
νος Πειραιώς. Στην συνέχεια, ο 
κ. Θ. Γαλάνης, δικηγόρος, συ-
σχέτισε το ζήτηµα της 
ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης 
µε την διαδικασία σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων. Περαι-
τέρω, ο κ. Α. Μεταξάς, δικηγό-
ρος, µίλησε για την προβληµα-
τική των κρατικών ενισχύσεων 
κατά την χρηµατοδότηση των 
ευρυζωνικών δικτύων, αναλύο-
ντας τις νέες κατευθυντήριες 
γραµµές. Οι δυο τελευταίες 
εισηγήσεις προέρχονταν από 
την θεµατική των προβληµατι-
κών επιχειρήσεων. Ο κ. Ν. Φα-
ραντούρης, Επικ. Καθηγητής 
στο Πανεπιστήµιο Πειραιά και 
Επιστηµονικός Σύµβουλος της 
ΜοΚΕ, ανέπτυξε την έννοια της 
προβληµατικής επιχείρησης, 
καθώς και τις οικείες κατευθυ-
ντήριες γραµµές. Τέλος, ο κ. Π. 
Μυλωνόπουλος, Νοµικός Σύµ-
βουλος Α’ της Ειδικής Νοµικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών, παρουσίασε την 
υπόθεση της Ολυµπιακής Αε-
ροπορίας ενώπιον του ∆ικα-
στηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.       

Το συνέδριο έκλεισε µε συζή-
τηση, παρεµβάσεις και ερωτή-
σεις προς τους εισηγητές. 

ΜοΚΕ - συνέδριο - Ειδικά 

θέµατα κρατικών ενισχύσε-

ων - χρηµατοπιστωτική κρί-

ση 

 Η Μονάδα Κρατικών Ενι-
σχύσεων (ΜοΚΕ) του Κέ-
ντρου ∆ιεθνούς και Ευρωπα-
ϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου 
(Κ∆ΕΟ∆) διοργάνωσε στην 
Αθήνα στις 16 Ιουνίου 2010 
συνέδριο για ειδικά θέµατα 
κρατικών ενισχύσεων, µε 
βασικό σηµείο αναφοράς 
την πρόσφατη χρηµατοπι-
στωτική κρίση. Οι εισηγητές 
του συνεδρίου προέρχονταν 
από διαφορετικούς χώρους, 
όπως στελέχη της ΜοΚΕ, 
στελέχη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Πανεπιστηµια-
κοί, καθώς και δικηγόροι. Η 
συµµετοχή ήταν µεγάλη, 
ενώ το σηµαντικότερο τµή-
µα του κοινού ήταν στελέχη 
∆ιαχειριστικών Αρχών και 
άλλων ∆ηµόσιων Υπηρεσιών.  

Η πρώτη συνεδρία, µε Πρόε-
δρο τον κ. Η. Σουφλερό, 
δικηγόρο και Αναπλ. Καθη-
γητή του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, αφορούσε στην 
ανάλυση των νέων κρατικών 
ενισχύσεων που προβλέφθη-
κε να χορηγηθούν για να 
αντιµετωπισθούν τα προβλή-
µατα που δηµιούργησε η 
χρηµατοπιστωτική κρίση. 
Πρώτη εισηγήτρια ήταν η 
κα. Αικ. Σγουρίδου, στέλεχος 
της ΜοΚΕ και δικηγόρος, 
της οποίας η εισήγηση είχε 
ως θέµα τις πρόσφατες νο-
µολογιακές εξελίξεις στην 
έννοια της κρατικής ενίσχυ-
σης. Οι επόµενες εισηγήσεις 
επικεντρώθηκαν στην αντι-

µετώπιση της χρηµατοπιστωτι-
κής κρίσης. Καταρχήν, ο κ. Φ. 
Νικολαΐδης, Καθηγητής στο 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσι-
ας ∆ιοίκησης στο Μάαστριχτ, 
ανέπτυξε τις βασικές παραµέ-
τρους της χορήγησης κρατικών 
ενισχύσεων στον τραπεζικό 
τοµέα. Στην συνέχεια, η κα. 
∆έσποινα Σχοινά, δικηγόρος 
και Επιστηµονική Σύµβουλος 
της ΜοΚΕ, ανέλυσε το ελληνικό 
πλαίσιο στήριξης του τραπεζι-
κού κλάδου. Περαιτέρω, η κα. 
Ε. Μουαµελετζή, δικηγόρος, 
∆ιευθύντρια Ερευνών του Κ∆Ε-
Ο∆ και Συντονίστρια της ΜοΚΕ, 
παρουσίασε το Προσωρινό 
Πλαίσιο για τις ενισχύσεις στις 
επιχειρήσεις πραγµατικής οικο-
νοµίας. Τελευταίος εισηγητής 
της πρώτης συνεδρίας ήταν ο 
κ. Λ. Παπαδιάς, στέλεχος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ο-
ποίος µίλησε για την φορολογι-
κή αντιµετώπιση των εταιριών 
και για τα ζητήµατα κρατικών 
ενισχύσεων, που µπορεί να 
εγείρει.    

Η δεύτερη συνεδρία, στην οποί-
α Πρόεδρος ήταν ο κ. Γ. Τρά-
ντας, Γραµµατέας του Κ∆ΕΟ∆, 
αφορούσε στους ειδικότερους 
τοµείς των υποδοµών και των 
προβληµατικών επιχειρήσεων. 
Ο κ. Μ. Κεκελέκης, Senior Lec-
turer στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο Μάα-
στριχτ, ανέπτυξε την γενική 
προβληµατική της χορήγησης 
κρατικών ενισχύσεων στο πλαί-
σιο χρηµατοδότησης των υπο-
δοµών. Παράλληλα, παρουσία-
σε και την πρόσφατη απόφαση 
της Επιτροπής για την χρηµατο-
δότηση του Οργανισµού Λιµέ-
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θέµατα κρατικών ενισχύ-θέµατα κρατικών ενισχύ-θέµατα κρατικών ενισχύ-θέµατα κρατικών ενισχύ-

σεωνσεωνσεωνσεων    

• Τροποποίηση του πακέ-Τροποποίηση του πακέ-Τροποποίηση του πακέ-Τροποποίηση του πακέ-

του στήριξης των ελληνι-του στήριξης των ελληνι-του στήριξης των ελληνι-του στήριξης των ελληνι-

κών τραπεζών κών τραπεζών κών τραπεζών κών τραπεζών ---- Ν  Ν  Ν  Ν 

163/2010163/2010163/2010163/2010    

• Επιτόκια αναφοράς, προ-Επιτόκια αναφοράς, προ-Επιτόκια αναφοράς, προ-Επιτόκια αναφοράς, προ-

εξόφλησης και ανάκτη-εξόφλησης και ανάκτη-εξόφλησης και ανάκτη-εξόφλησης και ανάκτη-

σηςσηςσηςσης    

• Κυπριακό καθεστώς Κυπριακό καθεστώς Κυπριακό καθεστώς Κυπριακό καθεστώς 

ενισχύσεων Ν ενισχύσεων Ν ενισχύσεων Ν ενισχύσεων Ν 37/201037/201037/201037/2010    

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

για τις ΥΓΟΣγια τις ΥΓΟΣγια τις ΥΓΟΣγια τις ΥΓΟΣ    

• Πρόσφατη νοµολογίαΠρόσφατη νοµολογίαΠρόσφατη νοµολογίαΠρόσφατη νοµολογία    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση του πακέτου στήριξης των ελληνικών τραπεζών Τροποποίηση του πακέτου στήριξης των ελληνικών τραπεζών Τροποποίηση του πακέτου στήριξης των ελληνικών τραπεζών Τροποποίηση του πακέτου στήριξης των ελληνικών τραπεζών     

(Ν (Ν (Ν (Ν 163/2010)163/2010)163/2010)163/2010)     

παρ. 3 περ. β’ της ΣΛΕΕ.  

Το κείµενο της απόφασης 
στην αγγλική γλώσσα είναι 
διαθέσιµο στην ιστοσελίδα:  

http://ec.europa.eu/
community_law/state_aids/
comp-2010/n163-10-en.pdf 

χρηµατοπιστωτική κρίση - 
τραπεζικός τοµέας - καθε-
στώς ενισχύσεων - αύξηση 

προϋπολογισµού  

Την 25.06.2010 δηµοσιεύ-
θηκε στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα ΕΕ [ΕΕ 2010 C 166/2] 
η απόφαση της Επιτροπής, 
µε την οποία τροποποιού-
νται τα µέτρα στήριξης των 
ελληνικών πιστωτικών ιδρυ-
µάτων (ενίσχυση αριθ. Ν 
163/2010) και, συγκεκρι-
µένα, αυξάνεται ο προϋπο-
λογισµός των µέτρων από  

τα 28 δισ. ευρώ στα 43 δισ. 
ευρώ έως την 30.06.2010.  

 Η απόφαση αυτή είναι συνέ-
χεια του καθεστώτος Ν 
560/2008, που εγκρίθηκε 
τον Νοέµβριο του 2008, και 
των δύο παρατάσεών του (Ν 
504/2009 και Ν 690/2009).  

Η Επιτροπή µε την απόφασή 
της κατέληξε στο συµπέρα-
σµα ότι το κοινοποιηθέν µέ-
τρο συνιστά κρατική ενίσχυ-
ση, η οποία όµως είναι συµ-
βατή βάσει του άρθρου 107  
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Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης     

ανάκτηση - επιτόκια - ανα-

φορά - προεξόφληση - Μάι-

ος - Ιούνιος - Ιούλιος 

● ● ● ● ΜάιοςΜάιοςΜάιοςΜάιος    

Την 30.04.2010 η Επιτροπή 
δηµοσίευσε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα ΕΕ τα τρέχοντα 
επιτόκια ανάκτησης και τα 
επιτόκια αναφοράς / προε-
ξόφλησης κρατικών ενισχύ-
σεων για τα 27 κράτη µέλη 
που ισχύουν από την 1η 
Μαΐου  2010 [ΕΕ 2010 C 
111/28].  

Ειδικά για την Ελλάδα τα 
τρέχοντα επιτόκια ανέρχο- 

νται σε ποσοστό 1,24%.  

● ● ● ● ΙούνιοςΙούνιοςΙούνιοςΙούνιος    

Την 22.05.2010 η Επιτροπή 
δηµοσίευσε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα ΕΕ τα τρέχοντα 
επιτόκια ανάκτησης και τα 
επιτόκια αναφοράς / προεξό-
φλησης κρατικών ενισχύσεων 
για τα 27 κράτη µέλη που 
ισχύουν από την 1η Ιουνίου 
2010 [ΕΕ 2010 C 133/7]. 

Ειδικά για την Ελλάδα τα τρέ-
χοντα επιτόκια ανέρχονται σε 
ποσοστό 1,24%.  

● ● ● ● ΙούλιοςΙούλιοςΙούλιοςΙούλιος    

Την 25.06.2010 η Επιτροπή 

δηµοσίευσε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα ΕΕ τα τρέχοντα 
επιτόκια ανάκτησης και τα 
επιτόκια αναφοράς / προεξό-
φλησης κρατικών ενισχύσεων 
για τα 27 κράτη µέλη που 
ισχύουν από την 1η Ιουνίου 
2010 [ΕΕ 2010 C 166/6]. 

Ειδικά για την Ελλάδα τα τρέ-
χοντα επιτόκια ανέρχονται σε 
ποσοστό 1,24%.  

 

    

Τροποποίηση του Τροποποίηση του Τροποποίηση του Τροποποίηση του 

πακέτου στήριξης πακέτου στήριξης πακέτου στήριξης πακέτου στήριξης 

των ελληνικών των ελληνικών των ελληνικών των ελληνικών 

τραπεζώντραπεζώντραπεζώντραπεζών    

Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων –––– Ν  Ν  Ν  Ν 37/201037/201037/201037/2010    

Κύπρος - καθεστώς ενισχύ-
σεων - θαλάσσιες µεταφο-
ρές - καθεστώς φορολόγη-

σης χωρητικότητας 

Την 03.06.2010 δηµοσιεύ-
θηκε στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα ΕΕ [ΕΕ 2010 C 
144/28], βάσει των 
άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ 
το κυπριακό καθεστώς ενι-
σχύσεων «Θέσπιση καθε-
στώτος φορολόγησης  

χωρητικότητας για τις διε-
θνείς θαλάσσιες µεταφο-
ρές».  

Το καθεστώς στοχεύει στην 
τοµεακή ανάπτυξη µέσω 
µειωµένων φορολογικών 
συντελεστών και η διάρκειά 
του είναι από 01.01.2010 
έως 31.12.2019. Η προβλε-
πόµενη ετήσια δαπάνη αγγί-
ζει τα 1,5 εκατ. ευρώ. 

Το κείµενο της απόφασης  

είναι δηµοσιευµένο στην ιστο-
σελίδα:  

 http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:144:0027:002
9:EL:PDF 

http://ec.europa.eu/
community_law/state_aids/
comp-2010/n037-10.pdf 
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Υπηρεσίες Γενι-Υπηρεσίες Γενι-Υπηρεσίες Γενι-Υπηρεσίες Γενι-

κού Οικονοµι-κού Οικονοµι-κού Οικονοµι-κού Οικονοµι-

κού Συµφέρο-κού Συµφέρο-κού Συµφέρο-κού Συµφέρο-

ντοςντοςντοςντος    

Υπηρεσίες Γενικού Οικονοµι-

κού Συµφέροντος - κρατικές 

ενισχύσεις - δηµόσια δια-

βούλευση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρο-
µολόγησε δηµόσια διαβού-
λευση προκειµένου να αξιο-
λογήσει την εφαρµογή της 
νοµοθετικής δέσµης του 
2005 όσον αφορά τις Υπη-
ρεσίες Γενικού Οικονοµικού 
Συµφέροντος (ΥΓΟΣ). Η δέ-
σµη αυτή, που περιλαµβά-
νει τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες η κρατική χρηµατο-
δότηση των ΥΓΟΣ συµβιβά-
ζεται µε τους κανόνες της 
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύ-
σεις, εγκρίθηκε τον Ιούλιο 
του 2005, µετά την καθορι-
στικής σηµασίας απόφαση 
Altmark του ∆ικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

Σκοπός αυτής της νοµοθετι-
κής δέσµης είναι να αποσα-
φηνίσει τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες η κρατική 
χρηµατοδότηση των ΥΓΟΣ 
µπορεί να θεωρηθεί κρατική 
ενίσχυση συµβιβάσιµη µε 
τους κανόνες της ΕΕ. 

Η πολιτική ανταγωνισµού 
δεν εφαρµόζεται σε όλες τις 
υπηρεσίες γενικού συµφέ-
ροντος, αλλά µόνο σε εκεί-
νες που έχουν «οικονοµικό» 
χαρακτήρα, δηλαδή τις Υ-
ΓΟΣ. Το δίκαιο της ΕΕ ορίζει 
ως «οικονοµική» δραστηριό-
τητα κάθε δραστηριότητα 
που συνίσταται στην προ-
σφορά αγαθών ή/και υπη-
ρεσιών σε δεδοµένη αγορά, 
όπως για παράδειγµα στους 
τοµείς των ραδιοτηλεοπτι-
κών µεταδόσεων, της ενέρ-
γειας, των µεταφορών και 
των  ταχυδροµικών υπηρε-
σιών.  

Η εν λόγω «δέσµη ΥΓΟΣ» πε-
ριλαµβάνει τα ακόλουθα 
κείµενα: 

(α) Απόφαση της Επιτροπής 
(βασιζόµενη στο άρθρο 106 
παρ. 3 της ΣΛΕΕ), η οποία 
προσδιορίζει τις προϋποθέ-
σεις υπό τις οποίες κρατικές  

∆ηµόσια διαβούλευση για τις ΥΓΟΣ ∆ηµόσια διαβούλευση για τις ΥΓΟΣ ∆ηµόσια διαβούλευση για τις ΥΓΟΣ ∆ηµόσια διαβούλευση για τις ΥΓΟΣ     

ενισχύσεις µε τη µορφή αντι-
στάθµισης δηµόσιας υπηρεσί-
ας µπορούν να θεωρηθούν 
συµβιβάσιµες µε τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις και 
να εξαιρεθούν από την υπο-
χρέωση κοινοποίησης στην 
Επιτροπή. Η απόφαση εφαρ-
µόζεται στα νοσοκοµεία και 
στους οργανισµούς κοινωνι-
κής κατοικίας ανεξαρτήτως 
του ποσού της αντιστάθµισης, 
καθώς και σε άλλους τοµείς 
εφόσον το ύψος της αντιστάθ-
µισης δεν υπερβαίνει τα 30 
εκατ. ευρώ ετησίως και εφό-
σον ο ετήσιος κύκλος εργα-
σιών του δικαιούχου δεν υπερ-
βαίνει τα 100 εκατ. ευρώ. Η 
απόφαση καλύπτει επίσης 
αντισταθµίσεις που χορηγού-
νται στις εναέριες και τις ακτο-
πλοϊκές συνδέσεις µε νησιά 
εντός της ΕΕ, καθώς και στα 
αεροδρόµια και τα λιµάνια, 
εφόσον η επιβατική τους κίνη-
ση δεν υπερβαίνει συγκεκριµέ-
να  όρια. 

(β) Κοινοτικό πλαίσιο που κα-
θορίζει τις προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες αντισταθµίσεις που 
δεν καλύπτονται από την από-
φαση µπορούν, παρά ταύτα, 
να θεωρηθούν συµβιβάσιµες 
µε τους κανόνες για τις κρατι-
κές ενισχύσεις, αφού προη-
γουµένως κοινοποιηθούν στην 
Επιτροπή και εξεταστούν από 
αυτήν. ∆εν είναι αιτιολογηµέ-
νες και κρίνονται ασυµβίβα-
στες µε τους κανόνες της Συν-
θήκης για τις κρατικές ενισχύ-
σεις αντισταθµίσεις που υπερ-
βαίνουν το κόστος παροχής 
της δηµόσιας υπηρεσίας ή 
χρησιµοποιούνται από εταιρί-
ες σε άλλες αγορές ανοικτές 
στον ανταγωνισµό. 

Η απόφαση και το κοινοτικό 
πλαίσιο προβλέπουν την εκπό-
νηση από την Επιτροπή 
έκθεσης αξιολόγησης, η οποία 
θα βασίζεται στην γνώση της 
σχετικά µε την λειτουργία της 
δέσµης, καθώς και στα αποτε-
λέσµατα ευρείας διαβούλευ-
σης, την οποία διενήργησε  
λαµβάνοντας κυρίως ως βάση 
τις πληροφορίες που της δια- 

βίβασαν τα κράτη µέλη στις 
εκθέσεις τους σχετικά µε την 
εφαρµογή της απόφασης. 

Η Επιτροπή δηµοσίευσε τις 
εκθέσεις που έλαβε από τα 
κράτη µέλη σχετικά µε την 
εφαρµογή των υφιστάµενων 
κανόνων, καθώς και ένα 
ερωτηµατολόγιο που απευ-
θύνεται στους παρόχους 
δηµόσιων υπηρεσιών, στους 
χρήστες δηµόσιων υπηρε-
σιών, στους ενδιαφερόµε-
νους φορείς, στους πολίτες, 
καθώς και σε κάθε άλλο 
ενδιαφερόµενο. Τα αποτελέ-
σµατα της δηµόσιας αυτής 
διαβούλευσης θα χρησιµεύ-
σουν ως βάση για την αξιο-
λόγηση της δέσµης 2005 
και, εν τέλει, για την υποβο-
λή προτάσεων βελτίωσης 
της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Η δηµόσια διαβούλευση 
δηµοσιεύεται στην διεύθυν-
ση: 

http://ec.europa.eu/
competition/consultations/
open.html 



 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2010 

Πρόσφατη νοµολογία κοινοτικών δικαστηρίων για κρατικές Πρόσφατη νοµολογία κοινοτικών δικαστηρίων για κρατικές Πρόσφατη νοµολογία κοινοτικών δικαστηρίων για κρατικές Πρόσφατη νοµολογία κοινοτικών δικαστηρίων για κρατικές 

ενισχύσεις (Μάιοςενισχύσεις (Μάιοςενισχύσεις (Μάιοςενισχύσεις (Μάιος----Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος Ιούνιος 2010) 2010) 2010) 2010)     

Γε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ Τ----425/04, 425/04, 425/04, 425/04, ΤΤΤΤ----444/04, 444/04, 444/04, 444/04, ΤΤΤΤ----
450/04 450/04 450/04 450/04 και Τκαι Τκαι Τκαι Τ----456/04, 456/04, 456/04, 456/04, 
21.05.2004, 21.05.2004, 21.05.2004, 21.05.2004, Γαλλία κ.ά./Γαλλία κ.ά./Γαλλία κ.ά./Γαλλία κ.ά./
ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατικές ενισχύσεις – προ-
σφυγή ακύρωσης – οικονοµι-
κά µέτρα υπέρ της France 
Télécom – σχέδιο µετοχικού 
δανείου – δηµόσιες δηλώσεις 
Γάλλου αξιωµατούχου – από-
φαση που κηρύσσει την από-
φαση ασύµβατη µε την κοινή 
αγορά – έννοια κρατικής ενί-
σχυσης – πλεονέκτηµα – κρα-

τικοί πόροι  

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Οι δηλώσεις των γαλλικών αρ-
χών προς διαβεβαίωση της 
France Télécom σχετικά µε 
την οικονοµική στήριξη που θα 
της παρέχουν και οι οποίες 
έγιναν, ενώ η εταιρία δοκιµα-
ζόταν από µία εκτεταµένη τα-
µειακή δυσχέρεια, δεν µπο-
ρούν να θεωρηθούν ως κρατι-
κή ενίσχυση. 

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

∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----210/99, 20.05.2010, 210/99, 20.05.2010, 210/99, 20.05.2010, 210/99, 20.05.2010, 
ScottScottScottScott    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατική ενίσχυση – κανονι-
σµός 659/1999 – άρθρο 14, 
παρ. 3 – ανάκτηση της ενισχύ-
σεως – αρχή της αποτελεσµα-
τικότητας – βεβαιώσεις τελών 
που ενέχουν τυπικό ελάττωµα 

– ακύρωση 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Όταν τα ποσά της ενίσχυσης 
έχουν ήδη ανακτηθεί, είναι 
δυνατό το εθνικό δικαστήριο 
να ακυρώσει την εθνική πράξη 
ανάκτησης λόγω τυπικού ελατ-
τώµατος, υπό την προϋπόθεση 
ότι εξασφαλίζεται δυνατότητα 
θεραπείας του ελαττώµατος 
αυτού. 

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

∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----140/09, 10.06.2010, 140/09, 10.06.2010, 140/09, 10.06.2010, 140/09, 10.06.2010, 
Fallimento Traghetti del Fallimento Traghetti del Fallimento Traghetti del Fallimento Traghetti del 
MediterraneoMediterraneoMediterraneoMediterraneo    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατικές ενισχύσεις – Επιδοτή-

σεις χορηγούµενες σε επιχειρή-

σεις θαλάσσιων µεταφορών 

που υπέχουν υποχρεώσεις δη-

µόσιας υπηρεσίας – Εθνική 

νοµοθεσία προβλέπουσα τη 

δυνατότητα χορηγήσεως προ-

καταβολής πριν την έγκριση 

συµβάσεως  

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Επιδοτήσεις χορηγούµενες 
βάσει εθνικής ρυθµίσεως, η 
οποία προβλέπει τη χορήγηση 
προκαταβολής πριν την 
έγκριση συµβάσεως, συνιστούν 
κρατικές ενισχύσεις εφόσον οι 
επιδοτήσεις αυτές είναι ικανές 
να επηρεάσουν το εµπόριο 
µεταξύ κρατών µελών και νο-
θεύουν ή απειλούν να νοθεύ-
σουν τον ανταγωνισµό, γεγονός 
που απόκειται στο εθνικό δικα-
στήριο να εξακριβώσει. 

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

∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----138/09, 20.05.2010, 138/09, 20.05.2010, 138/09, 20.05.2010, 138/09, 20.05.2010, 
Todaro NunziatinaTodaro NunziatinaTodaro NunziatinaTodaro Nunziatina &  &  &  & CCCC. . . . SncSncSncSnc    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

προδικαστική παραποµπή – 
κρατικές ενισχύσεις – αποφά-
σεις της Επιτροπής – ερµηνεία 
– ενισχύσεις χορηγηθείσες από 
την Περιφέρεια της Σικελίας 
στις επιχειρήσεις οι οποίες 
υπoγράφουν συµβάσεις επαγ-
γελµατικής καταρτίσεως και 
εργασίας ή οι οποίες µετατρέ-
πουν τέτοιες συµβάσεις σε 
συµβάσεις αορίστου χρόνου – 
ηµεροµηνία λήξεως της χορη-
γήσεως των ενισχύσεων – όρια 
του προϋπολογισµού – τόκοι 

υπερηµερίας – απαράδεκτο 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Οι καταβολές των ποσών ενι-
σχύσεων δύνανται να πραγµα-
τοποιηθούν και µετά την λήξη 
του εγκριθέντος καθεστώτος, 
εφόσον η ενίσχυση έχει χορη-
γηθεί κατά την διάρκεια ισχύος 
του καθεστώτος και εφόσον οι 
εν λόγω καταβολές δεν προ-
σβάλλουν τους εθνικούς δηµο- 

 σιονοµικούς κανόνες. Η 
αύξηση του προϋπολογι-
σµού κατά ποσοστό 50% 
και η παράταση ισχύος ε-
νός καθεστώτος δύνανται 
να συνιστούν νέα ενίσχυση. 

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

Γ ε ∆ Ε Ε  ΤΓ ε ∆ Ε Ε  ΤΓ ε ∆ Ε Ε  ΤΓ ε ∆ Ε Ε  Τ ---- 1 7 7 / 0 7 , 1 7 7 / 0 7 , 1 7 7 / 0 7 , 1 7 7 / 0 7 , 
15.06.2010, Mediaset 15.06.2010, Mediaset 15.06.2010, Mediaset 15.06.2010, Mediaset 
SpA/SpA/SpA/SpA/ΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπήΕπιτροπή    
Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατικές ενισχύσεις – τηλε-
πικοινωνίες – επιδότηση για 
την αγορά ψηφιακών απο-
κωδικοποιητών – απόφαση 
µε την οποία η ενίσχυση 
κηρύσσεται µη συµβατή µε 
την κοινή αγορά και διατάσ-
σεται η ανάκτησή της – 
έννοια του όρου κρατική 
ενίσχυση – εξαίρεση των 
αποκωδικοποιητών που 
χρησιµοποιούνται για τη 
λήψη τηλεοπτικών προγραµ-
µάτων µέσω δορυφόρου – 
πλεονέκτηµα – επιλεκτικός 
χαρακτήρας – νόθευση του 
ανταγωνισµού – υποχρέωση 
αιτιολογήσεως 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Το µέτρο της επιδότησης 
για την αγορά  ψηφιακών 
αποκωδικοποιητών, στον 
βαθµό που δεν µπορεί να 
ισχύσει για τους ψηφιακούς 
αποκωδικοποιητές δορυφο-
ρικής λήψεως, δεν πληροί 
το κριτήριο της τεχνολογι-
κής ουδετερότητας. Ως εκ 
τούτου συνιστά παράνοµη 
κρατική ενίσχυση υπέρ των 
οργανισµών επίγειας ψηφι-
ακής και καλωδιακής µετά-
δοσης.  



  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

 

 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 
3/2009 3/2009 3/2009 3/2009 και 1/2010 1/2010 1/2010 1/2010 της 
νοµικής επιθεώρησης 
∆ηΣΚΕ & αγορά, µε 
πλούσια ύλη σε θεµατικές 
του δηµόσιου οικονοµικού 
δικαίου.  

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

 

∆ηµό σ ι ε ς  Σ υ µ βάσ ε ι ς  ∆ ηµό σ ι ε ς  Σ υ µ βάσ ε ι ς  ∆ ηµό σ ι ε ς  Σ υ µ βάσ ε ι ς  ∆ ηµό σ ι ε ς  Σ υ µ βάσ ε ι ς  ----         
Κ 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 ςΚ ρα τ ι κ έ ς  Ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς     

                                                                             αγορά αγορά αγορά αγορά    

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., ιδρύθηκε το 
1981. Εκδίδεται στα 
ελληνικά και η θεµατική 
της αναφέρεται στο 
Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, και 
ιδίως σε  θέµατα 
ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς 
ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η ς , 
π ρ ο σ τ α σ ί α ς  τ ω ν 
δ ι κ α ι ω µά τω ν  τ ο υ 
ανθρώπου, διεθνούς 
οικονοµικού δικαίου, 
δηµοσίου διεθνούς 
δικαίου και ιδιωτικού 
δ ι εθνούς  δ ι κα ί ου . 
Εκδίδεται 4 φορές το 
χρόνο.  


