
www.cieel.gr

Φεβρουάριος 2019

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ολίγοις
ημερωτικo δελτιο

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι επιστημονικές εκδηλώσεις 
με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

11 Φεβρουαρίου 2019

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα”

25 Φεβρουαρίου 2019 

“ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Επίκαιρα νομικά ζητήματα”
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Πενθήμερο σεμινάριο: “Η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους 
και των εγκλημάτων μίσους στην Ευρώπη”

Στήλη επικαιρότητας Brexit

Νέα αναβολή της ψηφοφορίας για την έγκριση από το 
βρετανικό κοινοβούλιο της Συμφωνίας Αποχώρησης

Στο παρόν τεύχος:



Τη Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, με τη 

δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ημερίδα για τα νομικά ζητήματα που ανα-

κύπτουν κατά την διαχείριση αποβλήτων. 

Στην ημερίδα προήδρευσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Νομικής του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Άννα Γκιζάρη-Ξανθοπούλου. Στην πρώτη 

συνεδρία, ο κ. Γεώργιος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εντεταλ-

μένος Σύμβουλος για θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Νησιωτικότητας της Γενικής Διεύ-

θυνσης Περιβάλλοντος της Επιτροπής, ανέλυσε διεξοδικά τις βασικές παραμέτρους και 

τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν τη 

διαχείριση αποβλήτων και τη μετάβαση 

στο μοντέλο της 'κυκλικής οικονομίας'. 

Στη δεύτερη εισήγηση της συνεδρίας η κ. 

Αγγελική Χαροκόπου, δικηγόρος, ανα-

φέρθηκε λεπτομερώς στα κρίσιμα νομικά 

ζητήματα της διαχείρισης αποβλήτων, 

όπως αυτά έχουν αναδειχθεί στη νομολο-

γία του Συμβουλίου Επικρατείας.

Στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίας, η κ. 

Ιωάννα Κουφάκη, ΔΝ, δικηγόρος και σύμ-

βουλος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσω-

πεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον το-

μέα των μεταφορών, επικεντρώθηκε 

στην οικονομική διάσταση των αποβλή-
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των, στην Ένωση και αναφέρθηκε στη σχετική νομολογία του ΔΕΕ. Τέλος, η δικηγόρος 

και ερευνήτρια του ΚΔΕΟΔ στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος, κ. Χριστίνα Χατζη-

κωνσταντίνου, ανέπτυξε στην εισήγησή της εκείνες τις πτυχές της διαχείρισης αποβλή-

των που συνδέονται με τη συμμετοχή των ιδιωτών, δίδοντας έμφαση στις συμπράξεις δη-

μοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) βάσει του ν. 3389/2005.

Και οι δύο συνεδρίες πλαισιώθηκαν με ενδιαφέρουσες ερωτήσεις εκ μέρους των συμμετε-

χόντων και ζωντανό διάλογο με τους εισηγη-

τές. Η ημερίδα προσέφερε μία σφαιρική πα-

ρουσίαση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη 

διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και των νο-

μολογιακών εξελίξεων σε εθνικό και ενωσιακό 

επίπεδο.  Παράλληλα, μέσω των εισηγήσεων 

και του γόνιμου διαλόγου, ανέδειξε την υφι-

στάμενη σήμερα κατάσταση στην Ελλάδα και 

τις μελλοντικές εξελίξεις και τις προοπτικές 

του τομέα διαχείρισης των αποβλήτων. 

Στην εκδήλωση, που είχε διεπιστημονικό εν-

διαφέρον, συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, εκπρό-

σωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του 

ιδιωτικού τομέα, μηχανικοί και φοιτητές από 

τους κλάδους τόσο της Νομικής όσο και του 

Πολυτεχνείου. 

Τα πρακτικά της ημερίδας θα δημοσιευτούν 

προσεχώς. 

.
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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019, στο αμφιθέατρο 'Δημήτριος 

Ευρυγένης' η ημερίδα με τίτλο: «Θρησκευτική Ελευθερία – Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα», που διοργάνωσε 

το ΚΔΕΟΔ, με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). 

Στην πρώτη συνεδρία της ημερίδας, στην οποία προήδρευσε ο Πρόεδρος του ΚΔΕΟΔ, καθηγητής κ. Βασί-

λειος Σκουρής, ο αναπληρωτής καθηγητής του ΑΠΘ, κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, ανέλυσε ένα από 

τα πλέον επίκαιρα ζητήματα της υπό εξέλιξη συνταγματικής αναθεώρησης και, συγκεκριμένα, τις σχέ-

σεις μεταξύ κράτους και εκκλησίας, όπως αυτές ρυθμίζονται βάσει του άρθρου 3 του Συντάγματος και 

αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υπό διαμόρφωση πρόταση για την προσθήκη στο άρθρο αυτό ρήτρας 

σχετικά με την κατοχύρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους. Ο κ. Παπαγεωργίου εξέ-

τασε, κατά πόσον ο προτεινόμενος όρος της 'ουδετεροθρησκείας' συμβιβάζεται με την ήδη υπάρχουσα 

στο άρθρο 3 αναφορά στην 'επικρατούσα θρησκεία', ή εάν προκαλεί ενδοσυνταγματικές ερμηνευτικές 

συγκρούσεις, καθώς και ποιες θα ήταν οι έννομες συνέπειες από την ενδεχόμενη μελλοντική συνύπαρξη 

των δύο όρων. 

Κατόπιν, ο κ. Ιωσήφ Κτενίδης, αναπληρωτής καθηγητής 

του ΑΠΘ, επικεντρώθηκε στη θρησκευτική ελευθερία σε 

σχέση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης υπό το φως της 

πρόσφατης νομολογίας του ΔΕΕ και ανέπτυξε διεξοδικά 

στις ιδιαιτερότητες της προστασίας της θρησκευτικής 

ελευθερίας στο ενωσιακό δίκαιο. Ο κ. Κτενίδης παρου-

σίασε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες υποθέσεις σχετικά με την 

εκδήλωση της θρησκευτικής πίστης και την απαγόρευση 

των διακρίσεων λόγω θρησκείας στον εργασιακό χώρο, 

με μνεία στις συναφείς διατάξεις του παράγωγου ενωσια-

κού δικαίου και τις έννοιες των άμεσων και έμμεσων δια-

κρίσεων. Τέλος, τόνισε την ανάγκη ύπαρξης υψηλών 

προδιαγραφών στην αιτιολόγηση των αποφάσεων που ει-

σάγουν αποκλίσεις από τον κανόνα της απαγόρευσης των 

διακρίσεων, επισημαίνοντας την δυσκολία της στάθμισης 

μεταξύ των διακυβευόμενων έννομων αγαθών. 
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Στη δεύτερη συνεδρία, υπό την προεδρία της Διευθύντριας του ΚΔΕΟΔ, καθηγήτριας κ. Χριστίνας Δελη-

γιάννη–Δημητράκου, η κ. Αθηνά Κοτζάμπαση, καθηγήτρια του ΑΠΘ, στα ειδικότερα θέματα θρησκευτ-

ικής ελευθερίας που ανακύπτουν στις οικογενειακές σχέσεις. Διακρίνοντας τη θετική και αρνητική όψη 

του δικαιώματος, η κ. Κοτζάμπαση έδωσε έμφαση στα επιμέρους θέματα του διαζευκτικού συστήματος 

ως προς τον τύπο της τέλεσης του γάμου (πολιτικό ή θρησκευτικό), της επιλογής του θρησκεύματος των 

τέκνων, καθώς και των διακρίσεων, με βάση το θρήσκευμα του γονέα, στο πλαίσιο ανάθεσης της γονι-

κής μέριμνας και των πράξεων που, σύμφωνα με την νομολογία, περιλαμβάνονται στον πυρήνα της. Τέ-

λος, υπεισήλθε σε ζητήματα σχετικά με τη σαρία όσον αφορά το δικαίωμα των ελλήνων μουσουλμάνων 

να επιλέγουν την κατ' αυτόν τον τρόπο τη ρύθμιση των οικογενειακών εννόμων σχέσεών τους. 

Η κ. Αφροδίτη Δημοπούλου, δικηγόρος, ερευνήτρια του ΚΔΕΟΔ στον τομέα της Ευρωπαϊκής Προστασίας 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προσέγγισε τη θρησκευτική ελευθερία από την σκοπιά της νομολογίας του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η κ. Δημοπούλου περιέγραψε το οικείο κανο-

νιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εστιάζοντας στη συνέχεια στην 

αρνητική όψη του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας που συναρτάται, μεταξύ άλλων, και με 

υποθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος. Τέλος, αναφέρθηκε σε θέματα που βρίσκονται στην νομική και όχι 

μόνον επικαιρότητα, όπως το δικαίωμα της θρησκευτικής 

ελευθερίας στο χώρο της εκπαίδευσης και η χρήση θρη-

σκευτικών συμβόλων, καθώς και η διδασκαλία του μαθή-

ματος των θρησκευτικών. 

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση της κ. Λίνας 

Παπαδοπούλου, αναπληρώτριας καθηγήτριας του ΑΠΘ 

και ακαδημαϊκής συντονίστριας Κέντρου Αριστείας Jean 

Monnet ΑΠΘ, η οποία επιχείρησε μια συνολική κριτική 

αποτίμηση των ζητημάτων που συζητήθηκαν στην εκδή-

λωση.

Την ημερίδα παρακολούθησαν ακαδημαϊκοί, δικαστικοί 

λειτουργοί, δικηγόροι και φοιτητές. Μετά την ολοκλήρω-

ση των ομιλιών ακολούθησε εκτενής διάλογος, με εξαιρε-

τικά ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εισηγη-

τών και κοινού. 

Τα κείμενα των εισηγήσεων θα δημοσιευθούν στον τόμο 

των πρακτικών της ημερίδας. 
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Το ΚΔΕΟΔ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου και την Έδρα UNESCO 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία δραστήρια και αλλη-

λέγγυα ιθαγένεια», στο πλαίσιο της δράσης 'Εκπαίδευση για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Δι-

καιοσύνης' ('Training for a European Area of Justice') του προγράμματος JUSTICE της ΕE 

διοργάνωσε, από την Δευτέρα 18 έως και την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 στο αμφι-

θέατρο 'Δημήτριος Ευρυγένης' του ΚΔΕΟΔ, σεμινάριο για την ρητορική μίσους ('hate 

speech') και τα εγκλήματα μίσους ('hate crime') στην Ευρώπη. Το σεμινάριο ήταν συνολι-

κής διάρκειας 25 ωρών και συνδύαζε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή, με 

την παρουσίαση εισηγήσεων και την πραγματοποίηση workshop. Οι συμμετέχοντες, 40 

περίπου άτομα, ήταν δικαστές, δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι από την Ελλάδα και 

την Κύπρο. 

Κατά την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου, η αναπληρώ-

τρια καθηγήτρια του ΑΠΘ και ακαδημαϊκή συντονί-

στρια του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet, κ. Λίνα 

Παπαδοπούλου, ανέλυσε σε βάθος και, κατόπιν, 

αξιολόγησε από συνταγματικής σκοπιάς την ποινική 

αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους από το ελληνικό 

Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου.

Η δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου περιλάμβανε τρεις 

εισηγήσεις, από τις οποίες τις δύο πρώτες παρουσία-

σε η κ. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, αναπληρώτρια 

καθηγήτρια του ΠΑΜΑΚ, ακαδημαϊκή συντονίστρια 

του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet και διευθύντρια 

Πενθήμερο Σεμινάριο του ΚΔΕΟΔ & του Πανεπιστημίου Frederick
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Πενθήμερο σεμινάριο 



Έδρας UNESCO. Η κ. Αναγνωστοπούλου εξέτασε τα ζητήματα της ρητορικής και των 

εγκλημάτων μίσους, καθώς και του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, στο επίπεδο, αφενός 

του ΟΗΕ και υπό το πρίσμα της Διεθνούς Σύμβασης για την καταπολέμηση των φυλετικών 

διακρίσεων και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και, 

αφετέρου του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Απόφασης 

Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ. Στην τρίτη και τελευταία εισήγηση της δεύτερης ημέρας, η κ. 

Ασημίνα Γκοντόλια, Τμηματάρχης του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύ-

θυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, εξέτασε την πρακτική διάσταση της ποινικής διερεύ-

νησης περιστατικών με φερόμενο ρατσιστικό κίνητρο.

Η τρίτη ημέρα περιλάμβανε, επίσης, τρεις εισηγήσεις. 

Ο κ. Πέτρος Αλικάκος, ΔΝ, Πρόεδρος Πρωτοδικών και 

εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ-

γών στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης 

(EJTN), ανέπτυξε δύο επιμέρους θέματα, το πρώτο για 

την έννοια και το περιεχόμενο του όρου 'περιστατικό 

της ρατσιστικής/μισαλλόδοξης βίας' και το δεύτερο 

για τον ιστορικό αναθεωρητισμό και την οριοθέτησή 

του ως προς την ρητορική μίσους, με παραπομπή σε 

υποθέσεις από την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικα-

στηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στην συνέχεια, η 

κ. Αθηνά Γιαννακούλα, ΔΝ, επιστημονική συνεργάτις 

της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ και μεταδιδακτορική 

ερευνήτρια στο ΑΠΘ, προέβη σε μία συγκριτική επι-

σκόπηση των ποινικών διατάξεων για το ρατσισμό σε 

διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 
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Η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους 
και των εγκλημάτων μίσους στην Ευρώπη

Την τέταρτη ημέρα, ο κ. Κωνσταντίνος Κουρούπης, λέκτορας του Πανεπιστημίου 

Frederick της Κύπρου, επικεντρώθηκε στο φαινόμενο της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο 

σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης, ενώ ο κ. Ανδρέας Πασχαλίδης, πρώην Δικαστής 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου, διδάσκων του Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου 

Frederick της Κύπρου, αναφέρθηκε εκτενώς στην προσέγγιση για την ρητορική μίσους 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (European Commi-

ssion against Racism and Intolerance - 'ECRI'), της οποίας είναι μέλος. Η τέταρτη ημέρα 

ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του κ. Ξενή Ξενοφώντος, Επαρχιακού Δικαστή Κύπρου, ο 

οποίος παρουσίασε αναλυτικά την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου για την ρητορική μίσους.

Κατά την πέμπτη και τελευταία ημέρα του σεμιναρίου, η κ. Λένα Ζερβογιάννη, επίκουρη 

καθηγήτρια του ΑΠΘ, ανέδειξε τα ζητήματα που προκαλεί η ρητορική μίσους στο επίπεδο 

της προστασίας της προσωπικότητας όπως αυτή κατοχυρώνεται στον Αστικό Κώδικα. Ο 

κ. Στέργιος Κοφίνης, ΔΝ, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων και μέλος της Ανεξάρτη-

της Επιτροπής Προσφυγών, ανέπτυξε τους προβληματισμούς του για τον εθνοτικό και φυ-

λετικό χαρακτηρισμό ('profiling'), που συνιστά μία πρόκληση για το δίκαιο απαγόρευσης 

των διακρίσεων, καθώς αφορά την πρακτική κατά την οποία οι αποφάσεις επιβολής του 

νόμου (διοικητικές κυρώσεις και δικαστικές αποφάσεις) στηρίζονται αποκλειστικά ή κατά 

κύριο λόγο στη φυλή, στην εθνοτική καταγωγή ή στη θρησκεία ενός ατόμου. Τέλος, ο κ. 

Αλέξανδρος Οικονόμου, ειδικός επιστήμονας στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, 

συνόψισε τα συμπεράσματα του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος πενθήμερου σεμιναρίου. 

Οι συμμετέχοντες, που αξιολόγησαν το σεμινάριο ως χρήσιμο και επίκαιρο, έλαβαν μέρος 

την πρώτη, την τρίτη και την πέμπτη ημέρα σε workshop, με αντικείμενο την εξέταση, υπό 

την καθοδήγηση των εισηγητών, πρακτικών παραδειγμάτων ('case studies'), τα οποία, 

στην συνέχεια, αναλύθηκαν διεξοδικά με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Πενθήμερο σεμινάριο 



Brexit

Η νέα ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο επί της Συμφωνίας Αποχώρησης, που είχε 
αρχικά οριστεί για τις 29 Ιανουαρίου 2019 και αναβλήθηκε για τις 14 Φεβρουαρίου 2019, 
μετακίνησε εκ νέου με πρωτοβουλία της Τερέζας Μέι το αργότερο μέχρι στις 12 Μαρτίου 
2019, δηλαδή σε απόσταση αναπνοής από την καταληκτική ημερομηνία της 29ης Μαρτίου 
για την έξοδο της χώρας της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με αυτή την κίνηση η Τερέζα Μέι ελπίζει πως θα έχει περισσότερο χρόνο για να προσπα-
θήσει να επαναδιαπραγματευθεί το κείμενο της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
οποίο απέρριψαν οι Βρετανοί βουλευτές. Μετά την απόρριψη της συμφωνίας της από την 
Βουλή των Κοινοτήτων τον Ιανουάριο, η Τερέζα Μέι προσπαθεί, χωρίς ωστόσο πολλές 
προσδοκίες, να επιτύχει μία νέα εκδοχή του κειμένου της συμφωνίας, που θα τροποποι-
ούσε τις ρυθμίσεις του backstop ('δίχτυ ασφαλείας') και, ως εκ τούτου, θα ήταν σε θέση 
να συγκεντρώσει μία πλειοψηφία στην βρετανική βουλή. Πηγές αναφέρουν ότι η πρωθυ-
πουργός εξετάζει πλέον την υποβολή επίσημου αιτήματος στις Βρυξέλλες, ώστε να καθυ-
στερήσει την αποχώρηση, εάν δεν μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία έως τη 12η Μαρτίου 
2019. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εντείνει τις δραστηριό-
τητες ενημέρωσης των επιχειρήσεων της ΕΕ στον τομέα των τελωνείων και της έμμεσης 
φορολογίας, όπως ο ΦΠΑ, λόγω του διαφαινόμενου κινδύνου να αποχωρήσει το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου 2019 χωρίς να υπάρξει συμφωνία. Η εκστρατεία 
αυτή της Επιτροπής θα συμβάλλει στην ενημέρωση των επιχειρήσεων, που επιθυμούν να 
συνεχίσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 30 Μαρτίου 
2019, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για να εξασφαλίσουν μια 
όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση στα νέα δεδομένα. 

Περαιτέρω, η ρουμανική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσω-
ρινή συμφωνία επί δέσμης προσωρινών και περιορισμένων μέτρων για τη διασφάλιση 
της βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, 
προκειμένου να μετριαστούν οι σοβαρότερες διαταραχές σε περίπτωση που το Ηνωμένο 
Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία. Τα μέτρα αυτά θα παρέ-
χουν στους αδειοδοτημένους από το Ηνωμένο Βασίλειο οδικούς μεταφορείς και φορείς 
εκμετάλλευσης λεωφορείων και πούλμαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν εμπορεύματα 
και επιβάτες μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπόλοιπων 27 κρατών μελών. Τα 
δικαιώματα, που θα παρέχονται βάσει των μέτρων αυτών, θα προϋποθέτουν τη χορή-
γηση ισοδύναμων δικαιωμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο σε φορείς από τα 27 κράτη μέ-
λη και θα υπόκεινται σε προϋποθέσεις που διασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό. Η συμφω-
νία θα υποβληθεί στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου για να 
εγκριθεί από τα κράτη μέλη 

Νέα αναβολή της ψηφοφορίας για την έγκριση 
από το βρετανικό κοινοβούλιο της Συμφωνίας Αποχώρησης 
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