
από την ηµεροµηνία της 
έγκρισής της από την Επιτρο-
πή. 

h t tp : // eu r - l e x .eu r o pa .eu/
LexUr iServ/LexUr iSe rv .do?
uri=OJ:C:2009:303:0006:0006:E
L:PDF 

 

Προσωρινό Πλαίσιο - χρηµα-

τοπιστωτική κρίση - τροπο-

ποίηση 

Την 15.12.2009 η Επιτροπή 
δηµοσίευσε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα ΕΕ [ΕΕ 2009 C 
303/6] Ανακοίνωση, µε την 
οποία αντικαθίσταται ως 
εξής το σηµείο 4.3.2 δ) του 
Προσωρινού Πλαισίου: «Το 
µέγιστο ύψος των δανείων 
δεν υπερβαίνει το ετήσιο 
µισθολογικό κόστος του 
δικαιούχου 
(συµπεριλαµβανοµένων των 
εισφορών κοινωνικής α-
σφάλισης, καθώς και του 
κόστους του προσωπικού 
που εργάζεται στους χώ-

ρους της εταιρείας, αλλά επί-
σηµα περιλαµβάνεται στις 
µισθοδοτικές καταστάσεις 
υπεργολάβων) για το 2008. 
Στην περίπτωση εταιρειών που 
συστάθηκαν από την 1η Ιανου-
αρίου 2008 και µετά, το µέγι-
στο ύψος των δανείων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το κατ' 
εκτίµηση ετήσιο µισθολογικό 
κόστος για τα δύο πρώτα έτη 
λειτουργίας τους. Για επενδυτι-
κά δάνεια, τα κράτη µέλη δύ-
νανται να υπολογίσουν το ανώ-
τατο ύψος δανείου βάσει του 
ετήσιου µέσου όρου του εργα-
τικού κόστους στην ΕΕ27».  

Η τροποποίηση του Προσωρι-
νού κοινοτικού Πλαισίου ισχύει 

Τροποποίηση του Προσωρινού ΠλαισίουΤροποποίηση του Προσωρινού ΠλαισίουΤροποποίηση του Προσωρινού ΠλαισίουΤροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου     

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών 
ενισχύσεων - Τεύχος 6/2009 

6/2009                       6/2009                       6/2009                       6/2009                       ΝοέµβριοςΝοέµβριοςΝοέµβριοςΝοέµβριος----∆εκέµβριος ∆εκέµβριος ∆εκέµβριος ∆εκέµβριος 2009200920092009    

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

    

    

    

    

    

• Τροποποίηση του Προ-Τροποποίηση του Προ-Τροποποίηση του Προ-Τροποποίηση του Προ-

σωρινού Πλαισίουσωρινού Πλαισίουσωρινού Πλαισίουσωρινού Πλαισίου    

• Τροποποίηση των εντύ-Τροποποίηση των εντύ-Τροποποίηση των εντύ-Τροποποίηση των εντύ-

πων κοινοποίησης του πων κοινοποίησης του πων κοινοποίησης του πων κοινοποίησης του 

Κανονισµού Κανονισµού Κανονισµού Κανονισµού ((((ΕΚ) ΕΚ) ΕΚ) ΕΚ) 

794/2004794/2004794/2004794/2004    

• Αύξηση των κρατικών Αύξηση των κρατικών Αύξηση των κρατικών Αύξηση των κρατικών 

ενισχύσεων λόγω της ενισχύσεων λόγω της ενισχύσεων λόγω της ενισχύσεων λόγω της 

χρηµατοπιστωτικής χρηµατοπιστωτικής χρηµατοπιστωτικής χρηµατοπιστωτικής 

κρίσηςκρίσηςκρίσηςκρίσης    

• Τρέχοντα επιτόκια ανα-Τρέχοντα επιτόκια ανα-Τρέχοντα επιτόκια ανα-Τρέχοντα επιτόκια ανα-

φοράς, προεξόφλησης φοράς, προεξόφλησης φοράς, προεξόφλησης φοράς, προεξόφλησης 

και ανάκτησηςκαι ανάκτησηςκαι ανάκτησηςκαι ανάκτησης    

• Εγκρίθηκαν από την Εγκρίθηκαν από την Εγκρίθηκαν από την Εγκρίθηκαν από την 

Επιτροπή ελληνικά κα-Επιτροπή ελληνικά κα-Επιτροπή ελληνικά κα-Επιτροπή ελληνικά κα-

θεστώτα ενισχύσεωνθεστώτα ενισχύσεωνθεστώτα ενισχύσεωνθεστώτα ενισχύσεων    

• Πρόσφατη νοµολογία Πρόσφατη νοµολογία Πρόσφατη νοµολογία Πρόσφατη νοµολογία 

κοινοτικών δικαστηρίων κοινοτικών δικαστηρίων κοινοτικών δικαστηρίων κοινοτικών δικαστηρίων 

για κρατικές ενισχύσειςγια κρατικές ενισχύσειςγια κρατικές ενισχύσειςγια κρατικές ενισχύσεις    

    

Τροποποίηση των εντύπων κοινοποίησης του Κανονισµού (ΕΚ) Τροποποίηση των εντύπων κοινοποίησης του Κανονισµού (ΕΚ) Τροποποίηση των εντύπων κοινοποίησης του Κανονισµού (ΕΚ) Τροποποίηση των εντύπων κοινοποίησης του Κανονισµού (ΕΚ) 
794/2004794/2004794/2004794/2004     

Κανονισµός 659/1999 - 
Κανονισµός 794/2004 -  
Κανονισµός 1125/2009 - 

έντυπα κοινοποίησης  

Ο Kανον ισµός  (ΕΚ ) 
794/2004 της Επιτροπής, 
σχετικά µε την εφαρµογή 
του Κανονισµού (ΕΚ) 
659/1999, καθιέρωσε υπο-
χρεωτικά έντυπα διεξοδι-
κής κοινοποίησης των κρα-
τικών ενισχύσεων. Μετά, 
όµως, την έγκριση από την 
Επιτροπή της Ανακοίνωσης 
σχετικά µε τα κριτήρια για 
την ανάλυση της συµβατό-
τητας περιπτώσεων κρατι-
κών ενισχύσεων για επαγγε- 

λµατική εκπαίδευση, οι ο-
ποίες κοινοποιούνται µεµο-
νωµένα και της Ανακοίνωσης 
της Επιτροπής σχετικά µε τα 
κριτήρια για την ανάλυση της 
συµβατότητας των κρατικών 
ενισχύσεων για εργαζόµε-
νους σε µειονεκτική θέση και 
εργαζόµενους µε αναπηρία 
που υπόκεινται σε υποχρέω-
ση κοινοποίησης, κατέστη 
αναγκαίο να τροποποιηθεί 
τµήµα των εντύπων κοινοποί-
ησης που επισυνάπτονται 
στον Κανον ισµό (ΕΚ) 
794/2004. 

Την 24.11.2009, λοιπόν, δη-
µοσιεύθηκε στην Επίσηµη  

Εφηµερίδα ΕΕ [ΕΕ 2009 L 
308/5] ο Κανονισµός (ΕΚ) 
1125/2009, ο οποίος τροπο-
ποιεί τον Κανονισµό (ΕΚ) 
794/2004. Συγκεκριµένα,  
τροποποιούνται τα εξής πα-
ραρτήµατα του Κανονισµού 
(ΕΚ) 794/2004: το τµήµα ΙΙΙ.2 
του παραρτήµατος Ι, το τµήµα 
ΙΙΙ.3 του παραρτήµατος Ι, το 
τµήµα ΙΙΙ.7α ερώτηση 2.3 και 
το τµήµα ΙΙΙ.7β ερώτηση 2.3 
του παραρτήµατος Ι.  

h t tp : //eu r - l e x .eu r o pa .eu/
LexUr iServ/LexUr iSer v .do?
uri=OJ:L:2009:308:0005:0013:E
L:PDF  

 



Αύξηση των κρατικών ενισχύσεων λόγω της χρηµατοπιστωτικής Αύξηση των κρατικών ενισχύσεων λόγω της χρηµατοπιστωτικής Αύξηση των κρατικών ενισχύσεων λόγω της χρηµατοπιστωτικής Αύξηση των κρατικών ενισχύσεων λόγω της χρηµατοπιστωτικής 
κρίσηςκρίσηςκρίσηςκρίσης    
χρηµατοπιστωτική κρίση - 

κρατικές ενισχύσεις - στατι-

στικά στοιχεία 

Στην επίσηµη ιστοσελίδα 
της Επιτροπής δηµοσιεύθη-
καν στοιχεία, τα οποία δεί-
χνουν ότι η χρηµατοπιστω-
τική κρίση πολλαπλασίασε 
τον συνολικό όγκο των ενι-
σχύσεων, από 66,5 δισ. 
ευρώ ή 0,52% του ΑΕΠ της 
ΕΕ-27 το 2007 σε 279,6 
δισ. ευρώ ή 2,2% του ΑΕΠ 
το 2008. Αφαιρουµένων 
των µέτρων για την αντιµε-
τώπιση της κρίσης, οι συνο-
λικές ενισχύσεις ανήλθαν 
το 2008 σε 67,4 δισ. ευρώ 
ή 0,54% του ΑΕΠ. Η 
έγκαιρη και συντονισµένη  

ανάληψη δράσης από τα κρά-
τη µέλη και την Επιτροπή συ-
νέβαλε στην εξασφάλιση χρη-
µατοπιστωτικής σταθερότη-
τας. Η πολιτική της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για τις κρατι-
κές ενισχύσεις ήταν ένας από 
τους βασικούς παράγοντες 
που εξασφάλισαν την υλοποί-
ηση αυτής της εν γένει επιτυ-
χούς διάσωσης, µε συντονι-
σµένο τρόπο. Η Επιτροπή επέ-
τρεψε την ταχεία εφαρµογή 
µέ τρων  πρωτοφανούς 
έκτασης για τη στήριξη της 
οικονοµίας, αλλά ταυτόχρονα 
φρόντισε να µην διαταραχθεί 
η ενιαία αγορά από δυσανά-
λογες στρεβλώσεις του αντα-
γωνισµού. Οι ενισχύσεις που 
δεν συνδέονται µε την κρίση  

παρέµειναν σε γενικές 
γραµµές σταθερές και προ-
σανατολισµένες σε στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος. 

Τα στοιχεία είναι διαθέσιµα 
στην διεύθυνση: 

h ttp ://europa .eu/rap id/
pressReleasesAct ion .do?
r e f e r -
ence=IP/09/1884&format=H
TML&aged=0&language=EL&
guiLanguage=en 

Σελίδα 2 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2009 

 

 

Αύξηση των κρατι-

κών ενισχύσεων λό-

γω της χρηµατοπι-

στωτικής κρίσης 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης –––– ∆εκέµβριος ∆εκέµβριος ∆εκέµβριος ∆εκέµβριος     

ανάκτηση - επιτόκια - αναφο-

ρά - προεξόφληση - ∆εκέµ-

βριος 

Την 28.11.2009 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 ισχύ-
ουν από την 1η ∆εκεµβρίου 
2009.  

Ειδικά για την Ελλάδα τα 
τρέχοντα επιτόκια ανέρχο-
νται σε ποσοστό 1,45%.  

http://eur - lex .europa .eu/
LexUriServ/LexUriServ .do?
uri=OJ:C:2009:289:0006:0006
:EL:PDF 

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεωνΕγκρίθηκαν από την Επιτροπή ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεωνΕγκρίθηκαν από την Επιτροπή ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεωνΕγκρίθηκαν από την Επιτροπή ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων    

προβλέπει την καταβολή 
άµεσων επιχορηγήσεων σε 
επιχειρήσεις ταχυδροµείων και 
τηλεπικοινωνιών µε στόχο την 
τοµεακή και περιφερειακή 
ανάπτυξη. Η προβλεπόµενη 
συνολική ενίσχυση αγγίζει τα 
210 εκ. ευρώ. Χορηγούσα αρ-
χή είναι η Κοινωνία της Πληρο-
φορίας Α.Ε. 
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o pa . e u /
LexU r iSe r v/LexU r iSe r v . do?
uri=OJ:C:2009:278:0001:0003:EL
:PDF 

►►►►Περιορισµένα ποσά ενισχύ-Περιορισµένα ποσά ενισχύ-Περιορισµένα ποσά ενισχύ-Περιορισµένα ποσά ενισχύ-
σεων µε βάση το Προσωρινό σεων µε βάση το Προσωρινό σεων µε βάση το Προσωρινό σεων µε βάση το Προσωρινό 
Πλαίσιο Πλαίσιο Πλαίσιο Πλαίσιο –––– Ν  Ν  Ν  Ν 304/09304/09304/09304/09    

Την 16.12.2009 δηµοσιεύθηκε 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ 
[ΕΕ 2009 C 305/1] η από 

Επιτροπή - καθεστώτα ενι-

σχύσεων - έγκριση 

Εγκρίθηκαν  από την Επιτρο-
πή τα παρακάτω ελληνικά 
καθεστώτα ενισχύσεων:  

► ► ► ► Ανάπτυξη ευρυζωνικής Ανάπτυξη ευρυζωνικής Ανάπτυξη ευρυζωνικής Ανάπτυξη ευρυζωνικής 
πρόσβασης σε υποεξυπηρε-πρόσβασης σε υποεξυπηρε-πρόσβασης σε υποεξυπηρε-πρόσβασης σε υποεξυπηρε-
τούµενες περιοχές τούµενες περιοχές τούµενες περιοχές τούµενες περιοχές ––––    N N N N 
33/2009 33/2009 33/2009 33/2009     

Την 18.11.2009 δηµοσιεύ-
θηκε στην Επίσηµη Εφηµερί-
δα ΕΕ [ΕΕ 2009 C 278/1] 
απόφαση της Επιτροπής, µε 
την οποία εγκρίθηκε βάσει 
των άρθρων 87 και 88 
ΣυνθΕΚ το καθεστώς ενισχύ-
σεων «Ανάπτυξη ευρυζωνι-
κής πρόσβασης σε υποεξυ-
πηρετούµενες περιοχές» (Ν 
33/2009). Το καθεστώς  

15.07.2009 απόφαση της 
Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το ελληνικό καθε-
σ τ ώ ς  ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν 
«Περιορισµένα ποσά συµβι-
βάσιµων ενισχύσεων βάσει 
του Προσωρινού Πλαισίου» - 
Ν 304/09. Ο προϋπολογι-
σµός του καθεστώτος είναι 
2 εκατ. ευρώ και η διάρκειά 
του έως την 31.12.2009. 

Το κείµενο της απόφασης 
είναι διαθέσιµο στην ιστοσε-
λίδα: 

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /
community_law/state_aids/
comp-2009/n304-09.pdf     



∆ΕΚ ∆ΕΚ ∆ΕΚ ∆ΕΚ CCCC----169/08, 169/08, 169/08, 169/08, Presidente del Presidente del Presidente del Presidente del 
Consigl io deConsigl io deConsigl io deConsigl io de iiii  M inist r i M inist r i M inist r i M inist r i , , , , 
17.11.200917.11.200917.11.200917.11.2009 

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – 

άρθρο 49 ΣυνθΕΚ – περιφερει-

ακή νοµοθετική ρύθµιση η ο-

ποία επιβάλλει φόρο σε περί-

πτωση προσεγγίσεως για τουρι-

στικούς λόγους αεροσκαφών 

που χρησιµοποιούνται για την 

ιδιωτική µεταφορά προσώπων, 

καθώς και σκαφών αναψυχής, 

ο οποίος βαρύνει µόνον τους 

φορείς εκµεταλλεύσεως που 

έχουν την φορολογική κατοικία 

τους εκτός της περιφέρειας 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Φορολογική νοµοθετική ρύθµι-
ση µιας περιφερειακής αρχής, 
η οποία επιβάλλει φόρο επί 
των προσεγγίσεων, ο οποίος 
βαρύνει µόνον τα φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα που έχουν τη 
φορολογική κατοικία τους ε-
κτός της περιφέρειας, έχει επι-
λεκτικό χαρακτήρα και συνιστά 
µέτρο κρατικής ενισχύσεως 
υπέρ των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστηµένες στην πε-
ριφέρεια. 

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

ΠΕΚ ΠΕΚ ΠΕΚ ΠΕΚ TTTT----375/04, Scheucher375/04, Scheucher375/04, Scheucher375/04, Scheucher----
Fleisch GmbH Fleisch GmbH Fleisch GmbH Fleisch GmbH κ.λπ./Επιτροπή κ.λπ./Επιτροπή κ.λπ./Επιτροπή κ.λπ./Επιτροπή 
ΕΚ, ΕΚ, ΕΚ, ΕΚ, 18.11.200918.11.200918.11.200918.11.2009    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατικές ενισχύσεις – καθε-

στώς ενισχύσεων υπέρ των 

προγραµµάτων ποιότητας στον 

γεωργοδιατροφικό τοµέα στην 

Αυστρία – απόφαση περί µη 

διατυπώσεως αντιρρήσεων – 

προσφυγή ακυρώσεως – ιδιό-

τητα του ενδιαφεροµένου – 

προστασία των διαδικαστικών 

δικαιωµάτων – παραδεκτό – 

σοβαρές δυσχέρειες – Κατευ-

θυντήριες Γραµµές περί κρατι-

κών ενισχύσεων που αφορούν 

την διαφήµιση 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Η Επιτροπή µπορεί να αρκε-
στεί στην προκαταρκτική 
εξέταση του άρθρου 88 παρ. 
3 ΣυνθΕΚ προκειµένου να 
λάβει ευνοϊκή απόφαση υπέρ 
συγκεκριµένου κρατικού µέ-
τρου, µόνο εάν είναι σε θέση 
να διαµορφώσει την πεποί-
θηση, µετά από µια πρώτη 
εξέταση είτε ότι το επίµαχο 
µέτρο δεν συνιστά ενίσχυση 
υπό την έννοια του άρθρου 
87 παρ. 1 ΣυνθΕΚ είτε ότι, αν 
χαρακτηριστεί ενίσχυση, 
συµβιβάζεται µε την κοινή 
αγορά. Αντίθετα, εάν από την 
πρώτη αυτή εξέταση η Επι-
τροπή σχηµατίσει διαφορετι-
κή άποψη ή δεν µπορέσει να 
υπερβεί όλες τις δυσχέρειες 
που ανέκυψαν κατά την εκτί-
µηση της συµβατότητας του 
εν λόγω µέτρου µε την κοινή 
αγορά, οφείλει να κινήσει την 
διαδικασία του άρθρου 88 
παρ. 2 ΣυνθΕΚ. 

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

ΠΕΚ ΠΕΚ ΠΕΚ ΠΕΚ TTTT----376/07, 376/07, 376/07, 376/07, Γερµανία/Γερµανία/Γερµανία/Γερµανία/
Επιτροπή ΕΚ, Επιτροπή ΕΚ, Επιτροπή ΕΚ, Επιτροπή ΕΚ, 25.11.200925.11.200925.11.200925.11.2009    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ – από-

φαση µε την οποία διατάσσε-

ται η παροχή πληροφοριών 

σχετικά µε δύο συστήµατα 

κρατικών ενισχύσεων – ελε-

γκτικές εξουσίες της Επιτρο-

πής βάσει του άρθρου 9 παρ. 

2 τέταρτη περίοδος του Κα-

νονισµού (ΕΚ) 70/2001 

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

H Επιτροπή δικαιούται, βάσει 
του άρθρου 9 παρ. 2 τέταρτη 
περίοδος του Κανονισµού 
(ΕΚ) 70/2001, να ζητά από 
τα κράτη µέλη την παροχή 
όλων των πληροφοριών που 
θεωρεί αναγκαίες για να 
µπορέσει να καθορίσει αν 
τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις 
του Kανονισµού (EΚ) 

70/2001 και µάλιστα δικαι-
ούται να κάνει κάτι τέτοιο 
υπό οποιεσδήποτε περιστά-
σεις, ακόµη δηλαδή και 
όταν δεν υπάρχουν αµφιβο-
λίες ως προς το αν τηρήθη-
καν οι προϋποθέσεις του εν 
λόγω Κανονισµού. 

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

Γενικό ∆ικαστήριο ΤΓενικό ∆ικαστήριο ΤΓενικό ∆ικαστήριο ΤΓενικό ∆ικαστήριο Τ----
156/04, Électricité de 156/04, Électricité de 156/04, Électricité de 156/04, Électricité de 
France (EDF)France (EDF)France (EDF)France (EDF)/Επιτροπή ΕΚ, Επιτροπή ΕΚ, Επιτροπή ΕΚ, Επιτροπή ΕΚ, 
15.12.200915.12.200915.12.200915.12.2009 

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

κρατικές ενισχύσεις – ενι-

σχύσεις χορηγηθείσες από 

τις γαλλικές αρχές στην EDF 

– απόφαση κηρύσσουσα 

την σύµβαση ασυµβίβαστη 

προς την κοινή αγορά και 

διατάσσουσα την ανάκτησή 

της – επηρεασµός του ε-

µπορίου µεταξύ των κρατών 

µελών – κριτήριο του ιδιώτη 

επενδυτή  

Νοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµαΝοµικό ζήτηµα    

Θα πρέπει να διακρίνεται η 
παρέµβαση του ∆ηµοσίου, 
η οποία έχει οικονοµικό 
χαρακτήρα από εκείνη την 
παρέµβαση που αφορά 
πράξεις δηµόσιας εξουσίας. 
Μόνο στην πρώτη περίπτω-
ση είναι δυνατή η εφαρµο-
γή του κριτηρίου του ιδιώτη 
επενδυτή. Εάν η παρέµβα-
ση του ∆ηµοσίου δεν αποτε-
λεί, λαµβανοµένης υπόψη 
της φύσης και του αντικει-
µένου της, καθώς και του 
σκοπού που επιδιώκει, επέν-
δυση δυνάµενη να πραγµα-
τοποιηθεί από ιδιώτη επεν-
δυτή, η παρέµβαση αυτή 
είναι δυνατό να εµπίπτει 
στην άσκηση δηµόσιας ε-
ξουσίας, αποκλείοντας µε 
τον τρόπο αυτό την εφαρµο-
γή του συγκεκριµένου κριτη-
ρίου. 

 

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

κρατικές ενισχύσεις κρατικές ενισχύσεις κρατικές ενισχύσεις κρατικές ενισχύσεις (Νοέµβριος(Νοέµβριος(Νοέµβριος(Νοέµβριος----∆εκέµβριος ∆εκέµβριος ∆εκέµβριος ∆εκέµβριος 2009) 2009) 2009) 2009)     

Σελίδα 3 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2009 

 



  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

 

 

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 
πλούσια ύλη σε 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/  

 

∆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.  


