
θεί πλήρως. Έτσι, προβλέπουν 
ότι κάθε φορά που ενισχύεται 
ιδιωτικός φορέας, η κρατική 
ενίσχυση πρέπει να τονώνει 
τον ανταγωνισµό υποχρεώνο-
ντας τον δικαιούχο να διευκο-
λύνει την ανοικτή πρόσβαση 
τρίτων φορέων στο δίκτυο που 
χρηµατοδοτείται από το δηµό-
σιο. 

http ://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:235:0007:002
5:EL:PDF 

 

Κατευθυντήριες Γραµµές -  

Επιτροπή - ευρυζωνικά δί-

κτυα 

Την 30.09.2009 δηµοσιεύ-
θηκαν στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα ΕΕ (ΕΕ 2009 C  
235/7) οι κοινοτικές Κατευ-
θυντήριες Γραµµές για την 
εφαρµογή των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις 
όσον αφορά την ταχεία 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δι-
κτύων.  

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές 
προβλέπουν ένα σαφές και 
αξιόπιστο πλαίσιο για τα 
ενδιαφερόµενα µέρη και 
θα βοηθήσουν τα κράτη 
µέλη να επιταχύνουν και να 
επεκτείνουν την διάδοση 
των ευρυζωνικών δικτύων. 
Ειδικότερα, οι Κατευθυντή-
ριες Γραµµές εξηγούν πώς 
µπορούν να διοχετευθούν 
τα δηµόσια κεφάλαια για 
την ανάπτυξη βασικών ευ-

ρυζωνικών δικτύων, καθώς και 
δικτύων πρόσβασης νέας γε-
νιάς στις περιοχές όπου δεν 
επενδύουν οι ιδιωτικοί φορείς. 
Επίσης, συνοψίζουν την διάκρι-
ση µεταξύ ανταγωνιστικών 
περιοχών («µαύρες» περιοχές), 
οι οποίες δεν χρειάζονται κρα-
τικές ενισχύσεις για την ανά-
πτυξη δοµών ευρυζωνικότη-
τας, και µη αποδοτικών ή µη 
εξυπηρετούµενων περιοχών 
(«λευκές» και «γκρίζες» περιο-
χές), στις οποίες µπορεί να 
δικαιολογηθεί η χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων, εφόσον 
πληρούνται ορισµένες προϋπο-
θέσεις.  

Πρωταρχικός στόχος των Κα-
τευθυντήριων Γραµµών είναι να 
προωθήσουν την εκτεταµένη 
και γρήγορη ανάπτυξη ευρυζω-
νικών δικτύων, διατηρώντας 
παράλληλα την δυναµική της 
αγοράς και τον ανταγωνισµό σε 
έναν τοµέα που έχει ελευθερω-
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Προσωρινό Πλαίσιο - χρηµα-
τοπιστωτική κρίση - Ν 
504/09 - παράταση 

Την 18.09.2009 η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 
παράταση του ελληνικού 
«πακέτου στήριξης» για τα 
πιστωτικά ιδρύµατα µέχρι 
το τέλος του 2009 (Ν 
504/09).  Η Επιτροπή εκτί-
µησε ότι η παράταση των  

µέτρων, που είχαν εγκριθεί 
αρχικά την 19η Νοεµβρίου 
2008, είναι σύµφωνη µε τις 
διατάξεις του Προσωρινού 
Πλαισίου, καθώς αποτελεί 
ένα κατάλληλο και αναλογικό 
µέσο για την άρση σοβαρής 
διαταραχής της ελληνικής 
οικονοµίας και µπορεί, συνε-
πώς, να θεωρηθεί ως συµβα-
τή ενίσχυση, σύµφωνα µε το  

άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο β' 
της ΣυνθΕΚ. 

Το κείµενο της απόφασης της 
Επιτροπής δεν έχει δηµοσιευ-
θεί ακόµα. 

ht tp ://europa .eu/rap id/
s h o w I n f o r m a t i o n . d o ?
pageName=middayExpress&
guiLanguage=en 

 



Περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδιαΠεριφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδιαΠεριφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδιαΠεριφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια    

Ανακοίνωση - Επιτροπή - 

κριτήρια - µεγάλα επενδυτι-

κά σχέδια 

Την 16.09.2009 δηµοσιεύ-
θηκε στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα ΕΕ (ΕΕ 2009 C 223/3) 
Ανακοίνωση της Επιτρο-
πής, στην οποία περιγρά-
φονται τα κριτήρια που θα 
εφαρµόζει η Επιτροπή για 
την αναλυτική αξιολόγηση 
περιφερειακών ενισχύσεων 
προς µεγάλα επενδυτικά 
σχέδια. 

Η Ανακοίνωση αυτή συνι-
στά την υλοποίηση της δέ-
σµευσης που ανέλαβε η 
Επιτροπή στις Κατευθυντή-
ριες Γραµµές Περιφερεια-
κού Χαρακτήρα 2007-
2013 (ΕΕ 2006 C 54/08)
σχετικά µε τα κριτήρια που 
θα λαµβάνει υπόψη κατά 
την αναλυτική αξιολόγηση 
των επενδυτικών σχεδίων 
για τα οποία υπάρχουν 
ορισµένες ενδείξεις ότι 
αυτά µπορούν να έχουν 
δυνητικά αρνητικές επιπτώ-
σεις στην αγορά και να 
οδηγήσουν σε ουσιώδη 
στρέβλωση του ανταγωνι-
σµού.  

Ειδικότερα, οι ΚΓΠΕ προ-
βλέπουν ότι, στην περίπτω-
ση που διαπιστώνεται ότι 
σε σχέση µε τα κοινοποιη-
θέντα µέτρα περιφερεια-
κής ενίσχυσης για µεγάλα  

 

επενδυτικά σχέδια υπάρχει 
υψηλό µερίδιο αγοράς του 
δικαιούχου της ενίσχυσης ή 
δυνητική πλεονάζουσα παρα-
γωγική ικανότητα σε µια αγο-
ρά που βρίσκεται σε φάση 
διαρθρωτικής παρακµής, η 
Επιτροπή υποχρεούται να 
κινήσει την επίσηµη διαδικα-
σία έρευνας του άρθρου 88 
παρ. 2 ΣυνθΕΚ και να προβεί 
σε αναλυτική αξιολόγηση των 
µέτρων αυτών.  

Υπενθυµίζεται συναφώς ότι  
τα κράτη µέλη πρέπει να κοι-
νοποιούν µεµονωµένα τις ενι-
σχύσεις για επενδυτικά σχέδι-
α, εάν οι προτεινόµενες ενι-
σχύσεις υπερβαίνουν το ανώ-
τατο  επιτρεπόµενο ποσό ενί-
σχυσης που µπορεί να χορη-
γηθεί για επενδύσεις µε επιλέ-
ξιµες δαπάνες ύψους 100 
εκατ. ευρώ βάσει των ισχυό-
ντων κανόνων (όριο κοινοποί-
ησης).  

Η αναλυτική αξιολόγηση των 
κοινοποιηθέντων µεγάλων 
επενδυτικών σχεδίων, που θα 
γίνεται βάσει των κριτηρίων 
της παρούσας Ανακοίνωσης, 
θα είναι συνολική και θα εξε-
τάζει τις θετικές και αρνητι-
κές επιπτώσεις της σχεδιαζό-
µενης ενίσχυσης, προκειµέ-
νου να διαπιστωθεί εάν µπο-
ρεί το µέτρο να εγκριθεί. ∆η-
λαδή, η Επιτροπή θα προβαί-
νει σε µια πιο εξατοµικευµένη 
προσέγγιση, που παρέχει την  

δυνατότητα να ληφθούν 
υπόψη µε όσο το δυνατόν 
πιο συγκεκριµένο τρόπο η 
συνοχή και άλλα οφέλη που 
µπορούν να προκύψουν 
από τέτοια σχέδια. Τα οφέ-
λη αυτά, όµως, πρέπει να 
σταθµιστούν έναντι των 
τυχόν αρνητικών συνεπειών 
για το εµπόριο και τον α-
νταγωνισµό, που θα πρέπει 
επίσης να διαπιστωθούν µε 
όσο το δυνατόν πιο συγκε-
κριµένο τρόπο.  

Η Επιτροπή δεν θα εφαρµό-
ζει µηχανικά τα κριτήρια 
που θέτει η Ανακοίνωση, 
αλλά θα αξιολογεί την ση-
µασία τους συνολικά. Στο 
πλαίσιο της στάθµισης αρ-
νητικών και θετικών συνε-
πειών, κανένα επιµέρους 
στοιχείο δεν είναι καθορι-
στικής σηµασίας και κανέ-
να σύνολο στοιχείων δεν 
µπορεί να θεωρηθεί από 
µόνο του ως επαρκές για 
να διασφαλίσει τη συµβα-
τότητα του υπό εξέταση 
µέτρου. 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:223:0003:0
010:EL:PDF 

Σελίδα 2 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 5/2009 

 

 

Κριτήρια για την 

αναλυτική αξιολό-

γηση περιφερεια-

κών ενισχύσεων 

προς µεγάλα επεν-

δυτικά σχέδια 

Ανακοίνωση για την δηµόσια ραδιοτηλεόρασηΑνακοίνωση για την δηµόσια ραδιοτηλεόρασηΑνακοίνωση για την δηµόσια ραδιοτηλεόρασηΑνακοίνωση για την δηµόσια ραδιοτηλεόραση    

Ανακοίνωση - ΥΓΟΣ - ραδιο-
τηλεόραση 
Την 27.10.2009 δηµοσιεύ-
θηκε στην Επίσηµη Εφηµερί-
δα ΕΕ [ΕΕ 2009 C 257/1] η 
Ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά µε την εφαρµογή 
των κανόνων για τις κρατι-
κές ενισχύσεις στην δηµόσια 
ραδιοτηλεόραση. Η Ανακοί-
νωση εδραιώνει την πρακτι-
κή της Επιτροπής µε προσα-
νατολισµό στο µέλλον, βάσει 

των παρατηρήσεων που ελήφ-
θησαν στις δηµόσιες διαβου-
λεύσεις. Επίσης, αποσαφηνίζει 
τις αρχές που ακολουθεί η Επι-
τροπή κατά την εφαρµογή των 
άρθρων 87 και 86 παρ. 2 της 
ΣυνθΕΚ όσον αφορά την δηµό-
σια χρηµατοδότηση των οπτι-
κοακουστικών υπηρεσιών στον 
τοµέα των ραδιοτηλεοπτικών 
µεταδόσεων, συνεκτιµώντας 
τις  εξελίξεις στην αγορά και  
τις πρόσφατες νοµικές εξελί- 

ξεις. Τέλος, εκδίδεται µε την 
επιφύλαξη της εφαρµογής 
των κανόνων της εσωτερικής 
αγοράς και των θεµελιωδών 
ελευθεριών που ισχύουν 
στον τοµέα της ραδιοτηλεό-
ρασης. Η Ανακοίνωση αντι-
καθιστά την Ανακοίνωση του 
2001. 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:257:0001:00
14:EL:PDF 



Σελίδα 3 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 5/2009 

Πρόωρη συνταξιοδότηση προσωπικού της Πρόωρη συνταξιοδότηση προσωπικού της Πρόωρη συνταξιοδότηση προσωπικού της Πρόωρη συνταξιοδότηση προσωπικού της Olympic Catering Olympic Catering Olympic Catering Olympic Catering ΑΕ ΑΕ ΑΕ ΑΕ     

Επιτροπή - πρόωρη συνταξι-

οδότηση - Olympic Catering 

AE 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο-
φάσισε την 14.10.2009 να 
µην εγείρει αντιρρήσεις στα 
σχέδια των ελληνικών αρχών 
να καλύψουν µέρος του κό-
στους του προγράµµατος 
εθελοντικής πρόωρης συντα-
ξιοδότησης, το οποίο η Olym-
pic Catering ΑΕ προτίθεται 
να εφαρµόσει σε σχέση µε το 
προσωπικό της. Η Επιτροπή 
θεωρεί ότι το προτεινόµενο  

µέτρο, το οποίο χρηµατοδο-
τεί τµήµα του δυσβάστα-
κτου κόστους του προγράµ-
µατος, δεν θίγει το κοινό 
συµφέρον και µπορεί να 
θεωρηθεί ως συµβατό µε 
την κοινή αγορά. Το δυσβά-
στακτο αυτό κόστος προκύ-
πτει από την συµµετοχή 
µέρους του προσωπικού 
της Olympic Catering σε 
πρόγραµµα εθελοντικής 
πρόωρης συνταξιοδότησης. 
Τα εν λόγω µέλη του προ-
σωπικού είναι µόνιµα και 
αµείβονται µε µισθούς, οι 

οποίοι συµφωνήθηκαν κα-
τόπιν διαπραγµατεύσεων 
που διενεργήθηκαν, όταν η 
εταιρία ήταν κρατική επι-
χείρηση και ως εκ τούτου 
το καθεστώς εργασίας 
τους δεν εξοµοιούται µε 
αυτό που διέπει την εργα-
σία στις κανονικές συνθή-
κες της αγοράς. 

http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
r e f e r -
ence=IP/09/1509&format
=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en 

Τροποποίηση Προσωρινού ΠλαισίουΤροποποίηση Προσωρινού ΠλαισίουΤροποποίηση Προσωρινού ΠλαισίουΤροποποίηση Προσωρινού Πλαισίου    

Επιτροπή - de minimis - 
γεωργία - Προσωρινό Πλαί-
σιο 

Το Προσωρινό Πλαίσιο για 
την αντιµετώπιση της χρη-
µατοπιστωτικής κρίσης ε-
ξαιρούσε από την δυνατότη-
τα χορήγησης, βάσει του 
σηµείου 4.2, ενός συµβιβά-
σιµου περιορισµένου ποσού 
ενίσχυσης στις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται 
στην πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων. 
Όµως, λόγω της χρηµατοπι-
στωτικής κρίσης, οι γεωργο-
κτηνοτρόφοι αντιµετωπί-
ζουν και αυτοί ολοένα αυ-
ξανόµενες πιστοληπτικές 
δυσκολίες. Γι’ αυτόν τον 
λόγο κρίθηκε σκόπιµο να 
προβλεφθεί ένα χωριστό 
περιορισµένο ποσό συµβι-

βάσιµης κρατικής ενίσχυ-
σης για τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται 
στην πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων. 

Ενόψει τούτων, την 
31.10.2009 δηµοσιεύθηκε 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
ΕΕ [ΕΕ 2009 C 261/2] Ανα-
κοίνωση της Επιτροπής, µε 
την οποία τροποποιούνται 
τα σηµεία 4.2.2 ζ), 4.2.2 η) 
και 4.7. παρ. 2 του Προσω-
ρινού Πλαισίου, ώστε να 
είναι δυνατή η χορήγηση 
ενισχύσεων περιορισµένου 
ύψους µέχρι 15.000 ευρώ 
στις επιχειρήσεις του 
αγροτικού τοµέα.  

Το εν λόγω ποσό µπορεί να 
χορηγηθεί µόνον για µία 
φορά σε κάθε γεωργική  

επιχείρηση έως το τέλος 
του 2010, ενώ κάθε ενί-
σχυση ήσσονος σηµασίας 
που έχει χορηγηθεί στην 
ίδια επιχείρηση από τις 
αρχές του 2008 και µέχρι 
την χορήγηση της νέας 
αυτής ενίσχυσης θα πρέπει 
να αφαιρεθεί από το ποσό 
των 15.000 ευρώ.  

Η Ανακοίνωση ισχύει από 
την 28.10.2009. 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:261:0002:0
002:EL:PDF 
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ξόφλησηςξόφλησηςξόφλησηςξόφλησης    

Επιτροπή - επιτόκια - ανάκτη-

ση -   Σεπτέµβριος - Οκτώβρι-

ος - Νοέµβριος 

∆ηµοσιεύθηκαν στην Επίση-
µη Εφηµερίδα ΕΕ τα τρέχο-
ντα επιτόκια ανάκτησης και 
τα επιτόκια αναφοράς / 
προεξόφλησης κρατικών 
ενισχύσεων για τα 27 κράτη 

µέλη που ισχύουν από την 
1η Σεπτεµβρίου΅[ΕΕ 2009 
C 236/3], την 1η Οκτωβρί-
ου [ΕΕ 2009 C 236/4] και 
την 1η Νοεµβρίου [ΕΕ 
2009 C 261/5], αντίστοι-
χα.  

Ειδικά για την Ελλάδα, τα 
τρέχοντα επιτόκια ανέρχο- 

νται σε ποσοστό 1,77% για 
τον µήνα Σεπτέµβριο και  
σε ποσοστό 1,45% για τους 
µήνες Οκτώβριο και Νοέµ-
βριο. 

  



∆ΕΚ ∆ΕΚ ∆ΕΚ ∆ΕΚ CCCC----519/07 P, 519/07 P, 519/07 P, 519/07 P, Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή 
EK / Koninklijke Friesland-EK / Koninklijke Friesland-EK / Koninklijke Friesland-EK / Koninklijke Friesland-
Campina, 17.09.2009, Campina, 17.09.2009, Campina, 17.09.2009, Campina, 17.09.2009, αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ. 
Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

φορολογικής φύσεως καθε-

στώς ενισχύσεων ασύµβατο µε 

την κοινή αγορά – µεταβατική 

διάταξη – παραδεκτό – έννοµο 

συµφέρον – αρχή της προστα-

σίας της δικαιολογηµένης εµπι-

στοσύνης – αρχή της ίσης µε-

ταχειρίσεως 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Ενισχύσεις υπέρ των διεθνών 
χρηµατοδοτικών δραστηριοτή-
των. Παραβίαση της αρχής της 
ίσης µεταχείρισης λόγω µη 
υπαγωγής ορισµένων επιχειρή-
σεων στο µέτρο ενίσχυσης. Η 
δυσµενής διάκριση συνίσταται 
στην εφαρµογή διαφορετικών 
κανόνων σε όµοιες καταστά-
σεις ή στην εφαρµογή του ιδί-
ου κανόνα σε διαφορετικές 
καταστάσεις. Αναίρεση απόφα-
σης του ΠΕΚ λόγω πλάνης περί 
πλάνης περί το δίκαιο. 

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

∆ΕΚ ∆ΕΚ ∆ΕΚ ∆ΕΚ CCCC----520/07 P, 520/07 P, 520/07 P, 520/07 P, Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή 
ΕΚ / ΕΚ / ΕΚ / ΕΚ / MTU Friedrichshafen, MTU Friedrichshafen, MTU Friedrichshafen, MTU Friedrichshafen, 
17.09.2009, 17.09.2009, 17.09.2009, 17.09.2009, αδηµ. αδηµ. αδηµ. αδηµ.     

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

ενίσχυση για την αναδιάρθρω-
ση – απόφαση διατάσσουσα 
την ανάκτηση ενισχύσεως µη 
συµβατής προς την κοινή αγο-
ρά – άρθρο 13 παρ. 1 του Κα-
νονισµού (ΕΚ) 659/1999 – 
ευθύνη εις ολόκληρον 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Η Επιτροπή δεν δύναται να 
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι 
µία επιχείρηση επωφελήθηκε 
πλεονεκτήµατος, το οποίο συνι-
στά κρατική ενίσχυση, στηριζό-
µενη απλώς σε αρνητικό τεκµή-
ριο, θεµελιούµενο στην έλλειψη 
πληροφοριών ικανών να στηρί-
ξουν αντίθετο συµπέρασµα, 

στην περίπτωση που δεν υφί-
στανται άλλα στοιχεία από τα 
οποία να προκύπτει καταφα-
τικώς η ύπαρξη ενός τέτοιου 
πλεονεκτήµατος  

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

ΠΕΚ ΤΠΕΚ ΤΠΕΚ ΤΠΕΚ Τ----303/05, AceaElectra-303/05, AceaElectra-303/05, AceaElectra-303/05, AceaElectra-
bel Produzione SpA / bel Produzione SpA / bel Produzione SpA / bel Produzione SpA / Επιτρο-Επιτρο-Επιτρο-Επιτρο-
πή, πή, πή, πή, 08.09.2009, 08.09.2009, 08.09.2009, 08.09.2009, αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

άρθρο 88 παρ. 3 ΣυνθΕΚ – 
τοµέας ενέργειας – επενδυτι-
κή  ενίσχυση για την κατα-
σκευή ενός δικτύου αστικής 
θέρµανσης – απόφαση κη-
ρύσσουσα την ενίσχυση συµ-
βατή µε την κοινή αγορά – 
έννοια της οικονοµικής µονά-
δας – απελευθέρωση αγοράς 
ενέργειας – ατοµικό µέτρο 
ενίσχυσης  – γενικό πλαίσιο 
ενισχύσεων 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Από την στιγµή που ένας το-
µέας της οικονοµίας βρίσκε-
ται σε διαδικασία απελευθέ-
ρωσης σε κοινοτικό επίπεδο, 
οποιεσδήποτε ενισχύσεις, 
πραγµατικές ή δυνητικές, 
είναι σε θέση να επηρεάσουν 
τις ενδοκοινοτικές συναλλα-
γές και τον ανταγωνισµό.  

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

ΠΕΚ ΤΠΕΚ ΤΠΕΚ ΤΠΕΚ Τ----211/05, 211/05, 211/05, 211/05, Ιταλία / Επι-Ιταλία / Επι-Ιταλία / Επι-Ιταλία / Επι-
τροπή, τροπή, τροπή, τροπή, 04.09.2009, 04.09.2009, 04.09.2009, 04.09.2009, αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

καθεστώς ενισχύσεων που οι 

ιταλικές αρχές έθεσαν σε 

εφαρµογή υπέρ επιχειρήσε-

ων που έχουν εισαχθεί πρό-

σφατα στο χρηµατιστήριο – 

απόφαση κηρύττουσα την 

ενίσχυση ασύµβατη προς την 

κοινή αγορά και διατάσσου-

σα την ανάκτησή της – υπο-

χρέωση αιτιολόγησης  – επι-

λεκτικός χαρακτήρας – επη-

ρεασµός του εµπορίου µετα-

ξύ των κρατών µελών – προ-

σβολή του ανταγωνισµού  

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Η φύση του φορολογικού 
συστήµατος δεν µπορεί να 
δικαιολογήσει την χορήγηση 
ενισχύσεων σε ορισµένες 
επιχειρήσεις που πληρούν 
συγκεκριµένες προϋποθέ-
σεις (κυρίως ένταξη στο 
χρηµατιστήριο), δεδοµένου 
ότι δεν υπάρχει οποιαδήπο-
τε σχέση ανάµεσα στην χο-
ρήγηση του µέτρου και στα 
ειδικά χαρακτηριστικά των 
ληπτριών επιχειρήσεων. 

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

ΠΕΚ ΤΠΕΚ ΤΠΕΚ ΤΠΕΚ Τ----30/01 30/01 30/01 30/01 έως Τέως Τέως Τέως Τ----32/01, 32/01, 32/01, 32/01, 
ΤΤΤΤ----86/02 86/02 86/02 86/02 έως Τέως Τέως Τέως Τ----88/02, 88/02, 88/02, 88/02, συ-συ-συ-συ-
νεκδ., νεκδ., νεκδ., νεκδ., Territorio Histórico de Territorio Histórico de Territorio Histórico de Territorio Histórico de 
Álava Álava Álava Álava κλπ / Επιτροπή, κλπ / Επιτροπή, κλπ / Επιτροπή, κλπ / Επιτροπή, 
09.09.2009, 09.09.2009, 09.09.2009, 09.09.2009, αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

φορολογικά πλεονεκτήµατα 
χορηγούµενα από εσωτερι-
κό όργανο κράτους µέλους -   
αποφάσεις κηρύσσουσες 
καθεστώτα ενισχύσεων α-
συµβίβαστα προς την κοινή 
αγορά – χαρακτηρισµός 
των ενισχύσεων ως νέων ή 
ως υφιστάµενων – λειτουρ-
γικές ενισχύσεις – αρχή της 
προστασίας της δικαιολογη-
µένης εµπιστοσύνης – αρχή 
της ασφάλειας δικαίου  

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Η έννοια της εξέλιξης της 
κοινής αγοράς µπορεί να 
ερµηνευθεί ως µεταβολή 
του οικονοµικού και νοµι-
κού πλαισίου στον τοµέα 
τον οποίο αφορά το επίµα-
χο µέτρο (π.χ. απελευθέρω-
ση της αγοράς). Αντιθέτως, 
δεν καλύπτονται περιπτώ-
σεις όπου η Επιτροπή µετα-
βάλλει την εκτίµησή της, 
υιοθετώντας µια αυστηρότε-
ρη εφαρµογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Πρόσφατη νοµολογία κρατικών ενισχύσεων ∆ΕΚ Πρόσφατη νοµολογία κρατικών ενισχύσεων ∆ΕΚ Πρόσφατη νοµολογία κρατικών ενισχύσεων ∆ΕΚ Πρόσφατη νοµολογία κρατικών ενισχύσεων ∆ΕΚ ---- ΠΕΚ  ΠΕΚ  ΠΕΚ  ΠΕΚ 
(Σεπτέµβριος(Σεπτέµβριος(Σεπτέµβριος(Σεπτέµβριος----Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος Οκτώβριος 2009) 2009) 2009) 2009)     

Σελίδα 4 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 5/2009 



  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ    

Κοινοτικά ΚείµεναΚοινοτικά ΚείµεναΚοινοτικά ΚείµεναΚοινοτικά Κείµενα    

Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗΒ΄ ΕΚ∆ΟΣΗΒ΄ ΕΚ∆ΟΣΗΒ΄ ΕΚ∆ΟΣΗ    

 

 

Κυκλοφόρησε η Β΄ 
έκδοση των Κοινοτικών 
Κειµένων για τις κρατι-
κές ενισχύσεις. Η παρού-
σα, δεύτερη αναθεωρη-
µένη και συµπληρωµένη 
έκδοση, έρχεται σε συνέ-
χε ια της πρώτης 
έκδοσης που κυκλοφό-
ρησε το 2003 και είναι 
ενηµερωµένη µέχρι και 
τον Ιανουάριο του 2009. 
Περιλαµβάνει δε όλα τα 
κοινοτικά κείµενα για τις 
κρατικές ενισχύσεις που 
βρίσκονται σήµερα σε 
ισχύ.  

∆ηµόσιες Συµβάσεις -  
Κρατικές Ενισχύσεις 
                    αγορά 

 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 
1/2009 1/2009 1/2009 1/2009 και 2/2009 2/2009 2/2009 2/2009 της 
νοµικής επιθεώρησης 
∆ηΣΚΕ & αγορά, µε 
π λ ο ύ σ ι α  ύ λ η  σ ε 
θεµατικές του δηµόσιου 
οικονοµικού δικαίου. 
Σύντοµα θα είναι έτοιµο  
και το  3/20093/20093/20093/2009. 

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

 


