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Ημερίδα με τη δωρεά του ΙΣΝ

«Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση»

Πρόγραμμα Διδυμοποίησης light με την ΠΓΔΜ στον τομέα της 
ιατροδικαστικής

Στήλη επικαιρότητας Brexit: 

Έκτακτη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ πριν από τη Σύνοδο 
Κορυφής του Οκτωβρίου 2018

Στο παρόν τεύχος:



Τη Δευτέρα, 1η Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, 

με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ημερίδα για τα επίκαιρα νομικά ζητήμα-

τα και τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε διασυνορια-

κές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην πρώτη συνεδρία, με αντικείμενο τις εξελίξεις στην αστική δικαιοσύνη της ΕΕ, 

προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και Γενικός Διευθυντής της Εθνικής 

Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, κ. Δημήτριος Κράνης. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. 

Χάρης Παμπούκης παρουσίασε μια εξαι-

ρετικά σημαντική αποτίμηση του συστή-

ματος των Βρυξελλών. Στη συνέχεια, ο 

καθηγητής του ΑΠΘ κ. Ευάγγελος Βασι-

λακάκης ανέλυσε ιδιαίτερα ενδιαφέρο-

ντα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και 

εφαρμοστέου δικαίου σχετικά με την 

κληρονομική διαδοχή. Κατόπιν, η κ. 

Βιργινία Τζώρτζη, Δ.Ν., Γραμματέας του 

ΚΔΕΟΔ και ερευνήτρια στον «Χώρο 

Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύ-

νης», ανέπτυξε το θέμα των περιουσια-

κών σχέσεων των διεθνών ζευγαριών, 

όπως αυτό διαμορφώνεται με τους 

νέους Κανονισμούς για τις περιουσιακές 
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σχέσεις των συζύγων και των καταχωρημένων συντρόφων.

Η δεύτερη συνεδρία της ημερίδας, υπό την προεδρία του Προέδρου του ΚΔΕΟΔ καθη-

γητή κ. Βασιλείου Σκουρή, αφορούσε τις εξελίξεις στην ποινική δικαιοσύνη της Ε.Ε. Η 

καθηγήτρια του ΑΠΘ κ. Μαρία Καϊάφα - Γκμπάντι, επικεντρώθηκε στο κρίσιμο ζήτημα 

των βασικών κατευθύνσεων και σύγχρονων τά-

σεων που διαμορφώνονται από τη νομολογία του 

ΔΕΕ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. 

Η συνεδρία αυτή ολοκληρώθηκε με την εισήγηση 

του κ. Ηλία Κωνσταντακόπουλου, Εισαγγελέα Πρω-

τοδικών και Συμβούλου Δικαιοσύνης στη Μόνιμη 

Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., για τη σύσταση 

της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της προστασίας 

των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε.

Καθώς η ημερίδα ασχολήθηκε με ζητήματα καθημε-

ρινής δικαστηριακής πρακτικής, προσέφερε το κα-

τάλληλο πλαίσιο για την ανταλλαγή απόψεων 

 

μεταξύ ακαδημαϊκών, ειδικευμένων στο ενωσιακό 

αστικό και ποινικό δίκαιο, δικαστών και δικηγόρων  

Τα κείμενα των εισηγήσεων θα δημοσιευθούν 

προσεχώς στον τόμο των πρακτικών της ημερίδας.

σε 

θέματα θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος
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Πρόγραμμα light Ελλάδα – 
Twinning ΠΓΔΜ 

Πρόγραμμα Twinning  Ελλάδα – ΠΓΔΜ 
light

Το ΚΔΕΟΔ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης 
έχει αναλάβει από τις 13 Οκτωβρίου 2018 την εκτέλεση light ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος διδυμοποίησης με την Π.Γ.Δ.Μ. στον τομέα της ιατροδικαστικής, με τίτλο 
“Standardization and harmonization according to ISO 17025 standard of the 
laboratories with the Institute for forensic medicine, criminalistics and medical 
deontology”, διάρκειας οκτώ μηνών και προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Η ανάθεση του εν λόγω προγράμματος έλαβε χώρα κατόπιν επιτυχημένης υποβολής 
γραπτής πρότασης, υπό την προετοιμασία και τον συντονισμό του Γραφείου Προγραμ-
μάτων του ΚΔΕΟΔ.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της υψηλής κατάρτισης και 
εξειδίκευσης των ελληνικών φορέων και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ιατροδικα-
στικής επιστήμης και ιατρικής δεοντολογίας προς το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο του προγράμματος, Έλληνες εμπειρογνώμονες θα μεταβαίνουν ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα στην Π.Γ.Δ.Μ. με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εξοικείωση 
των ομολόγων τους με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρα-
κτικές.

Περαιτέρω, στόχος του προγράμματος συνιστά η τυποποίηση και εναρμόνιση των εργα-
σιακών πρωτοκόλλων, καθώς και των πρακτικών και μεθόδων των εργαστηρίων του 
Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής και Ιατρικής Δεοντολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυ-
πα και δη με το πρότυπο ISO 17025. 

Πρέπει, ακόμη, να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα αυτό, ως μέρος μίας ευρύτερης προ-
σπάθειας μεταρρυθμίσεων στην Π.Γ.Δ.Μ., αναμένεται να αποτελέσει τη βάση και να 
βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών αναφορικά με τα ζη-
τήματα ιατροδικαστικής, με στόχο την περαιτέρω μελλοντική συνεργασία μεταξύ των 
εμπλεκόμενων μερών, όπως στην περίπτωση των μαζικών καταστροφών με την υιοθέ-
τηση ενός Εθνικού Σχεδίου. 
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στον τομέα της ιατροδικαστικής
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Brexit

Στις 17 Οκτωβρίου 2018, οι ηγέτες των χωρών-μελών της EE συναντήθηκαν εκτάκτως για 
να συζητήσουν τις εξελίξεις για το Brexit. Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι 
προσκλήθηκε να μιλήσει στους ομολόγους της των χωρών-μελών της EE, πριν από το 
κρίσιμο δείπνο εργασίας. Ο Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε το ΗΒ και την ΕΕ να καταβάλουν 
προσπάθειες, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή πρόοδος στις διαπραγμα-
τεύσεις για το Brexit, μέχρι τη σύνοδο κορυφής της επόμενης ημέρας. Ο κ. Τούσκ τόνισε 
επί λέξει ότι: «Απαράδεκτες δηλώσεις, που ανεβάζουν τους τόνους, δεν θα πετύχουν τί-
ποτα άλλο από το να χαθεί περισσότερος χρόνος. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι η με-
γαλύτερη δυνατή πρόοδος μέχρι τη Σύνοδο του Οκτωβρίου».

Στη Σύνοδο Κορυφής της 18ης Οκτωβρίου 2018, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
κατάφεραν να καταλήξουν σε απτά αποτελέσματα για το Brexit, ωστόσο το κλίμα στις 
Βρυξέλλες έμοιαζε αρκετά πιο αισιόδοξο, ιδίως μετά τα δυσοίωνα σενάρια που είχαν δια-
τυπωθεί τις προηγούμενες ημέρες και τις εκατέρωθεν αποκαρδιωτικές προβλέψεις. Οι 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φαίνεται πως βλέπουν με θετικό μάτι το ενδεχόμενο παράτασης 
της μεταβατικής περιόδου, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα ξεκινούσε την 
30ή Μαρτίου του 2019 και θα διαρκούσε 21 μήνες. Οι δύο πλευρές, όμως, δεν έχουν ακό-
μη καταφέρει να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση για τη μετέπειτα σχέση της ΕΕ με τη Μ. 
Βρετανία. Γι' αυτό, η Τερέζα Μέι πρότεινε την παράταση της μεταβατικής περιόδου για 
«μερικούς μήνες», όπως είπε. 

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ο Ντόναλντ Τουσκ 
επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν συζήτησαν το ενδεχόμενο χρονικής παράτασης. 
Εξέφρασε, όμως, την πεποίθηση ότι δύσκολα θα υπάρχουν αντιδράσεις σε ένα τέτοιο σε-
νάριο. «Εάν η Βρετανία έχει αποφασίσει ότι μια τέτοια παράταση της μεταβατικής περιό-
δου θα βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας, είμαι σίγουρος ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι 
έτοιμοι να τη δουν θετικά» ανέφερε ο κ. Τουσκ και συμπλήρωσε: «Είμαι έτοιμος να συ-
γκαλέσω Σύνοδο Κορυφής για το Brexit, εάν και όταν ο διαπραγματευτής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει αποφασιστική πρόοδος. Και πρέπει να είμαστε 
σαφείς, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επαρκής πρόοδος». 

Σημειώνεται ότι ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί το μόνο χερσαίο σύνορο των δύο πλευ-
ρών, ανάμεσα δηλαδή στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας εξακολουθεί 
να μην έχει αποφασιστεί. Η Τερέζα Μέι φαίνεται να έχει εξασφαλίσει υποχωρήσεις από 
την Ε.Ε., ώστε να μπορέσει να περάσει τη συμφωνία στο Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, οι 
Βρυξέλλες φέρονται να συμφώνησαν να επιτρέψουν σε ολόκληρη τη Μ. Βρετανία και όχι 
μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει στην τελωνειακή ένωση, έως ότου καταστεί εφι-
κτή μία ευρύτερη εμπορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Έκτακτη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ
πριν την Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου 2018
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