
 

                 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το  Κέντρο  Διεθνούς  και  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Δικαίου  (ΚΔΕΟΔ) 
διοργανώνει  με  δωρεά  του  Ιδρύματος  Σταύρος  Νιάρχος,  τη  Δευτέρα,  17 
Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ., Ημερίδα με θέμα:

Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1 
Φοίνικας  Θεσσαλονίκη).  Θα  συμμετάσχουν  σε  αυτή  διακεκριμένες 
προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου καθώς και νέοι επιστήμονες. 

Στην πρώτη συνεδρία της ημερίδας θα προεδρεύσει ο Πρόεδρος του ΚΔΕΟΔ 
και  πρώην  Πρόεδρος  του  Δικαστηρίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  ομ. 
Καθηγητής  της  Νομικής Σχολής ΑΠΘ κ.  Βασίλειος Σκουρής.   Αρχικά,   ο 
Καθηγητής της Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου της  Jena (Γερμανία),  κ. 
Achim Seifert,  θα  αναπτύξει  το  κρίσιμο  ζήτημα  της  σχέσης  μεταξύ  της 
ελευθερίας  των συμβάσεων και  του δικαίου απαγόρευσης  των διακρίσεων. 
Στη  συνέχεια,  ο  ομ.  Καθηγητής  της  Νομικής  Σχολής  ΕΚΠΑ κ.  Φίλιππος 
Δωρής,  θα  αναλύσει  το  εξαιρετικά  ενδιαφέρον  ζήτημα  της  επίδρασης  της 
συνταγματικής αρχής της ισότητας στο ιδιωτικό δίκαιο. Κατόπιν η επίκουρη 
Καθηγήτρια  της  Νομικής  Σχολής  Α.Π.Θ.,  κ.  Ασπασία  Τσαούση,  θα 
επικεντρωθεί  στα  ζητήματα  που  θέτει  η  οικονομική  ανάλυση  του  δικαίου 
απαγόρευσης  των  διακρίσεων  και  έχουν  απασχολήσει  εκτενώς  τη  διεθνή 
βιβλιογραφία. 

Η δεύτερη συνεδρία της ημερίδας,  υπό την προεδρία της Καθηγήτριας της 
Νομικής  Σχολής  ΑΠΘ  και  Διευθύντριας  του  ΚΔΕΟΔ,  κ.  Χριστίνας 
Δεληγιάννη-Δημητράκου, θα φωτίσει ειδικότερα ζητήματα της γενικότερης 
θεματικής.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  η δικηγόρος και  διδάκτωρ  της  Νομικής 
Σχολής  του  πανεπιστημίου  Bochum (Γερμανία),  κ.  Αθηνά  Παπικινού,  θα 
αναπτύξει  το  ζήτημα  της  απαγόρευσης  των  διακρίσεων  κατά  την  παροχή 
χρηματοπιστωτικών  και  ασφαλιστικών  προϊόντων  και  υπηρεσιών. 
Ακολούθως, ο διδάκτωρ της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, δικηγόρος και ερευνητής 
του  ΚΔΕΟΔ  στον  τομέα  του  δικαίου  απαγόρευσης  των  διακρίσεων,  κ. 
Δημήτριος  Γούλας, θα  παρουσιάσει  το  ζήτημα  της  επίδρασης  των 
προτιμήσεων τρίτων προσώπων (πελατών, εργαζομένων, μετόχων κλπ.) κατά 
την εφαρμογή του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων. 

Στόχος  της  ημερίδας  είναι  να  προσφέρει  μια  σφαιρική  παρουσίαση  του 
πλαισίου που διέπει τη σχέση της ελευθερίας των συμβάσεων και του δικαίου 
απαγόρευσης των διακρίσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό  επίπεδο. Η εκδήλωση 
απευθύνεται  σε  δικηγόρους,  ακαδημαϊκούς,  δικαστικούς  λειτουργούς, 
δημοσιογράφους και φοιτητές.


