
των τόκων.  ∆εν χρειάζεται να 
επιστραφούν µόνον οι ενισχύ-
σεις οι οποίες, την στιγµή της 
χορήγησής τους, πληρούσαν 
όλες τις προϋποθέσεις των 
Κανονισµών de minimis, των 
Κανονισµών απαλλαγής κατά 
κατηγορία ή των προγραµµά-
των ενισχύσεων που είχαν προ-
ηγουµένως εγκριθεί από την 
Επιτροπή. 

Μέχρι σήµερα, οι ελληνικές 
αρχές δεν προσκόµισαν στην 
Επιτροπή στοιχεία που επιβε-
βαιώνουν την ανάκτηση των εν 
λόγω ενισχύσεων και η Επιτρο-
πή αποφάσισε, ως εκ τούτου, 
να προσφύγει στο ∆ικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
της Ελλάδας. 

ht tp ://europa .eu/rapid/
pressReleasesAct ion.do?
r e f e r -
ence=IP/10/183&format=HT
ML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en  

Επιτροπή - Ελλάδα - ∆ικα-

στήριο - προσφυγή - φοροα-

παλλαγές - Ν. 3220/2004 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή α-
ποφάσισε να προσφύγει 
στο ∆ικαστήριο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης κατά της 
Ελλάδας, δυνάµει του 
άρθρου 108 παρ. 2 ΣΛΕΕ, 
για µη τήρηση της απόφα-
σης που εξέδωσε η Επιτρο-
πή τον Ιούλιο του 2007. Η 
απόφαση του 2007 υπο-
χρέωνε την Ελλάδα να ανα-
κτήσει τις κρατικές ενισχύ-
σεις που χορήγησε παράνο-
µα σε εκατοντάδες επιχει-
ρήσεις µέσω παράνοµων 
φορολογικών απαλλαγών. 
Μέχρι σήµερα, η Ελλάδα 
δεν έχει ανακτήσει τις εν 
λόγω ενισχύσεις από τους 
δικαιούχους. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 
Ν. 3220/2004, οι επιχειρή-
σεις µπορούσαν να αφαι-
ρούν από την φορολογική 
τους βάση ποσοστό µέχρι 
35% των κερδών του 2003 
και 2004 για έργα σε διάφο-
ρους τοµείς (µεταξύ των 
οποίων περιλαµβάνονται η 
παραγωγή κλωστοϋφα-
ντουργικών προϊόντων και 
βασικών µετάλλων, η κατα-
σκευή αυτοκινήτων, η παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
οι εξορυκτικές δραστηριότη-
τες, η εντατική γεωργία και 
αλιεία, οι µεγάλες εταιρίες 
διεθνούς εµπορίου και ορι-

σµένες τουριστικές επιχειρή-
σεις). Οι επιχειρήσεις ήταν υπο-
χρεωµένες να χρησιµοποιούν 
τα απαλλασσόµενα από τον 
φόρο έσοδά τους για την χρη-
µατοδότηση δαπανών όπως 
αγορά, κατασκευή και επέκτα-
ση µονάδων παραγωγής, κτιρί-
ων και εξοπλισµού, αγορά οχη-
µάτων, µετεγκατάσταση, χρη-
µατοδοτική µίσθωση, µελέτες, 
επαγγελµατική κατάρτιση και 
πολλές άλλες. Οι επιχειρήσεις 
µπορούσαν να υποβάλουν α-
πευθείας αίτηση στις φορολογι-
κές αρχές για την υπαγωγή 
τους στις ευνοϊκές αυτές ρυθµί-
σεις, δεδοµένου ότι το εν λόγω 
καθεστώς ενισχύσεων αποτε-
λούσε µέρος του ελληνικού 
φορολογικού συστήµατος. 

Την 18η Ιουλίου 2007, η Επι-
τροπή εξέδωσε αρνητική από-
φαση όσον αφορά το µέτρο 
αυτό. Η Επιτροπή θεώρησε ότι 
το καθεστώς κρατικών ενισχύ-
σεων που εφαρµόζει η Ελλάδα 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 
3220/2004, το οποίο δεν είχε 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, 
ήταν ασυµβίβαστο µε το άρθρο 
87 ΣυνθΕΚ. Για να αποκατα-
σταθεί η κατάσταση που επι-
κρατούσε πριν από την χορήγη-
ση των ενισχύσεων, η απόφαση 
της Επιτροπής επέβαλε στην 
Ελλάδα να προβεί στην άµεση 
και ουσιαστική ανάκτηση των 
ασυµβίβαστων ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν στους δικαιού-
χους, συµπεριλαµβανοµένων 
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Ιδιωτικοποίηση Ολυµπιακών Αερογραµµών (Ν Ιδιωτικοποίηση Ολυµπιακών Αερογραµµών (Ν Ιδιωτικοποίηση Ολυµπιακών Αερογραµµών (Ν Ιδιωτικοποίηση Ολυµπιακών Αερογραµµών (Ν 83838383////09090909))))    

πώληση µε άµεση διαπραγµά-
τευση σύµφωνα µε το κοινοτι-
κό δίκαιο. 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:025:0015:001
6:EL:PDF 

Αναλυτικότερα: 

http://moke.cieel.gr/
shownews.jsp?
newsCode=2009031614033
4046 

http://ec.europa.eu/
community_law/state_aids/
transports-2009/n083-09.pdf 

Ολυµπιακές Αερογραµµές - 
πώληση περιουσιακών στοι-
χείων - Επιτροπή - ιδιωτικο-
ποίηση - Ν 83/09 

Την 02.02.2010 δηµοσιεύ-
θηκε στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα ΕΕ [ΕΕ 2010 C 25/15] 
η απόφαση της Επιτροπής 
µε την οποία εγκρίθηκε, 
βάσει των άρθρων 107 και 
108 της ΣΛΕΕ, το σχέδιο 
πώλησης ορισµένων περι-
ουσιακών στοιχείων των 
εταιριών Ολυµπιακές Αερο-
γραµµές / Ολυµπιακή Αερο-
πορία – Υπηρεσίες (Ν 
83/09). Με την απόφασή 
της αυτή η Επιτροπή έκρινε 
ότι το αναθεωρηµένο  

σχέδιο ιδιωτικοποίησης για 
τις Ολυµπιακές Αερογραµµές 
και τις υπηρεσίες της Ολυµπι-
ακής Αεροπορίας δεν αντίκει-
ται στους κοινοτικούς κανό-
νες περί κρατικών ενισχύσε-
ων. Υπενθυµίζεται ότι, το αρ-
χικό σχέδιο ιδιωτικοποίησης, 
το οποίο είχε εγκριθεί από την 
Επιτροπή την 17η Σεπτεµβρί-
ου 2008, βασιζόταν σε ανοι-
κτή, διαφανή και αµερόληπτη 
διαδικασία δηµόσιου διαγωνι-
σµού. Ωστόσο, λόγω της χρη-
µατοοικονοµικής κρίσης, η 
διαδικασία του διαγωνισµού 
απέβη άκαρπη. Οι ελληνικές 
αρχές επιδίωξαν πλέον την  

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 1/2010 

Σελίδα 2 

Εθελούσια έξοδος εργαζοµένων της Εθελούσια έξοδος εργαζοµένων της Εθελούσια έξοδος εργαζοµένων της Εθελούσια έξοδος εργαζοµένων της Olympic Catering A.E.Olympic Catering A.E.Olympic Catering A.E.Olympic Catering A.E.    

Επιτροπή - εθελούσια 

έξοδος - χρηµατοδοτική 

συνεισφορά - Olympic Ca-

tering A.E. - Ολυµπιακή Αε-

ροπορία - Ν 487/09 

Την 05.02.2010 δηµοσιεύ-
θηκε στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα ΕΕ [ΕΕ 2010 C 29/2] η 
απόφαση της Επιτροπής µε 
την οποία εγκρίθηκε, βάσει 
των άρθρων 107 και 108 
της ΣΛΕΕ, το ελληνικό καθε-
στώς «Χρηµατοδοτική συνει-
σφορά στο πρόγραµµα εθε-
λούσιας εξόδου υπαλλήλων 
της Olympic Catering ΑΕ» (Ν   

487/09). Ο προϋπολογισµός 
του καθεστώτος αγγίζει τα 29 
εκατ. ευρώ και βάσει αυτού 
σχεδιάζεται η τροποποίηση 
του Ν. 3717/2008 
(«Κοινωνικές ρυθµίσεις για 
τους εργαζόµενους στις εται-
ρείες ‘’Ολυµπιακή Αεροπορία 
– Υπηρεσίες Α.Ε.’’ και 
‘’Ολυµπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.’’ 
και άλλες διατάξεις») 

http://eur- lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:029:0002:000
3:EL:PDF 

 

Αναλυτικότερα: 

h t t p : / /moke . c i e e l . g r /
s h o w n e w s . j s p ?
newsCode=2009101510225
4406 

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /
community_law/state_aids/
t ran spo r t s - 2009/n487 -
09.pdf 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης –––– Ιανουάριος Ιανουάριος Ιανουάριος Ιανουάριος     

ανάκτηση - επιτόκια - ανα-

φορά - προεξόφληση - Ια-

νουάριος 

Την 31.12.2009 η Επιτρο-
πή δηµοσίευσε στην Επίση-
µη Εφηµερίδα ΕΕ τα τρέχο-
ντα επιτόκια ανάκτησης και 
τα επιτόκια αναφοράς /  

προεξόφλησης κρατικών ενι-
σχύσεων για τα 27 κράτη 
µέλη που ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2010.  

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

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής  

είναι δηµοσιευµένη στην ιστο-
σελίδα: 

http ://eur- lex .europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:289:0006:000
6:EL:PDF 

 

Ιδιωτικοποίηση 

Ολυµπιακών Αε-

ρογραµµών (Ν 

83/09) 
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Επίσηµη έρευνα Επίσηµη έρευνα Επίσηµη έρευνα Επίσηµη έρευνα 

για την για την για την για την 

««««Αλουµίνιον της Αλουµίνιον της Αλουµίνιον της Αλουµίνιον της 

ΕλλάδοςΕλλάδοςΕλλάδοςΕλλάδος»»»»    

Επιτροπή - επίσηµη έρευνα - Α-

λουµίνιον της Ελλάδος - ∆ΕΗ - 

∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου - 

προτιµησιακή τιµολόγηση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε 
έρευνα, προκειµένου να διερευ-
νηθεί κατά πόσον η προτιµησια-
κή τιµολόγηση της ηλεκτρικής 
ενέργειας από την ∆ΕΗ στην 
«Αλουµίνιον της Ελλάδος» συνι-
στά παράνοµη κρατική ενίσχυ-
ση. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα 
εξετάσει εάν η ηλεκτρική ενέρ-
γεια παρέχεται σε τιµές κατώτε-
ρες των τιµών της αγοράς. Η 
Επιτροπή θα διερευνήσει επίσης 
καταγγελίες, σύµφωνα µε τις 
οποίες ο κρατικός φορέας 
«∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου» 
επιβαρύνθηκε µε την δαπάνη 
κατασκευής ενός αγωγού αερί-
ου που ανήκει στην «Αλουµίνιον 
της Ελλάδος». Η έναρξη διεξοδι-
κής έρευνας παρέχει στα ενδια-
φερόµενα µέρη τη δυνατότητα 
να σχολιάσουν τα υπό εξέταση 
µέτρα. Τούτο δεν προδικάζει το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας. 

Τον Ιούλιο του 2008, η Επιτροπή 
έλαβε δύο καταγγελίες, σύµφω-
να µε τις οποίες η Ελλάδα είχε 
χορηγήσει ασυµβίβαστη κρατική 
ενίσχυση στην εταιρεία παραγω-
γής αλουµινίου «Αλουµίνιον της 
Ελλάδος», µε την παροχή διαφό-
ρων πλεονεκτηµάτων και συγκε-
κριµένα φορολογικών απαλλα-
γών, αναβολής φορολογικών 
υποχρεώσεων, δανείων µε ευνοϊ-
κούς όρους, απαλλοτρίωσης 
εκτάσεων, αποκλειστικής χρή-
σης παράκτιας και θαλάσσιας 
περιοχής, καθώς και χαµηλότε-
ρων τιµών ηλεκτρικής ενέργειας.  

Εκ πρώτης όψεως, η Επιτροπή 
εκτιµά ότι τα εν λόγω πλεονεκτή-
µατα συνιστούσαν κρατική ενί-
σχυση σύµφωνα µε τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις. Ε-
ντούτοις, τα πλεονεκτήµατα αυτά 
παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο της 
σύστασης της εταιρίας, το 1960,  

πολύ πριν από την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΕΕ, το 1981. Τα 
περισσότερα από αυτά δεν τρο-
ποποιήθηκαν µετά την προσχώ-
ρηση και, συνεπώς, αποτελούν 
υφιστάµενες ενισχύσεις, οι ο-
ποίες δεν απαιτείται να επιστρα-
φούν.  

Εντούτοις, όσον αφορά τις τιµές 
ηλεκτρικής ενέργειας, η Επιτρο-
πή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα 
συνέχισε να παρέχει στην 
«Αλουµίνιον της Ελλάδος» ηλε-
κτρική ενέργεια σε χαµηλότε-
ρες τιµές, για 15 µήνες µετά 
από την λήξη της σύµβασης 
εγκατάστασης. Η διαφορά µε-
ταξύ της προτιµησιακής και της 
συνήθους τιµής ανέρχεται σε 
17,4 εκατ. ευρώ. 

Οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται 
επίσης ότι η Ελλάδα χορήγησε 
στην εταιρία αυτή παράνοµη 
ενίσχυση, επιτρέποντάς της να 
πωλεί στην αγορά ηλεκτρική 
ενέργεια παραγόµενη από επι-
χορηγούµενες εγκαταστάσεις 
της. Μολονότι η άδεια εµπορίας 
ηλεκτρικής ενέργειας επέβαλε 
στην «Αλουµίνιον της Ελλάδος» 
την επιστροφή των επιχορηγή-
σεων που είχαν καταβληθεί για 
την εγκατάσταση ηλεκτροπαρα-
γωγής, το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
ουδέποτε ανέκτησε, κατά τους 
ισχυρισµούς, τα ποσά αυτά. 
Από µια πρώτη ανάλυση, η Επι-
τροπή εκτιµά ότι η µη ανάκτηση 
των επιχορηγήσεων δεν παρέ-
σχε επιπλέον πλεονεκτήµατα, 
εκτός από τις επιχορηγήσεις 
που είχαν ήδη κηρυχθεί συµβι-
βάσιµες από την Επιτροπή και, 
κατά συνέπεια, δεν αποτελούν 
κρατική ενίσχυση. 

Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς, 
η Ελλάδα χορήγησε επίσης πα-
ράνοµη ενίσχυση στην εταιρία, 
καταβάλλοντας τµήµα του κό-
στους κατασκευής αγωγού φυ-
σικού αερίου υψηλής πίεσης, 
για την  

σύνδεση του σταθµού συν-
δυασµένης παραγωγής 
της εν λόγω εταιρίας µε το 
εθνικό δίκτυο µεταφοράς 
αερίου. Παρά τα επανει-
ληµµένα αιτήµατα της 
Επιτροπής, η Ελλάδα δεν 
έχει, µέχρι σήµερα, παρά-
σχει οποιαδήποτε στοιχεία 
σχετικά µε την εν λόγω 
καταγγελία. 

Βάσει των κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύ-
σεις, οι παρεµβάσεις του 
δηµοσίου σε εταιρίες που 
ασκούν οικονοµικές δρα-
στηριότητες µπορεί να 
θεωρηθούν ότι δεν συνι-
στούν ενίσχυση, εφόσον 
πραγµατοποιούνται υπό 
όρους αποδεκτούς για 
έναν ιδιωτικό φορέα που 
ενεργεί βάσει των κανό-
νων της αγοράς (αρχή του 
ιδιώτη επενδυτή που ενερ-
γεί υπό συνθήκες οικονοµί-
ας της αγοράς). Κατά την 
επίσ. διαδικασία έρευνας, 
η Επιτροπή θα ελέγξει συ-
νεπώς κατά πόσον το κρά-
τος ενήργησε ως πωλητής 
της οικονοµίας της αγο-
ράς όταν προέβη σε σχετι-
κές µε την ενέργεια συναλ-
λαγές µε την «Αλουµίνιον 
της Ελλάδος». 

Η µη εµπιστευτική εκδοχή 
της απόφασης θα δηµοσι-
ευθεί µε αριθµό υπόθεσης 
NN 62/2009 στο Μητρώο 
κρατικών ενισχύσεων που 
βρίσκεται στον δικτυακό 
τόπο της Γ∆ Ανταγωνισµού 
διευθετηθούν όλα τα ζητή-
µατα που έχουν σχέση µε 
το απόρρητο. 

http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
refer-
ence=IP/10/58&format=
HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en 



 

Ενηµερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 1/2010 

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεωνΕγκρίθηκαν από την Επιτροπή κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεωνΕγκρίθηκαν από την Επιτροπή κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεωνΕγκρίθηκαν από την Επιτροπή κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεων    

Επιτροπή - καθεστώτα ενισχύ-

σεων - έγκριση 

Εγκρίθηκαν  από την Επιτροπή 
τα παρακάτω κυπριακά καθε-
στώτα ενισχύσεων:  

► ► ► ► ««««Ανάπτυξη ευρυζωνικότη-Ανάπτυξη ευρυζωνικότη-Ανάπτυξη ευρυζωνικότη-Ανάπτυξη ευρυζωνικότη-
τας στην Κύπροτας στην Κύπροτας στην Κύπροτας στην Κύπρο»  »  »  »  ––––    N 423/09 N 423/09 N 423/09 N 423/09     

Την 02.02.2010 δηµοσιεύθη-
κε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
ΕΕ [ΕΕ 2010 C 25/11] η από-
φαση της Επιτροπής µε την 
οποία εγκρίθηκε, βάσει των 
άρθρων 87 και 88 της 
ΣυνθΕΚ, το κυπριακό καθε-
στώς ενισχύσεων «Ανάπτυξη 
ευρυζωνικότητας στην Κύ-
προ» (Ν 423/09). 

Το καθεστώς, µε διάρκεια έως 
την 31.12.2013, προβλέπει 
την χορήγηση άµεσων επιχο-
ρηγήσεων στους κλάδους των 
ταχυδροµείων και των τηλεπι-
κοινωνιών.  

Η προβλεπόµενη συνολική ενί-
σχυση αγγίζει τα 7,5 εκατ. ευ-
ρώ. 

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:025:0011:0014
:EL:PDF 

► ► ► ► ∆έσµη Προγραµµάτων για ∆έσµη Προγραµµάτων για ∆έσµη Προγραµµάτων για ∆έσµη Προγραµµάτων για 
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτοµία και Καινοτοµία και Καινοτοµία και Καινοτοµία 2009200920092009----2010 2010 2010 2010 του του του του 
Ιδρύµατος Προώθησης Ιδρύµατος Προώθησης Ιδρύµατος Προώθησης Ιδρύµατος Προώθησης 
Έρευνας (∆ΕΣΜΗ Έρευνας (∆ΕΣΜΗ Έρευνας (∆ΕΣΜΗ Έρευνας (∆ΕΣΜΗ 2009200920092009----2010) 2010) 2010) 2010) 
––––    N 589/09 N 589/09 N 589/09 N 589/09     

Το Ίδρυµα Προώθησης 
Έρευνας της Κύπρου θέσπισε, 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
800/2008 (ΓΑΚ), το καθεστώς 
ενισχύσεων «∆έσµη Προγραµ-
µάτων για Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτοµία 
2009-2010 του Ιδρύµατος 
Προώθησης Έρευνας (∆ΕΣΜΗ 
2009-2010)» [ΕΕ 2010 C     

20/20]. Η διάρκεια του  καθε-
στώτος είναι από 1.6.2009 
έως  31.12.2013 και δικαιού-
χοι είναι ΜΜΕ και µεγάλες 
επιχειρήσεις. Το ετήσιο συνο-
λικό ποσό του προϋπολογι-
σµού που προγραµµατίζεται 
στο πλαίσιο του καθεστώτος 
αγγίζει τα 17 εκατ. ευρώ.  

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:020:0020:002
5:EL:PDF 

http://www.research.org.cy/
EL/
cy_research_fund/20092010
/intro.html     

Χρήσιµες συνδέσειςΧρήσιµες συνδέσειςΧρήσιµες συνδέσειςΧρήσιµες συνδέσεις    

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού, Κρατικές ενισχύσεις  

         http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html 

• ΕΣΠΑ 2007-2013  

        http://www.espa.gr/Greek/Default.aspx 

• Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης  

        http://www.ependyseis.gr/default.htm 

• Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης  

        http://www.mou.gr/index.asp?a_id=46 

• Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση  

       http://www.prosonolotahos.gr/ 

• ΕΠΕΑΕΚ  

        http://www.epeaek.gr/epeaek/el/index.html 

• Κοινωνία της Πληροφορίας  

       http://www.infosociety.gr/infosoc/el-GR/ 

• Κρατικές ενισχύσεις κατά τοµείς  

        http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/ 

• Αναζήτηση κρατικών ενισχύσεων  

       http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

• Αναζήτηση προγραµµάτων  

       http://www.info3kps.gr/ 

• Για αποφάσεις του ∆ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

        http://curia.europa.eu/el/transitpage.htm 

 



  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

 

 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 
2/2009 2/2009 2/2009 2/2009 και 3/2009 3/2009 3/2009 3/2009 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/  
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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.  


