
της αγοράς στο τµήµα των 

µεσοπρόθεσµων και µακρο-

πρόθεσµων εξαγωγικών πι-

στώσεων. Προς τον σκοπό 

αυτό, τα κράτη μέλη και οι 

λοιποί ενδιαφερόμενοι φο-

ρείς καλούνται να απαντή-

σουν σε ερωτηματολόγιο 

που δημιούργησε η Επιτρο-

πή, το οποίο διατίθεται (σε 

όλες τις επίσημες γλώσσες 

της ΕΕ) στην διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2011_export_credit/

index_en.html 

Η διαβούλευση λήγει την 23 

επτεµβρίου 2011. υνε-

πώς, οι απαντήσεις πρέπει 

να αποσταλούν στην Επιτρο-

πή το αργότερο μέχρι αυτήν 

την ημερομηνία στην ακό-

λουθη διεύθυνση e-mail:  

Stateaidgreffe@ec.europa.e

u. 

Επιτροπή – δημόσια δια-

βούλευση – κρατικές ενι-

σχύσεις – βραχυπρόθεσμη 

ασφάλιση εξαγωγικών πι-

στώσεων 

τον κλάδο της ασφάλισης 

εξαγωγικών πιστώσεων, 

ορισμένες κρατικές επιχει-

ρήσεις έχουν την δυνατότη-

τα, εξαιτίας των χρηµα-

τοοικονοµικών πλεονεκτη-

μάτων που τους χορηγεί το 

κράτος, να προσφέρουν 

καλύτερους όρους ασφάλι-

σης των πιστώσεων συγκρι-

τικά µε ιδιωτικές ασφαλι-

στικές επιχειρήσεις, γεγο-

νός το οποίο προκαλεί ενδε-

χοµένως στρέβλωση του 

ανταγωνισµού. Προκειμέ-

νου να εξαλειφθεί αυτός ο 

κίνδυνος, η Επιτροπή το 

1997 εξέδωσε Ανακοίνωση 

για την εφαρμογή των 

άρθρων 92 και 93 της υν-

θήκης στην βραχυπρόθε-

σμη ασφάλιση εξαγωγικών 

πιστώσεων, η ισχύς της ο-

ποίας λήγει, κατόπιν αλλε-

πάλληλων τροποποιήσεων 

και παρατάσεων, την 

31.12.2012. 

υγκεκριμένα, στην Ανακοί-

νωση του 1997 προβλέπε-

ται ότι οι εµπορεύσιµοι κίν-

δυνοι δεν µπορούν να κα-

λυφθούν από ασφάλιση 

εξαγωγικών πιστώσεων που 

παρέχεται µε τη στήριξη 

των κρατών µελών. Η Ανα-

κοίνωση παρέχει, ωστόσο, 

υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις, 

την δυνατότητα 

προσωρινής 

ασφαλιστικής 

κάλυψης των 

εµπορεύσιµων 

κινδύνων από 

κρατικές ή υπο-

στηριζόµενες 

από το κράτος 

επιχειρήσεις 

ασφάλισης εξα-

γωγικών πιστώσεων. Πα-

ράλληλα, με τα Προσωρινά 

Πλαίσια του 2009 και του 

2011 για την αντιμετώπιση 

της οικονομικής κρίσης [ΕΕ 

2009 C 16/01 και ΕΕ 2011 

C 6/05], δόθηκε η δυνατό-

τητα προσωρινής απλού-

στευσης της διαδικασίας 

απόδειξης της αδυναμίας 

ασφαλιστικής κάλυψης για 

τις βραχυπρόθεσμες απαι-

τήσεις, η οποία ισχύει μέχρι 

την 31.12. 2011.  

Σην 18.07.2011 η Επιτρο-

πή εγκαινίασε δημόσια δια-

βούλευση προκειμένου να 

αξιολογήσει τα αποτελέ-

σματα εφαρμογής της Ανα-

κοίνωσης του 1997. Επιπλέ-

ον, με την παρούσα διαβού-

λευση η Επιτροπή επιθυμεί 

να συλλέξει πληροφορίες 

σχετικά µε τις εξαγωγικές 

πιστώσεις που χορηγούνται 

µε µορφές άλλες πέραν της 

ασφάλισης, καθώς και ανα-

φορικά µε την κατάσταση 

Διαβούλευση για την βραχυπρόθεσμη ασφάλιση           

εξαγωγικών πιστώσεων 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών 
ενισχύσεων - Τεύχος 4/2011 

  4/2011                             Ιούλιος - Αύγουστος 2011 

ύνταξη: Ε. Μουαμελετζή, ΔΝ, Δικηγόρος, Διευθύντρια Ερευνών ΚΔΕΟΔ, υντονίστρια ΜοΚΕ 

Επιμέλεια ύλης: Αικ. Δ. γουρίδου, Φ. Κουρκούτη, Δικηγόροι, τελέχη ΜοΚΕ 

Διαβούλευση για την 

βραχυπρόθεσμη ασφά-

λιση εξαγωγικών πιστώ-

σεων 

υνέχεια της διαβούλευ-

σης για τις κρατικές ενι-

σχύσεις στην ναυπηγική 

βιομηχανία 

Η Επιτροπή ζητά την 

ανάκτηση των ενισχύσε-

ων από την εταιρία «Α-

λουμίνιον της Ελλάδος» 

Επίσημη διαδικασία έ-

ρευνας για την αναδιάρ-

θρωση της ΣΡΑΙΝΟΕ 

Δεν συνιστά κρατική 

ενίσχυση η αναβάθμιση 

και ανακαίνιση του χιο-

νοδρομικού κέντρου 

στον Παρνασσό – 

SA.32737 (2011/N)  

Καθεστώτα ενισχύσεων 

της ΓΓΕΣ για συνεργασία 

ελληνικών ερευνητικών 

φορέων με φορείς άλ-

λων κρατών 

Ενισχύσεις σε γεωργούς 

για θεομηνίες – SA 

32059 (2010/N)  

Επιτόκια αναφοράς, 

προεξόφλησης και ανά-

κτησης –  Αύγουστος 

2011 

Εθνικά μέτρα κατά την 

διάρκεια της χρηματοπι-

στωτικής κρίσης 

Κυπριακά καθεστώτα 

ενισχύσεων  

Πρόσφατη νομολογία 

ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρα-

τικές ενισχύσεις 
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εφαρμόζονται για αυτήν την 

κατηγορία ενισχύσεων. Ως 

εκ τούτου, η Επιτροπή θα 

εξακολουθήσει να ε-

φαρµόζει τους κανόνες που 

ίσχυαν προγενέστερα για τις 

ενισχύσεις περιφερειακού 

χαρακτήρα στον υπόψη 

τοµέα, ενώ θα επανεξετάσει 

την κατάσταση υπό το φως 

της αναθεώρησης των Κα-

τευθυντηρίων Γραµµών σχε-

τικά µε τις ενισχύσεις περι-

φερειακού χαρακτήρα.  

Σα ενδιαφερόμενα μέρη 

καλούνται να υποβάλουν τις 

απόψεις τους σχετικά με το 

προτεινόμενο σχέδιο μέχρι 

την 15.09.2011. 

Η διαβούλευση δημοσιεύε-

ται στην διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2011_shipbuilding/

index_en.html 

Σο σχέδιο Πλαισίου στα ελ-

ληνικά είναι διαθέσιμο στην 

διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2011_shipbuilding/

el.pdf 

Επιτροπή – κρατικές ενισχύ-

σεις – ναυπηγεία – διαβού-

λευση  

Προς τον σκοπό αναθεώρη-

σης του Πλαισίου κανόνων 

του 2004 για τις κρατικές 

ενισχύσεις στην ναυπηγική 

βιομηχανία, η ισχύς του ο-

ποίου λήγει, μετά από δύο 

διαδοχικές παρατάσεις το 

2006 και το 2008, την 

31.12.2011, και σε συνέχει-

α της δημόσιας διαβούλευ-

σης που έλαβε χώρα το 

2010 αναφορικά με το ζή-

τημα αυτό, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δημοσίευσε προς 

διαβούλευση σχέδιο Πλαισί-

ου, το οποίο περιλαμβάνει 

τους νέους κανόνες κρατι-

κών ενισχύσεων που προτί-

θεται να εφαρμόσει για τον 

συγκεκριμένο κλάδο.  

Δεδομένων των ιδιαιτεροτή-

των που χαρακτηρίζουν την 

ναυπηγική βιομηχανία, συ-

γκριτικά με άλλους κλάδους 

βιομηχανίας, η Επιτροπή 

θεωρεί σήμερα σκόπιµη την 

συνέχιση της εφαρµογής 

ειδικών διατάξεων για τον 

συγκεκριμένο τοµέα. Πα-

ράλληλα, η ναυπηγική βι-

οµηχανία είναι επιλέξιµη 

προς ενίσχυση βάσει των 

οριζόντιων κανόνων περί 

κρατικών ενισχύσεων, όπου 

αυτό είναι δυνατόν.  

Σο δημοσιευθέν σχέδιο προ-

βλέπει την δυνατότητα χο-

ρήγησης ενισχύσεων καινο-

τοµίας, περιφερειακών ενι-

σχύσεων και ενισχύσεων για 

τις εξαγωγικές πιστώσεις. 

Όσον αφορά ειδικότερα στις 

ενισχύσεις υπέρ της καινο-

τοµίας για τη ναυπήγηση, 

την επισκευή ή και 

µετατροπή πλοίων, αυτές 

δύνανται να κριθούν συμβι-

βάσιμες με την κοινή αγορά, 

υπό την προϋπόθεση ότι η 

χορήγησή τους δεν αλλοιώ-

νει τους όρους των συναλλα-

γών και τον ανταγωνισµό σε 

βαθµό που έρχεται σε αντί-

θεση με το κοινό συµφέρον. 

Για τον λόγο αυτό, οι ενισχύ-

σεις που είναι επιλέξιμες 

σύμφωνα με το σχέδιο δεν 

θα πρέπει να είναι εντάσεως 

μεγαλύτερης του 20%, ενώ 

αναγκαία είναι επιπλέον η 

πιστοποίηση του καινοτόμου 

χαρακτήρα κάθε ενίσχυσης 

καθώς και η λειτουργία της 

ως κινήτρου. 

Όσον αφορά τις ενισχύσεις 

περιφερειακού χαρακτήρα, 

το 2013 η Επιτροπή θα ανα-

θεωρήσει τις οριζόντιες Κα-

τευθυντήριες Γραµµές που 

Η Επιτροπή ζητά την ανάκτηση των ενισχύσεων από την εταιρία 

«Αλουμίνιον της Ελλάδος» 

δος, εξαιτίας της διαφοράς 

μεταξύ των προτιμησιακών 

τιμολογίων της και των συνή-

θων τιμών για τους μεγά-

λους βιομηχανικούς κατανα-

λωτές - ανταγωνιστές της, 

εξοικονόμησε στο διάστημα 

αυτό ένα ποσό ύψους 17,4 

εκατ. ευρώ. 

Σα εν λόγω προτιμησιακά 

τιμολόγια ανάγονται στο 

παράνομες ενισχύσεις – 

ΔΕΗ – Αλουμίνιον Ελλάδος – 

προτιμησιακά τιμολόγια – 

ΔΕΠΑ 

Η Επιτροπή, κατόπιν επίση-

μης διαδικασίας έρευνας, 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι τα μειωμένα τιμολόγια 

ηλεκτρικού ρεύματος που 

χορήγησε η κρατική Δημόσι-

α Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

(ΔΕΗ) στην Αλουμίνιον της 

Ελλάδος κατά το διάστημα 

2007-2008 προσέφεραν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στην 

εταιρία έναντι των ανταγωνι-

στών της, οι οποίοι έπρεπε 

να καταβάλουν τα συνήθη 

τιμολόγια και, συνεπώς, 

προκάλεσε στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. υγκεκριμέ-

να, η Επιτροπή διαπίστωσε 

ότι η Αλουμίνιον της Ελλά-

 

Κρατικές ενισχύ-

σεις στα ναυπη-

γεία 

 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_shipbuilding/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_shipbuilding/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_shipbuilding/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_shipbuilding/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_shipbuilding/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_shipbuilding/el.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_shipbuilding/el.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_shipbuilding/el.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_shipbuilding/el.pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_shipbuilding/el.pdf


Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 4/2011 

17,4 εκατ. ευρώ, πλέον τό-

κων. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημο-

σιευθεί με τον αριθμό C 

2/2010 στο Mητρώο Κρατι-

κών Ενισχύσεων του δικτυα-

κού τόπου της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού μόλις διευθετηθούν 

όλα τα ζητήματα που έχουν 

σχέση με το απόρρητο. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=IP/11/864&format=

HTML&aged=0&language=

EN&guiLanguage=en  

1960 και επρόκειτο να λή-

ξουν τον Μάρτιο του 2006, 

εφαρμόστηκαν ωστόσο εκ 

νέου από τον Ιανουάριο του 

2007 έως τον Μάρτιο του 

2008, ημερομηνία κατά την 

οποία η ΔΕΗ πέτυχε, ύστερα 

από έφεση, να τεθεί τέρμα 

στα τιμολόγια αυτά. 

ημειώνεται ότι η Επιτροπή 

εξέτασε επίσης τη χρηματο-

δότηση από την κρατικής 

ιδιοκτησίας Δημόσια Επιχεί-

ρηση Αερίου (ΔΕΠΑ), αγω-

γού φυσικού αερίου που 

συνδέει την Αλουμίνιον της 

Ελλάδος με το εθνικό δίκτυο 

μεταφοράς φυσικού αερίου. 

Κατόπιν εφαρμογής της αρ-

χής του ιδιώτη επενδυτή, η 

Επιτροπή κατέληξε στο συ-

μπέρασμα ότι η χρηματοδό-

τηση από την ΔΕΠΑ διεξή-

χθη σύμφωνα με τους 

όρους της αγοράς και ότι, 

επομένως, δεν συνιστά κρα-

τική ενίσχυση. ύμφωνα με 

την εν λόγω αρχή, οι παρεμ-

βάσεις του δημοσίου σε ε-

ταιρείες που ασκούν οικονο-

μικές δραστηριότητες δεν 

αποτελούν κρατική ενίσχυ-

ση, εφόσον πραγματοποιού-

νται υπό όρους αποδεκτούς 

για έναν ιδιωτικό φορέα που 

ενεργεί βάσει των συνθηκών 

της αγοράς.  

ε εκτέλεση της ανωτέρω 

απόφασης της Επιτροπής, η 

Ελλάδα υποχρεούται να α-

νακτήσει από την Αλουμίνιον 

της Ελλάδος ποσό ύψους 

τη δυνατότητα σε τρίτους 

ενδιαφερόμενους να διατυ-

πώσουν παρατηρήσεις επί 

των προτεινόμενων μέτρων, 

χωρίς να προδικάζει το απο-

τέλεσμα της έρευνας. 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.32544 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον δι-

κτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγω-

νισμού μόλις διευθετηθούν 

τα τυχόν ζητήματα απορρή-

του. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

refer-

ence=IP/11/866&format=

HTML&aged=0&language=

EN&guiLanguage=en 

Επιτροπή – επίσημη έρευνα 

– σιδηρόδρομοι – ΣΡΑΙΝΟΕ 

– ενίσχυση αναδιάρθρωσης  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο-

φάσισε να ξεκινήσει έρευνα, 

προκειμένου να διερευνηθεί 

κατά πόσον έξι μέτρα ανα-

διάρθρωσης της ελληνικής 

κρατικής επιχείρησης σιδη-

ροδρόμων ΣΡΑΙΝΟΕ είναι 

συμβατά με τη νομοθεσία 

περί κρατικών ενισχύσεων 

της ΕΕ. Σα εν λόγω μέτρα, 

στόχος των οποίων είναι η 

αποκατάσταση της βιωσιμό-

τητας της ΣΡΑΙΝΟΕ, κοινο-

ποιήθηκαν στην Επιτροπή 

τον Υεβρουάριο του 2011. 

Σα επίμαχα μέτρα ανέρχο-

νται σε ποσό 1,2 δισεκ. ευ-

ρώ περίπου και περιλαμβά-

νουν διαγραφή χρεών, μετα-

φορά στοιχείων ενεργητικού 

και εργαζομένων, αύξηση 

κεφαλαίου, παροχή αποζη-

μίωσης για την εκπλήρωση 

υποχρεώσεων δημόσιας 

υπηρεσίας από μέρους της 

επιχείρησης και σύναψη 

συμφωνιών επιπέδου υπη-

ρεσιών με τον ΟΕ, ο οποίος 

διαχειρίζεται τις υποδομές 

σιδηροδρόμων. 

Επί του παρόντος, η Επιτρο-

πή θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν 

έχει αποδείξει ότι τα υπόψη 

μέτρα δεν εμπεριέχουν στοι-

χεία κρατικής ενίσχυσης ή 

ότι είναι δυνατό να θεωρη-

θούν ως συμβιβάσιμη κρατι-

κή ενίσχυση σύμφωνα με τη 

νομοθεσία περί κρατικών 

ενισχύσεων της ΕΕ. Η κίνηση 

διεξοδικής έρευνας παρέχει 

Επίσημη διαδικασία έρευνας για την αναδιάρθρωση της ΣΡΑΙΝΟΕ 

 

Ανάκτηση          

ενισχύσεων από 

την «Αλουμίνιον 

της Ελλάδος» 

 

Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Αύγουστος 

ισχύουν από την 1η Αυγού-

στου 2011. Ειδικά για την 

Ελλάδα τα τρέχοντα επιτόκι-

α ανέρχονται σε ποσοστό 

2,05%. 

επιτόκια – ανάκτηση – Αύ-

γουστος 2011   

Σην 30.07.2011 η Επιτροπή 

δημοσίευσε στην Επίσημη 

Εφημερίδα ΕΕ [ΕΕ 2011 C 

225/08] τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επιτό-

κια αναφοράς/προεξόφλη 

σης κρατικών ενισχύσεων 

για τα 27 κράτη μέλη που 
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Δεν συνιστά κρατική ενίσχυση η αναβάθμιση και ανακαίνιση του 

χιονοδρομικού κέντρου στον Παρνασσό – SA.32737 (2011/N)  

ματεία του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστι-

κότητα και Επιχειρηματικό-

τητα», ενώ το 85% της επιλέ-

ξιμης δημόσιας δαπάνης θα 

συγχρηματοδοτηθεί μέσω 

του Ευρωπαϊκού Σαμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑ), στα πλαίσια του Ε-

ΠΑ 2007-2013.  

http://ec.europa.eu/

competition/elojade/isef/

case_details.cfm?

proc_code=3_SA_3277 

κρατικές ενισχύσεις – Παρ-

νασσός – χιονοδρομικό κέ-

ντρο – ανακατασκευή – α-

ναβάθμιση  

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η 

κρατική επιχορήγηση για 

την ανακαίνιση και αναβάθ-

μιση των εγκαταστάσεων 

στο χιονοδρομικό κέντρο 

του Παρνασσού, υπέρ της 

διαχειρίστριας αυτού επιχεί-

ρησης, δεν συνεπάγεται την 

παροχή κρατικής ενίσχυσης 

υπό την έννοια του άρθρου 

107 παρ. 1 ΛΕΕ. Δεδομέ-

νου ότι οι εν λόγω εγκατα-

στάσεις είναι καθαρά τοπι-

κού ενδιαφέροντος, η Επι-

τροπή συμπέρανε ότι δεν 

υπάρχει ο κίνδυνος στρέ-

βλωσης του ανταγωνισμού 

και επηρεασμού του δια-

κρατικού εμπορίου. 

Σο ύψος της χρηματοδοτι-

κής κρατικής στήριξης για 

το έργο, το οποίο θα διαρκέ-

σει έως την 31.12.2013, 

ανέρχεται στα 29,52 εκατ. 

ευρώ και καλύπτει το 100% 

του σχετικού κόστους. Υο-

ρέας παροχής της επιχορή-

γησης είναι η Ειδική Γραμ-

Εθνικά μέτρα κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

refer-

ence=MEMO/11/516&form

at=HTML&aged=0&languag

e=EN&guiLanguage=en 

χρηματοπιστωτική κρίση – 

εθνικά μέτρα – Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

Σην 18.07.2011 δημοσιεύ-

τηκε στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής κατάλογος με τα 

μέτρα που έχουν λάβει τα 

κράτη μέλη και έχουν εγκρι-

θεί από την Επιτροπή κατά 

τη διάρκεια της χρηματοπι-

στωτικής και οικονομικής 

κρίσης. Ο κατάλογος είναι 

ενημερωμένος έως την 

14.07.2011. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

2013 - SA.33061 (11/Φ), 

διάρκειας από 26.04.2011 

έως 31.12.2015 

- Διμερής Ε & Σ υνεργασία 

Ελλάδας - Σουρκίας 2010-

2011 - SA.33062 (11/Φ), 

διάρκειας από 14.08.2009 

έως 31.12.2015 

http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2011:205:0038:0

042:EN:PDF 

http://eurlex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2011:205:0048:0

053:EN:PDF 

κρατικές ενισχύσεις – επι-

στημονική έρευνα – συνερ-

γασία – ερευνητικό έργο 

Η Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Σεχνολογίας 

θέσπισε, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 800/2008 (ΓΑΚ), 

τρία καθεστώτα ενισχύσεων 

για την επιστημονική έρευνα 

και ανάπτυξη [ΕΕ 2011 C 

205/04 και ΕΕ 2011 C 

205/06]. Η κρατική χρημα-

τοδότηση παρέχεται στη 

βάση διμερών διακρατικών 

συμφωνιών, στόχος των ο-

ποίων είναι η ενθάρρυνση 

των ελληνικών δημόσιων 

ερευνητικών φορέων για 

διμερή συνεργασία Ε & Σ με 

αντίστοιχους φορείς άλλων 

κρατών, μέσω της κοινής 

εκτέλεσης ερευνητικών και 

τεχνολογικών έργων σε 

όλους τους τομείς έρευνας. 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων 

είναι μεγάλες επιχειρήσεις 

και ΜΜΕ, ενώ οι σχετικές 

δαπάνες επιχορηγούνται σε 

ποσοστό 100%. Σα καθε-

στώτα ενισχύσεων είναι ειδι-

κότερα τα εξής: 

- Διμερής Ε & Σ υνεργασία 

Ελλάδας - λοβακίας 2011-

2012 - SA.33060 (11/Φ), 

διάρκειας από 26.04.2011 

έως 31.12.2015 

- Διμερής Ε & Σ υνεργασία 

Ελλάδας - Σσεχίας 2011-

Καθεστώτα ενισχύσεων της ΓΓΕΣ για συνεργασία ελληνικών 

ερευνητικών φορέων με φορείς άλλων κρατών 

 

 

Ενισχύσεις          

για  ερευνητικούς   

φορείς 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_3277
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_3277
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_3277
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_3277
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/516&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/516&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/516&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/516&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/516&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/516&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:205:0038:0042:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:205:0038:0042:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:205:0038:0042:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:205:0038:0042:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:205:0048:0053:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:205:0048:0053:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:205:0048:0053:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:205:0048:0053:EN:PDF
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Ενισχύσεις σε γεωργούς για θεομηνίες – SA 32059 (2010/N)  

παρ. 3 (γ) ΛΕΕ και, ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή αποφά-

σισε να μην προβάλει αντιρ-

ρήσεις επί του κοινοποιηθέ-

ντος μέτρου. 

ημειώνεται ότι ο προϋπολο-

γισµός που διατίθεται για το 

εν λόγω καθεστώς, το οποίο 

θα διαρκέσει έως την 31η 

∆εκεµβρίου 2013, ανέρχε-

ται σε 25 εκατ. ευρώ. 

Σο κείμενο της απόφασης 

της Επιτροπής είναι δημοσι-

ευμένο στην διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/

eu_law/state_aids/

agriculture-2010/sa32059-

2010n.pdf 

Ελλάδα – καθεστώς ενισχύ-

σεων – γεωργικός τομέας – 

ζημίες – θεομηνίες  

Δυνάμει σχεδίου κοινής υ-

πουργικής απόφασης ρυθμί-

στηκε η αντιστάθμιση των 

απωλειών που οφείλονται σε 

θεομηνίες και δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες σε γεωρ-

γικές εκµεταλλεύσεις διαφό-

ρων περιοχών της Ελλάδας 

κατά την περίοδο Ιανουαρί-

ου - ∆εκεµβρίου 2009. Κα-

τόπιν κοινοποίησης προς την 

Επιτροπή και βάσει της ανά-

λυσης που διεξήγαγε η τε-

λευταία, διαπιστώθηκε ότι 

το συγκεκριμένο μέτρο βα-

σίζεται στο καθεστώς ενι-

σχύσεων N 414/07 (κα-

θεστώς-πλαίσιο), το οποίο 

έχει ήδη εγκριθεί. Εφόσον 

διαπιστώθηκε ότι πληρού-

νται όλες οι προϋποθέσεις 

του εν λόγω καθεστώτος-

πλαισίου, η Επιτροπή κατέ-

ληξε στο συμπέρασμα ότι 

δεν υπάρχει σε καµία περί-

πτωση κίνδυνος υπεραντι-

στάθµισης των ζηµιών.  

Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε 

ότι τα µετεωρολογικά δε-

δοµένα που παρασχέθηκαν 

σχετικά µε τα συµβάντα 

που επήλθαν κατά την περί-

οδο Ιανουαρίου - ∆εκεµ-

βρίου 2009 αποδεικνύουν 

την επέλευση κλιµατικών 

γεγονότων που µπορούν να 

δικαιολογήσουν την χορήγη-

ση αποζηµίωσης στο πλαίσι-

ο του καθεστώτος ενισχύσε-

ων N 414/07. Κατά συνέ-

πεια, οι σχεδιαζόμενες ενι-

σχύσεις μπορούν να θεωρη-

θούν συμβιβάσιμες με την 

κοινή αγορά βάσει του 

άρθρου 107 παρ. 2 (β) και 

Κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεων  

– Ενισχύσεις για την πρόσ-

ληψη αποφοίτων τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης – SA. 

32291 (11/Φ) 

τις 20.07.2011 δημοσιεύ-

θηκε στην Επίσημη Εφημερί-

δα ΕΕ [ΕΕ 2011 C 214/74], 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 

800/2008 (ΓΑΚ), το κυπρια-

κό καθεστώς ενισχύσεων 

«χέδιο τελέχωσης Επιχει-

ρήσεων με Απόφοιτους Σρι-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης». 

τόχος της ενίσχυσης είναι 

η παροχή κινήτρων στους 

εργοδότες για αξιοποίηση 

των νεοεισερχόμενων στην 

αγορά εργασίας αποφοίτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

μέσω της συμμετοχής τους 

στο χέδιο. 

Σο καθεστώς, το οποίο έχει 

ήδη τεθεί σε εφαρμογή από 

την 01.01.2011, προβλέπε-

καθεστώς ενισχύσεων – 

Κύπρος – ανανεώσιμες πη-

γές ενέργειας – απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

–  άνεργοι – πρόγραμμα κα-

τάρτισης – ανθοκαλλιεργη-

τές 

– Κρατικές ενισχύσεις για 

την ενθάρρυνση της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας και της εξοικονόμησης 

ενέργειας – SA.33024 (11/

X) 

Σο Τπουργείο Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Σουρισμού 

της Κύπρου θέσπισε, σύμ-

φωνα με τον Κανονισμό 

800/2008 (ΓΑΚ), καθεστώς 

ενισχύσεων το οποίο προ-

βλέπει την παροχή οικονομι-

κών κινήτρων σε φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, καθώς και 

φορείς του δημόσιου τομέα 

που ασκούν οικονομική δρα-

στηριότητα, για πραγματο-

ποίηση επενδύσεων που θα 

έχουν ως αποτέλεσμα την 

ενθάρρυνση της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας και της εξοικονόμησης 

ενέργειας [ΕΕ 2011 C 

205/03]. Σο παρόν καθε-

στώς, το οποίο συνιστά τρο-

ποποίηση του ήδη ισχύοντος  

καθεστώτος Φ 330/2010, 

θα διαρκέσει από τις 

02.05.2011 έως τις 

20.12.2013 και δικαιούχοι 

είναι ΜΜΕ και μεγάλες επι-

χειρήσεις. Σο ετήσιο συνολι-

κό ποσό του προϋπολογι-

σμού αγγίζει τα 5 εκατ. ευ-

ρώ. 

http://eurlex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2011:205:0033:0

037:EN:PDF 

http://www.cie.org.cy/

#sxedia-xorhgiwn-odhgoi 

 

Ενισχύσεις           

σε γεωργούς για 

θεομηνίες 

 

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/agriculture-2010/sa32059-2010n.pdf
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/agriculture-2010/sa32059-2010n.pdf
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/agriculture-2010/sa32059-2010n.pdf
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/agriculture-2010/sa32059-2010n.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:205:0033:0037:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:205:0033:0037:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:205:0033:0037:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:205:0033:0037:EN:PDF
http://www.cie.org.cy/%23sxedia-xorhgiwn-odhgoi
http://www.cie.org.cy/%23sxedia-xorhgiwn-odhgoi
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στώς κρατικών ενισχύσεων 

προς ανθοκαλλιεργητές και 

άλλους για συμμετοχή στην 

Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση 

και βράβευση φυσικών και 

νομικών προσώπων».  

Δυνάμει του εν λόγω καθε-

στώτος, και στα πλαίσια της 

διοργάνωσης της Παγκύπρι-

ας Αγροτικής Έκθεσης που 

θα λάβει χώρα το 2011 και 

το 2013, το Τπουργείο Γε-

ωργίας, Υυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος της Κύπρου 

θα χορηγήσει ενισχύσεις σε 

ανθοκαλλιεργητές για δαπά-

νες που αφορούν στο μί-

σθωμα εκθεσιακού χώρου, 

καθώς και στην κατασκευή 

και εξοπλισμό του περιπτέ-

ρου. Παράλληλα, θα απονε-

μηθούν βραβεία σε νικητές 

διαγωνισμού ο οποίος θα 

διεξαχθεί κατά την διάρκεια 

της γεωργικής Έκθεσης.  

Σο καθεστώς εφαρμόζεται 

με βάση το άρθρο 15 του 

Κανονισμού 1857/2006 και 

θα διαρκέσει από την 

01.10.2011 έως τις 31. 

12.2013. Η ένταση κάθε 

επιμέρους ενίσχυσης ανέρ-

χεται σε ποσοστό 100% των 

επιλέξιμων δαπανών, ενώ 

δικαιούχοι είναι αποκλειστι-

κά μικρές και μεσαίες επι-

χειρήσεις.  

ται να έχει διάρκεια μέχρι 

την 31.12.2014 και το ετή-

σιο συνολικό ποσό του προϋ-

πολογισμού ανέρχεται στα 

5,25 εκατ. ευρώ. 

http://eur-lex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2011:214:0074:0

078:EL:PDF 

http://www.hrdauth.org.cy/

Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/

Eggrafa/

StelexwsisKoinopoisiE-

foro.pdf 
 

– «Έκτακτο σχέδιο στήριξης 

της απασχόλησης με εξατο-

μικευμένη κατάρτιση ανέρ-

γων στις επιχειρήσεις» – 

SA.32292 (11/X) 

τις 29.07.2011 δημοσιεύ-

θηκε στην Επίσημη Εφημερί-

δα ΕΕ [ΕΕ 2011 C 224/03] 

το κυπριακό καθεστώς ενι-

σχύσεων «Έκτακτο σχέδιο 

στήριξης της απασχόλησης 

με εξατομικευμένη κατάρτι-

ση ανέργων στις επιχειρή-

σεις», βάση του οποίου απο-

τελεί το  άρθρο 38 παρ. 2 

του Κανονισμού 800/2008 

(ΓΑΚ). το εν λόγω καθε-

στώς προβλέπεται η επιχο-

ρήγηση των επιχειρήσεων 

για τις δαπάνες που επωμί-

ζονται κατά την εφαρμογή 

εξατομικευμένων προγραμ-

μάτων κατάρτισης νεοπροσ-

ληφθέντων, πρώην ανέργων 

ατόμων. 

Σο καθεστώς έχει διάρκεια 

από την 01.01.2011 έως 

την 31.12.2011 και η προ-

βλεπόμενη ετήσια κρατική 

δαπάνη ανέρχεται στα 4,5 

εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι 

επιχειρήσεις όλων των οικο-

νομικών κλάδων, ενώ η μέγι-

στη ένταση για κάθε ενίσχυ-

ση κυμαίνεται μεταξύ 60-

80%, αναλόγως της κατηγο-

ρίας της επιχείρησης 

(μεγάλη, μεσαία ή μικρή). 

http://eurlex.europa.eu/

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:C:2011:224:0012:0

013:EL:PDF 

http://www.hrdauth.org.cy/

Ipiresies/

EktaktoSxedioKatartisisAn-

ergwn/Eggrafa/perigrafi.pdf 

 

– Καθεστώς κρατικών ενι-

σχύσεων για συμμετοχή αν-

θοκαλλιεργητών στην Πα-

γκύπρια Αγροτική Έκθεση 

και για την απονομή βραβεί-

ων – SA.33502 (11/XA) 

τις 19.08.2011 δημοσιεύ-

θηκε στην Επίσημη Εφημερί-

δα ΕΕ [ΕΕ 2011 C 241/14] 

το κυπριακό καθεστώς ενι-

σχύσεων με τίτλο «Κάθε-

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις  

τα όρια έντασης του απαλ-

λακτ ικού  Κανον ισμού 

70/2001 δεν μπορούν να 

θεωρηθούν συμβιβάσιμες 

με την κοινή αγορά, εφόσον 

δεν δικαιολογούνται από 

ειδικές περιστάσεις 

 

 

ΔΕΕ C‑303/09, 14.07. 

2011, Επιτροπή/Ιταλική Δη-

μοκρατία 

Λέξεις κλειδιά 

ΓεΔΕΕ Σ-357/02 RENV, 

14.07.2011, Freistaat Sach-

sen/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

κρατικές ενισχύσεις – ενι-

σχύσεις χορηγηθείσες από 

τις αρχές του ομόσπονδου 

κράτους της αξονίας – 

ενισχύσεις για την προπαί-

δευση, τις συμμετοχές σε 

εμπορικές εκθέσεις, τη συ-

νεργασία και την προώθηση 

σχεδιασμού προϊόντων – 

απόφαση κηρύσσουσα το 

καθεστώς ενισχύσεων εν 

μέρει συμβατό και εν μέρει 

ασυμβίβαστο με την κοινή 

αγορά – καθεστώς ενισχύ-

σεων υπέρ των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων – μη 

άσκηση της εξουσίας εκτι-

μήσεως – υποχρέωση αιτιο-

λογήσεως 

Νομικό ζήτημα 

Κρατικές ενισχύσεις προς 

ΜΜΕ οι οποίες υπερβαίνουν 

 

Κυπριακά            

καθεστώτα       

ενισχύσεων 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:214:0074:0078:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:214:0074:0078:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:214:0074:0078:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:214:0074:0078:EL:PDF
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/Eggrafa/StelexwsisKoinopoisiEforo.pdf
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/Eggrafa/StelexwsisKoinopoisiEforo.pdf
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/Eggrafa/StelexwsisKoinopoisiEforo.pdf
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/Eggrafa/StelexwsisKoinopoisiEforo.pdf
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/Arxiki/Stelexwsi/Eggrafa/StelexwsisKoinopoisiEforo.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:224:0012:0013:EL:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:224:0012:0013:EL:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:224:0012:0013:EL:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:224:0012:0013:EL:PDF
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/EktaktoSxedioKatartisisAnergwn/Eggrafa/perigrafi.pdf
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/EktaktoSxedioKatartisisAnergwn/Eggrafa/perigrafi.pdf
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/EktaktoSxedioKatartisisAnergwn/Eggrafa/perigrafi.pdf
http://www.hrdauth.org.cy/Ipiresies/EktaktoSxedioKatartisisAnergwn/Eggrafa/perigrafi.pdf
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αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – αποφάσεις 

της Επιτροπής αναφορικά 

με τα καθεστώτα ενισχύσε-

ων που εφάρμοσε η Ισπανία 

υπέρ των επιχειρήσεων που 

εδρεύουν στις επαρχίες 

της Vizcaya, της Álava και 

της Guipúzcoa – δικαιολογη-

μένη εμπιστοσύνη – αρχή 

της αναλογικότητας - σεβα-

σμός μίας λογικής καθυστέ-

ρησης – μη κοινοποίηση 

Νομικό ζήτημα 

Η συμπεριφορά της Επιτρο-

πής σε σχέση με προηγού-

μενα ισπανικά καθεστώτα 

ενισχύσεων δεν θεμελιώνει 

δικαιολογημένη εμπιστοσύ-

νη για την νομιμότητα των 

επίμαχων φορολογικών ελα-

φρύνσεων 

 

 

ΔΕΕ C-403/10 Ρ, 28.07. 

2011, Mediaset/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως - επιδό-

τηση χορηγηθείσα από την 

Ιταλία για την προώθηση της 

αγοράς ψηφιακών αποκωδι-

κοποιητών - εξαίρεση των 

αποκωδικοποιητών οι οποίοι 

λαμβάνουν αποκλειστικά 

δορυφορικό τηλεοπτικό σή-

μα - απόφαση κηρύσσουσα 

την ενίσχυση ασυμβίβαστη 

με την κοινή αγορά - αρχή 

της ασφάλειας δικαίου 

Νομικό ζήτημα 

Σο μέτρο της παροχής κρα-

τικών επιδοτήσεων για την 

αγορά επίγειων ψηφιακών 

αποκωδικοποιητών, στο μέ-

τρο που εξαιρεί τους απο-

κωδικοποιητές δορυφορι-

κής λήψης, συνιστά κρατική 

ενίσχυση η οποία δεν συμβι-

βάζεται με την κοινή αγορά 

 

παράβαση κράτους μέλους - 

κρατικές ενισχύσεις - ενισχύ-

σεις σε επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούν επενδύσεις 

στους δήμους που επλήγη-

σαν από θεομηνίες το 2002 

– αναζήτηση 

Νομικό ζήτημα 

Οι πρακτικές δυσχέρειες ή 

οι δυσκολίες νομικής φύσε-

ως που αντιμετωπίζει ένα 

κράτος μέλος κατά την ανά-

κτηση ενισχύσεων, οι οποίες 

κρίθηκαν ασυμβίβαστες με 

την κοινή αγορά, δεν συνι-

στούν απόλυτη αδυναμία 

εκτέλεσης της απόφασης 

της Επιτροπής που διατάσ-

σει την ανάκτηση  

 

 

ΔΕΕ C-459/10 P, 21.07. 

2011, Freistaat Sachsen 

και Land Sachsen-Anhalt/

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως - κρατι-

κές ενισχύσεις - ενίσχυση 

υπέρ ενός προγράμματος 

επαγγελματικής εκπαιδεύσε-

ως σχετικά με ορισμένες 

θέσεις στο νέο κέντρο DHL 

στον αερολιμένα Λειψίας/

Χάλλης - προσφυγή ακυρώ-

σεως κατά της αποφάσεως 

που κήρυξε ασυμβίβαστο με 

την κοινή αγορά ένα μεγάλο 

μέρος της ενισχύσεως - εξέ-

ταση του αναγκαίου χαρα-

κτήρα της ενισχύσεως - μη 

συνεκτίμηση των κινήτρων 

που συνεπάγεται η ενίσχυση 

και του θετικού εξωτερικού 

αντίκτυπού της στην επιλογή 

του τόπου 

Νομικό ζήτημα 

Ενίσχυση για την επαγγελμα-

τική εκπαίδευση δεν είναι 

συμβιβάσιμη με την κοινή 

αγορά, ακόμη και αν θεω-

ρηθεί ότι εμπίπτει στην εξαί-

ρεση του άρθρου 107 παρ. 

3 (γ) ΛΕΕ, εφόσον δεν είναι 

και αναγκαία για την επίτευ-

ξη των στόχων της εν λόγω 

εξαίρεσης  

 

 

ΔΕΕ C-194/09 P, 21.07. 

2011, Alcoa Trasformazioni 

Srl/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – προτιμησι-

ακή τιμολόγηση ηλεκτρικής 

ενεργείας – διαπίστωση ότι 

δεν υφίσταται ενίσχυση – 

τροποποίηση και παράταση 

της ισχύος του μέτρου – 

απόφαση περί κινήσεως της 

διαδικασίας του άρθρου 88, 

παράγραφος 2, ΕΚ – υφι-

στάμενη ενίσχυση ή νέα ενί-

σχυση – Κανονισμός (EK) 

659/1999 – άρθρο 1, στοι-

χείο β΄, v – υποχρέωση αιτι-

ολογήσεως – αρχές της α-

σφαλείας δικαίου και της 

προστασίας της δικαιολογη-

μένης εμπιστοσύνης 

Νομικό ζήτημα 

Κατά την εξέταση από την 

Επιτροπή της τροποποίησης 

ενός μέτρου το οποίο, υπό 

την αρχική του μορφή, δεν 

αποτελούσε κρατική ενίσχυ-

ση εφαρμοστέα είναι η δια-

δικασία για τις νέες, και όχι 

τις υφιστάμενες ενισχύσεις 

 

 

ΔΕΕ C‑471/09 P έως 

C‑473/09 P και C‑474/09 

P έως C‑476/09 P, 

28.07.2011, Diputación 

Foral de Vizcaya κ.ά./Επι-

τροπή  

Λέξεις κλειδιά 
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Η ΕΕΕυρΔ, που εκδίδεται 

από το ΚΔΕΟΔ και τον 

Δ..Θ., ιδρύθηκε το 1981. 

Εκδίδεται στα ελληνικά και 

η θεματική της αναφέρεται 

στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και 

ιδίως σε θέματα ευρωπαϊ-

κής ολοκλήρωσης, προστα-

σίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, διεθνούς οικο-

νομικού δικαίου, δημοσίου 

διεθνούς δικαίου και ιδιω-

τικού διεθνούς δικαίου. Η 

θεματική των προσεχών 

τευχών της ΕΕΕυρΔ θα 

είναι αφιερωμένη στην 

υνθήκη της Λισαβόνας. 

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

revue hellénique de droit européen  

ΕΚΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΔΕΟΔ 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 

3/2010 και 1/2011 της 

νομικής επιθεώρησης 

ΔηΚΕ & αγορά, με πλού-

σια ύλη σε θεματικές του 

δημόσιου οικονομικού 

δικαίου.  

Η ΔηΚΕ & αγορά κυκλο-

φορεί πλέον και σε ηλε-

κτρονική μορφή στην 

διεύθυνση:  http://

www.diske.gr/  

Δ η μ ό σ ι ε ς   υ μ β ά σ ε ι ς -  

Κ ρ α τ ι κ έ ς  Ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς    αγορά 

http://www.diske.gr/
http://www.diske.gr/

