
χορήγηση ενισχύσεων για 
την άρση σοβαρής διαταρα-
χής της οικονοµίας κράτους 
µέλους. 

Η απόφαση θα δηµοσιευθεί 
µε τον αριθµό Ν 308/2009 
στο Μητρώο κρατικών ενι-
σχύσεων στον δικτυακό τόπο 
της Γ∆ Ανταγωνισµού.  

 

καθεστώς ενισχύσεων - εγ-

γυήσεις - χρηµατοπιστωτική 

κρίση 

Την 03.06.2009 η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή ενέκρινε ένα 
ελληνικό καθεστώς ενισχύσε-
ων που απευθύνεται σε επι-
χειρήσεις που αντιµετωπί-
ζουν οικονοµικές δυσκολίες 
εξαιτίας της πιστωτικής στε-
νότητας στην τρέχουσα οικο-
νοµική κρίση. Το καθεστώς 
επιτρέπει στις αρχές να χο-
ρηγούν ενισχύσεις υπό µορ-
φή επιδοτούµενων εγγυήσε-
ων για επενδυτικά δάνεια και 
δάνεια κεφαλαίων κίνησης 
που θα συναφθούν πριν από 
την 31η ∆εκεµβρίου 2010. 

Το καθεστώς ανταποκρίνεται 
στα κριτήρια του Προσωρι-
νού Πλαισίου της Επιτροπής 
για τα µέτρα κρατικών ενι-
σχύσεων που στηρίζουν την 
πρόσβαση σε χρηµατοδότη-
ση κατά την τρέχουσα χρη-
µατοπιστωτική και οικονοµι-
κή κρίση, όπως τροποποιήθη-
κε την 25η Φεβρουαρίου 
2009, δεδοµένου ότι περιορί-
ζεται χρονικά, τηρεί τα σχετι-
κά κατώφλια και αφορά µό-
νον επιχειρήσεις που δεν 
αντιµετώπιζαν δυσχέρειες 
προ της 1ης Ιουλίου 2008. 
Συνεπώς, το καθεστώς είναι 
συµβατό µε το άρθρο 87 
παρ. 3 στοιχείο β’ της 
ΣυνθΕΚ, που επιτρέπει την 

Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις λόγω Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις λόγω Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις λόγω Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις λόγω 
της χρηµατοπιστωτικής κρίσης (εγγύηση δανείων)της χρηµατοπιστωτικής κρίσης (εγγύηση δανείων)της χρηµατοπιστωτικής κρίσης (εγγύηση δανείων)της χρηµατοπιστωτικής κρίσης (εγγύηση δανείων)    

καθεστώς ενισχύσεων - χρη-

µατοπιστωτική κρίση - µειω-

µένα επιτόκια    

Η Επιτροπή την 03.06.2009 
ενέκρινε, βάσει του άρθρου 
87 παρ. 3 στοιχείο β’ της 
ΣυνθΕΚ, ελληνικό καθεστώς 
ενισχύσεων που απευθύνεται 
σε επιχειρήσεις που αντιµε-
τωπίζουν οικονοµικές δυσκο-
λίες εξαιτίας της πιστωτικής 
στενότητας στην τρέχουσα 
οικονοµική κρίση. Το µέτρο 
επιτρέπει στις εθνικές αρχές 
να χορηγούν ενισχύσεις υπό 

µορφή µειωµένων επιτοκίων 
για δάνεια που θα συναφ-
θούν έως την 31η  ∆εκεµβρί-
ου 2010. Το καθεστώς αντα-
ποκρίνεται στα κριτήρια του 
Προσωρινού Πλαισίου της 
Επιτροπής για τα µέτρα κρα-
τικών ενισχύσεων, που παρέ-
χει στα κράτη µέλη πρόσθε-
τες δυνατότητες για να διευ-
κολυνθεί η πρόσβαση σε 
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο 
της τρέχουσας οικονοµικής 
και χρηµατοπιστωτικής κρί-
σης. Το καθεστώς περιορίζε-

ται χρονικά και αφορά µόνον 
επιχειρήσεις που δεν αντιµε-
τώπιζαν δυσχέρειες προ της 
1ης Ιουλίου 2008. Αποτελεί 
µέρος ενός ευρύτερου συνό-
λου µέτρων τα οποία λαµβά-
νει η Ελλάδα βάσει του Προ-
σωρινού Πλαισίου. 

Η απόφαση θα διατίθεται µε 
τον αριθµό N 309/2009 στο 
Μητρώο κρατικών ενισχύσε-
ων στον δικτυακό τόπο της Γ∆ 
Ανταγωνισµού.  

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών 
ενισχύσεων - Τεύχος 3/2009 

3/2009                         3/2009                         3/2009                         3/2009                         ΜάιοςΜάιοςΜάιοςΜάιος----Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος 2009200920092009    

Σύνταξη: Ε. Μουαµελετζή, ∆Ν, ∆ικηγόρος, ∆ιευθύντρια Ερευνών Κ∆ΕΟ∆, Συντονίστρια ΜοΚΕ 
Επιµέλεια ύλης: Αικ. ∆. Σγουρίδου, Α. Πετσέτας, ∆ικηγόροι, Στελέχη ΜοΚΕ 

    

• Ελληνικές ενισχύσεις σε Ελληνικές ενισχύσεις σε Ελληνικές ενισχύσεις σε Ελληνικές ενισχύσεις σε 

επιχειρήσεις λόγω της επιχειρήσεις λόγω της επιχειρήσεις λόγω της επιχειρήσεις λόγω της 
χρηµατοπιστωτικής κρί-χρηµατοπιστωτικής κρί-χρηµατοπιστωτικής κρί-χρηµατοπιστωτικής κρί-
σηςσηςσηςσης    

• Ενισχύσεις σε Έλληνες Ενισχύσεις σε Έλληνες Ενισχύσεις σε Έλληνες Ενισχύσεις σε Έλληνες 

αγρότες για την αντι-αγρότες για την αντι-αγρότες για την αντι-αγρότες για την αντι-
στάθµιση ζηµιών από στάθµιση ζηµιών από στάθµιση ζηµιών από στάθµιση ζηµιών από 
πυρκαγιές, θεοµηνίες και πυρκαγιές, θεοµηνίες και πυρκαγιές, θεοµηνίες και πυρκαγιές, θεοµηνίες και 
για πρόωρη συνταξιοδό-για πρόωρη συνταξιοδό-για πρόωρη συνταξιοδό-για πρόωρη συνταξιοδό-
τηση τηση τηση τηση     

• ∆ηµόσια διαβούλευση ∆ηµόσια διαβούλευση ∆ηµόσια διαβούλευση ∆ηµόσια διαβούλευση 

για τα ευρυζωνικά δίκτυα για τα ευρυζωνικά δίκτυα για τα ευρυζωνικά δίκτυα για τα ευρυζωνικά δίκτυα 
και για την βιοµηχανία και για την βιοµηχανία και για την βιοµηχανία και για την βιοµηχανία 
άνθρακαάνθρακαάνθρακαάνθρακα    

• ∆ηµόσια διαβούλευση ∆ηµόσια διαβούλευση ∆ηµόσια διαβούλευση ∆ηµόσια διαβούλευση 

για την οικονοµική αξιο-για την οικονοµική αξιο-για την οικονοµική αξιο-για την οικονοµική αξιο-
λόγηση του συµβιβάσι-λόγηση του συµβιβάσι-λόγηση του συµβιβάσι-λόγηση του συµβιβάσι-
µου των κρατικών ενισχύ-µου των κρατικών ενισχύ-µου των κρατικών ενισχύ-µου των κρατικών ενισχύ-
σεων σεων σεων σεων     

• Κατευθύνσεις για την Κατευθύνσεις για την Κατευθύνσεις για την Κατευθύνσεις για την 

εκτίµηση ενισχύσεων για εκτίµηση ενισχύσεων για εκτίµηση ενισχύσεων για εκτίµηση ενισχύσεων για 
επαγγελµατική επαγγελµατική επαγγελµατική επαγγελµατική 
κατάρτιση και για κατάρτιση και για κατάρτιση και για κατάρτιση και για 
εργαζοµένους σε εργαζοµένους σε εργαζοµένους σε εργαζοµένους σε 
µειονεκτική θέση ή µε µειονεκτική θέση ή µε µειονεκτική θέση ή µε µειονεκτική θέση ή µε 
αναπηρίααναπηρίααναπηρίααναπηρία    

• Τρέχοντα επιτόκια Τρέχοντα επιτόκια Τρέχοντα επιτόκια Τρέχοντα επιτόκια 

ανάκτησης παράνοµων ανάκτησης παράνοµων ανάκτησης παράνοµων ανάκτησης παράνοµων 
ενισχύσεωνενισχύσεωνενισχύσεωνενισχύσεων    

• Νέοι Κανονισµοί Νέοι Κανονισµοί Νέοι Κανονισµοί Νέοι Κανονισµοί 

396/2009396/2009396/2009396/2009 &  &  &  & 397/2009 397/2009 397/2009 397/2009 
για  τα διαρθρωτικά για  τα διαρθρωτικά για  τα διαρθρωτικά για  τα διαρθρωτικά 
ταµείαταµείαταµείαταµεία    

• Ανακοίνωση για τις ενι-Ανακοίνωση για τις ενι-Ανακοίνωση για τις ενι-Ανακοίνωση για τις ενι-

σχύσεις στις εταιρίες σχύσεις στις εταιρίες σχύσεις στις εταιρίες σχύσεις στις εταιρίες 
διαχείρισης πλοίωνδιαχείρισης πλοίωνδιαχείρισης πλοίωνδιαχείρισης πλοίων    

• Πρόσφατη νοµολογία Πρόσφατη νοµολογία Πρόσφατη νοµολογία Πρόσφατη νοµολογία 

∆ΕΚ∆ΕΚ∆ΕΚ∆ΕΚ----ΠΕΚΠΕΚΠΕΚΠΕΚ    

• Σεµινάρια κρατικών ενι-Σεµινάρια κρατικών ενι-Σεµινάρια κρατικών ενι-Σεµινάρια κρατικών ενι-

σχύσεων σχύσεων σχύσεων σχύσεων     

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων σε ε-Εγκρίθηκε από την Επιτροπή ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων σε ε-Εγκρίθηκε από την Επιτροπή ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων σε ε-Εγκρίθηκε από την Επιτροπή ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων σε ε-
πιχειρήσεις µε οικονοµικές δυσκολίες (µειωµένα επιτόκια δανείων)πιχειρήσεις µε οικονοµικές δυσκολίες (µειωµένα επιτόκια δανείων)πιχειρήσεις µε οικονοµικές δυσκολίες (µειωµένα επιτόκια δανείων)πιχειρήσεις µε οικονοµικές δυσκολίες (µειωµένα επιτόκια δανείων)    



Εγκρίθηκαν ενισχύσεις σε Έλληνες αγρότες για θεοµηνίες Εγκρίθηκαν ενισχύσεις σε Έλληνες αγρότες για θεοµηνίες Εγκρίθηκαν ενισχύσεις σε Έλληνες αγρότες για θεοµηνίες Εγκρίθηκαν ενισχύσεις σε Έλληνες αγρότες για θεοµηνίες     

καθεστώς ενισχύσεων - γε-
ωργία - θεοµηνίες - Ν 
414/07 - Ν 376/08 - 
Kατευθυντήριες Γραµµές για 
τις κρατικές ενισχύσεις στον 
τοµέα της γεωργίας και της 

δασοκοµίας    

Την 11.05.2009 η Επιτροπή 
αποφάσισε να εγκρίνει το 
κοινοποιηθέν από τις ελληνι-
κές αρχές καθεστώς ενισχύ-
σεων προς τους Έλληνες 
γεωργούς, των οποίων οι 
εκµεταλλεύσεις ζηµιώθηκαν 
από θεοµηνίες (πληµµύρες, 
κατολισθήσεις) και δυσµε-
νείς καιρικές συνθήκες 
(ανεµοθύελλα, υπερβολική 
βροχόπτωση, χαλάζι, παγε-
τό, χιονόπτωση, χιονοθύελ-
λα) κατά την χρονική περίο-
δο Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2008 (N 376/08). Το καθε-
στώς αυτό διέπεται από  τις 

διατάξεις του προγράµµατος 
αποζηµίωσης, το οποίο εγκρί-
θηκε από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο της κρατικής ενίσχυ-
σης αριθ. N 414/07. Κοινο-
ποιήθηκε δε επειδή το σηµείο 
128 των κοινοτικών Κατευθυ-
ντήριων Γραµµών για τις κρα-
τικές ενισχύσεις στον τοµέα 
της γεωργίας και της δασοκο-
µίας 2007-2013 προβλέπει 
την κοινοποίηση µετεωρολογι-
κών στοιχείων, ώστε να µπο-
ρεί να ελέγχεται η ύπαρξη 
δυσµενών καιρικών συνθη-
κών. Συγκεκριµένα, η Επιτρο-
πή έκρινε ότι οι ενισχύσεις 
που προβλέπει το κοινοποιη-
θέν καθεστώς πληρούν τους 
όρους του προγράµµατος 
αποζηµιώσεων το οποίο έχει 
ήδη εγκριθεί, ως καθεστώς 
ενισχύσεων για την καταβολή 
αποζηµιώσεων λόγω θεοµη-
νιών, και κατά συνέπεια  εµπί- 

πτουν: α) στην εξαίρεση 
που προβλέπει το άρθρο 
87 παρ. 2 στοιχείο β’ της 
ΣυνθΕΚ, όταν αφορούν 
την αντιστάθµιση των α-
πωλειών που οφείλονται 
σε φυσικές καταστροφές 
και β) στην εξαίρεση που 
προβλέπει το άρθρο 87 
παρ. 3 στοιχείο γ’ της 
ΣυνθΕΚ, όταν αφορούν 
την αντιστάθµιση των α-
πωλειών που οφείλονται 
σε δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες που θεωρούνται 
παρόµοιες µε φυσικές 
καταστροφές.  
Το πλήρες κείµενο της 
απόφασης της Επιτροπής 
δεν έχει δηµοσιευθεί ακό-
µα στην επίσηµη ιστοσελί-
δα της Επιτροπής. 

Σελίδα 2 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2009 

Ενισχύσεις σε 

Έλληνες αγρότες για 

θεοµηνίες - Ν 

376/08 

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή το ελληνικό µέτρο Εγκρίθηκε από την Επιτροπή το ελληνικό µέτρο Εγκρίθηκε από την Επιτροπή το ελληνικό µέτρο Εγκρίθηκε από την Επιτροπή το ελληνικό µέτρο ««««Πρόωρη Συνταξιο-Πρόωρη Συνταξιο-Πρόωρη Συνταξιο-Πρόωρη Συνταξιο-
δότηση Αγροτώνδότηση Αγροτώνδότηση Αγροτώνδότηση Αγροτών»»»»        

καθεστώς ενισχύσεων - πρόω-
ρη συνταξιοδότηση αγροτών ----    
Υπουργείο Οικονοµίας 

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή, 
βάσει του άρθρου 8 του Κα-
νονισµού 1857/2006, ελληνι-
κό καθεστώς ενισχύσεων 
προς πρόωρα συνταξιοδοτη-
θέντες αγρότες (ΧΑ 
418/2008). Το καθεστώς  
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση 
των ηλικιωµένων γεωργών να 
αποχωρήσουν από την ενεργό 
επαγγελµατική δραστηριότη-
τα µε στόχους:  

- την διαρθρωτική βελτίωση 
των εκµεταλλεύσεών τους, 
κυρίως µέσω της εγκατάστα-
σης νέων γεωργών και της 
βελτίωσης του µεγέθους τους  

- την διασφάλιση ενός ελαχί-
στου οικογενειακού εισοδή-
µατος στον αποχωρούντα.  

 

Ο προϋπολογισµός του καθε-
στώτος ανέρχεται στα 170       
εκατ. Ευρώ για την πληρωµή 
των δικαιούχων της Πρόωρης 
Συνταξιοδότησης που εντάχθη-
καν στην 2η και 3η Προγραµ-
µατική Περίοδο στο Μέτρο της 
Πρόωρης Συνταξιοδότησης 
Αγροτών και έπαψε να είναι 
συγχρηµατοδοτούµενο από την 
Ε.Ε., ενώ το ύψος της χορηγού-
µενης µηνιαίας αποζηµίωσης 
στους ενταχθέντες στο µέτρο 
της Πρόωρης Συνταξιοδότησης 
των αγροτών είναι ενιαίο και 
ανέρχεται σε:  

- 311,07 ευρώ (γενική περίπτω-
ση)  

- 366,83 ευρώ:  (α) για τις εκ-
µεταλλεύσεις που ευρίσκονται 
στις παραµεθόριες περιοχές 
και (β) όταν αυτός που θα δια-
δεχθεί τον πρόωρα συνταξιο- 

δοτηθέντα γεωργό είναι 
ηλικίας 20-30 ετών. Περισ-
σότερες πληροφορίες για 
το Πρόγραµµα στις ιστοσε-
λίδες: www.minagric.gr και 
www.agrotikianaptixi.gr. 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:124:0002:0
007:EL:PDF 



Σελίδα 3 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2009 

 

Ενισχύσεις για την 

αντιστάθµιση ζηµιών 

από πυρκαγιές - Ν 

89/09 

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή το ελληνικό πρόγραµµα κρατικών Εγκρίθηκε από την Επιτροπή το ελληνικό πρόγραµµα κρατικών Εγκρίθηκε από την Επιτροπή το ελληνικό πρόγραµµα κρατικών Εγκρίθηκε από την Επιτροπή το ελληνικό πρόγραµµα κρατικών 
οικονοµικών ενισχύσεων για την αντιστάθµιση ζηµιών από οικονοµικών ενισχύσεων για την αντιστάθµιση ζηµιών από οικονοµικών ενισχύσεων για την αντιστάθµιση ζηµιών από οικονοµικών ενισχύσεων για την αντιστάθµιση ζηµιών από 
πυρκαγιές έτους πυρκαγιές έτους πυρκαγιές έτους πυρκαγιές έτους 2008 2008 2008 2008     

καθεστώς ενισχύσεων - πυρ-

καγιές - Υπουργείο Αγροτι-

κής Ανάπτυξης - κτηνοτροφί-

α 

Το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης κοινοποίησε στην 
Επιτροπή σχέδιο Y.A. µε θέ-
µα: «Μέτρα υπέρ των παρα-
γωγών της χώρας που οι 
γεωργοκτηνοτροφικές τους 
εκµεταλλεύσεις ζηµιώθηκαν 
από πυρκαγιές κατά το έτος 
2008». Σκοπός του προ-
γράµµατος είναι η χορήγηση 

αποζηµιώσεων για βλάβες 
που προκλήθηκαν σε µέσα 
γεωργικής παραγωγής από 
έκτακτα συµβάντα. ∆ικαι-
ούχοι των ενισχύσεων είναι 
οι παραγωγοί, το επίπεδο 
ζηµιών των οποίων ανήλθε 
σε κατώτατο όριο 30%, η 
δε ένταση των ενισχύσεων 
θα εξαρτάται από την φύ-
ση του ζηµιωθέντος αντι-
κειµένου και θα κυµαίνεται 
µεταξύ 50%-80%. Ο συνο-
λικός προϋπολογισµός  του  

καθεστώτος ανέρχεται στα 
30.000.000 ευρώ και η 
διάρκειά του είναι από την 
01.05.2009 έως την 
31.12.2012. Η Επιτροπή 
την 04.05.2009 αποφάσι-
σε να εγκρίνει το ανωτέρω 
καθεστώς βάσει των 
άρθρων 87 και 88 της 
ΣυνθΕΚ.  

∆ηµόσια διαβούλευση για τα ευρυζωνικά δίκτυα∆ηµόσια διαβούλευση για τα ευρυζωνικά δίκτυα∆ηµόσια διαβούλευση για τα ευρυζωνικά δίκτυα∆ηµόσια διαβούλευση για τα ευρυζωνικά δίκτυα    

αφορά στην δηµόσια χρη-
µατοδότηση των πολύ υ-
ψηλών ταχυτήτων, τα λε-
γόµενα «δίκτυα πρόσβα-
σης επόµενης γενιάς». Τα 
κράτη µέλη και τα ενδια-
φερόµενα µέρη κλήθηκαν 
να υποβάλουν τις απόψεις 
τους σχετικά µε το προτει-
νόµενο κείµενο µέχρι την 
22α Ιουνίου 2009. Βάσει 

 

δηµόσια διαβούλευση - ευ-

ρυζωνικά δίκτυα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δη-
µοσίευσε, προς δηµόσια 
διαβούλευση, σχέδιο Κατευ-
θυντηρίων Γραµµών για την 
εφαρµογή των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις για 
την δηµόσια χρηµατοδότηση 
των ευρυζωνικών δικτύων.  

Το βασικό θέµα συζήτησης  

των παρατηρήσεων που θα 
λάβει, η Επιτροπή προτίθε-
ται να εκδώσει τις Κατευθυ-
ντήριες Γραµµές το αργότε-
ρο στα τέλη του έτους. 

Το σχέδιο Κατευθυντήριων 
Γραµµών είναι διαθέσιµο 
στην διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/comm/
c ompet i t i on /s ta te_a i d /
reform/reform.cfm 

∆ηµόσια διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις στην βιοµη-∆ηµόσια διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις στην βιοµη-∆ηµόσια διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις στην βιοµη-∆ηµόσια διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις στην βιοµη-
χανία του άνθρακαχανία του άνθρακαχανία του άνθρακαχανία του άνθρακα    

δηµόσια διαβούλευση - βιο-

µηχανία άνθρακα - Κανονι-

σµός (ΕΚ) 1407/2002 

Η ισχύς του Κανονισµού (ΕΚ) 
1407/2002 σχετικά µε τις 
κρατικές ενισχύσεις προς 
την βιοµηχανία άνθρακα 
λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 
2010. Από την ηµεροµηνία 
αυτή, ελλείψει νέων τοµεα-
κών κανόνων, οι ενισχύσεις 
στην βιοµηχανία άνθρακα 
θα πρέπει να διέπονται από 
τους γενικούς κανόνες της 
ΣυνθΕΚ για τις κρατικές ενι-
σχύσεις.  Ενόψει τούτων, η  

υποβάλουν τις απόψεις 
τους έως την 15η Ιουλίου 
2009.  

Το κείµενο διαβούλευσης 
είναι διαθέσιµο στην διεύ-
θυνση:  

h t t p : / /ec . eu r opa . eu /
energy/coal/consultations/
doc/2009_07_15_consulta
tion_paper.pdf 

Επιτροπή εγκαινίασε δηµό-
σια διαβούλευση µε τους 
ενδιαφερόµενους φορείς, 
προκειµένου να διαπιστώ-
σει αν υπάρχουν λόγοι που 
συνηγορούν για την διατή-
ρηση ή την θέσπιση ειδι-
κών τοµεακών κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις για 
τη βιοµηχανία εξόρυξης 
άνθρακα για την περίοδο 
που αρχίζει αµέσως µετά 
την λήξη του Κανονισµού 
(ΕΚ) 1407/2002.  Τα κρά-
τη µέλη και τα ενδιαφερό-
µενα µέρη  µπορούν να  



Επιτροπή - συµβατότητα ενι-

σχύσεων - εργαζόµενοι σε 

µειονεκτική θέση - εργαζόµε-

νοι µε αναπηρία - Γενικός Α-

παλλακτικός Κανονισµός 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε δύο έγγραφα κατευθύν-
σεων που καθορίζουν τα κρι-
τήρια για την εµπεριστατωµέ-
νη εκτίµηση των µεγάλων πο-
σών ενισχύσεων που χορηγού-
νται για την επαγγελµατική 
εκπαίδευση και για τους ερ-
γαζόµενους σε µειονεκτική 
θέση ή µε αναπηρία. Τα εν 
λόγω έγγραφα περιγράφουν 
το είδος των πληροφοριών 
που ζητεί η Επιτροπή για την 
αξιολόγηση και τη µέθοδο 
αξιολόγησης που εφαρµόζε-
ται, η οποία βασίζεται στην 
στάθµιση των θετικών και 
αρνητικών επιπτώσεων της 
ενίσχυσης. Τα κριτήρια αυτά 
είναι σύµφωνα µε την αναλυ-
τική οικονοµική προσέγγιση 
·που εφαρµόζει η Επιτροπή 
για την ανάλυση των κρατι-
κών ενισχύσεων, η οποία βα-
σίζεται στις αρχές που καθο-
ρίζονται στο σχέδιο δράσης 
στον τοµέα των κρατικών ενι-
σχύσεων και αποτελούν µέ-
ρος των προσπαθειών που 
καταβάλλει η Επιτροπή για να 
διευκρινίσει και να απλου-
στεύσει τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις. Ο ΓΑΚ 
επιτρέπει στα κράτη µέλη να  

χορηγούν πολλές ενισχύσεις, 
ιδίως για την επαγγελµατική 
κατάρτιση και την απασχό-
ληση των εργαζοµένων σε 
µειονεκτική θέση ή µε ανα-
πηρία, χωρίς προηγούµενη 
κοινοποίηση στην Επιτροπή. 
Ωστόσο, διάφορα µεµονωµέ-
να µέτρα που συνίστανται σε 
µεγάλα ποσά ενισχύσεων 
µπορούν να συνεπάγονται 
µεγαλύτερο κίνδυνο στρέ-
βλωσης του ανταγωνισµού. 
Εποµένως, όσον αφορά τα 
µέτρα αυτά, εξακολουθεί να 
είναι αναγκαία η κοινοποίη-
ση, ούτως ώστε να αξιολο-
γείται κατά πόσον οι θετικές 
επιπτώσεις αντισταθµίζουν 
τις αρνητικές. Ο ΓΑΚ ορίζει 
το όριο κοινοποίησης σε 2 
εκατ. ευρώ για τα σχέδια 
ενίσχυσης της επαγγελµατι-
κής κατάρτισης, ενώ το όριο 
αυτό καθορίζεται σε 5 εκατ. 
ευρώ ετησίως ανά επιχείρη-
ση για την απασχόληση των 
εργαζοµένων σε µειονεκτική 
θέση. 

Τα έγγραφα κατευθύνσεων 
σχετικά µε τις ενισχύσεις 
επαγγελµατικής κατάρτισης 
και τις ενισχύσεις απασχόλη-
σης καθορίζουν τα κριτήρια 
που θα χρησιµοποιήσει η 
Επιτροπή για να αξιολογήσει 
την συµβατότητα των µέ-
τρων που κοινοποιούνται 
µεµονωµένα.  Ειδικότερα, τα 

εν λόγω έγγραφα παρέχουν 
κατευθύνσεις για το είδος 
των πληροφοριών που ζητεί 
η Επιτροπή και για τη µέθο-
δο αξιολόγησης που θα 
ακολουθήσει. Τα κριτήρια 
βασίζονται στις αρχές του 
σχεδίου δράσης της Επιτρο-
πής στον τοµέα των κρατι-
κών ενισχύσεων, ιδίως στο 
κριτήριο στάθµισης των 
θετικών επιπτώσεων που 
προκύπτουν από τις ενισχύ-
σεις µε τις αρνητικές επι-
πτώσεις που συνεπάγεται η 
δυνητική στρέβλωση του 
ανταγωνισµού. Βάσει αυ-
τών, η Επιτροπή θα αξιολο-
γεί σφαιρικά την εκάστοτε 
ενίσχυση για να αποφασίσει 
αν είναι δυνατό να εγκριθεί 
στο σύνολό της.  

Τα κείµενα δεν έχουν δηµο-
σιευθεί ακόµα στην Επίση-
µη Εφηµερίδα ΕΕ και είναι 
διαθέσιµα, προς το παρόν 
µόνο στην αγγλική, γαλλική 
και γερµανική γλώσσα, στην 
ιστοσελίδα της Γ∆ Ανταγωνι-
σµού.  

 

Κατευθύνσε ις  γ ια  την εκτ ίµηση εν ισχύσεων γ ια  Κατευθύνσε ις  γ ια  την εκτ ίµηση εν ισχύσεων γ ια  Κατευθύνσε ις  γ ια  την εκτ ίµηση εν ισχύσεων γ ια  Κατευθύνσε ις  γ ια  την εκτ ίµηση εν ισχύσεων γ ια  
επαγγελµατ ική εκπαίδευση κα ι  γ ια  εργαζοµένους σε επαγγελµατ ική εκπαίδευση κα ι  γ ια  εργαζοµένους σε επαγγελµατ ική εκπαίδευση κα ι  γ ια  εργαζοµένους σε επαγγελµατ ική εκπαίδευση κα ι  γ ια  εργαζοµένους σε 
µε ιονεκτική θέση ή  µε αναπηρ ία µε ιονεκτική θέση ή  µε αναπηρ ία µε ιονεκτική θέση ή  µε αναπηρ ία µε ιονεκτική θέση ή  µε αναπηρ ία     

Σελίδα 4 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2009 

Επαγγελµατ ική 

εκπαίδευση και  

εργαζόµενοι  σε  

µε ιονεκτική 

θέση ή  µε 

αναπηρία  

Τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και επιτόκια αναφοράς / προεξό-Τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και επιτόκια αναφοράς / προεξό-Τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και επιτόκια αναφοράς / προεξό-Τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και επιτόκια αναφοράς / προεξό-
φλησηςφλησηςφλησηςφλησης    

Επιτροπή - επιτόκια - ανάκτη-

ση -  αναφορά - προεξόφληση 

- Ιούνιος  

Την 30ή Μαΐου 2009 η Επι-
τροπή δηµοσίευσε στην Επί-
σηµη Εφηµερίδα ΕΕ [ΕΕ 2009  

C 122/7] τα τρέχοντα επιτό-
κια ανάκτησης και τα επιτό-
κια αναφοράς / προεξόφλη-
σης κρατικών ενισχύσεων 
για τα 27 κράτη µέλη που 
ισχύουν από την 1η Ιουνίου  

2009. Ειδικά για την Ελ-
λάδα τα τρέχοντα επιτόκι-
α ανέρχονται σε ποσοστό 
2,22%.  



 Κ α ν ο ν ι σ µ ό ς  ( Ε Κ ) 

397/2009 - Κανονισµός 

(ΕΚ) 1080/2006 - Ευρωπα-

ϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

Την 21.05.2009 δηµοσιεύ-
θηκε στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα ΕΕ [ΕΕ 2009 L 126/3] 
ο νέος Κανονισµός (ΕΚ) 
397/2009 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 
2009. Με τον νέο αυτόν Κα-
νονισµό τροποποιείται το 
άρθρο 7 του Κανονισµού 
(ΕΚ) 1080/2006 λόγω της 
ανάγκης για απλούστευση 
της διαχείρισης, της διοίκη-
σης και του ελέγχου των 
πράξεων που λαµβάνουν 

χρηµατοδότηση από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταµείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης. Ο νέος Κανο-
νισµός αρχίζει να ισχύει από 
την εικοστή ηµέρα από την 
δηµοσίευσή του στην Επίση-
µη Εφηµερίδα ΕΕ. Ωστόσο, το 
άρθρο 1 παρ. 3 εφαρµόζεται 
αναδροµικά από την 1η Αυ-
γούστου 2006. 

Νέος Κανονισµός (ΕΚ) Νέος Κανονισµός (ΕΚ) Νέος Κανονισµός (ΕΚ) Νέος Κανονισµός (ΕΚ) 396/2009 396/2009 396/2009 396/2009 ––––    Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο Ταµείο Ταµείο Ταµείο     

τροποποιείται το άρθρο 11 
παρ. 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 
1081/2006 και προστίθε-
ται νέο κείµενο. Η εν λόγω 
τροποποίηση του Κανονι-
σµού (ΕΚ) 1081/2006 κα-
τέστη αναγκαία λόγω της 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 
η οποία δικαιολογεί την 
ανάγκη για περαιτέρω α-
πλουστεύσεις, έτσι ώστε να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση 

σε επιχορηγήσεις που χρηµα-
τοδοτούνται από το Ευρωπαϊ-
κό Κοινωνικό Ταµείο και, γενι-
κότερα, λόγω της ανάγκης για 
απλούστευση της διαχείρισης, 
της διοίκησης και του ελέγχου 
των πράξεων που λαµβάνουν 
χρηµατοδότηση από το ΕΚΤ. 
Ο Κανονισµός εφαρµόζεται 
αναδροµικά από την 1η Αυ-
γούστου 2006.  

Κ α ν ο ν ι σ µ ό ς  ( Ε Κ ) 

396/2009 - Κανονισµός 

(ΕΚ) 1081/2006 - Ευρω-

παϊκό Κοινωνικό Ταµείο - 

χρηµατοπιστωτική κρίση    

Την 21.05.2009 δηµοσιεύ-
θηκε στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα ΕΕ  ο νέος Κανονι-
σµός (ΕΚ) 396/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 6ης 
Μαΐου 2009, µε τον οποίο 

Σελίδα 5 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2009 

Νέος Κανονισµός (ΕΚ) Νέος Κανονισµός (ΕΚ) Νέος Κανονισµός (ΕΚ) Νέος Κανονισµός (ΕΚ) 397/2009 397/2009 397/2009 397/2009 ––––    Ευρωπαϊκό Ταµείο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ευρωπαϊκό Ταµείο Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής ΑνάπτυξηςΠεριφερειακής ΑνάπτυξηςΠεριφερειακής ΑνάπτυξηςΠεριφερειακής Ανάπτυξης    

Ανακοίνωση για τις ενισχύσεις στις εταιρίες διαχείρισης πλοίων Ανακοίνωση για τις ενισχύσεις στις εταιρίες διαχείρισης πλοίων Ανακοίνωση για τις ενισχύσεις στις εταιρίες διαχείρισης πλοίων Ανακοίνωση για τις ενισχύσεις στις εταιρίες διαχείρισης πλοίων     

Την 11.06.2006 δηµοσιεύ-
θηκε στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα ΕΕ [ΕΕ 2009 C 132/6] 
Ανακοίνωση της Επιτροπής 
περί παροχής οδηγιών σχε-
τικά µε τις κρατικές ενισχύ-
σεις που χορηγούνται στις 
εταιρίες διαχείρισης πλοί-
ων. Στην παρούσα Ανακοί-
νωση εξετάζεται η επιλεξι-
µότητα των οργάνων δια-
χείρισης του πληρώµατος 
και τεχνικής διαχείρισης 
των πλοίων, προκειµένου 
να µειωθεί ο εταιρικός φό-
ρος ή η εφαρµογή του φό-
ρου χωρητικότητας βάσει 
του τµήµατος 3.1 των κοι-
νοτικών Κατευθυντήριων  

Γραµµών για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τοµέα των 
θαλασσίων µεταφορών [ΕΕ 
2004 C 13/3]. Ωστόσο, δεν 
εξετάζονται οι κρατικές ενι-
σχύσεις που χορηγούνται 
στα όργανα εµπορικής δια-
χείρισης των πλοίων. Η πα-
ρούσα Aνακοίνωση εφαρµό-
ζεται για το πλήρωµα και για 
τα όργανα τεχνικής διαχείρι-
σης, ανεξάρτητα από το εάν 
παρέχονται χωριστά ή από 
κοινού στο ίδιο σκάφος. Η 
Επιτροπή θα εφαρµόσει τις 
κατευθυντήριες οδηγίες που 
προβλέπονται στην Ανακοί-
νωση από την επόµενη ηµέ-
ρα από την δηµοσίευσή τους 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ε υρωπα ϊκής  Έ νωσης .  
 
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:132:0006:00
09:EL:PDF  



ΠΕΚ ΤΠΕΚ ΤΠΕΚ ΤΠΕΚ Τ----332/06, 25.03.2009, 332/06, 25.03.2009, 332/06, 25.03.2009, 332/06, 25.03.2009, 
Alcoa Trasformazioni Srl / Alcoa Trasformazioni Srl / Alcoa Trasformazioni Srl / Alcoa Trasformazioni Srl / Επι-Επι-Επι-Επι-
τροπή τροπή τροπή τροπή     

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Παράταση της χρονικής ισχύος 
µέτρου. Είναι δυνατόν ένα µέ-
τρο, που αρχικά κρίθηκε συµ-
βατό µε την κοινή αγορά, να 
θεωρηθεί κατόπιν κρατική ενί-
σχυση, όταν µε νόµο παρατεί-
νεται η διάρκεια της χρονικής 
ισχύος του. Σ’ αυτήν την περί-
πτωση θα πρόκειται για νέα 
ενίσχυση και όχι για υφιστάµε-
νη. 

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατική ενίσχυση – ηλεκτρική 

ενέργεια – προτιµησιακή τιµο-

λόγηση – απόφαση κίνησης της 

διαδικασίας του άρθρου 88 

παρ. 2 ΣυνθΕΚ – παραδεκτό – 

προηγούµενη κοινοποίηση του 

σχεδιαζόµενου µέτρου – πλεο-

νέκτηµα – αιτιολόγηση – βάσι-

µες προσδοκίες –  δικαιολογη-

µένη εµπιστοσύνη – νέα και 

υφιστάµενη ενίσχυση 

************     

ΠΕΚ ΤΠΕΚ ΤΠΕΚ ΤΠΕΚ Τ----189/03, 11.06.2009, 189/03, 11.06.2009, 189/03, 11.06.2009, 189/03, 11.06.2009, 
ASM Brescia SpA / ASM Brescia SpA / ASM Brescia SpA / ASM Brescia SpA / Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή 
( ό µ ο ι ε ς  ο ι  Τ( ό µ ο ι ε ς  ο ι  Τ( ό µ ο ι ε ς  ο ι  Τ( ό µ ο ι ε ς  ο ι  Τ ----
222/04.11.06.2009, 222/04.11.06.2009, 222/04.11.06.2009, 222/04.11.06.2009, Ιταλία / Ιταλία / Ιταλία / Ιταλία / 
Ε π ι τ ρ ο π ή ,  ΤΕ π ι τ ρ ο π ή ,  ΤΕ π ι τ ρ ο π ή ,  ΤΕ π ι τ ρ ο π ή ,  Τ ---- 2 9 7 / 0 2 , 2 9 7 / 0 2 , 2 9 7 / 0 2 , 2 9 7 / 0 2 , 
11.06.2009, ACE11.06.2009, ACE11.06.2009, ACE11.06.2009, ACEΑ Α Α Α SpA / SpA / SpA / SpA / Επι-Επι-Επι-Επι-
τ ρ οπή  κα ι  Ττρ οπή  κα ι  Ττρ οπή  κα ι  Ττρ οπή  κα ι  Τ ---- 3 01/02 , 301/02 , 301/02 , 301/02 , 
11.06.2009, AEM SpA / 11.06.2009, AEM SpA / 11.06.2009, AEM SpA / 11.06.2009, AEM SpA / Επι-Επι-Επι-Επι-
τροπή)τροπή)τροπή)τροπή)    

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις 
παροχής δηµοσίων υπηρεσιών. 
Μια κρατική επιδότηση µπορεί 
να έχει επιπτώσεις στο µεταξύ 
των κρατών µελών εµπόριο, 
παρά το γεγονός ότι η ωφελού-
µενη επιχείρηση παρέχει α-
πλώς τοπικές ή περιφερειακές 
υπηρεσίες και δεν δραστηριο-

ποιείται εκτός του κράτους 
προέλευσής της. 

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατικές ενισχύσεις – σύστη-

µα ενισχύσεων σε ορισµένες 

επιχειρήσεις παροχής δηµό-

σιων υπηρεσιών, υπό τη µορ-

φή φορολογικών απαλλαγών 

και δανείων µε προνοµιακό 

επιτόκιο – απόφαση κηρύσ-

σουσα τις ενισχύσεις ασυµβί-

βαστες προς την κοινή αγορά 

– προσφυγή ακύρωσης – η 

απόφαση αφορά την προ-

σφεύγουσα άµεσα και ατοµι-

κά- παραδεκτό – άρθρο 87 

παρ. 1 στοιχείο γ΄ ΣυνθΕΚ – 

άρθρο 86 παρ. 2 ΣυνθΕΚ 

************     

ΠΕΚ ΤΠΕΚ ΤΠΕΚ ΤΠΕΚ Τ----309/02, 11.06.2009, 309/02, 11.06.2009, 309/02, 11.06.2009, 309/02, 11.06.2009, 
AcegasAcegasAcegasAcegas----APS SpA / APS SpA / APS SpA / APS SpA / Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή 
(όµοιες οι Τ(όµοιες οι Τ(όµοιες οι Τ(όµοιες οι Τ----292/02, 292/02, 292/02, 292/02, 
11.06.2009, Confservizi / 11.06.2009, Confservizi / 11.06.2009, Confservizi / 11.06.2009, Confservizi / 
Επιτροπή, ΤΕπιτροπή, ΤΕπιτροπή, ΤΕπιτροπή, Τ----300/02, 300/02, 300/02, 300/02, 
11.06.2009, AMGA SpA / 11.06.2009, AMGA SpA / 11.06.2009, AMGA SpA / 11.06.2009, AMGA SpA / 
Επιτροπή)Επιτροπή)Επιτροπή)Επιτροπή)    

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Προϋποθέσεις παραδεκτού 
προσφυγής ακύρωσης. Εφό-
σον η προσφεύγουσα δεν 
προσκοµίζει πειστικά αποδει-
κτικά στοιχεία προκειµένου 
να αποδείξει ότι ωφελήθηκε 
από την επίµαχη ενίσχυση, 
δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι η 
προσβαλλόµενη απόφαση 
περί ανάκτησης της σχετικής 
ενίσχυσης την αφορά ατοµι-
κά. 

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατικές ενισχύσεις – σύστη-

µα ενισχύσεων σε ορισµένες 

επιχειρήσεις παροχής δηµό-

σιων υπηρεσιών, υπό τη µορ-

φή φορολογικών απαλλαγών 

και δανείων µε προνοµιακό 

επιτόκιο – απόφαση κηρύσ-

σουσα τις ενισχύσεις ασυµ-

βίβαστες προς την κοινή 

αγορά – προσφυγή ακύρω-

σης – η απόφαση δεν αφο-

ρά την προσφεύγουσα ατο-

µικά – απαράδεκτο 

************     

∆ Ε Κ  ∆ Ε Κ  ∆ Ε Κ  ∆ Ε Κ  CCCC ---- 4 9 4 /0 6  P , 4 9 4 /0 6  P , 4 9 4 /0 6  P , 4 9 4 /0 6  P , 
30.04.2009, 30.04.2009, 30.04.2009, 30.04.2009, Επιτροπή / Επιτροπή / Επιτροπή / Επιτροπή / 
Ιταλία, Ιταλία, Ιταλία, Ιταλία, Wam SpAWam SpAWam SpAWam SpA    

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Για τον χαρακτηρισµό ενός 
εθνικού µέτρου ως κρατι-
κής ενισχύσεως αρκεί να 
διαπιστωθεί µόνον αν η ενί-
σχυση δύναται να επηρεά-
σει το εµπόριο µεταξύ των 
κρατών µελών και να νοθεύ-
σει τον ανταγωνισµό και όχι 
αν η ενίσχυση έχει πραγµα-
τικές επιπτώσεις στο ενδο-
κοινοτικό εµπόριο.  

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

αίτηση αναίρεσης – εγκατά-

σταση επιχείρησης σε ορι-

σµένα τρίτα κράτη – δάνεια 

µε µειωµένο επιτόκιο – επη-

ρεασµός του εµπορίου µε-

ταξύ κρατών µελών – στρέ-

βλωση του ανταγωνισµού – 

εµπόριο µε τα τρίτα κράτη – 

απόφαση της Επιτροπής – 

παράνοµος χαρακτήρας της 

ενίσχυσης – υποχρέωση 

αιτιολόγησης 

Επισκόπηση νοµολογίας κρατικών ενισχύσεων ∆ΕΚ και Επισκόπηση νοµολογίας κρατικών ενισχύσεων ∆ΕΚ και Επισκόπηση νοµολογίας κρατικών ενισχύσεων ∆ΕΚ και Επισκόπηση νοµολογίας κρατικών ενισχύσεων ∆ΕΚ και 

ΠΕΚ ΠΕΚ ΠΕΚ ΠΕΚ (Μάιος(Μάιος(Μάιος(Μάιος----Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος 2009) 2009) 2009) 2009)     

Σελίδα 6 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2009 



Σεµινάρια κρατικών ενισχύσεων σε στελέχη ∆ιαχειριστικών ΑρχώνΣεµινάρια κρατικών ενισχύσεων σε στελέχη ∆ιαχειριστικών ΑρχώνΣεµινάρια κρατικών ενισχύσεων σε στελέχη ∆ιαχειριστικών ΑρχώνΣεµινάρια κρατικών ενισχύσεων σε στελέχη ∆ιαχειριστικών Αρχών    

για τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονι-
σµό (ΓΑΚ).  

Το σεµινάριο είχε µεγάλη συµµετο-
χή και η συζήτηση, που ακολούθησε 
τόσο µετά τις εισηγήσεις όσο και 
κατά την διάρκεια αυτών, ήταν ενδι-
αφέρουσα και αποσαφήνισε πολλά 
από τα ερωτήµατα των συµµετεχό-
ντων.  

● Σε στελέχη της Ε.∆.Α. Μεταφο-
ρών  

Την 29η Ιουνίου 2009 πραγµατο-
ποιήθηκε στην Αθήνα σεµινάριο για 
κρατικές ενισχύσεις, που διοργάνω-
σε η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 
Μεταφορών του Υπουργείου Μετα-
φορών και Επικοινωνιών και απευ-
θυνόταν σε στελέχη του Υπουργεί-
ου. 

Το σεµινάριο άρχισε µε εισηγήσεις 
των κ.κ. Μιχ. Κεκελέκη, στελέχους 
του ΕΙΡΑ, και Ευτ. Μουαµελετζή, 
∆ιευθύντριας Ερευνών του Κ∆ΕΟ∆ 
και Συντονίστριας της ΜοΚΕ, οι ο-
ποίοι αναφέρθηκαν στους κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων που ε-
φαρµόζονται στον τοµέα των σιδη-
ροδροµικών και οδικών µεταφορών 
και στις Υπηρεσίες Γενικού Οικονο-

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

● Σε στελέχη της Ε.Υ.∆. Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµι-
κού» 

Την 8η Μαΐου 2009 πραγµατοποιή-
θηκε στην Αθήνα σεµινάριο για κρα-
τικές ενισχύσεις, που διοργάνωσε η 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 
και απευθυνόταν αποκλειστικά σε 
στελέχη της. 

 Το σεµινάριο άρχισε µε εισήγηση 
του στελέχους του ΕΙΡΑ, κ. Μιχ. Κεκε-
λέκη, ο οποίος επιχείρησε µια σχηµα-
τική επισκόπηση της πολιτικής των 
κρατικών ενισχύσεων και αναφέρθη-
κε στις πρόσφατες εξελίξεις. Στην 
συνέχεια,  οι κ.κ. Αικ. Σγουρίδου, επι-
στηµονική συνεργάτις του Κ∆ΕΟ∆ και 
στέλεχος της ΜοΚΕ, και Ευτ. Μουα-
µελετζή, ∆ιευθύντρια Ερευνών του 
Κ∆ΕΟ∆ και Συντονίστρια της ΜοΚΕ,  
παρουσίασαν εισηγήσεις για την 
έννοια της κρατικής ενίσχυσης και 
την διαδικασία ελέγχου των ενισχύσε-
ων, αντίστοιχα.  Το σεµινάριο ολοκλη-
ρώθηκε µε τις εισηγήσεις των κ.κ Αικ. 
Σγουρίδου και Μιχ. Κεκελέκη που 
µίλησαν, αντίστοιχα, για τον Κανονι-
σµό για τις de minimis ενισχύσεις και   

µικού Συµφέροντος στον τοµέα των 
µεταφορών, αντίστοιχα. Στην συνέ-
χεια,  ο κ. Μιχ. Κεκελέκης αναφέρ-
θηκε στον Κανονισµό 1370/2007, 
στην έννοια του «εγχώριου φορέα» 
και στις υποχρεώσεις κοινοποίησης 
και ανέφερε παραδείγµατα από την 
πρακτική των κρατών µελών εφαρ-
µογής κρατικών ενισχύσεων και υπο-
λογισµού αντιστάθµισης ΥΓΟΣ. Τέ-
λος, η κ. Αικ. Σγουρίδου, επιστηµονι-
κή συνεργάτις του Κ∆ΕΟ∆ και στέλε-
χος της ΜοΚΕ, ανέλυσε την Οδηγία 
2006/111/ΕΚ για την διαφάνεια 
στις δηµόσιες επιχειρήσεις και το 
σεµινάριο έκλεισε µε εισήγηση του 
κ. Μιχ. Κεκελέκη για την έννοια των 
υποδοµών στον τοµέα των οδικών 
και σιδηροδροµικών µεταφορών. 
Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακο-
λούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση 
µεταξύ των εισηγητών και των συµ-
µετεχόντων.  

Κυκλοφόρησε το τεύχος 1/2009 1/2009 1/2009 1/2009 
της νοµικής επιθεώρησης ∆ηΣΚΕ 
& αγορά, µε πλούσια ύλη σε 
θεµατικές  του  δηµόσ ιου 
οικονοµικού δικαίου - έτοιµο 
προσεχώς και το 2/20092/20092/20092/2009. Για 
περισσότερες πληροφορίες και 
συνδροµές επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα του περιοδικού 
h t t p : / /www .d i s k e . g r /  ή 
επικοινωνήστε µαζί µας στο 
τηλέφωνο 2310 476103 ή 
α π ο σ τ ε ί λ ε τ ε  µ ή ν υ µ α 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην 
διεύθυνση diske@cieel.gr 

  


