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Στο παρόν τεύχος:



Το ΚΔΕΟΔ, σε συνεργασία με το Ελληνο-Γαλλικό Με-

ταπτυχιακό 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. Χρι-

στίνας Δεληγιάννη-Δη-μητράκου, Διευθύντριας του 

ΚΔΕΟΔ, διοργάνωσαν την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 στο 

αμφιθέατρο 'Δημήτριος Ευρυγένης' επιστημονική 

συνάντηση για τις μελλοντικές προοπτικές προστα-

σίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εκδήλωση, στην οποία προήδρευσε η καθηγήτρια 

κ. Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, άρχισε με την 

ομιλία του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Του-

λούζης κ. Joël Andriantsimbazovina, που επικε-

ντρώθηκε στο κοινωνικό δικαίωμα για την παροχή 

δημόσιων υπηρεσιών υγείας, τον συντονισμό και 

την οργάνωσή τους στα διάφορα κρά τη μέλη, καθώς στον τρόπο που αντιμετωπίζεται 

το θέμα αυτό από την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου.

Στη συνέχεια, η κ. Hélène Gaudin, επίσης καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Τουλού-

ζης, ανέλυσε το ειδικό και καινοφανές ζήτημα του κατά πόσον υφίσταται εντός της 

έννομης τάξης της Ένωσης ένα δικαίωμα στην προδικαστική παραπομπή και πώς προσ-

διορίζεται το περιεχόμενό σύμφωνα με την νομολογία του ΔΕΕ. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των ομιλητών και των 

συμμετεχόντων, ακαδημαϊκών, δικηγόρων και φοιτητών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Τα θεμελιώδη δικαιώματα: σκέψεις για το μέλλον 
της προστασίας τους στην Ευρώπη



Με αφορμή την 'Ημέρα της Ευρώπης', ο Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση και η 

Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου διοργάνωσαν στις 9 Μαΐου 2019 στην Αθήνα ημερίδα 

με θέμα «Η δοκιμασία της Ευρωπαϊκής Ιδέας».  

Η εκδήλωσε, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος κ. Σοφία Δήμτσα, άρχισε με τον χαιρε-

τισμό του επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. 

Γιώργου Μαρκοπουλιώτη που τόνισε ότι, παρά τις αντίθετες πρώτες εντυπώσεις, η Ευρώπη 

είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ και, με την συμβολή του λεγόμενου 'σχεδίου Γιούνκερ', η 

ανάπτυξη στην ΕΕ εμφανίζει άνοδο για έβδομη συνεχή χρονιά, ενώ κατά την ίδια περίοδο, 

2014-2019, το ευρώ έχει πλέον ισχυροποιηθεί. Στόχος της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

θα είναι η ολοκλήρωση της πολιτικής ενοποίησης της Ένωσης, εντός ενός ρευστού περιβάλ-

λοντος και με το δεδομένο ότι δεν έχει δημιουργεί στους πολίτες της πλήρης πεποίθηση για 

την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Κατόπιν, η κ. Σοφία Χαλά, Νομική Σύμβουλος Α΄ της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουρ-

γείου Εξωτερικών, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και ο κ. Παναγιώ-

της Δουδωνής, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ανέπτυξαν τις απόψεις τους για 

το Brexit, επικεντρώνοντας την ανάλυσή τους στις αντοχές που διαπιστώθηκε ότι διαθέτει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του καινοφανούς αυτού ζητήματος. Περαιτέρω, 

υπογραμμίστηκε ότι το πρόβλημα βρίσκεται αμιγώς στην πλευρά 

του ΗΒ, που λόγω του εσωτερικού πολιτικού αδιεξόδου στο οποίο 

έχει περιέλθει μετά το δημοψήφισμα του 2016, δεν έχει κατορθώσει 

να διαμορφώσει ακόμα πολιτική βούληση για το τι είδους σχέση θα 

ήθελε τελικά να έχει με την Ένωση στη μετά Brexit εποχή. 

Στο δεύτερο μέλος της εκδήλωσης, o Πρόεδρος της Ελληνικής Ένω-

σης Ευρωπαϊκού Δικαίου και Πρόεδρος του ΚΔΕΟΔ, καθηγητής κ. 

Βασίλης Σκουρής, και ο καθηγητής κ. Ευάγγελος Βενιζέλος συζήτη-

σαν πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν και που αφο-

ρούσαν την κρίση που διατρέχει την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και 
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το διαφαινόμενο (άδηλο) μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ξεκινώντας από την παρα-

δοχή ότι η ευρωπαϊκή ιδέα όντως δοκιμάζεται σήμερα, αναφέρθηκαν καταρχάς στις επικεί-

μενες ευρωεκλογές και υπογράμμισαν ότι, παρόλο που θα καταγραφεί ο νέος συσχετισμός 

δυνάμεων στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα κληθεί να ασχοληθεί με πολύ 

σημαντικά θέματα, η σύνθεση των λοιπών ευρωπαϊκών οργάνων που διαμορφώνουν το ευ-

ρωπαϊκό γίγνεσθαι, δεν κρίνεται στις ευρωπαϊκές αλλά στις εθνικές εκλογές, καθώς αυτές 

επηρεάζουν ευθέως την σύνθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Από την άλλη πλευρά 

βέβαια, είναι γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξελιχθεί με τη συνθήκη της Λισσα-

βώνας σε ισότιμο νομοθέτη με το Συμβούλιο στις περισσότερες των περιπτώσεων, εγκρίνει 

δε και την επιλογή του Προέδρου της Επιτροπής. Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε περισ-

σότερο στα ζητήματα της κρίσης αυτά καθεαυτά και τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζει 

αυτή τη στιγμή η Ένωση, με μνεία στην συμπλήρωση δεκαπέντε ετών από την μεγάλη διεύ-

ρυνση του Μαΐου του 2004 και την είσοδο τότε νέων κρατών κυρίως της Κεντρικής και Ανα-

τολικής Ευρώπης, της Κύπρου και της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, 

προκύπτει το ερώτημα εάν και κατά πόσον υπήρξε βεβιασμένη μία τέτοια μαζική διεύρυνση 

με χώρες που πιθανώς, όπως λέγεται, δεν ήταν έτοιμες, όχι τόσο ως προς την τυπική πλή-

ρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης για την ένταξή τους, όσο ως προς την δυνατότητά τους 

να αφομοιώσουν την ίδια την ουσία του φαινομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλε-

σμα είναι ότι έχει καλλιεργηθεί ένας νέου τύπου εσωτερικός διχα-

σμός: ενώ παλαιότερα υπήρχε η μεγάλη τομή ανάμεσα στο Βορρά 

και το Νότο, τώρα πλέον υπάρχει μια τομή ανάμεσα στη Δύση και την 

Ανατολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με 

την προσέγγιση του γνωστού ζητήματος περί δημοκρατικού ελλείμ-

ματος της Ένωσης, όπου τονίστηκε ότι το σύστημα διακυβέρνησης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανταποκρίνεται στα τυπολογικά χαρα-

κτηριστικά κανενός δημοκρατικού συστήματος, αλλά παρουσιάζει 

μια μίξη ενωσιακών διακυβερνητικών στοιχείων, μια μίξη λειτουρ-

γική, δημοκρατικής αρχής και οιονεί ομοσπονδιακής αρχής.
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Την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, το ΚΔΕΟΔ και η Εταιρία Μελετών Δημοσίου Δι-

καίου (ΕΜΔΔ), με την υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

διοργάνωσαν επιστημονική ημερίδα για επίκαιρα θέματα και εξελίξεις τον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς τον τρόπο ρύθμισή τους από τον 

έλληνα νομοθέτη με εκτενείς αναφορές και 

στον ρόλο της ΡΑΕ. Η ημερίδα πραγματοποιή-

θηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητι-

κού Εφετείου Θεσσαλονίκης και αποτέλεσε τη 

δεύτερη ημερίδα την οποία διοργάνωσε το 

ΚΔΕΟΔ αναφορικά με το δίκαιο των ΑΠΕ, καθώς 

στις 12.03.2018 είχε ήδη, προηγηθεί σχετική 

ημερίδα στις εγκαταστά-σεις του ΚΔΕΟΔ, με τη 

δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Στην έναρξη της εκδήλωσης, η Γραμματέας του 

ΚΔΕΟΔ, κ. Βιργινία Τζώρτζη, απεύθυνε χαιρετι-

σμό, ενώ την εκδήλωση χαιρέτησαν, επίσης, ο 

Πρόεδρος της Εταιρίας Μελετών Δημοσίου Δι-

καίου, κ. Γιάννης Πιτσιώρας και ο Β' Αντιπρόε-

δρος του ΔΣΘ, κ. Γεώργιος Κουτσός. Ακολού-

θησαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις αναφο-

ρικά με επίκαιρα νομικά ζητήματα που άπτο-

νται του ενωσιακού και εθνικού ρυθμιστικού 

Πενθήμερο Σεμινάριο του ΚΔΕΟΔ & του Πανεπιστημίου Frederick
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πλαισίου για τις ΑΠΕ. Ειδικότερα, η κ. Αικατερίνη Ηλιάδου, επίκουρη καθηγή-

τρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και δικηγόρος, ανέπτυξε το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό 

πλαίσιο των ΑΠΕ. Στη συνέχεια, ο κ. Μανόλης Ι. Βελεγράκης, ΔΝ, δικηγόρος, 

Διευθυντής νομικών υπηρεσιών ΔΕΔΔΗΕ, αναφέρθηκε, εκτενώς, στις προκλή-

σεις και πρωτοβουλίες του ΔΕΔΔΗΕ ως προς την ανάπτυξη των ΑΠΕ μετά το ν. 

4414/2016. Τέλος, ο κ. Διονύσιος Πα-

παχρήστου, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανι-

κός, ειδικός επιστήμων και Διευθυντής 

Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέ-

σεων της ΡΑΕ, ανέλυσε τους διαγωνι-

σμούς ΑΠΕ και τη συμμετοχή των ΑΠΕ 

στην αγορά. Μετά το πέρας των ειση-

γήσεων, ακολούθησε η υποβολή ερω-

τημάτων εκ μέρους του κοινού και συ-

ζήτηση με τους εισηγητές. Η εκδήλωση 

ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς 

προσήλκυσε δικαστικούς λειτουργούς, 

δικηγόρους, ακαδημαϊκούς, φορείς της 

δημόσιας διοίκησης, αλλά και ιδιώτες 

που δραστηριοποιούνται στην αγορά 

των ΑΠΕ 
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Brexit

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και τα αποτελέσματά τους ανακοινώθηκαν την 
Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019, αφού ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία και 
σε όλες οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Απριλίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 27, συνε-
δριάζοντας σε έκτακτη σύνοδο μετά από αίτημα της Βρετανίδας πρωθυπουργού 
Τερέζας Μέι, αποφάσισε να χορηγήσει προς το Ηνωμένο Βασίλειο ευέλικτη παρά-
ταση της περιόδου αποχώρησης του άρθρου 50 ΣΕΕ έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. 
Συνέπεια αυτής της απόφασης του Συμβουλίου ήταν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
όφειλε να διεξαγάγει κανονικά τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές, πράγμα που 
η βρετανική κυβέρνηση προσπάθησε καταρχάς να αποφύγει. Ωστόσο στις 7 
Μαΐου 2019 παραδέχθηκε ότι οι ευρωεκλογές πρέπει να προχωρήσουν. Όπως δή-
λωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τερέζα Μέι, κ. Ντέιβιντ Λίντινγκτον, 
«ελπίζαμε ότι θα ήμασταν ικανοί να εξέλθουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση νωρί-
τερα και να είχαμε ολοκληρώσει εγκαίρως τη Συμφωνία Αποχώρησης, προκει-
μένου να μην μετέχουμε στις εκλογές, δυστυχώς όμως δεν είναι δυνατή η ολοκλή-
ρωση αυτής της διαδικασίας πριν τη νόμιμη ημερομηνία των εκλογών για το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Πάντως, ο κ. Λίντινγκτον δεν παρέλειψε να εξηγήσει ότι 
στο ιδανικό σενάριο οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές του ΗΒ δεν αναμένεται θα ανα-
λάβουν και επισήμως καθήκοντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εν τούτοις αυτό 
παρουσιάζεται σχεδόν αδύνατο στην πράξη, καθώς η πρώτη συνεδρίασή του είναι 
προγραμματισμένη για τις 2 Ιουλίου 2019.

Οι Βρετανοί θα εκλέξουν 73 βουλευτές, οι οποίοι ίσως χρειαστεί να παραιτηθούν 
μέσα σε μερικές εβδομάδες, εάν το βρετανικό κοινοβούλιο ψηφίσει τελικά την 
Συμφωνία Αποχώρησης ύστερα από συνεχείς αποτυχίες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο 
συμμετέχει ευρωεκλογές του Μαΐου 2019στις 
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