
Οι απαντήσεις πρέπει να α-
ποσταλούν µέχρι τις 31 Αυ-
γούστου 2011 στην ακόλου-
θη διεύθυνση e-mail: comp-
broadband-
guidelines@ec.europa.eu. 

http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
refer-
ence=IP/11/493&format=H
TML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en 

δηµόσια διαβούλευση - 
Κατευθυντήριες Γραµµές - 
ευρυζωνικά δίκτυα - κρατι-
κές ενισχύσεις 

Την 19.04.2011 η Επιτρο-
πή εγκαινίασε δηµόσια 
διαβούλευση για την ανα-
θεώρηση των Κατευθυντη-
ρίων Γραµµών σχετικά µε 
την δηµόσια χρηµατοδότη-
ση της ευρυζωνικής υπο-
δοµής. Οι ισχύουσες Κα-
τευθυντήριες Γραµµές, 
που εγκρίθηκαν τον Σε-
πτέµβριο του 2009, παρέ-
χουν ένα ολοκληρωµένο 
πλαίσιο για την προώθηση 
της ανάπτυξης της υψηλής 
και πολύ υψηλής ταχύτη-
τας ευρείας ζώνης στην 
Ευρώπη. Ωστόσο, η ρα-
γδαία εξέλιξη των αγορών 
και η ταχεία τεχνολογική 
πρόοδος µπορεί να απαι-

τήσει προσαρµογές. Για τον 
λόγο αυτόν η Επιτροπή έχει 
δηµιουργήσει ένα ερωτηµατο-
λόγιο σχετικά µε συναφή ζη-
τήµατα, όπως η ανάπτυξη της 
πολύ υψηλής ταχύτητας, οι 
ευρυζωνικές τεχνολογίες και 
ο τρόπος σχεδιασµού των 
προϋποθέσεων πρόσβασης 
σε επιδοτούµενα δίκτυα της 
επόµενης γενιάς. Τα σχόλια 
πρέπει να υποβληθούν µέχρι 
τις 31 Αυγούστου 2011.  

Για περισσότερες πληροφορί-
ες, το ερωτηµατολόγιο (σε 
όλες τις επίσηµες γλώσσες 
της ΕΕ) διατίθεται στην διεύ-
θυνση: 

http://ec.europa.eu/
competition/
consulta-
tions/2011_broadband_guid
elines/index_en.html 
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• ∆ηµόσια διαβούλευση 

για την αναθεώρηση των 

Κατευθυντηρίων Γραµ-

µών για τα ευρυζωνικά 

δίκτυα 

• Προς µια αναθεώρηση 

των κανόνων για τις ΥΓΟΣ 

• Αναθεώρηση των Κατευ-

θυντηρίων Γραµµών για 

την χρηµατοδότηση των 

αερολιµένων 

• Κρατικές ενισχύσεις στο 

πλαίσιο του συστήµατος  

εµπορίας δικαιωµάτων 

εκποµπών της ΕΕ 

• Αύξηση προϋπολογισµού 

του καθεστώτος εγγυήσε-

ων προς τις τράπεζες 

• Παράταση του καθεστώ-

τος Ν 304/09 

• Μεταποίηση στις νέες 

συνθήκες - Χ 417/10 και 

Χ 321/10 

• Επιτόκια αναφοράς, προ-

εξόφλησης και ανάκτη-

σης - Μάιος 

• Εθνικά µέτρα ενισχύσεων 

για την αντιµετώπιση της 

χρηµατοπιστωτικής κρί-

σης 

• Πρόσφατη νοµολογία 

 

Προς µια αναθεώρηση των κανόνων για τις ΥΓΟΣΠρος µια αναθεώρηση των κανόνων για τις ΥΓΟΣΠρος µια αναθεώρηση των κανόνων για τις ΥΓΟΣΠρος µια αναθεώρηση των κανόνων για τις ΥΓΟΣ    

ΥΓΟΣ - αναθεώρηση - 
Altmark - ελαστικοποίηση 
κανόνων 

Στις 23 Μαρτίου 2011 η 
Επιτροπή έκανε το πρώτο 
βήµα προς την αναθεώρη-
ση των  κανόνων περί κρα-
τικών ενισχύσεων που αφο-
ρούν στις Υπηρεσίες Γενι-
κού Οικονοµικού Συµφέρο-
ντος, µέσω της έκδοσης 
σχετικής Ανακοίνωσης.  

Στην Ανακοίνωση αναγνω-
ρίζεται η σπουδαιότητα 
των σχετικών κανόνων, 
ενώ υπογραµµίζεται και η 
ανάγκη για περαιτέρω βελ-
τίωσή τους. Έµφαση δίνε-
ται, µεταξύ άλλων, στην 
απλοποίηση της εφαρµο-
γής των ήδη θεσπισθέντων 
κανόνων για τις ενισχύσεις 
µικρού ύψους προς τις 
επιχειρήσεις που είναι επι-

φορτισµένες µε ΥΓΟΣ, κα-
θώς και στην περαιτέρω 
αποσαφήνιση των βασικών 
όρων και εννοιών που τους 
συναπαρτίζουν. 
Ο βασικός κανόνας που 
έχει διαµορφωθεί µέχρι 
σήµερα βάσει της νοµολογί-
ας Altmark και της µετέπει-
τα εξέλιξής της είναι ότι η 
αντιστάθµιση, η οποία πα-
ρέχεται σε µία επιχείρηση  



στηρίων, διαπιστώνεται ότι 
ορισµένες ΥΓΟΣ έχουν αποτε-
λέσει αντικείµενο πολλών 
αποφάσεων, όπως τα ταχυ-
δροµεία και οι επιχειρήσεις 
ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσε-
ων. Άλλοι οικονοµικοί τοµείς, 
ωστόσο, όπως οι υπηρεσίες 
απορριµµάτων και παροχής 
νερού, δεν έχουν τύχει αντί-
στοιχης νοµολογιακής επε-
ξεργασίας. 

Η αναθεώρηση των κανόνων 
περί ΥΓΟΣ εντάσσεται στο 
πλαίσιο της διευρυµένης πο-
λιτικής για τις δηµόσιες υπη-
ρεσίες, τµήµα της οποίας 
αποτελεί και η Ανακοίνωση 
του 2010 «Προς µια ενιαία 
αγορά». 

http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
refer-
ence=IP/11/347&format=H
TML&aged=0&language=EN
&guiLanguage=en .  

 

που είναι επιφορτισµένη µε 
την παροχή υπηρεσιών γενι-
κού οικονοµικού συµφέρο-
ντος, δεν συνιστά κρατική 
ενίσχυση, εφόσον το ύψος 
της δεν υπερβαίνει το κό-
στος το οποίο καταβάλλει η 
επιχείρηση προκειµένου να 
ανταποκριθεί στην αποστο-
λή που της έχει ανατεθεί. Τα 
κράτη µέλη απολαύουν µία 
ευρείας διακριτικής ευχέ-
ρειας όσον αφορά τον χα-
ρακτηρισµό των υπηρεσιών 
ως ΥΓΟΣ. Η Επιτροπή, θέτο-
ντας ως βασικό στόχο την 
προστασία του ανταγωνι-
σµού και του εµπορίου ε-
ντός των ενδοκοινοτικών 
συνόρων, προτείνει την πλη-
ρέστερη αποσαφήνιση του 
σχετικού όρου, στην οποία 
πρέπει να λαµβάνεται υπό-
ψη και η νοµολογία αναφο-
ρικά µε την διάκριση που 
υφίσταται ανάµεσα στις 
οικονοµικές και στις µη οι-
κονοµικές δραστηριότητες.  

Ακόµη, υπογραµµίζεται η ανά-
γκη διαφοροποιηµένης µετα-
χείρισης των διαφόρων κατη-
γοριών ΥΓΟΣ. Από την µία 
πλευρά προβλέπεται η ελαστι-
κοποίηση των κανόνων κρατι-
κών ενισχύσεων σε εκείνες τις 
περιπτώσεις στις οποίες παρέ-
χονται δηµόσιες υπηρεσίες 
τοπικού µόνον ενδιαφέροντος, 
ενώ για τις µεγάλης κλίµακας 
εµπορικές υπηρεσίες, δεδοµέ-
νου ότι αυτές ενέχουν µεγαλύ-
τερο κίνδυνο νόθευσης του 
ανταγωνισµού εντός της 
Ένωσης, προκρίνεται η εξέτα-
ση της αποτελεσµατικότητας 
και της ποιότητάς τους, πα-
ράλληλα µε την επίδραση που 
αυτές ασκούν επί του ανταγω-
νισµού. 

Επιπρόσθετα, στην Αναφορά 
που συνοδεύει την Ανακοίνω-
ση αναλύεται η εφαρµογή των 
κανόνων ανά τοµέα. Συγκεκρι-
µένα, από την ανάλυση των 
περιπτώσεων που έχουν τεθεί 
ενώπιον των κοινοτικών ∆ικα-
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Κατευθυντήριες Γραµµές - 
χρηµατοδότηση αερολιµέ-
νων - κρατικές ενισχύσεις 

Το 2005 η Επιτροπή εξέδω-
σε τις Κατευθυντήριες Γραµ-
µές για την χρηµατοδότηση 
των αερολιµένων και τις 
κρατικές ενισχύσεις σε αε-
ροπορικές εταιρίες για την 
έναρξη νέων γραµµών µε 
αναχώρηση από περιφερει-
ακούς αερολιµένες [ΕΕ 
2005 C 312/1]. 

Πριν από τις Κατευθυντήρι-
ες Γραµµές για τις αεροπο-
ρικές µεταφορές του 2005 
είχαν εκδοθεί οι Κατευθυ-
ντήριες Γραµµές για την 
εφαρµογή των άρθρων 92 
και 93 της συνθήκης ΕΚ και 
του άρθρου 61 της Συµφω-
νίας ΕΟΧ στις κρατικές ενι-
σχύσεις στον τοµέα των αε-
ροπορικών µεταφορών [ΕΕ 
1994 C 350/5].  

Αυτές οι Κατευθυντήριες 
Γραµµές είχαν θεσπιστεί από 
την Επιτροπή το 1994 στο 
πλαίσιο της ελευθέρωσης της 
αγοράς υπηρεσιών αεροπορι-
κών µεταφορών, προκειµέ-
νου να εξασφαλιστούν ισότι-
µοι όροι ανταγωνισµού για 
τους αεροµεταφορείς.  

Την 07.04.2011 η Επιτροπή 
εγκαινίασε δηµόσια διαβού-
λευση για την αναθεώρηση 
των Κατευθυντηρίων Γραµ-
µών του 1994 και του 2005. 
Σκοπός της διαβούλευσης 
είναι να καλέσει τα κράτη 
µέλη, άλλους οργανισµούς 
και τα ενδιαφερόµενα µέρη 
να δώσουν την γνώµη τους 
ως προς την εφαρµογή των 
Κατευθυντήριων Γραµµών για 
τις αεροπορικές µεταφορές 
του 1994 και του 2005, κα-
θώς και τυχόν σχόλια και 
προτάσεις σχετικά µε την δη- 

 

µόσια χρηµατοδότηση αε-
ρολιµένων και αεροπορι-
κών εταιριών. 

Η προθεσµία για τις απα-
ντήσεις είναι η 7η  Ιουνίου 
2011.  

http://ec.europa.eu/
competition/
consulta-
tions/2011_aviation_guide
lines/index_en.html 
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δηµόσια διαβούλευση - σύ-
στηµα εµπορίας δικαιωµά-
των εκποµπών της ΕΕ  

Το 2005 θεσπίστηκε το σύ-
στηµα εµπορίας δικαιωµά-
των εκποµπής αερίων του 
θερµοκηπίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (ΣΕ∆Ε της ΕΕ) 
για την µείωση της εκπο-
µπής CO2 µε αποτελεσµατι-
κό, σε σχέση προς το κό-
στος, τρόπο και για την απο-
φυγή της αλλαγής του κλί-
µατος. Η Οδηγία 2009/29/
ΕΚ (Οδηγία ΣΕ∆Ε) βελτίωσε 
και επεξέτεινε το ΣΕ∆Ε 
(σύστηµα εµπορίας δικαιω-
µάτων εκποµπής) της ΕΕ 
στην τρίτη περίοδο εµπορί-
ας 2013-2020 (ΣΕ∆Ε-3). Το 
ΣΕ∆Ε-3 θα βασίζεται σε αυ-
στηρότερο και ενιαίο ανώτα-
το όριο για όλη την ΕΕ, η 
κατανοµή των δικαιωµάτων 
θα γίνεται σε πλήρως εναρ-
µονισµένη µεταβατική βάση 
σε όλη την ΕΕ και σταδιακά 
θα θεσπιστεί ο ευρύτερος 
πλειστηριασµός δικαιωµά-
των.  

Το 2008, κατά την διάρκεια 
της διαδικασίας έκδοσης 
της Οδηγίας ΣΕ∆Ε, η Επιτρο-
πή συµπλήρωσε την πρότα-
σή της στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο και το Συµβούλιο 
και ανέφερε, σε άτυπο 
έγγραφο, τις κατευθυντήρι-
ες αρχές για την χορήγηση 
οικονοµικής στήριξης για τις 
ενισχύσεις σε επιχειρήσεις 
υψηλής κατανάλωσης ενέρ-
γειας όσον αφορά το κόστος 
του CO2 στις τιµές ηλεκτρι-
κής ενέργειας (κρατικές 
ενισχύσεις για έµµεσες εκ-
ποµπές).  

Όσον αφορά τον έλεγχο  των 
κρατικών ενισχύσεων στο 
πλαίσιο της εφαρµογής του 
ΣΕ∆Ε της ΕΕ, στόχος τους 
είναι να εξασφαλιστεί, αφε-
νός, ότι τα µέτρα κρατικών 
ενισχύσεων θα έχουν ως  

αποτέλεσµα ένα υψηλότερο 
γενικό επίπεδο προστασίας 
του περιβάλλοντος (µείωση 
της εκποµπής αερίων θερ-
µοκηπίου) σε σχέση µε αυτό 
που θα είχε επιτευχθεί χω-
ρίς την ενίσχυση και, αφετέ-
ρου, ότι τα θετικά αποτελέ-
σµατα της ενίσχυσης θα 
υπερβαίνουν τα αρνητικά 
από άποψη στρεβλώσεων 
του ανταγωνισµού στην εσω-
τερική αγορά, και ταυτόχρο-
να θα αποτρέπουν τις υπε-
ραντισταθµίσεις και θα δια-
σφαλίσουν ισότιµους όρους 
ανταγωνισµού σε ολόκληρη 
την ΕΕ. 

Την 11.03.2011 η Επιτροπή 
εγκαινίασε δηµόσια διαβού-
λευση για τις κρατικές ενι-
σχύσεις στο πλαίσιο του τρο-
ποποιηµένου συστήµατος 
εµπορίας εκποµπών της ΕΕ. 
Σκοπός της διαβούλευσης 
είναι να κληθούν τα κράτη 
µέλη και οι ενδιαφερόµενοι 
να εκφράσουν τις απόψεις 
τους επί του θέµατος της 
οικονοµικής στήριξης για 
έµµεσες εκποµπές. Η δια-
βούλευση αποτελεί επίσης 
µέρος της αναλογικής αξιο-
λόγησης του αντικτύπου 
όσον αφορά το προαναφερ-
θέν µέτρο ενίσχυσης που θα 
περιληφθεί στις µελλοντικές 
κατευθυντήριες γραµµές για 
τις κρατικές ενισχύσεις που 
αφορούν το ΣΕ∆Ε της ΕΕ. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής θα 
αναλάβουν αυτή την αξιολό-
γηση του αντικτύπου σύµ-
φωνα µε τις εφαρµοστέες 
κατευθυντήριες γραµµές. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 
µελλοντικές Κατευθυντήριες 
Γραµµές για τις κρατικές 
ενισχύσεις που αφορούν στο 
ΣΕ∆Ε της ΕΕ θα περιλαµβά-
νουν επίσης διατάξεις σχετι-
κές µε άλλα µέτρα κρατικών 
ενισχύσεων που προβλέπο-
νται στην Οδηγία ΣΕ∆Ε,        

δηλαδή επενδυτικές ενι-
σχύσεις σε σταθµούς πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας υψηλής απόδοσης 
που έχουν πρόβλεψη CCS, 
ενισχύσεις για τη µεταβατι-
κή προαιρετική δωρεάν 
κατανοµή ποσοστώσεων 
για τον εκσυγχρονισµό της 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ορισµένα 
κράτη µέλη και ενισχύσεις 
για την εξαίρεση των µι-
κρών εγκαταστάσεων από 
το ΣΕ∆Ε της ΕΕ. Τα κράτη 
µέλη και οι λοιποί ενδιαφε-
ρόµενοι καλούνται να απα-
ντήσουν στο ερωτηµατολό-
γιο. Η προθεσµία απάντη-
σης είναι η 11.05.2011. Οι 
απαντήσεις θα πρέπει να 
σταλούν στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, European Com-
mission, DG COMP, State 
aid registry, 1049 Brus-
sels, µε τη µνεία «HT 582», 
κατά προτίµηση µέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου 
στη διεύθυνση 
Stateaidgreffe@ec.europa.
eu.  

Οι υπηρεσίες της Επιτρο-
πής σκοπεύουν να δηµο-
σιεύσουν τις απαντήσεις 
που θα δοθούν στο παρόν 
ερωτηµατολόγιο στον δι-
κτυακό τόπο:  

http://ec.europa.eu/
competition/
consulta-
tions/2011_questionnaire
_emissions_trading/
index_en.html 

http://ec.europa.eu/
competition/
consulta-
tions/2011_questionnaire
_emissions_trading/
questionnaire_el.pdf  
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Αύξηση προϋπολογισµού του καθεστώτος εγγυήσεων προς τις τρά-Αύξηση προϋπολογισµού του καθεστώτος εγγυήσεων προς τις τρά-Αύξηση προϋπολογισµού του καθεστώτος εγγυήσεων προς τις τρά-Αύξηση προϋπολογισµού του καθεστώτος εγγυήσεων προς τις τρά-
πεζες πεζες πεζες πεζες     

αύξηση προϋπολογισµού - 
τραπεζικός τοµέας - εγγυή-
σεις - χρηµατοπιστωτική 
κρίση 

Στις 4 Απριλίου 2011 η Επι-
τροπή ενέκρινε την αύξηση 
κατά 30 δισ. ευρώ του προ-
ϋπολογισµού του ελληνι-
κού καθεστώτος εγγυήσεων 
προς τον τραπεζικό τοµέα. 

Το µνηµόνιο σχετικά µε την 
τ ρ ί τ η  α ν α θ ε ώ ρ η σ η 
του προγράµµατος οικονο-
µικής προσαρµογής για 
την Ελλάδα ήδη προέβλεπε  
αυτήν την αύξηση. 

Το καθεστώς αποτελεί µέ-
ρος των µέτρων στήρι-
ξης για τα πιστωτικά ιδρύ-
µατα στην Ελλάδα, τα οποί-
α περιλαµβάνουν επίσης 
ένα καθεστώς ανακεφαλαι-
οποίησης και ένα καθεστώς 

οµολογιακού δανείου. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι 
η  τ ρ ο π ο π ο ί η σ η 
των µέτρων, που είχε εγκρι-
θεί αρχικά στις 19 Νοεµβρί-
ου 2008 και παρατάθη-
κε στις 18 Σεπτεµβρί-
ου 2009, 25 Ιανουαρί-
ου 2010, 30 Ιουνίου του 
2010  και 21 ∆εκεµβρί-
ου 2010, είναι σύµφωνη µε 
τις Ανακοινώσεις της για 
την αντιµετώπιση της χρη-
µα τοπ ισ τω τ ι κής  κρ ί -
σης. Ειδικότερα, τα τροποπ
οιηµένα µέτρα είναι περιο-
ρισµένης χρονικής διάρκει-
α ς  κ α ι  ε µ β έ λ ε ι α ς 
και απαιτούν επαρ-
κή ασφάλιστρα. Μπορούν, 
συνεπώς, να θεωρηθούν 
ω ς  κ α τ ά λ λ η λ ο  µ έ -
σο αντιµετώπισης της κρί-
σης, ενώ θα ενθαρρύνεται η 

η σταδιακή κατάργηση 
των έκτακτων µέτρων στήρι-
ξης. 

http://europa.eu/rapid/
middayExpressAction.do?
date=05/04/2011&directio
n=0&guiLanguage=en 

Παράταση του καθεστώτος Ν Παράταση του καθεστώτος Ν Παράταση του καθεστώτος Ν Παράταση του καθεστώτος Ν 304/09304/09304/09304/09     

Ν 304/09 - παράταση - ενι-
σχύσεις περιορισµένου 
ύψους 

Με την από 28.02.2011 
απόφαση της Επιτροπής 
(SA.32512) αποφασίστηκε  

η παράταση έως την 
31.12.2011 του ελληνικού 
καθεστώτος ενισχύσεων Ν 
304/09, το οποίο προβλέ-
πει την χορήγηση ενισχύσε-
ων περιορισµένου ύψους, 
βάσει του Προσωρινού 

Πλαισίου. 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:076:0003:0
006:EL:PDF 

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες Μεταποίηση στις νέες συνθήκες Μεταποίηση στις νέες συνθήκες Μεταποίηση στις νέες συνθήκες –––– Χ  Χ  Χ  Χ 417/10 417/10 417/10 417/10 και Χ και Χ και Χ και Χ 321/10321/10321/10321/10    

ΓΑΚ - ΜΜΕ - καθεστώς - 
µεταποίηση 

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµη-
χανίας του Υπουργείου Οι-
κονοµίας, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας θέσπισε, 
σύµφωνα µε τον Γενικό Α-
παλλακτικό Κανονισµό και 
τον Ν. 3614/2007, το κα-
θ ε σ τώς  ε ν ι σ χ ύ σ εων 
«Μεταποίηση στις νέες συν-
θήκες», που απευθύνεται 
σε ΜΜΕ δραστηριοποιούµε-
νες στους κλάδους της µε-
ταποίησης, παροχής νερού,  

επεξεργασίας λυµάτων, 
διαχείρισης αποβλήτων 
κ.λπ. Η διάρκεια ισχύος του 
καθεστώτος είναι από την  
15.07.2010 έως την 
31.12.2013 και η ένταση 
της ενίσχυσης κυµαίνεται 
µεταξύ 20% και 45%. 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:078:0022:0
027:EL:PDF 

 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:078:0007:0
011:EL:PDF 

http://www.ggb.gr/ 



 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 2/2011 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης –––– Μάιος  Μάιος  Μάιος  Μάιος 2011201120112011    

επιτόκια - ανάκτηση - Μάιος  

Την 28.04.2011 η Επιτροπή 
δηµοσίευσε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα ΕΕ [ΕΕ 2011 C 
125/4]    τα τρέχοντα επιτόκι-
α ανάκτησης και τα επιτόκι-
α αναφοράς / προεξόφλη-
σης κρατικών ενισχύσεων 
για τα 27 κράτη µέλη που 
ισχύουν από την 1η Μαΐου 

2011. Ειδικά για την Ελλά-
δα τα τρέχοντα επιτόκια 
ανέρχονται σε ποσοστό 
1,73%.  

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:125:0004:0
004:EL:PDF 

 

Εθνικά µέτρα κατά την διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσηςΕθνικά µέτρα κατά την διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσηςΕθνικά µέτρα κατά την διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσηςΕθνικά µέτρα κατά την διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης     

χρηµατοπιστωτική κρίση - 
εθνικά µέτρα - Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

Την 05.04.2011 δηµοσιεύ-
θηκε στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής κατάλογος µε τα 
µέτρα που έχουν λάβει τα 

κράτη µέλη και έχουν εγκρι-
θεί από την Επιτροπή κατά 
την διάρκεια της χρηµατο-
πιστωτικής και οικονοµικής 
κρίσης. Ο κατάλογος είναι 
ενηµερωµένος έως την 
31.03.2011. 

http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
r e f e r -
ence=MEMO/11/122&for
mat=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en 

Πρόσφατη νοµολογία ∆ΕΕ και Γε∆ΕΕ για κρατικές ενισχύσεις Πρόσφατη νοµολογία ∆ΕΕ και Γε∆ΕΕ για κρατικές ενισχύσεις Πρόσφατη νοµολογία ∆ΕΕ και Γε∆ΕΕ για κρατικές ενισχύσεις Πρόσφατη νοµολογία ∆ΕΕ και Γε∆ΕΕ για κρατικές ενισχύσεις     

την ενίσχυση συµβατή µε 
την κοινή αγορά – προσφυ-
γή ακυρώσεως – έλλειψη 
εννόµου συµφέροντος – 
απαράδεκτο – έννοια της 
επιχείρησης – έννοια της 
οικονοµικής δραστηριότη-
τας – αερολιµενική υποδο-
µή 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Η κατασκευή αερολιµενι-
κών υποδοµών συνιστά οι-
κονοµική δραστηριότητα 
άµεσα συνδεόµενη µε τις 
αερολιµενικές υπηρεσίες 
και, άρα, όποιος την ασκεί 
λογίζεται ως επιχείρηση  

κατά την έννοια του 
άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ 

Γε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ Τ----443/08 443/08 443/08 443/08 και Τκαι Τκαι Τκαι Τ----
455/08, 24.03.2011, 455/08, 24.03.2011, 455/08, 24.03.2011, 455/08, 24.03.2011, 
Freistaat Sachsen, Land Freistaat Sachsen, Land Freistaat Sachsen, Land Freistaat Sachsen, Land 
SachsenSachsenSachsenSachsen----Anhalt Anhalt Anhalt Anhalt και  και  και  και  Mit-Mit-Mit-Mit-
teldeutsche Flughafen AG teldeutsche Flughafen AG teldeutsche Flughafen AG teldeutsche Flughafen AG 
(MF), Flughafen Leipzig(MF), Flughafen Leipzig(MF), Flughafen Leipzig(MF), Flughafen Leipzig----
Hal le GmbH (FLH)/Hal le GmbH (FLH)/Hal le GmbH (FLH)/Hal le GmbH (FLH)/
Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή     

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατικές ενισχύσεις – ενί-
σχυση υπέρ του αεροδροµί-
ου της Λειψίας-Halle – χρη-
µατοδότηση των επενδύσε-
ων για την κατασκευή του 
νέου νότιου διαδρόµου απο-
γειώσεως και προσγειώσε-
ως – απόφαση κηρύττουσα  



  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

   

Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ ∆ Ε Ο ∆Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ ∆ Ε Ο ∆Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ ∆ Ε Ο ∆Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ ∆ Ε Ο ∆Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ ∆ Ε Ο ∆Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ ∆ Ε Ο ∆Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ ∆ Ε Ο ∆Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ ∆ Ε Ο ∆Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ ∆ Ε Ο ∆Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ ∆ Ε Ο ∆Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ ∆ Ε Ο ∆Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Κ ∆ Ε Ο ∆             

∆ η µ ό σ ι ε ς  Σ υ µ β ά σ ε ι ς  ∆ η µ ό σ ι ε ς  Σ υ µ β ά σ ε ι ς  ∆ η µ ό σ ι ε ς  Σ υ µ β ά σ ε ι ς  ∆ η µ ό σ ι ε ς  Σ υ µ β ά σ ε ι ς  ----         
Κ ρ α τ ι κ έ ς  Ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ςΚ ρα τ ι κ έ ς  Ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ςΚ ρα τ ι κ έ ς  Ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ςΚ ρα τ ι κ έ ς  Ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς     

                                                                             αγορά αγορά αγορά αγορά    

 

 

 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 
2/2010 2/2010 2/2010 2/2010 και 3/2010 3/2010 3/2010 3/2010 της νο-
µικής επιθεώρησης ∆ηΣΚΕ & 
αγορά, µε πλούσια ύλη σε 
θεµατικές του δηµόσιου οι-
κονοµικού δικαίου.  

Η ∆ηΣΚΕ & αγορά κυκλοφο-
ρεί πλέον και σε ηλεκτρονική 
µορφή στην διεύθυνση:  
http://www.diske.gr/  

ε λ λη ν ι κή  ε π ι θ εώρηση  ε λ λη ν ι κή  ε π ι θ εώρηση  ε λ λη ν ι κή  ε π ι θ εώρηση  ε λ λη ν ι κή  ε π ι θ εώρηση      
ε υ ρωπα ϊ κο ύ  δ ι κ α ί ο υε υρωπα ϊ κο ύ  δ ι κ α ί ο υε υρωπα ϊ κο ύ  δ ι κ α ί ο υε υρωπα ϊ κο ύ  δ ι κ α ί ο υ     

revue revue revue revue helléniquehelléniquehelléniquehellénique de droit  de droit  de droit  de droit européeneuropéeneuropéeneuropéen        

Η ΕΕΕυρ∆, που εκδίδεται από 
το Κ∆ΕΟ∆ και τον ∆.Σ.Θ., ιδρύ-
θηκε το 1981. Εκδίδεται στα 
ελληνικά και η θεµατική της 
αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό 
∆ίκαιο, και ιδίως σε θέµατα 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
προστασίας των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου, διεθνούς οικο-
νοµικού δικαίου, δηµοσίου 
διεθνούς δικαίου και ιδιωτι-
κού διεθνούς δικαίου. Η θε-
µατική των προσεχών τευχών 
της ΕΕΕυρ∆ θα είναι αφιερω-
µένη στην Συνθήκη της Λισα-
βόνας. 


