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Τρίτη διάλεξη της σειράς “Διαλέξεις Thyssen” με προσκεκλημένο  
τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Humboldt κ. Christoph Möllers

ΗΜΕΡΙΔΑ: “Ένα Μανιφέστο για το Εργατικό Δίκαιο”

Διάλεξη της καθηγήτριας Robin-Olivier για τη σχέση                   
της κοινωνικής και της νομισματικής πολιτικής της ΕΕ

Στήλη επικαιρότητας Brexit
Παράταση της προθεσμίας αποχώρησης έως τις 31 Οκτωβρίου 2019

Στο παρόν τεύχος:



Με αφορμή την ελληνική μετάφραση του σημαντικού 

συλλογικού έργου «Ένα Μανιφέστο για το Εργατικό 

Δίκαιο: προς μια συνολική αναθεώρηση των εργα-

σιακών δικαιωμάτων» (επιμ. Keith Ewing, John Hendy 

και Carolyn Jones), το ΚΔΕΟΔ, σε συνεργασία με την 

έδρα Jean Monet 

protection and European Legal Cultures” της  Νομικής 

Σχολής ΑΠΘ και τις εκδόσεις 'Επιθεώρησις Εργατικού 

Δικαίου', διοργάνωσε την Παρασκευή 12 Απριλίου 

2019 ημερίδα με θέμα «Μια συζήτηση για την ανάγκη 

επαναθεμελίωσης του εργατικού δικαίου», την οποία 

παρακολούθησε πολυπληθές ακροατήριο ακαδημαϊ-

κών, δικαστών, δικηγόρων και φοιτητών.

Στην πρώτη συνεδρία της ημερίδας, υπό την 

προεδρία της Διευθύντριας του ΚΔΕΟΔ, κα-

θηγήτριας Χριστίνας Δεληγιάννη-Δημητρά-

κου, οι δύο από τους τρεις επιμελητές του 

τόμου, ο Keith D. Ewing, καθηγητής της Νο-

μικής Σχολής του King's College, London, και 

ο John Hendy, Barrister και επίτιμος καθη-

γητής της Νομικής Σχολής του Univeristy 

College London, παρουσίασαν την κεντρική 

υπό τον τίτλο “EU social Rights 

Πενθήμερο Σεμινάριο του ΚΔΕΟΔ & του Πανεπιστημίου Frederick
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ομιλία της εκδήλωσης και επικεντρώθηκαν στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού του εργα-

τικού δικαίου, που χρειάζεται, αφενός να επανεύρει τον αρχικό προορισμό του και αφε-

τέρου να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στις σημερινές και τις μέλλουσες οικονομικές, 

κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Κατόπιν, ο κ. Φώτης Βέργης, λέκτορας στην 

Νομική Σχολή του University of Manchester, σχολίασε με εύστοχες παρατηρήσεις τις 

ομιλίες των δύο επιμελητών, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο συλλογικό έργο είναι 

ένα απολύτως επίκαιρο και εξαιρετικής σημασίας κείμενο καταστατικών αρχών και 

προτάσεων για το μέλλον της εργασίας. Το έργο αυτό, ενώ αφορά καταρχήν το βρετα-

νικό εργατικό δίκαιο, στην πραγματικότητα μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και 

διαλόγου για τους νομικούς, τους εργαζο-

μένους και τους εργοδότες σε ολόκληρη την 

Ευρώπη και ασφαλώς και στην Ελλάδα της 

διηνεκούς κρίσης. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία ιδιαι-

τέρως ενδιαφέρουσα δεύτερη συνεδρία, 

όπου προήδρευσε ο κ. Αντώνιος Βάγιας, 

ΔΝ, δικηγόρος και κατά την οποία οι καθη-

γητές κ.κ. Ιωάννης Κουκιάδης, Άρις Καζά-

κος και Δημήτρης Ζερδελής αντάλλαξαν 

απόψεις και συζήτησαν για το παρόν και το 

μέλλον του ελληνικού εργατικού δικαίου. 
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Η τρίτη διάλεξη της σειράς "Διαλέξεις 

Thyssen" πραγματοποιήθηκε τη Δευτέ-

ρα 8 Απριλίου 2019 στη Θεσσαλονίκη 

στην αίθουσα του ΕΒΕΘ και την Τρίτη 9 

Απριλίου 2019 στην Αθήνα στο ινστιτού-

το Goethe, με προσκεκλημένο ομιλητή 

τον καθηγητή της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Humboldt της Γερμανίας 

κ. Christoph Möllers. 

Ο καθηγητής κ. Möllers ανέπτυξε το θέ-

μα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως δημοκρατι-

κή ομοσπονδία» και επεδίωξε να προ-

σεγγίσει την πρόσφατη κρίση της Ευρω-

παϊκής Ένωσης από μία πιο αισιόδοξη 

σκοπιά. Ο ομιλητής τόνισε ότι, εάν οι 

επιμέρους κρίσεις της ΕΕ, όπως λ.χ. η 

μαζική εισροή προσφύγων ή η άνοδος του λαϊκισμού, αντιμετωπιστούν σε ένα συ-

γκριτικό πλαίσιο και χωρίς δραματοποιήσεις, μπορούν να θεωρηθούν ως οι συνή-

θεις και αναμενόμενες τριβές κατά την δημιουργία μιας δημοκρατικής ομοσπον-

δίας. 

Τις εκδηλώσεις, που αμφότερες ολοκληρώθηκαν με εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συ-

ζήτηση, συντόνισαν στην μεν Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος του ΚΔΕΟΔ καθηγητής κ. 

Βασίλειος Σκουρής, στην δε Αθήνα η ομότιμος καθηγήτρια κ. Τζούλια Ηλιοπούλου-

Στράγγα.

 με προσκεκλημένο τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Humboldt
 κ. Christoph Möllers 

Διαλέξεις Thyssen

Διάλεξη της σειράς
η 
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Στις 18 Απριλίου 2019,  η κ. Sophie Robin-Olivier, καθηγήτρια στην École de Droit de la 

Sorbonne, Université Paris I, έδωσε στη Νομική Σχολή ΑΠΘ διάλεξη με θέμα: “EU Social 

Policy absorbed by the European Monetary Union”. Η διάλεξη διοργανώθηκε από το 

Ελληνο-Γαλλικό Μεταπτυχιακό της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και την Έδρα Jean Monnet της 

Σχολής, υπό τον τίτλο “EU social Rights protection and European Legal Cultures” και την 

επιστημονική εποπτεία της καθηγήτριας κ. Χριστίνας 

Δεληγιάννη-Δημητράκου, Διευθύντριας του ΚΔΕΟΔ 

το οποίο συνεργάστηκε, επίσης, στην πραγματο- 

ποίηση της εκδήλωσης.  H κ. Robin- Olivier προσέγ-

γισε κριτικά στη διάλεξή της: α) τα νέα εργαλεία 

συντονισμού των εθνικών οικονομικών πολιτικών 

που υιοθέτησε η ΕΕ στο πλαίσιο της ΟΝΕ μετά την 

οικονομική κρίση του 2008, β) το αυστηρό σύστημα 

εποπτείας και περιορισμών που εισήγαγαν τα ερ-

γαλεία αυτά σε καίριους τομείς του εργατικού 

δικαίου και της κοινωνικής πολιτικής, όπως οι 

αμοιβές, οι συντάξεις, η συλλογική διαπραγμάτευ-

ση, η ευέλικτη εργασία και η απόλυση και γ) τις 

αντιφάσεις που δημιούργησε το γεγονός ότι οι ιδρυ-

τικές συνθήκες δεν αναγνωρίζουν στη ΕΕ ρητές 

νομοθετικές αρμοδιότητες στους παραπάνω τομείς. 

για τη σχέση της κοινωνικής και της νομισματικής πολιτικής της ΕΕ

 της καθηγήτριας Robin-Olivier 
Διάλεξη



Brexit

Στις 10 Απριλίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 27, συνεδριάζοντας σε έκτα-
κτη σύνοδο μετά από αίτημα της Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζας Μέι, απο-
φάσισε να χορηγήσει προς το Ηνωμένο Βασίλειο ευέλικτη παράταση της περιόδου 
αποχώρησης του άρθρου 50 ΣΕΕ έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. Η απόφαση αυτή 
ελήφθη σε συμφωνία με την κυβέρνηση του ΗΒ, στην οποία παρέχεται έτσι περισ-
σότερος χρόνος και πολιτικός χώρος προκειμένου να ανεύρει μια διέξοδο από την 
τρέχουσα κατάσταση. Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει 
ένα σαφές μήνυμα από το ΗΒ για το τι μέλλει γενέσθαι. Εάν η συμφωνία αποχώ-
ρησης επικυρωθεί σε χρόνο προγενέστερο της 31.10.2019, η περίοδος παρά-
τασης θα λήξει αυτόματα την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα, πράγμα που ση-
μαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ένωση τη συγκεκριμένη 
ημέρα. Περαιτέρω, είναι σαφές ότι η Συμφωνία Αποχώρησης δεν είναι διαπραγ-
ματεύσιμη εκ νέου, ωστόσο, για να διευκολυνθεί η διαδικασία επικύρωσής της, η 
ΕΕ των 27 είναι έτοιμη να επανεξετάσει την πολιτική διακήρυξη για τη μελλοντική 
σχέση με το ΗΒ σε περίπτωση εξέλιξης της δικής του θέσης.

Σημειώνεται ότι το ΗΒ είχε αρχικά ζητήσει μικρότερη παράταση, αλλά το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο θεώρησε σκόπιμο να εγκρίνει μια πολύ μεγαλύτερη παράταση, 
διότι κατ' αυτόν τον τρόπο παραμένουν διαθέσιμες όλες οι δυνατές επιλογές, 
όπως η επικύρωση της υπάρχουσας συμφωνίας αποχώρησης, ή ακόμη και η επα-
νεξέταση του ίδιου του Brexit, εάν αυτό επιθυμεί ο βρετανικός λαός. Ταυτόχρονα, 
η ευέλικτη αυτή παράταση καθυστερεί για έξι μήνες τουλάχιστον την πιθανότητα 
αποχώρησης του ΗΒ χωρίς συμφωνία. Εξάλλου, η παράταση επιτρέπει στην ΕΕ να 
επικεντρωθεί σε άλλες προτεραιότητες που είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικές, 
όπως το εμπόριο με τις ΗΠΑ ή η νέα ηγεσία της ΕΕ.

Μία τελευταία συνέπεια της απόφασης του Συμβουλίου είναι ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα διεξαγάγει κανονικά τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές.

Παράταση της προθεσμίας αποχώρησης 
έως τις 31 Οκτωβρίου 2019
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