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Επιθέσεις στον κυβερνοχώρο – Προστασία των κρατών µελών
Τον Μάρτιο του 2009, η Επιτροπή εξέδωσε
ανακοίνωση σχετικά µε την προστασία υποδοµών πληροφοριών ζωτικής σηµασίας –
«Προστασία της Ευρώπης από επιθέσεις στον
κυβερνοχώρο και διαταραχές µεγάλης κλίµακας: αναβάθµιση της ετοιµότητας, της ασφάλειας και της ικανότητας αποκατάστασης», µε
την οποία καταρτίζεται σχέδιο δράσης για την
προστασία των υποδοµών πληροφοριών ζωτικής σηµασίας, ώστε η ΕΕ να είναι καλύτερα
προετοιµασµένη και πιο ανθεκτική σε επιθέσεις και διαταραχές στον κυβερνοχώρο. Στις
30 Σεπτεµβρίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε
πρόταση για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού οργανισµού για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA).
Σε έκθεση, όπου καταγράφεται η επιτευχθείσα
πρόοδος στην υλοποίηση του ενωσιακού σχεδίου δράσης του 2009, υπογραµµίζεται ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη περαιτέρω δράσης
στο πεδίο αυτό, ιδίως για τη σύσταση, έως το
2012, ενός αποτελεσµατικού δικτύου οµάδων
αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT). Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
και η προστασία των υποδοµών πληροφοριών
ζωτικής σηµασίας είναι καίριο ζήτηµα, αφού
αποτελεί προϋπόθεση ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να εµπιστεύονται το διαδίκτυο και άλλα
δίκτυα και αποτελούν βασική προτεραιότητα
στο ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη.
Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν αποδείξει ότι νέες
και τεχνολογικά πιο εξελιγµένες απειλές στον
κυβερνοχώρο µπορούν να διαταράξουν ή να
καταστρέψουν ζωτικές κοινωνικές και οικονοµικές λειτουργίες. Για παράδειγµα αναφέρονται
οι επιθέσεις στα δίκτυα του γαλλικού υπουργείου Οικονοµικών πριν από τη σύνοδο κορυφής
της οµάδας των G20, στο σύστηµα της ΕΕ περί
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών και πιο πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
∆ράσης και στην ίδια την Επιτροπή. Τα γεγονότα
αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη να έχει δηµιουργηθεί το επόµενο έτος στην Ευρώπη ένα
ε ύρυθ µα λ ειτου ργούν δίκτυο από
κυβερνητικές/εθνικές οµάδες αντιµετώπισης
έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT),
να οργανωθούν τακτικότερα προσοµοιώσεις
επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και να εξεταστούν θέµατα διακυβέρνησης σχετικά µε την

ασφάλεια αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως το
υπολογιστικό νέφος (cloud computing).
Συνοπτικά, τα συµπεράσµατα της έκθεσης
αφορούν στην πρόοδο στην σύσταση εθνικών/
κυβερνητικών οµάδων αντιµετώπισης
έκτακτης ανάγκης στην πληροφορική (CERT)
και την βελτίωση της συνεργασίας των κρατών
µελών ως αποτέλεσµα των τακτικών ανταλλαγών όσον αφορά ορθές πρακτικές πολιτικής,
µέσω του Ευρωπαϊκού φόρουµ για τα κράτη
µέλη, το οποίο συστάθηκε το 2009.
Περαιτέρω, h έκθεση σκιαγραφεί την πορεία
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στο πεδίο αυτό. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη και τον
ιδιωτικό τοµέα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο µε την σύσταση, έως το 2012,
οµάδων CERT στα υπόλοιπα κράτη µέλη, καθώς και στα θεσµικά όργανα της ΕΕ, εκπόνηση, έως το 2012, ευρωπαϊκού σχεδίου
έκτακτης ανάγκης για συµβάντα στον κυβερνοχώρο, που θα βασίζεται στα εθνικά σχέδια
έκτακτης ανάγκης για συµβάντα στον κυβερνοχώρο, διοργάνωση και των δύο τακτικών
ασκήσεων σε εθνικό επίπεδο και πανευρωπαϊκές ασκήσεις συµβάντων στον κυβερνοχώρο,
όπως είναι η άσκηση του 2010 «Cyber
Europe», καθιέρωση στρατηγικών κοινοπραξιών στον τοµέα αυτό µε τις σηµαντικότερες
χώρες µη µέλη της ΕΕ (ιδίως µε τις ΗΠΑ), καθώς και προώθηση της συζήτησης σε διεθνή
φόρα όπως η οµάδα των G8, προώθηση διεθνώς συµφωνηµένων αρχών για την σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του διαδικτύου.
http://ec.europa.eu/information_society
digital agenda/index_en.htm
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Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να χαράξουν εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ροµά
Τα 10-12 εκατοµµύρια Ροµά στην Ευρώπη εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σε βάρος τους διακρίσεις, αποκλεισµό και την άρνηση να γίνουν σεβαστά τα δικαιώµατά τους. Πολλοί από τους τοµείς
βελτίωσης της ενσωµάτωσης των Ροµά – όπως η
εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία και η στέγαση
– αποτελούν πρωτίστως εθνικές ή περιφερειακές
αρµοδιότητες. Εντούτοις, η ΕΕ δύναται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο όσον αφορά τον συντονισµό των ενεργειών των κρατών µελών και την παροχή συνδροµής µε χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Με στόχο την οικονοµική και κοινωνική ενσωµάτωση, απαιτείται συντονισµένη δράση σε όλα τα
επίπεδα, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα
πολλαπλά αίτια του αποκλεισµού. Κατά συνέπεια,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τις εθνικές στρατηγικές ενσωµάτωσης των Ροµά. Το κοινοτικό αυτό
πλαίσιο θα συµβάλει στην καθοδήγηση των εθνικών πολιτικών για τους Ροµά και την συγκέντρωση διαθέσιµων πόρων σε κοινοτική κλίµακα για
την στήριξη των προσπαθειών ενσωµάτωσης. Το
πλαίσιο αυτό επικεντρώνεται σε τέσσερις άξονες:
την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονοµική περίθαλψη και την στέγαση.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θέσουν επιµέρους
εθνικούς στόχους για την ένταξη των Ροµά, κατ’
αναλογία του πληθυσµού των Ροµά στο έδαφός
τους και ανάλογα µε την αρχική κατάστασή τους.
Από έρευνα σε επιλεγµένες χώρες της ΕΕ προέκυψε ότι µόλις το 42% των παιδιών των Ροµά
τελειώνουν το δηµοτικό σχολείο, ενώ ο µέσος
όρος στην ΕΕ είναι 97,5%. Σε ό,τι αφορά την δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το ποσοστό φοίτησης
των παιδιών των Ροµά υπολογίζεται σε µόλις
10%. Στην αγορά εργασίας, έχουν µικρότερα
ποσοστά απασχόλησης και αντιµετωπίζουν περισσότερες διακρίσεις. Σχετικά µε την στέγαση, στερούνται συχνά πρόσβασης σε στοιχειώδεις υπηρεσίες, όπως την ύδρευση ή την ηλεκτροδότηση.
Στον τοµέα της υγείας, υπάρχει επίσης ένα χάσµα: το προσδόκιµο όριο επιβίωσης για τους Ροµά είναι µικρότερο κατά 10 έτη σε σχέση µε τον
µέσο όρο στην ΕΕ, δηλαδή 76 για τους άνδρες
και 82 για τις γυναίκες.
Η ενσωµάτωση των Ροµά θα µπορούσε να συνεπάγεται σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Οι Ροµά
αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόµενο ποσοστό του
ενεργού πληθυσµού, µε µέση ηλικία 25 ετών, σε
σύγκριση µε τον µέσο όρο στην ΕΕ όπου η µέση
ηλικία είναι 40 ετών. Από έρευνα της Παγκόσµιας
Τράπεζας προκύπτει ότι η πλήρης ενσωµάτωση
των Ροµά θα µπορούσε να αποφέρει οφέλη της
τάξης του 0,5 δισ. ευρώ ετησίως στις οικονοµίες
ορισµένων χωρών, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, περιορίζοντας τις δαπάνες πρόνοιας και βελτιώνοντας τα φορολογικά έσοδα.
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Η νοµοθεσία της ΕΕ (Οδηγία για την φυλετική ισότητα) υποχρεώνει ήδη τα κράτη µέλη να παρέχουν σε εθνοτικές µειονότητες, όπως είναι οι Ροµά, ίση πρόσβαση στους τοµείς της εκπαίδευσης,
της στέγασης, της υγείας και της απασχόλησης.
Τον ∆εκέµβριο του 2010, η ειδική οµάδα της Επιτροπής για τους Ροµά διαπίστωσε ότι εξακολουθούν να µην έχουν ακόµη θεσπισθεί δραστικά και
ανάλογα µέτρα για την αντιµετώπιση των κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού Ροµά στην ΕΕ. Είναι πλέον
αποφασιστικής σηµασίας η µετάβαση στο επόµενο στάδιο και η διασφάλιση ότι οι πολιτικές ενσωµάτωσης σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίµακα θα επικεντρώνονται κατά τρόπο σαφή και
συγκεκριµένο στους Ροµά. Με βάση τις εν λόγω
διαπιστώσεις, στο πλαίσιο της ΕΕ αναπτύσσεται
µια στοχευµένη προσέγγιση ενσωµάτωσης των
Ροµά, θέτοντας στόχους σε τοµείς, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η υγεία, η στέγαση. Τα
κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλουν εθνικές
στρατηγικές για τους Ροµά µέχρι το τέλος του
2011, διευκρινίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο θα
συµβάλουν στην επίτευξη των εν λόγω στόχων. Η
επίτευξη τους είναι σηµαντική προκειµένου να
βοηθηθούν τα κράτη µέλη να επιτύχουν τους γενικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η
Επιτροπή προτείνει επίσης λύσεις για την διασφάλιση της αποτελεσµατικότερης χρησιµοποίησης
των κονδυλίων της ΕΕ για την ενίσχυση της ενσωµάτωσης των Ροµά. Τα κράτη µέλη καλούνται να
τροποποιήσουν τα συγχρηµατοδοτούµενα από τα
διαρθρωτικά ταµεία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιχειρησιακά τους
προγράµµατα, έτσι ώστε να ενισχυθούν αποτελεσµατικότερα τα σχέδια που αφορούν στην κοινωνική ένταξη της εν λόγω µειονότητας.
Τέλος, για να διασφαλιστεί ότι το κοινοτικό πλαίσιο για τη χάραξη εθνικών στρατηγικών θα επιφέρει
ουσιαστικές βελτιώσεις για τους Ροµά σε τοπική
κλίµακα, η Επιτροπή επιθυµεί να θεσπίσει ισχυρό
µηχανισµό παρακολούθησης για την αποτίµηση
των αποτελεσµάτων µεσω φορέων όπως ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, ενώ η
Επιτροπή θα υποβάλλει κάθε χρόνο εκθέσεις σχετικά µε την επιτευχθείσα πρόοδο στα κράτη µέλη.
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/
news_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/roma
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Η Επιτροπή θα ανακτήσει 530 εκατ. ευρώ από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των δαπανών της ΚΓΠ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει την ανάκτηση, στο
πλαίσιο της καλούµενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασµών, συνολικού ποσού 530 εκατ.
ευρώ των κονδυλίων της γεωργικής πολιτικής της
ΕΕ τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τα
κράτη µέλη. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον
προϋπολογισµό της ΕΕ λόγω µη συµµόρφωσης µε
τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πληµµελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα
κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την εκταµίευση
και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή
οφείλει να διασφαλίζει την σωστή χρησιµοποίηση
των κονδυλίων από τα κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη
είναι υπεύθυνα για την διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων της ΚΓΠ, κυρίως µέσω των οργανισµών πληρωµών. Είναι επίσης, υπεύθυνα για
τους ελέγχους, για παράδειγµα τον έλεγχο των
αιτήσεων άµεσων ενισχύσεων που υποβάλλουν οι
γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί 100 ελέγχους ανά
έτος για να εξακριβώσει ότι οι έλεγχοι των κρατών
µελών και τα µέτρα που έλαβαν για την αντιµετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά. Η Επιτροπή έχει την δυνατότητα να ανακτήσει τα οφειλόµενα κεφάλαια εάν από τους έλεγχους προκύψει
ότι τα µέτρα που έλαβε το κράτος µέλος δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι της ΕΕ
έχουν χρησιµοποιηθεί σωστά.
Στο πλαίσιο της τελευταίας απόφασης της Επιτροπής, θα ανακτηθούν ποσά από την Βουλγαρία, την
∆ανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Γαλλία, την
Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, την Ρουµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ θα ανακτηθεί
επίσης ένα µικρό ποσό από την Γερµανία. Οι σηµαντικότερες επιµέρους διορθώσεις είναι οι εξής:
Συνολικά 259,61 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν
στην Ελλάδα λόγω µη επιλέξιµων δαπανών και
σηµαντικών ελλείψεων στο σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) για τις ελαιοκαλλιέργειες
και στους επιτόπιους ελέγχους, όπως επίσης λόγω
ανεπαρκών επιτόπιων ελέγχων και ελλείψεων στο
σύστηµα αναγνώρισης αγροτεµαχίων (ΣΑΑ-ΣΓΠ)
και στους διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους για τις στρεµµατικές ενισχύσεις· 74,9 εκατ.
ευρώ καταλογίστηκαν στην Ρουµανία για την αδυναµία του ΣΑΑ-ΣΓΠ σχετικά µε τους διοικητικούς
διασταυρωτικούς ελέγχους, την παροχή ανακριβών πληροφοριών στους γεωργούς και τον αναποτελεσµατικό επιτόπιο έλεγχο όσον αφορά τις
στρεµµατικές ενισχύσεις. 70,96 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ισπανία για τις εσφαλµένες τεχνικές ανοχές που εφαρµόστηκαν, τις ελλείψεις
στους ελέγχους για τις αποδόσεις και τη µη ορθή
επιβολή των κυρώσεων για τις καθυστερήσεις
στην υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας όσον
αφορά το ελαιόλαδο· 37,25 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Ισπανία όσον αφορά τις µη επιλέξι3

µες δαπάνες περιβαλλοντικής διαχείρισης συσκευασιών και τις µη επιλέξιµες δαπάνες οπωροκηπευτικών· 26,95 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν
στο Ηνωµένο Βασίλειο για τις αδυναµίες στην
αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και
τις σχετικές αδυναµίες και ελλείψεις στον έλεγχο
της αξίας της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής στον τοµέα των οπωροκηπευτικών· 24,54
εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν στην Βουλγαρία για
ανεπαρκές επίπεδο επιτόπιων ελέγχων, την αδυναµία του ΣΑΑ-ΣΓΠ και την παροχή ανακριβών
πληροφοριών και ανεπαρκούς καθοδήγησης
στους γεωργούς όσον αφορά τις στρεµµατικές
ενισχύσεις· 22,69 εκατ. ευρώ καταλογίστηκαν
στις Κάτω Χώρες σχετικά µε τις µη επιλέξιµες
δαπάνες για εκτυπώσεις στις συσκευασίες και
µη επιλέξιµες δαπάνες από οργάνωση παραγωγών µε αποκεντρωµένη εµπορία για τα οπωροκηπευτικά.
Η δηµοσιονοµική διόρθωση είναι ανάλογη προς
το ποσοστό σφαλµάτων. Η απόφαση λαµβάνεται
µετά από διαδικασία συµβιβασµού µεταξύ της
Επιτροπής και των κρατών µελών µε βάση τα
υφιστάµενα αντικειµενικά στοιχεία και τον κίνδυνο κατάχρησης των πόρων.
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/
factsheet_en.pdf.

εν

ολίγοις

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΕ
(Απρίλιος 2011)
● ∆ΕΕ C-119/09, Société fiduciaire nationale
d'expertise comptable, 05.04.2011
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Οδηγία
2006/123/ΕΚ – Άρθρο 24 – Αποκλεισµός όλων
των γενικών απαγορεύσεων εµπορικής επικοινωνίας των κατοχυρωµένων επαγγελµάτων – Επάγγελµα του ορκωτού λογιστή – Απαγόρευση της
αυτόκλητης προσεγγίσεως πελατών
***
● ∆ΕΕ C-424/09,
05.04.2011

Χριστίνα

Ιωάννη

Τόκη,

Οδηγία 89/48/ΕΟΚ – Άρθρο 3, πρώτο εδάφιο,
στοιχεία α΄ και β΄ – Αναγνώριση των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαιδεύσεως –Μηχανικός
περιβάλλοντος – ∆ραστηριότητα εξοµοιούµενη
µε νοµοθετικώς κατοχυρωµένη επαγγελµατική
δραστηριότητα – Εφαρµοστέος µηχανισµός αναγνωρίσεως – Έννοια της “επαγγελµατικής πείρας”
***
● ∆ΕΕ C - 20/09,
07.04.2011

Επιτροπή/Πορτογαλία,

Παράβαση κράτους µέλους – Παραδεκτό της
προσφυγής – Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων – Άρθρο 56 ΕΚ – Άρθρο 40 της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ – Τίτλοι δηµοσίου χρέους – Ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση – ∆ικαιολογία – Πάταξη της φοροδιαφυγής – Πάταξη της φοροαποφυγής
***
● ∆ΕΕ C-291/09, Francesco Guarnieri & Cie,
07.04.2011
Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων –
Άρθρο 34 ΣΛΕΕ – Cautio judicatum solvi – Εταιρία µονεγασκικού δικαίου – Άρθρο 18 πρώτο
εδάφιο ΣΛΕΕ
***
● ∆ΕΕ C-321/09
07.04.2011

P,

Ελλάδα/Επιτροπή,

Αίτηση αναιρέσεως – ΕΓΤΠΕ – ∆απάνες που αποκλείονται από την κοινοτική χρηµατοδότηση λόγω
µη συµµορφώσεως προς τους κοινοτικούς κανόνες – ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν από την
Ελληνική ∆ηµοκρατία
***
● ∆ΕΕ C-402/09, Tatu, 07.04.2011
Εσωτερικοί φόροι – Άρθρο 110 ΣΛΕΕ – Φόρος
λόγω ρυπάνσεως επιβαλλόµενος κατά την πρώτη
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ταξινόµηση αυτοκινήτων – Ουδετερότητα του
φόρου έναντι των εισαγοµένων µεταχειρισµένων
αυτοκινήτων σε σχέση µε τα οµοειδή οχήµατα τα
οποία έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην εγχώρια αγορά
***
● ∆ΕΕ C-327/09, Mensch und Natur,
14.04.2011
Άρθρο 249 τέταρτο εδάφιο ΣυνθΕΚ – Πράξεις
των οργάνων – Απόφαση της Επιτροπής απευθυνόµενη προς ιδιώτη – Κανονισµός (ΕΚ) 258/97 –
Νέο τρόφιµο ή νέο συστατικό τροφίµου – Απόφαση 2000/196/ΕΚ – “Stevia rebaudiana Bertoni:
φυτά και αποξηραµένα φύλλα” – Απόρριψη αιτήσεως για διάθεση στην αγορά – Αποτελέσµατα
ως προς πρόσωπο άλλο από τον αποδέκτη
***
● ∆ΕΕ C - 331/09, Επιτροπή/Πολωνία,
14.04.2011
Παράβαση κράτους µέλους – Κρατική ενίσχυση
– Ενίσχυση χορηγηθείσα από τη ∆ηµοκρατία της
Πολωνίας στον όµιλο TΕchnologiΕ BuczΕk – Απόφαση της Επιτροπής διαπιστώνουσα το ασύµβατο της ενισχύσεως αυτής µε την κοινή αγορά και
διατάσσουσα την ανάκτησή της – Μη εκτέλεση
εντός της ταχθείσας προθεσµίας
***
● Γε∆ΕΕ T-461/07, Visa Europe και Visa International Service/Επιτροπή
Service/Επιτροπή ΕΕ,
ΕΕ, 14.04.2011
Ανταγωνισµός – Συµπράξεις – Αγορά υπηρεσιών
αποδοχής συναλλαγών πραγµατοποιούµενων µε
πιστωτικές ή προθεσµιακές κάρτες – Απόφαση
διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ –
Περιορισµός του ανταγωνισµού – ∆υνητικός ανταγωνιστής – Πρόστιµα – Ελαφρυντικές περιστάσεις – Εύλογη προθεσµία – Ασφάλεια δικαίου
– ∆ικαιώµατα άµυνας
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ∆ΕΟ∆
∆ηµόσιες Συµβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις
αγορά

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη
2/2010 και 3/2010 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/

ελληνική επιθεώρηση
ευρωπαϊκού δικαίου
revue hellénique de droit européen
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
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
προστασίας
των
δικαιωµάτων
του
ανθρώπου, διεθνούς
οικονοµικού δικαί ου,
δηµοσίου διεθνούς δικαίου
και ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου. Η θεµατική των
προσεχών τευχών της
ΕΕΕυρ∆
θα
είναι
αφιερωµένη στην Συνθήκη
της Λισαβόνας.
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