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Στο παρόν τεύχος:



Το Μάρτιο του 2019 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς όλες οι δραστηριότητες, που πραγματοποίησε 

το ΚΔΕΟΔ στο πλαίσιο του έργου «Νέος Ερευνητικός και Επιμορφωτικός Προγραμματισμός του 

ΚΔΕΟΔ» με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Κύριοι στόχοι του έργου ήταν, αφενός η δυναμική αναβάθμιση του ερευνητικού έργου του 

ΚΔΕΟΔ μέσω της επέκτασης της ερευνητικής του δράσης και σε άλλους τομείς του ευρωπαϊκού 

δικαίου και, αφετέρου η ενίσχυση της ερευνητικής εξωστρέφειας και της διεθνούς συνεργα-

σίας του ΚΔΕΟΔ με τις χώρες της Ευρώπης.

Οι τομείς της Ενέργειας & Περιβάλλοντος, του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Δικαίου, του Χώρου 

Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης και της Ευρωπαϊκής Προστασίας Δικαιωμάτων του Αν-

θρώπου, αποτέλεσαν τους τέσσερις νέους ερευνητικούς τομείς οι οποίοι εντάχθηκαν στο έργο 

και στους οποίους απασχολήθηκαν νέοι και ιδιαίτερα ικανοί επιστήμονες, και συγκεκριμέμενα 

οι κ.κ. Δημήτριος-Παναγιώτης Τζάκας, Δρ. Βιργινία Τζώρτζη, Αλεξάνδρα-Χριστίνα Ζησοπού-

λου, Αφροδίτη-Κανέλλα Δημοπούλου, Χριστίνα Χατζηκωνσταντίνου και Δρ. Δημήτριος Γούλας.

Τα παραδοτέα όλων των ερευνητών ήταν η διοργάνωση ημερίδων με εισηγητές ακαδημαϊκούς 

και επαγγελματίες του ερευνητικού τους πεδίου και η σύνταξη και έκδοση πρακτικών και εγ-

γράφων εργασίας (working papers). 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου, το ΚΔΕΟΔ προχώρησε στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρο-

νισμό της βιβλιοθήκης του, με την ανανέωση της συνδρομής σε τρία διεθνή επιστημονικά πε-

ριοδικά για τα έτη 2016 και 2017.

Εν κατακλείδι, το έργο εκτελέστηκε με μεγάλη επιτυχία και τα αποτελέσματά του διακρίνονται 

για την επιστημονική ποιότητά τους. Οι δημοσιεύσεις και οι ημερίδες του προγράμματος συ-

νέβαλαν στην εξωστρέφεια του ΚΔΕΟΔ και προσφέρουν προστιθέμενη αξία για τις μελλοντικές 

δράσεις του. Από την άλλη πλευρά, οι ερευνητές που απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα απέκτη-

σαν πολύτιμη εμπειρία, την οποία θα αξιοποιήσουν στη μετέπειτα εργασιακή πορεία τους. Το 

ΚΔΕΟΔ διατηρεί άριστη εξωτερική συνεργασία με τους παραπάνω ερευνητές στους σχετικούς 

τομείς αρμοδιότητάς τους, κυρίως ως προς τη συγγραφική συμμετοχή τους στην «Ελληνική 

Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου» που εκδίδει το ΚΔΕΟΔ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσα-

λονίκης. 

Τέλος, με πρόταση του εκδοτικού οίκου «ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ A.E: Αθήνα – Θεσσαλονίκη» πρόκειται να 

διοργανωθεί ημερίδα με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και της σειράς 

των συναφών εκδόσεων του ΚΔΕΟΔ. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ» ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΝ 



Στις 16 και 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από το Τμήμα Νομικής του Πανε-

πιστημίου Frederick διήμερο συνέδριο με τίτλο «Εδραιώνοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιο-

σύνης: Η Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων», που σηματοδότησε τη λήξη της ευρωπαϊκής 

δράσης «Εκπαίδευση για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης» (Training for a European Area of 

Justice-TrEAJus). Η ευρωπαϊκή αυτή δράση, η οποία διήρκησε 18 μήνες και υλοποιήθηκε από 

ΚΔΕΟΔ σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, εντάσσεται στο 

πλαίσιο του Προγράμματος «Δικαιοσύνη (JUSTICE)» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και σκοπεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, βασι-

σμένου στην αμοιβαία αναγνώριση και εμπιστοσύνη.

Κατά τις δύο ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι θεματικές 

ενότητες του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες έτυχαν ευρείας εξέτασης στο 

πλαίσιο των συνεδρίων και των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν από τους 

δύο φορείς, το ΚΔΕΟΔ και το Πανεπιστήμιο Frederick, σε Ελλάδα και Κύπρο κατά το χρονικό 

διάστημα υλοποίησης του προγράμματος. Οι θεματικές αυτές ήταν συγκεκριμένα οι εξής: (i) 

καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους, (ii) Χάρτης Θεμελιωδών Δι-

καιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (iii) πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο, (iv) 

προστασία προσωπικών δεδομένων και (v) κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα στην Ευρω-

παϊκή Ένωση.

Στο συνέδριο απηύθυναν χαιρετισμό η Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ, καθηγήτρια κ. Χριστίνα Δελη-

γιάννη-Δημητράκου, η οποία και προήδρευσε στη θεματική ενότητα σχετικά με τα κοινωνικά 

και οικονομικά δικαιώματα στην ΕΕ, η Κοσμήτορας της Σχολής Νομικής και Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick, καθηγήτρια κ. Ελένη Χατζηκωνσταντίνου, ο Πρόεδρος 

του Τμήματος Νομικής, του Πανεπιστημίου Frederick, αναπληρωτής καθηγητής κ. Χρίστος 

Κληρίδης, ο οποίος παρουσίασε και εισήγηση στη θεματική ενότητα σχετικά με τον Χάρτη Θε-

μελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Πενθήμερο Σεμινάριο του ΚΔΕΟΔ & του Πανεπιστημίου Frederick

Εδραιώνοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης: 
Η Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ



Εδραιώνοντας τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης: 
Η Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Συλλόγου, κ. Δώρος Ιωαννίδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνέδριο αναγνωρίστηκε ως πιστο-

ποιημένο σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση των δι-

κηγόρων.

Στο συνέδριο συμμετείχαν με εισηγήσεις καθηγητές από ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα της 

Ελλάδας και της Κύπρου, μεταξύ των οποίων ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστη-

μίου και πρώην Πρέσβυς-Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κ. 

Στέλιος Περράκης, η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγήτρια κ. Ευγενία 

Αλεξανδροπούλου, η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Ελίνα Μουσταΐρα, η ανα-

πληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ, κ. Δέ-

σποινα Αναγνωστοπούλου, και ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, αναπληρωτής καθηγητής κ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης. Προσκεκλημένοι του συνε-

δρίου ήταν επίσης και έγκριτοι νομικοί που ανέπτυξαν κρίσιμα νομικά ζητήματα, όπως ο 

πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και μέλος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού 

του Πανεπιστημίου Frederick, κ. Αντρέας Πασχαλίδης, ο Πρόεδρος του Οικογενειακού Δικα-

στηρίου Λευκωσίας και Κερύνειας, κ. Σωτήρης Λιασίδης, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών 

και φορέων, όπως η Λειτουργός Προστασίας στο Γραφείο Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, κ. Όλγα Κομίτη, η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών 

και Μετανάστευσης στην Ελλάδα, κ. Χρυσούλα Μαρινάκη, ο διδάσκων του Ανοικτού Πανεπι-

στημίου Κύπρου και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου για τον ΟΗΕ, Δρ Ιωάννης Τζιβά-

ρας, καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΚΔΕΟΔ, Δρ Νίκος Γαϊτενίδης και Δρ Βασίλης 

Κόνιαρης. Εκ μέρους του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, πέραν του Προέ-

δρου του Τμήματος Νομικής, παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους οι λέκτορες κ.κ. Κωνσταντίνος 

Κουρούπης, Βασιλική Καραγκούνη και Δημήτρης Θεοχάρης, αθώς  και ο δικηγόρος- μέλος 

του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος , κ. Γιώργος Χριστοφίδης.

Το συνέδριο παρακολούθησαν δικηγόροι, ασκούμενοι δικηγόροι, φοιτητές Νομικής του Πανε-

πιστημίου Frederick, καθώς και εκπρόσωποι της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευτούν προσεχώς σε έκδοση.

κ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ



Brexit

Τρία χρόνια μετά το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016, η διαδικασία ολοκλήρωσης 
του Brexit παραμένει εκκρεμής.

Στις 7 Ιουνίου 2019, η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Τερέζα Μέι παραι-
τήθηκε από την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος. Η παραίτησή της σηματοδότησε 
την εκστρατεία για τη διαδοχή της και στις 20 Ιουνίου 2019, μετά από την εξαντλητική 
ψηφοφορία μεταξύ όλων των βουλευτών του κόμματος, ο κ. Μπόρις Τζόνσον και ο κ. 
Τζέρεμι Χάντ ορίστηκαν ως οι δύο υποψήφιοι που θα να αντιπαρατεθούν στην ψηφο-
φορία για την αρχηγία του κόμματος και, συνακόλουθα, την θέση του πρωθυπουρ-
γού. Και οι δύο υποψήφιοι δεσμεύτηκαν να επαναδιαπραγματευτούν τη Συμφωνία 
Αποχώρησης, πράγμα που έχει επανειλημμένα κατηγορηματικώς απορριφθεί τόσο 
από το Συμβούλιο της ΕΕ των 27 όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, οι 
απόψεις των υποψήφιοι διαφέρουν ως προς τη δυνατότητα είτε της αποχώρησης χω-
ρίς συμφωνία είτε της χορήγησης άλλης παράτασης πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2019. 
Ενώ ο κ. Τζόνσον έχει υποσχεθεί ότι θα εγκαταλείψει την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου 2019, 
με ή χωρίς συμφωνία, ο κ. Hunt ευελπιστεί για τη δυνατότητα μίας νέας, σύντομης 
παράτασης παρόλο που οι προσδοκίες να την χορηγήσει η ΕΕ των 27 είναι χαμηλές. 

Εν όψει αυτών των δεδομένων, στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2019, οι ηγέτες της ΕΕ των 27 συζήτησαν εν συντομία το ζήτημα του Brexit. Οι 
Πρόεδροι, του Συμβουλίου κ. Ντόναλντ Τούσκ και της Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ, ενημέρωσαν τους ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί και συμφώνησαν ότι η ΕΕ των 27:

προσβλέπει στη συνεργασία με τον επόμενο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου 
Βασιλείου,

επιθυμεί να αποφύγει ένα άτακτο Brexit και να διαμορφώσει μία όσο το δυνατόν 
στενότερη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο,

είναι ανοικτή σε συνομιλίες όσον αφορά τη διακήρυξη για τη μελλοντική σχέση 
Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ σε περίπτωση που τροποποιηθεί η θέση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, αλλά η Συμφωνία Αποχώρησης δεν είναι ανοικτή για επαναδια-
πραγμάτευση.

Τέλος, οι ευρωπαίοι ηγέτες ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία του σχεδιασμού για 
το σενάριο της αποχώρησης χωρίς συμφωνία.

Παραίτηση της Τερέζα Μέι και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
της 21ης Ιουνίου 2019
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