδο, η οποία 
διήρκεσε μέχρι την 1η Απριλίου 2007, εκτός αν τα οικεία χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν ιδιωτικοποιηθεί σε προγενέστερη 
ημερομηνία, η Ausfallhaftung διατηρήθηκε σε ισχύ για τις νέες 
υποχρεώσεις των οποίων η ημερομηνία λήξεως είναι προγενέστερη 
της 30ής Σεπτεμβρίου 2017».

10.  Βλ. σκέψεις 106-133 της απόφασης. 
11.  Βλ. όμως την απόφαση της Επιτροπής της 4.8.2010 σχετικά με την 

κρατική ενίσχυση C-40/2008 (πρώην N 163/2008), 2010/691/ΕΕ, 
ΕΕ L 298/51 που αφορούσε σε μετοχοποίηση χρέους, η οποία 
τελικώς κρίθηκε σύμφωνη με το κριτήριο του ιδιώτη πωλητή. 

12.  Βλ. απόφαση της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2002, 2002/631/ΕΚΑΧ, 
ΕΕ L 203/52, 1.8.2002, παράγραφος 56, όπου επαναλαμβάνεται 
η προδιατυπωθείσα θέση της Επιτροπής (επιστολή της Επιτροπής 
της 8ης Δεκεμβρίου 1992 προς τη Γερμανία [SG(92)D/17613]), 
σύμφωνα με την οποία: «Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις 
αυτής της μορφής δεν έχουν συμπτύξει τις δυνάμεις τους στην 
πορεία της ιστορικής τους εξέλιξης, η Επιτροπή δεν είναι σε θέ-
ση να υποστηρίξει την άποψη ότι η τεχνητή συγχώνευση των 
επιχειρήσεων συμβαδίζει με την αξίωση που επιβάλλει από την 
πλευρά της, ότι οι προσφορές δεν επιτρέπεται να συνοδεύονται 
από όρους». [...] Η άποψη αυτή δεν είναι δυνατό να δικαιολογηθεί 
με παραπομπή στην προβλεπόμενη στάση που θα τηρούσε κά-
ποιος κεφαλαιούχος ο οποίος δρα υπό τις συνθήκες λειτουργίας 

Επιτροπή θεωρεί γενικώς ότι υφίσταται «διεπιδότηση» της μη 
αποδοτικής δραστηριότητας από τα έσοδα της πώλησης της 
αποδοτικής, ενώ ένας ιδιώτης πωλητής κατά κανόνα θα προ-
τιμούσε να διαλύσει (να τερματίσει) τη μη αποδοτική δραστη-
ριότητα και δεν θα δέχονταν την μείωση των εσόδων από την 
πώληση της αποδοτικής δραστηριότητας. Πάντως, η Επιτροπή 
προστρέχει σχετικώς και στο κριτήριο των ιστορικών δεσμών 
μεταξύ των πωλούμενων δραστηριοτήτων. Επίσης, φαίνεται 
να προστρέχει και στο κριτήριο της ενιαίας νομικής προσωπι-
κότητας, αν και δεν είναι απόλυτα σαφές εάν αυτό μόνο του 
αρκεί (ως τεκμήριο και για την ύπαρξη ιστορικών δεσμών)13. 
Πάντως, εάν οι δραστηριότητες παρουσιάζουν τέτοιους ιστο-
ρικούς δεσμούς που δικαιολογούν την από κοινού πώλησή 
τους, η Επιτροπή συνάγει ότι δεν υφίσταται στοιχείο κρατικής 
ενίσχυσης. 

Η Επιτροπή στην αξιολόγηση επιβολής όρων προς τον αγορα-
στή, προκειμένου οι τελευταίος να διατηρήσει μέρος ή όλες 
τις θέσεις εργασίας στην πωλούμενη επιχείρηση προστρέχει 
σε έλεγχο αναλογικότητας. Εάν η διατήρηση κάποιου αριθ-
μού θέσεων εργασίας κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λει-
τουργία της επιχείρησης εν συγκρίσει και προς τις υπόλοιπες 
προσφορές, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο σχετικός όρος δεν είναι 
μεροληπτικός για τον αγοραστή και, επομένως, δεν υποκρύ-
πτεται στοιχείο κρατικής ενίσχυσης14. Πάντως, μεταγενέστερες 
αποφάσεις της Επιτροπής έχουν κρίνει ότι η διατήρηση των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας δεν συνάδουν με το κριτήριο 
του ιδιώτη επενδυτή και, ως εκ τούτου, είναι ικανές να επη-
ρεάσουν προς τα κάτω το προσφερόμενο τίμημα15. Σε άλλη 
περίπτωση, η Επιτροπή έκρινε ότι συμβιβάζονταν με το κριτή-
ριο του ιδιώτη επενδυτή ρήτρες διατήρησης του υφιστάμενου 
επιπέδου απασχόλησης, οι οποίες δεν ήταν διατυπωμένες με 
επιτακτικό (δεσμευτικό για τον επενδυτή) τρόπο16. 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί η θέση της ενωσιακής νομο-
λογίας17, σύμφωνα με την οποία, όταν η Επιτροπή κρίνει τη 
συμβατότητα της ιδιωτικοποίησης βάσει των ενωσιακών δια-
τάξεων περί ελέγχου των συγκεντρώσεων, θα πρέπει παρεμπι-
πτόντως να λαμβάνει υπόψη της τόσο την επίδραση κρατικών 
ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην πωλούμενη επιχεί-
ρηση, όσο και το ενδεχόμενο η ίδια η πώληση να θεωρηθεί 
ότι ενέχει στοιχείο κρατικής ενίσχυσης. Βεβαίως, το Γενικό 
Δικαστήριο έκρινε ότι οι δύο διαδικασίες (έλεγχος κρατικών 

της αγοράς υπό παρόμοιες περιστάσεις, ο οποίος θα προτιμούσε 
περισσότερο να διαλύσει κάποια επιχείρηση με αρνητική αξία, 
παρά να παραιτηθεί από τα έσοδα που θα μπορούσε να αποκο-
μίσει από την πώληση της επιχείρησης με θετική αξία». Βλ. και 
απόφαση της Επιτροπής επί της ενισχύσεως Ν 49/1995, ΕΕ C 168 
της 12.10.1996, σελ. 10. 

13.  Βλ. απόφαση της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2002, 2002/631/ΕΚΑΧ, 
ό.π., παρ. 59. 

14.  Βλ. απόφαση της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2000, 2000/628/
ΕΚ, ΕΕ L 265/15, 19.10.2000, παράγραφος 91. Έτσι και Marianne 
Dony/François Renard/Catherine Smits, Commentaire Mégret, 
«Contrôle des aides d’état», Editions de l’Université de Bruxelles, 
σελ. 134-135. 

15.  Βλ. απόφαση της Επιτροπής της 27.2.2008, 2008/717/ΕΚ, ΕΕ L 239/12. 
16.  Βλ. απόφαση της Επιτροπής της 2.4.2008, 2008/767/ΕΚ, ΕΕ L 263/5. 
17.  ΓΔικΕΕ, 31.1.2001, υποθ. Τ-156/98, RJB Mining κατά Επιτροπής, 

ΣυλλΝομολ 2001, σελ. II-337, σκέψεις 114-126. 
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ενισχύσεων / έλεγχος συγκεντρώσεων) είναι χρονικά ανεξάρ-
τητες, έτσι ώστε δεν είναι ανάγκη η κρίση της Επιτροπής περί 
των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων να προηγηθεί της απόφα-
σης της Επιτροπής για την έγκριση η μη της ιδιωτικοποίησης 
βάσει των διατάξεων περί συγκεντρώσεων.

ΙΙΙ.  Καθορισμός του αποδέκτη (οντότητα 
υποκείμενη σε ανάκτηση) της ενίσχυσης

Το ζήτημα του καθορισμού της οντότητας που υπόκειται σε 
ανάκτηση έχει προέχουσα σημασία στην περίπτωση που η 
ιδιωτικοποιούμενη επιχείρηση έχει απολαύσει παράνομων 
(μη κοινοποιηθεισών) κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες με-
τά την πώληση ενδέχεται να κηρυχθούν από την Επιτροπή 
ασυμβίβαστες με την ενιαία αγορά και να διαταχθεί η ανά-
κτησή τους. Το ερώτημα ποιος (πωλητής ή αγοραστής) έχει 
υποχρέωση να επιστρέψει τις παράνομες και ασυμβίβαστες 
ενισχύσεις έχει απασχολήσει έντονα την ενωσιακή νομολογία, 
η οποία έχει προβεί σε ορισμένες κρίσιμες αποσαφηνίσεις. 

α) Οι διακυμάνσεις της ενωσιακής νομολογίας
Γίνεται δεκτό γενικά ότι, όταν υφίσταται θέμα απολαβής πα-
ράνομων κρατικών ενισχύσεων από επιχείρηση που μετα-
βιβάζεται, τον κίνδυνο ανάκτησης αυτών φέρει ο πωλητής, 
όταν εισέπραξε για τη μεταβίβαση αυτή αγοραίο τίμημα, ενώ 
αντίθετα τον κίνδυνο φέρει ο αγοραστής, όταν το καταβληθέν 
τίμημα υπολείπεται του αγοραίου. Στην πρώτη περίπτωση 
γίνεται δεκτό ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παρέμεινε 
στην πλευρά του πωλητή, διότι η ωφέλεια από την παράνο-
μη κρατική ενίσχυση ενσωματώθηκε στο εισπραχθέν τίμημα, 
ενώ στη δεύτερη περίπτωση θεωρείται ότι η ωφέλεια μετα-
βιβάστηκε στην πλευρά του αγοραστή18. Οι νομολογιακές 
αυτές θέσεις αποσαφηνίζουν μεν ότι στην περίπτωση που 
η επιχείρηση μεταβιβάστηκε σε τίμημα που υπολείπεται του 
αγοραίου, η παράνομη και ασυμβίβαστη ενίσχυση που έχει 
λάβει η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση μπορεί να αναζητηθεί 
και στην πλευρά του αγοραστή (και συνακόλουθα από τις 
νομικές εκείνες οντότητες που συνιστούν μια «οικονομική 
ενότητα» με αυτόν), δεν αποσαφηνίζουν όμως πλήρως το 
ερώτημα, στην περίπτωση που η επιχείρηση μεταβιβάστηκε 
σε τιμή αγοράς, εάν η τελευταία (η οποία καθ’ υπόθεση ελέγ-
χεται πλέον οικονομικά από τον αγοραστή) εξακολουθεί να 
υπόκειται (μόνον αυτή) στην υποχρέωση ανάκτησης. 

Σχετικά με αυτό το ερώτημα δύο προσεγγίσεις είναι δυνα-
τές: κατά τη μια προσέγγιση, η επιχείρηση - νομική οντότη-
τα - αποδέκτης της παράνομης ενίσχυσης ενέχεται σε περί-
πτωση ανάκτησης, χωρίς να είναι δυνατό η ευθύνη αυτή να 
μετακυλισθεί πιο πέρα - σε κάθετη ή οριζόντια γραμμή (σε 
άλλες νομικές οντότητες) - προς την πλευρά του αγοραστή 
(λειτουργική προσέγγιση της ενίσχυσης). Κατά τη δεύτερη 
προσέγγιση, δεδομένου ότι, μετά τη μεταβίβαση, η μεταβι-

18.  Βλ. γενικώς, Ανακοίνωση της Επιτροπής, «Για μια αποτελεσματική 
εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη 
μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες 
κρατικές ενισχύσεις», 2007/C-272/2005, παρ. 32-35 και την εκεί 
διαλαμβανόμενη νομολογία και ΔιΚΕΕ, 20.9.2001, C-390/1998, 
Banks, Συλλογή 2001, σελ. Ι-6117, σκέψη 77. 

βαζόμενη επιχείρηση εντάσσεται οικονομικά στην πλευρά του 
αγοραστή, οι νομικές οντότητες του πωλητή (ο οποίος έχει 
ενσωματώσει στο εισπραχθέν τίμημα το αντάλλαγμα για την 
αξία της ενισχύσεως) ενέχονται σε ανάκτηση και όχι (πλέον) 
η μεταβιβασθείσα επιχείρηση. Είναι αλήθεια ότι η μεταβιβα-
ζόμενη επιχείρηση απολαμβάνει τα λειτουργικά οφέλη της 
ενίσχυσης, τα οφέλη αυτά όμως δεν είναι χαριστικά, δεδο-
μένου ότι η πλευρά του αγοραστή κατέβαλε αγοραίο τίμημα, 
στο οποίο τεκμαίρεται συμπεριλαμβανόμενο και το κόστος 
της ενίσχυσης (προσέγγιση της πραγματικά ωφελειθείσας 
επιχείρησης). 

Η αντιπαράθεση των δύο προσεγγίσεων και η τριβή των θέ-
σεων της νομολογίας καταγράφονται με ενάργεια στις προτά-
σεις του Γενικού Εισαγγελέα Tizzano στην υπόθεση C-277/00, 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά Επιτροπής19. 
Ο γενικός εισαγγελέας αναφέρεται εκτενώς στην προηγούμε-
νη νομολογία του Δικαστηρίου εντοπίζοντας αποφάσεις που 
συνηγορούν προς την υιοθέτηση της μιας ή της άλλης προ-
σεγγίσεως. Πάντως, από την ανάλυση, στην οποία προβαίνει 
ο γενικός εισαγγελέας προκύπτει ότι, έως τότε, το Δικαστήριο 
μάλλον σαφέστερα είχε εκδηλώσει προτίμηση προς την προ-
σέγγιση της πραγματικά ωφελούμενης επιχειρήσεως20 παρά 
προς την λειτουργική προσέγγιση21. Ο γενικός εισαγγελέας 
τοποθετήθηκε υπέρ της λειτουργικής προσέγγισης. Πέρα 
από κάποια επιχειρήματα πρακτικού χαρακτήρα υποστήριξε 
κυρίως ότι, εφόσον το ζήτημα ξεκαθαρίσει πλέον, οι όροι 
της πώλησης θα λαμβάνουν υπόψη τους το ενδεχόμενο ανά-
κτησης των παράνομων ενισχύσεων22. Στην απόφαση του 
Δικαστηρίου που επακολούθησε23 τμήμα της θεωρίας24 είδε 
ότι το Δικαστήριο υιοθέτησε αναμφίλεκτα την λειτουργική 
προσέγγιση, βασιζόμενο και στην προτίμηση που είχε διατυ-
πώσει υπέρ αυτής ο γενικός εισαγγελέας Tizzano.

19.  Βλ. προτάσεις της 19ης Ιουνίου 2003, ΣυλλΝομολ 2004, σελ. 
Ι-3930. 

20.  Βλ. παρ. 80 των προτάσεων και τις προηγούμενα αναφερόμενες 
ΔικΕΕ, 4.4.1995, υποθ. C-350/1993, Επιτροπή κατά Ιταλίας («ΕΝΙ-
Lanerossi II»), ΣυλλΝομολ 1995, σελ. Ι-699, ΔικΕΕ, C-390/1998, 
Banks, ό.π., και ΔικΕΕ, 24.9.2002, συνεκδ. υποθ. C-74/2000 Ρ και 
C-75/2000 Ρ, Falck, ΣυλλΝομολ 2002, σελ. I-7869, σκέψεις 180 
και 181, διαλαμβανόμενες στις παρ. 75-79 των προτάσεων του 
γενικού εισαγγελέα Tizzano. 

21.  Βλ. παρ. 80-81 των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα και την 
εκεί διαλαμβανόμενη ΔικΕΕ, 8.5.2003, συνεκδ. υποθ. C-328/1999 
και C-399/2000, Multimedia, ΣυλλΝομολ 2003, σελ. I-4035.

22.  Βλ. παρ. 84 των προτάσεων όπου αναφέρεται ότι: «... Εν πά-
ση περιπτώσει, αν διευκρινιζόταν οριστικά ότι, ακόμη και στην 
περίπτωση πωλήσεως των μετοχών της στην τιμή της αγοράς, 
η δικαιούχος εταιρία εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση επι-
στροφής των ενισχύσεων που έλαβε, οι προοπτικές κέρδους για 
τον πωλητή θα μειώνονταν ουσιωδώς (και θα ανάγονταν στην 
πραγματικότητα στους συνήθεις κινδύνους των συναλλαγών), 
δεδομένου ότι το ενδεχόμενο παθητικό που απορρέει από την 
ανάκτηση των ενισχύσεων θα έπρεπε κατά κανόνα να ληφθεί 
υπόψη κατά τον καθορισμό των όρων πωλήσεως».

23.  ΔικΕΕ, 29.4.2004, υποθ. C-277/2000, Γερμανία κατά Επιτροπής, 
ΣυλλΝομολ 2004, σελ. I-3925. 

24.  Βλ. L. Levi, «L’identification du bénéficiaire de l’aide», in M. 
Dony - C. Smits (dir.), «Aides d’Etat», Editions de l’Université 
de Bruxelles, 2005. 
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Κατά την άποψή μας, η απόφαση του Δικαστηρίου δεν αί-
ρει όλες τις αμφισβητήσεις. Αφενός, η σχετική διατύπωση 
του Δικαστηρίου επικεντρώνεται στην αδυναμία αναζήτησης 
της ενίσχυσης από τον αγοραστή25. Αφετέρου, εάν ήταν τό-
σο σαφής η υιοθέτηση της λειτουργικής προσέγγισης, τούτο 
θα σήμαινε μεταστροφή από την μέχρι τότε νομολογία. Το 
Δικαστήριο, όχι μόνο δεν λέγει ρητά κάτι τέτοιο, αλλά του-
ναντίον στην προηγούμενη ακριβώς σκέψη από την επίμαχη26 
κάνει αναφορά στην απόφαση Banks, η οποία αποτελεί τη 
«ναυαρχίδα» της προσέγγισης της πραγματικά ωφελούμενης 
επιχείρησης. Θα περίμενε κανείς ότι μια τόσο σημαντική με-
ταστροφή της νομολογίας θα είχε συντελεστεί με μεγαλύτερη 
«πανηγυρικότητα». 

β)  Ο καθορισμός του αποδέκτη της ενίσχυσης 
ανάλογα με τη μέθοδο ιδιωτικοποίησης

Παράλληλα με την προεκτεθείσα τριβή, σημασία, για την 
εκάστοτε προβληματική, έχει η επιλεγόμενη μορφή της ιδι-
ωτικοποίησης. Διαφορετική παρουσιάζεται η κατάσταση 
στην περίπτωση συμβάσεως μεταβίβασης μετοχών (Shares 
Deal) και διαφορετική στην περίπτωση μεταβίβασης παγίων 
στοιχείων της ιδιωτικοποιούμενης επιχείρησης (Assets Deal). 
Ειδικότερα: 

1. Shares Deal

Στην περίπτωση που η ιδιωτικοποίηση συντελείται με μεταβί-
βαση μετοχών θα πρέπει να στραφούμε προς τα νομολογιακά 
δεδομένα που εκτέθηκαν ανωτέρω. Πάντως, ειδικότητα πα-
ρουσιάζει η περίπτωση της λεγόμενης μερικής ιδιωτικοποίη-
σης. Όταν ο αγοραστής και ο πωλητής αποκτούν κοινό έλεγχο 
(joint control)27 στη μερικώς ιδιωτικοποιούμενη επιχείρηση, 
φρονούμε ότι η όλη προβληματική σε σχέση με το αγοραίο 
ύψος του τιμήματος για τις μετοχές που μεταβιβάζονται, πα-
ρέλκει. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι, 
ούτως ή άλλως, υπόχρεος προς ανάκτηση είναι η μερικώς 
ιδιωτικοποιούμενη επιχείρηση ως νομική οντότητα28. 

25.  Βλ. τη σκέψη 81 της απόφασης όπου διαλαμβάνεται: «Στην υπό 
κρίση υπόθεση, η επιχείρηση στην οποία χορηγήθηκαν παράνομες 
ενισχύσεις διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και εξακολου-
θεί να ασκεί, για δικό της λογαριασμό, τις επιδοτούμενες από τις 
κρατικές ενισχύσεις δραστηριότητες. Επομένως, υπό κανονικές 
συνθήκες η επιχείρηση αυτή διατηρεί το συνδεόμενο με τις εν 
λόγω ενισχύσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και, ως εκ τούτου, 
αυτή οφείλει να επιστρέψει ποσό ίσο προς αυτό των ενισχύσεων. 
Επομένως, δεν μπορεί να ζητηθεί από τον αγοραστή να επιστρέψει 
τις ενισχύσεις αυτές». 

26.  Βλ. σκέψη 80 της απόφασης. 
27.  Για την έννοια του κοινού ελέγχου, βλ. Κωδικοποιημένη ανακοίνωση 

της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρή-
σεων, 2008/C-95/2001, παρ. 62-82. Πρβλ. επίσης, ΓΔικΕΕ, 23.2.2006, 
υποθ. T-282/02 Cementbouw κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 2006, σελ. 
ΙΙ-319, σκέψεις 42, 52 και 67. Ο κοινός έλεγχος παραπέμπει σε όλες 
εκείνες τις νομικές και πραγματικές καταστάσεις κατά τις οποίες για 
την λήψη των στρατηγικών εμπορικών αποφάσεων της επιχείρησης 
περισσότεροι μέτοχοι πρέπει να συμπράξουν. 

28.  Πρβλ. ΔικΕΕ, 21.3.1991, C-303/1988, Ιταλία κατά Επιτροπής (ENI-
Lanerossi I), ΣυλλΝομολ 1991, σελ. Ι-1433, σκέψεις 59-60.

2. Assets Deal

Διαφοροποιήσεις ως προς την περίπτωση της μεταβίβασης 
της επιχείρησης μέσω συμβάσεως πώλησης μετοχών παρου-
σιάζει η περίπτωση που η ιδιωτικοποίηση συντελείται με με-
ταβίβαση παγίων στοιχείων της επιχείρησης (Assets Deal). 
Καθόσον η μεταβιβάζουσα επιχείρηση συνεχίζει να υφίσταται 
και να δραστηριοποιείται στην αγορά και, εφόσον κατεβλή-
θη αγοραίο τίμημα, αυτή η επιχείρηση είναι υπόχρεη προς 
ανάκτηση. Διεύρυνση του κύκλου των φορέων που υπέχουν 
υποχρέωση για την επιστροφή της ενισχύσεως δικαιολογείται 
μόνον εάν η μεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού προκαλεί 
κίνδυνο καταστρατηγήσεως των αποτελεσμάτων της διαταγής 
περί ανακτήσεως, και ιδίως εάν, κατόπιν της αγοράς στοι-
χείων του ενεργητικού, ο αρχικός δικαιούχος της ενισχύσεως 
απέμεινε ως ένα «κενό κέλυφος», από το οποίο δεν είναι 
δυνατό να ζητηθεί η επιστροφή των παρανόμως χορηγηθει-
σών ενισχύσεων29. Επομένως, στην περίπτωση μεταβίβασης 
παγίων στοιχείων της επιχείρησης η ανάκτηση πρέπει να πε-
ριορίζεται στον αρχικό αποδέκτη α) υπό την προϋπόθεση 
καταβολής αγοραίου τιμήματος και β) υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν συντρέχει περίπτωση καταστρατηγήσεως. Πάντως, 
πρέπει να επισημανθεί ότι οι δύο προϋποθέσεις είναι στενά 
συνδεδεμένες μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, από τη νομολογία 
προκύπτει ότι, όταν έχει καταβληθεί αγοραίο τίμημα, είναι 
πολύ δύσκολο να θεωρηθεί ότι συντρέχει περίπτωση κατα-
στρατηγήσεως που δικαιολογεί την επέκταση της υποχρέω-
σης ανάκτησης προς την πλευρά του αγοραστή30. Επομένως, 
η συνδυαστική εφαρμογή της προεκτεθείσας νομολογίας 
μπορεί να οδηγήσει στο εξαντιδιαστολής συμπέρασμα ότι, 
σε περίπτωση μεταβίβασης παγίων στοιχείων ιδιωτικοποι-
ούμενης επιχείρησης, η υποχρέωση αναζήτησης πρέπει να 
περιορίζεται στον αρχικό αποδέκτη, εκτός εάν καταβλήθηκε 
τίμημα που υπολείπεται του αγοραίου, γεγονός από το οποίο 
(σε συνδυασμό και με τις λοιπές περιστάσεις) προκύπτει ότι, 
ως αποτέλεσμα καταστρατηγήσεως, ο αρχικός αποδέκτης απέ-
μεινε ένα κενό κέλυφος, από το οποίο η παράνομη ενίσχυση 
δεν μπορεί να αναζητηθεί. Υπό αυτές τις περιστάσεις, η αναζή-
τηση της ενίσχυσης μπορεί να επεκταθεί προς την πλευρά του 
αγοραστή, ο οποίος τελικώς ωφελήθηκε από την ενίσχυση. 

γ) Η πτώχευση του αποδέκτη
Ειδική μνεία πρέπει να γίνει επίσης στην περίπτωση που ο 
αρχικός αποδέκτης έχει τεθεί σε πτωχευτική διαδικασία. Από 
τη νομολογία προκύπτει ότι η αποκατάσταση της προτέρας 
καταστάσεως και η εξάλειψη της στρεβλώσεως του ανταγωνι-
σμού που προκύπτει από παράνομες ενισχύσεις μπορούν να 
επέλθουν, καταρχήν, με την αναγραφή στο παθητικό της υπό 
εκκαθάριση επιχειρήσεως αντίστοιχης υποχρεώσεως σχετικά 
με την επιστροφή των οικείων ενισχύσεων, εκτός αν οι ενι-
σχύσεις αυτές ωφέλησαν άλλη επιχείρηση. Πράγματι, κατά τη 

29.  Βλ. ΓΔικΕΕ, 19.10.2005, υποθ. T-324/2000, CDA Datenträger 
Albrechts κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 2005, σελ. II-4309, σκέ-
ψεις 98 επ. και ΓΔικΕΕ, 1.7.2009, υποθ. Τ-291/2006, Operator ARP 
κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 2009, σελ. II-2275, σκέψη 66. 

30.  Βλ. ΔικΕΕ, 29.4.2004, υποθ. C-277/2000, ό.π., σκέψη 92 και 
ΓΔικΕΕ, 19.10.2005, υποθ. Τ-318/2000, Freistaat Thüringen κατά 
Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 2005, σελ. II-4179, σκέψεις 328-330. 



ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΕΕ 8-9/2013 (ΕΤΟΣ 19ο)  761

www.nbonline.gr   Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔΕΕ από το 1995

νομολογία, η σχετική αναγραφή αρκεί προς εξασφάλιση της 
εκτελέσεως μιας αποφάσεως που διατάσσει την αναζήτηση 
κρατικών ενισχύσεων ασυμβίβαστων με την κοινή αγορά31.

IV.  Oι εγγυήσεις του κράτους-πωλητή  
υπό το φως των κανόνων  
περί κρατικών ενισχύσεων

Σημαντικό νομικό ζήτημα που συνέχεται με το ζήτημα του καθο-
ρισμού της υπόχρεου προς ανάκτηση οντότητας είναι αυτό της 
ανάληψης εγγυητικής ευθύνης του πωλητή προς τον αγοραστή 
της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης σχετικά με τον κίνδυνο της 
ανάκτησης. Η θεωρία32 διακρίνει δύο υποθέσεις ανάλογα με τον 
εάν η ανάληψη εγγυητικής ευθύνης από την πλευρά του πωλητή 
αφορά σε γεγονότα υφιστάμενα κατά το χρόνο μεταβίβασης του 
κινδύνου (παρεπόμενες εγγυήσεις) ή σε γεγονότα μεταγενέστερα 
(επιγενόμενα) (αυτοτελείς εγγυήσεις). Κατά κρατούσα γνώμη, 
γίνεται δεκτό ότι, σε περίπτωση που ο πωλητής εγγυήθηκε για 
γεγονότα υφιστάμενα κατά το χρόνο μεταβίβασης του κινδύνου 
της πωλούμενης επιχείρησης, το κοινό δίκαιο της πώλησης (έλ-
λειψη συνομολογηθείσας ιδιότητας) είναι εφαρμοστέο (ΑΚ 534 
επ.)33, ενώ αντίθετα, σε περίπτωση που η εγγυητική δήλωση του 
πωλητή αφορά σε μεταγενέστερα της μεταβίβασης του κινδύνου 
γεγονότα, πρόκειται για ανάληψη αυτοτελούς εγγυήσεως, η ο-
ποία, ως ανώνυμη σύμβαση, ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις 
(ΑΚ 335 επ., 363 επ., 340 επ., 382 επ., 249 επ.,). Η διάκριση αυτή 
είναι, κατά την άποψή μας, σημαντική και για την εφαρμογή του 
δικαίου των κρατικών ενισχύσεων. 

α)  Συνομολογηθείσες ιδιότητες - παρεπόμενες 
εγγυήσεις (εγγυητικές δηλώσεις) του πωλητή

Φρονούμε ότι οι παρεπόμενες εγγυήσεις μόνο κατ’εξαίρεση θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν στοιχειοθετικές κρατικής ενισχύσε-
ως υπέρ του αγοραστή. Τούτο θα συμβαίνει μόνο εάν από τις 
ειδικές περιστάσεις της εκάστοτε περίπτωσης προκύπτει ότι ένας 
συνετός ιδιώτης πωλητής δεν θα αναλάμβανε αντίστοιχες υπο-
χρεώσεις. Γενικά, πάντως, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η συνο-
μολόγηση ιδιοτήτων που αντιστοιχούν στην νομικοπραγματική 
κατάσταση της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης είναι σύμφωνη με 
το κριτήριο του ιδιώτη πωλητή σε συνθήκες αγοράς. Έτσι, φρο-
νούμε ότι δεν συνιστά, καταρχήν, κρατική ενίσχυση η συνήθως 
απαντώμενη στην πρακτική ρήτρα ότι η πωλούμενη επιχείρηση 
κατά την στιγμή της μεταβίβασης του κινδύνου δεν υπόκειται 
σε διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων (not subject to 

31.  Βλ. ΔικΕΕ, 15.1.1986, υποθ. 52/84, Επιτροπή κατά Βελγίου, ΣυλλΝομολ 
1986, σελ. 89, σκέψη 14 και ΔικΕΕ, 21.3.1990, υποθ. C-142/1987, 
Βέλγιο κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 1990, σελ. I-959, σκέψεις 60 και 
62 και ΓΔικΕΕ, 19.10.2005, υποθ. Τ-318/2000, ό.π., σκέψη 332. 

32.  Βλ. σχετικώς, Α. Βαλτούδης, «Πώληση επιχείρησης», Εκδ. 
Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 237-241. Έτσι 
αντί άλλων και Γαζής, ΕρμΑΚ 513, αρ. 40, Κοτσίρης, 127-9 και 
Hommelhof, ZHR 1976, 297, Hiddemann, ZGR 1982, 446 και 
Zimmer, NJW 1997, 2346 I/II. 

33.  Idem, σελ. 240 με παραπομπές, αντίθετα οι Huber, AcP 202, 225-6, 
Sorgel-Huber, § 459 αριθμ. 216, 281, 285, 285a και Canaris, ZGR 1982, 
412-3, σύμφωνα με τους οποίους και σε αυτή την περίπτωση υφίσταται 
αυτοτελής εγγυητική σύμβαση του πωλητή προς τον αγοραστή. 

outstanding recovery). Επίσης, δεν συνιστούν καταρχήν κρατι-
κές ενισχύσεις και οι παρεπόμενες εγγυήσεις που αφορούν στην 
οικονομική πραγματικότητα της επιχείρησης κατά τη στιγμή της 
μεταβίβασης, όπως η εγγύηση του πωλητή για το ύψος των 
αφανών αποθεματικών, το υφιστάμενο επίπεδο οφειλών, την 
ορθότητα των ισολογιστικών δεδομένων της επιχείρησης34 ή 
την τήρηση των εφαρμοστέων κανόνων για την σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης35. 

β)  Αυτοτελείς εγγυήσεις (εγγυητικές δηλώσεις) 
του πωλητή

Οι αυτοτελείς εγγυήσεις του πωλητή για μελλοντική υπο-
χρέωση ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων από την μεταβιβα-
ζόμενη επιχείρηση είναι δυνατό να συνιστούν κρατική ενί-
σχυση. Το τεκμήριο συμβατότητας με το κριτήριο του ιδιώτη 
πωλητή δεν μπορεί να ισχύσει για ευθυνοπαραγωγικά αίτια 
που σχετίζονται με μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα κατά τη 
στιγμή μεταβίβασης της επιχείρησης. Εντούτοις, το γεγονός 
αυτό δεν προδικάζει οριστικά την τύχη αυτών των εγγυήσε-
ων, όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω. 

γ)  Οι διατυπωθείσες θέσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και η σχετική νομολογία

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάληψη αυτοτελούς εγγύησης από 
το κράτος υπέρ του αγοραστή ότι θα τον αποζημιώσει αναλό-
γως σε περίπτωση που η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση κληθεί 
να καταβάλλει ποσά λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων 
(που χορηγήθηκαν πριν τη μεταβίβαση της πωλούμενης επι-
χείρησης) συνιστά κρατική ενίσχυση. Μάλιστα φαίνεται να 
θεωρεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει ακόμη και όταν η εγγύηση δεν 
είναι περιορισμένη ειδικά στην περίπτωση κρατικών ενισχύ-
σεων, αλλά είναι διατυπωμένη με γενικότερο τρόπο, είναι 
όμως δυνατό να καταλήξει στο ίδιο πρακτικό αποτέλεσμα (δη-
λαδή της κάλυψης του αγοραστή σε περίπτωση ανάκτησης)36. 
Η σχετική απόφαση της Επιτροπής ακυρώθηκε μερικώς από 
το Δικαστήριο, αλλά το ειδικό ζήτημα της ενωσιακής νομιμό-
τητας των εγγυητικών δηλώσεων δεν αντιμετωπίστηκε37.

Τη θέση αυτή εφάρμοσε η Επιτροπή και στην υπόθεση των 
Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΝΑΕ), στην οποία θεώρησε ότι οι 
ρήτρες διατήρησης του αζημίου του αγοραστή σε περίπτωση 
ανάκτησης παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύ-
σεων σε βάρος της ΕΝΑΕ, συνιστούσαν per se κρατικές ενι-

34.  Πρόκειται για την επονομαζόμενη εγγύηση «αντικειμενικής ορθό-
τητας», βλ. Βαλτούδη, ό.π., σελ. 240 με παραπομπή σε Grabowski/
Harrer, DStR 1993, 21 I. 

35.  Πρόκειται για την επονομαζόμενη εγγύηση «υποκειμενικής ορ-
θότητας», βλ. Grabowski/Harrer, DStR 1993, 21 I, Weitnauer, 
NJW 2002, 2515 f. 

36.  Βλ. απόφαση της Επιτροπής, 25.3.1992, 92/317/ΕΟΚ, ΕΕ L 171/54, 
26.6.1992, VII και κωδικοποιημένη έκδοση (όπως τροποποιήθηκε 
από την απόφαση 97/242/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 
1996) έγγραφο CELEX 1992D0317 - EL - 11.4.1997 - 001.001 - 1. 

37.  Βλ. ΔικΕΕ, 14.9.2994, συνεκδ. υποθ. C-278/1992, C-279/1992 και 
C-280/1992, Βασίλειο της Ισπανίας κατά Επιτροπής, ΣυλλΝομολ 
1994, σελ. I - 4103. 
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σχύσεις38. Η θέση της Επιτροπής επικυρώθηκε επί προσφυγής 
από το Γενικό Δικαστήριο39. Εντούτοις, από την απόφαση του 
Γενικού Δικαστηρίου δεν καθίσταται σαφές εάν η θέση αυτή 
συναρτάται ειδικώς προς την κακή οικονομική κατάσταση της 
ΕΝΑΕ (και επομένως έχει περιπτωσιολογικό χαρακτήρα) ή εάν 
έχει γενικότερο πεδίο εφαρμογής.

Επιγενόμενη σχετικοποίηση της θέσης της Επιτροπής συνιστά 
η τοποθέτησή της με την Ανακοίνωσή της σχετικά με «μια απο-
τελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις 
οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνο-
μες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις»40. Σύμφωνα με την 
Επιτροπή: «Στην περίπτωση ιδιωτικοποίησης εταιρίας που έχει 
λάβει ενίσχυση η οποία κρίθηκε συμβιβάσιμη με την κοινή αγο-
ρά από την Επιτροπή, το κράτος μέλος μπορεί να συμπεριλάβει 
ρήτρα απαλλαγής από την ευθύνη στη συμφωνία ιδιωτικοποί-
ησης για να προστατεύσει τον αγοραστή της εταιρίας έναντι του 
κινδύνου η αρχική απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρί-
νεται η ενίσχυση να ανατραπεί από τα κοινοτικά δικαστήρια και 
να αντικατασταθεί από απόφαση της Επιτροπής με την οποία 
διατάσσεται η επιστροφή της ενίσχυσης αυτής από τον αποδέ-
κτη. Μια τέτοια ρήτρα θα μπορούσε να προβλέπει προσαρμογή 
της τιμής που καταβάλλεται από τον αγοραστή για την εταιρία 
που ιδιωτικοποιείται έτσι ώστε να ληφθεί κατάλληλα υπόψη η 
ευθύνη σε περίπτωση ανάκτησης»41. Πρόκειται για μια θέση 
που είναι σαφώς επηρεασμένη από την νομολογία CELF42 και τις 
θέσεις του Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμοστική εξειδίκευ-
ση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο 
της δικαστικής αμφισβήτησης των αποφάσεων της Επιτροπής 
επί θεμάτων εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσε-
ων. Από την διατυπωθείσα θέση της Επιτροπής συνάγεται, εξ’α-
ντιδιαστολής, ότι η Επιτροπή διατηρεί την αρχική θέση της πως 
η κάλυψη του αγοραστή για την περίπτωση ανάκτησης εξαρχής 
παράνομων και μη συμβιβάσιμων ενισχύσεων συνιστά με τη 
σειρά της per se κρατική ενίσχυση.

V. Κριτικές σκέψεις - συμπεράσματα
Θα διατυπώσουμε τις θέσεις μας σχετικά με τα δύο κύρια ζη-
τήματα που θίγει η παρούσα μελέτη: α) το ζήτημα του καθο-
ρισμού της υπόχρεου προς ανάκτηση νομικής οντότητας και 
τη θεωρία της λειτουργικής προσέγγισης και β) την ενωσιακή 
νομιμότητα των εγγυητικών δηλώσεων του πωλητή για την 
κάλυψη του αγοραστή σε περίπτωση ανάκτησης παράνομων 
και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων.

Καταρχήν, θεωρούμε ότι η λειτουργική προσέγγιση κατά τον 
καθορισμό του υπόχρεου προς ανάκτηση είναι συζητήσιμη. 

38.  Απόφαση της 2.7.2008, 2009/610/ΕΚ σχετικά με τις ενισχύσεις 
C-16/2004 (ex NN 29/04, CP 71/02 και CP 133/05) υπέρ της ΕΝΑΕ, 
ΕΕ 2009, L 225, σελ. 104. 

39.  Βλ. ΓΔικΕΕ, 10.11.2011, υποθ. Τ-384/2008, Ελληνική Ναυπηγο-
επισκευαστική ΑΕ κ.ά. κατά Επιτροπής, αδημ. ακόμη στη Συλλογή. 

40.  Βλ. 2007/C 272/05. 
41.  Βλ. παρ. 34, υποσημ. 41 της Ανακοίνωσης. 
42.  Βλ. ΔικΕΕ, 12.2.2008, υποθ. C-199/2006, CELF and ministre de la 

Culture et de la Communication, ΣυλλΝομολ 2008, σελ. I-469 και 
ΔικΕΕ, 11.3.2010, υποθ. C-1/2009, CELF and ministre de la Culture 
and de la Communication, ΣυλλΝομολ 2010, σελ. I-2099. 

Όταν το κράτος πωλεί απευθείας την (κρίσιμη) συμμετοχή του 
σε δημόσια επιχείρηση, η λειτουργική προσέγγιση έρχεται να 
καλύψει ένα πραγματικό αδιέξοδο. Πράγματι, σε μια τέτοια περί-
πτωση, εάν ακολουθήσει κανείς την προσέγγιση της πραγματικά 
ωφελούμενης επιχείρησης, η ανάκτηση της ενίσχυσης καθίστα-
ται αδύνατη, δεδομένου ότι ο δότης και πραγματικός λήπτης της 
ενίσχυσης (ο ωφελούμενος) ταυτίζονται (είναι το ίδιο το κράτος). 
Το αδιέξοδο αυτό είχε ήδη επισημανθεί από το Δικαστήριο στην 
απόφαση Banks43. Πάντως, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό το 
πραγματικό αδιέξοδο δεν συνεπάγεται αφεαυτού ότι καταμένει 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι ο πραγματικά 
ωφελούμενος είναι το εν στενή εννοία κράτος. 

Όταν αντίθετα το κράτος πωλεί έμμεσα (π.χ. καθετοποιημένη 
δημόσια επιχείρηση πωλεί την 100% θυγατρική της εισπράτ-
τοντας το τίμημα), η προσέγγιση της πραγματικά ωφελούμε-
νης επιχείρησης έχει έρεισμα. Πράγματι, στο παράδειγμα της 
καθετοποιημένης επιχείρησης, η ωφέλεια από την παράνομη 
ενίσχυση, μέσω του εισπραχθέντος τιμήματος μεταβιβάζεται 
στην νομική οντότητα του πωλητή, η οποία αποκτά αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ ο αγοραστής που ελέγχει, 
μετά τη μεταβίβαση, την πωληθείσα επιχείρηση, ακόμη και 
εάν διατηρεί λειτουργικό όφελος από την παράνομη ενίσχυ-
ση, δεν προσπορίζεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεδομέ-
νου ότι το όφελος αυτό δεν είναι, όπως επισημάνθηκε πρω-
τύτερα, χαριστικό, αλλά ο αγοραστής έχει καταβάλει γι’αυτό 
το αναλογούν τίμημα στον πωλητή. 

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν η λειτουργική προσέγγιση 
πρέπει να γίνει δεκτή για λόγους αναγόμενους στην ασφάλεια 
δικαίου, η προσέγγιση αυτή δεν συνάδει με την θεώρηση των 
εγγυητικών δηλώσεων του πωλητή ως per se κρατικών ενι-
σχύσεων. Ο γενικός εισαγγελέας Tizzano, υπεραμυνόμενος της 
λειτουργικής προσέγγισης μεταξύ άλλων επιχειρημάτων, προέ-
βαλλε ότι, σε αυτή την περίπτωση, με ανάλογο τρόπο θα προ-
σαρμοσθούν οι όροι της πωλήσεως. Δεν είναι απαραίτητο ότι οι 
όροι της πώλησης περιορίζονται αποκλειστικά στο τίμημα. Θα 
πρέπει δε να τονιστεί ότι συχνά η παροχή εγγύησης στον αγορα-
στή για το ενδεχόμενο η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση να υποστεί 
ανάκτηση παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης πα-
ρίσταται ως θεμιτή συμπεριφορά ιδιώτη πωλητή σε συνθήκες 
αγοράς. Αφενός, η παροχή εγγύησης συνάδει καλύτερα με τον 
στόχο επίτευξης του υψηλότερου δυνατού τιμήματος (ο οποίος 
πέρα από τη δημοσιονομική του διάσταση συναρτάται ευθέως 
με το κριτήριο του ιδιώτη επιχειρηματία στο πεδίο των κρατικών 
ενισχύσεων) και, αφετέρου, παρίσταται δικαιολογημένη όταν το 
risk assessment καταδεικνύει ότι ο κίνδυνος ανάκτησης δεν είναι 
μεγάλος. Επίσης, σημειωτέον ότι η μείωση του τιμήματος (αντί 
της παροχής εγγύησης) μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα 
στις περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων που κρίνεται αναγκαία η 
πώληση με ελάχιστο δεσμευμένο τίμημα (reserved price).

Θα ήταν ευχής έργο, η Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω 
τις θέσεις της και να εκθέσει με συνολικό τρόπο την πολιτική 
κρατικών ενισχύσεων που θα ακολουθεί σε μια συνολική ανα-
κοίνωση για τις ιδιωτικοποιήσεις. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στην 
εμπέδωση μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου, σε έναν τομέα που 
είναι κρίσιμος, όχι μόνο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, 
αλλά και για την δημοσιονομική σταθεροποίηση. 

43.  Βλ. ΔικΕΕ, 20.9.2001, C-390/1998, ό.π., σκέψη 79. 






