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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και 
ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης»

Ομιλία του Προέδρου του ΚΔΕΟΔ, καθηγητή Βασιλείου Σκουρή, 
στην εκδήλωση του ΚΕΝοΠ με αφορμή τα 30 χρόνια 
προγραμμάτων Jean Monnet στο ΑΠΘ

Τέταρτη διάλεξη της σειράς “Διαλέξεις Thyssen”                    
με προσκεκλημένη ομιλήτρια την δικαστή στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κ. Pauliine Koskelo

Πρόγραμμα Διδυμοποίησης light με την Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας στον τομέα της ιατροδικαστικής    

Στήλη επικαιρότητας Brexit

Νέα παράταση της ημερομηνίας αποχώρησης και πρόωρες 
εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Στο παρόν τεύχος:

- Σεμινάρια επιμόρφωσης των στελεχών του φορέα υποδοχής

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ



Ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια κοινωνικού δικαίου που έχουν γίνει 

στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 και το 

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2019 στο αμφιθέατρο 'Δημήτριος Ευρυγένης' του ΚΔΕΟΔ.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Έδρα Jean Monnet “EU Social Rights 

protection and European Legal Cultures” της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το ΚΔΕΟΔ, το 

Ακαδημαϊκό Δίκτυο για τον Ευρωπαϊκό Κοινω-

νικό Χάρτη (ANESC/RACSE) και το Διεθνικό 

Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για τα Συνδικαλιστι-

κά Δικαιώματα (TTUR). Στη διοργάνωση του 

συνεδρίου μετείχαν, επίσης, η Εθνική Σχολή 

Δικαστικών Λειτουργών, ο Δικηγορικός και ο 

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 

το Ευρωπαϊκό Συμβολαιογραφικό Ινστιτούτο 

I.R.E.N.E. και το γνωστό νομικό περιοδικό 

'Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου'. Ομιλητές του 

συνεδρίου ήταν κορυφαίοι Έλληνες και Ευρω-

παίοι νομικοί που ανέλυσαν τόσο διαχρονικά 

όσο και άκρως επίκαιρα ζητήματα θεμελιωδών 

κοινωνικών δικαιωμάτων και εργατικού δι-

καίου. Οι εργασίες του συνεδρίου διεξήχθησαν 

στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα με ταυ-

τόχρονη διερμηνεία.
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Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων
στην Ευρώπη και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

Στο συνέδριο πρόηδρευσαν οι κ.κ. Ιωάννης Κουκιάδης, Ομ. καθηγητής ΑΠΘ, Νική-

τας Αλιπράντης, Ομ. καθηγητής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και πρώην 

καθηγητής του ΔΠΘ, Βασίλειος Σκουρής, Ομ. καθηγητής ΑΠΘ και Πρόεδρος του 

ΚΔΕΟΔ, Άρις Καζάκος, Ομ. καθηγητής ΑΠΘ, Berrin Ceylan-Ataman, Koσμήτωρ της 

Σχολής Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Altinbaş, 

και Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, καθηγή-

τρια ΑΠΘ και Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ. 

Οι δύο πρώτες συνεδρίες είχαν ως αντικείμενο 

τις διεθνείς και υπερεθνικές πηγές προστασίας 

των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. 

Η Ομ. καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, κ. Tζούλια Ηλιο-

πούλου-Στράγγα, ανέπτυξε το ιδιαιτέρως εν-

διαφέρον θέμα “Όψεις της πολυεπίπεδης προ-

στασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων στον ευ-

ρωπαϊκό χώρο”. Κατόπιν, ο καθηγητής του 

γερμανικού Πανεπιστημίου Friedrich Schiller 

της Jena, κ. Achim Seifert, εστίασε στο οριζό-

ντιo αποτέλεσμα των κοινωνικών δικαιωμάτων 

από τη σκοπιά του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιω-

μάτων της Ε.Ε. Η επόμενη εισήγηση της επίκου-

ρης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της Ρουέν, 

κ. Carole Nivard αφορούσε τον Ευρωπαϊκό Κοι-
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νωνικό Χάρτη, τις Συμβάσεις της Δ.Ο.Ε. και το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για 

τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα. Στην συνέχεια, η καθηγή-

τρια κ. Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου παρουσίασε μία σε βάθος συγκριτική 

ανάλυση της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων βάσει, αφενός του Ευρω-

παϊκού Κοινωνικού Χάρτη και αφετέρου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου. Ακολούθως, η επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Paris 13 - 

Sorbonne Paris Cite, κ. Δέσποινα Σίνου, στην εισήγησή της με τίτλο “H επανεφεύ-

ρεση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη”, εξέτασε την επίδραση της νο-

μολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοι-

νωνικών Δικαιωμάτων στη διαμόρφωση 

του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δι-

καιωμάτων της Ένωσης.

Η τρίτη συνεδρία ασχολήθηκε με το ειδι-

κότερο ζήτημα της νομοθεσίας σχετικά με 

την απόλυση, όπως αυτή διαμορφώθηκε 

υπό την επιρροή των οικείων διατάξεων 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. Κα-

ταρχάς, η επίκουρη καθηγήτρια και διευ-

θύντρια Ερευνών στο Πανεπιστήμιο του 

Στρασβούργου, κ. Melanie Schmitt, ανέ-

λυσε τα άρθρα 24 του Ευρωπαϊκού Κοινω-

νικού Χάρτη και 30 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ε.Ε., ενώ η κ. Βαρβάρα 

Πάλλη, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπι-
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στημίου της Λωρραίνης, επικεντρώθηκε στην εφαρμογή του άρθρου 24 του ΕΚΧ 

στις εθνικές έννομες τάξεις της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της 

Ιταλίας.

Η τέταρτη συνεδρία περιλάμβανε την κεντρική ομιλία του Συνεδρίου. Ο καθηγη-

τής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Cαmbridge, κ. Simon Deakin, πα-

ρουσίασε μια καινοφανή προσέγγιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, που είχε ως 

κεντρικό της άξονα τα οικονομικά αποτελέσματα της προστασίας τους, και κατέ-

ληγε στο συμπέρασμα ότι μακροπρόθεσμα η προστασία αυτή λειτουργεί περισ-

σότερο θετικά παρά αρνητικά για την οικονομία εν γένει.

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε με τις δύο εισηγήσεις της πέμπτης 

συνεδρίας. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι, κ. Niklas Bruun, μίλησε 

για τα συλλογικά εργασιακά δικαιώματα στη νομολογία της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας του Ο.Η.Ε και του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επίκουρη καθηγήτρια 

του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, κ Ματίνα Γιαννακούρου, ανέπτυξε 

ζητήματα σχετικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη διαιτησία στο πλαί-

σιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Η δεύτερη ημέρα άρχισε με την έκτη συνεδρία, που αφορούσε την θεματική “ Ο 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, η Κοινωνική Ασφάλεια και Ισότητα”. Ο καθηγη-

τής του ΑΠΘ, κ. Άγγελος Στεργίου, εξέθεσε τις απόψεις του για το δικαίωμα καθε-

νός στην κοινωνική ασφάλιση και, κατόπιν, η Λέκτορας στο ΑΠΘ, κ. Άννα-Μαρία 

Κώνστα, αναφέρθηκε εκτενώς στα κοινωνικά δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων 

και την ισότητα των φύλων, όπως κατοχυρώνονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
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Χάρτη, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής .

Κατά την έβδομη και τελευταία συνεδρία παρουσιάστηκε το βιβλίο με τίτλο «Ο 

Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σχέση εργασίας» 

και επιμελητές έκδοσης τους κ.κ. F. Dorssemont, K. Lörcher, S. Clauwaert και M. 

Schmitt, που κυκλοφορεί στην αγγλική γλώσσα από τον εκδοτικό οίκο 'Hart 

Publishing'. Στην συνέχεια οι δύο από τους επιμελητές του βιβλίου, οι κ.κ. Filip 

Dorssemont, καθηγητής του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβαίν, και κ Klaus 

Lörcher, Πρώην νομικός σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων 

(ETUC) και πρώην νομικός γραμματέας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του Διεθνικού Δικτύου Εμπειρογνωμόνων για τα Συν-

δικαλιστικά Δικαιώματα (TTUR), ήταν οι δύο πρώτοι εισηγητές της έβδομης συνε-

δρίας. Ο κ. Dorssemont ανέδειξε την αξία και τη σημασία που έχει ο Χάρτης Θεμε-

λιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. για την Κοινωνική Ευρώπη, ενώ ο κ. Lörcher έδωσε 

έμφαση στο φλέγον ζήτημα των δίκαιων και πρόσφορων συνθηκών εργασίας, 

όπως διασφαλίζονται από το άρθρο 31 του Χάρτη. Η τρίτη εισηγήτρια της συνε-

δρίας, κ. Αριστέα Κουκιαδάκη, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του 

Μάντσεστερ, ανέλυσε τις διατάξεις των άρθρων 51 και 52(1) του Χάρτη. Τέλος ο 

επίκουρος καθηγητής του ΑΠΘ, κ. Δημοσθένης Λέντζης, συνόψισε τα συμπερά-

σματα του συνεδρίου, το οποίο υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένο καθώς προσέφερε 

μία σφαιρική προσέγγιση του πλαισίου που διέπει τα κοινωνικά δικαιώματα σε 

εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η πολυπληθής συμμετοχή ακαδημαϊκών, 

δικαστών, δικηγόρων και φοιτητών και οι ενδιαφέρουσες και ζωντανές συζητή-

σεις, που ακολούθησαν μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίας, επιβεβαιώνουν 

την διαπίστωση αυτή.

Ένωσης

Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων
στην Ευρώπη και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
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Την Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από 

την καθιέρωση προγραμμάτων Jean Monnet στο ΑΠΘ, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 

στην Αίθουσα «Κωνσταντόπουλος» της Νομικής Σχολής υπό την αιγίδα του Κέντρου 

για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ).

Η εκδήλωση, που εστίασε στον ρόλο των προγραμμάτων Jean Monnet για την προώ-

θηση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρχισε με τον χαιρετισμό  της Κοσμήτορος 

της Νομικής Σχολής, καθηγήτριας κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, η οποία τόνι-

σε ότι είναι σημαντικό να υλοποιούνται κάθε χρόνο δράσεις στο πλαίσιο των Προ-

γραμμάτων Jean Monnet. Κατόπιν, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρύτανης του ΑΠΘ, 

καθηγητής κ. Νίκος Παπαϊωάννου, υπογραμμίζοντας τη σημασία των δράσεων Jean 

Monnet στην έρευνα, τη διδασκαλία, την επιμόρφωση, καθώς και στον επιστημονικό 

και κοινωνικό διάλογο. Την εκδήλωση χαιρέτισε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα και η κ. 

Θέμις Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεο-

λαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΝΟΠ, καθηγητής κ. Πέτρος 

Στάγκος, παρουσίασε την εισαγωγική ομιλία 

της εκδήλωσης και μίλησε για την προσωπι-

κότητα του Jean Monnet, καθώς και για τα 

Προγράμματα, την αφετηρία τους και τη ση-

μερινή τους μετεξέλιξη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΚΔΕΟΔ, καθηγη-

τής κ. Βασίλειος Σκουρής, στην ομιλία του με 

θέμα «Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου ως θε-

μελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

ανέδειξε τον ρόλο της Ε.Ε. ως πρωτοπόρου 

για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων και για την κατοχύρωση της δημοκρα-

Ομιλία του Προέδρου του ΚΔΕΟΔ, 
καθηγητή Βασιλείου Σκουρή στην εκδήλωση του ΚΕΝοΠ 
με αφορμή τα 30 χρόνια προγραμμάτων 
Jean Monnet στο ΑΠΘ



τίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο ερώτημα, εάν είναι όντως ακριβές ότι υπάρχει ευρω-

παϊκός νομικός πολιτισμός, o κ. Σκουρής αναφέρθηκε στο σύστημα προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καθιερώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, εισάγοντας τη δυνατότητα ατο-

μικής προσφυγής. Εξάλλου, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στηρίζεται στο δίκαιο 

και τον νόμο, στην υπεροχή και την άμεση εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, έχει 

υπερβεί την όποια οικονομική διάστασή της και θεμελιώνεται σε κατοχυρωμένες κοι-

νές αξίες που συγκροτούν τον νομικό της πολιτισμό. Θεώρησε δε, ότι συνιστά 'ιστορι-

κό ατύχημα' το γεγονός ότι η έννοια 'του κοινού πολιτισμού' δεν περιλαμβάνεται στο 

άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου διατυπώνονται οι αξίες της 

Ένωσης. Τέλος, ο κ. Σκουρής τόνισε ότι, παρά την υποχώρηση του κράτους δικαίου 

σε ορισμένα κράτη-μέλη, η Ένωση προωθεί σταθερά τις αξίες στις οποίες βασίζεται. 

Στην επόμενη ομιλία της εκδήλωσης, η κ. Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Υπουργός 

και Επίτροπος Ε.Ε., Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη, ανέπτυξε το θέμα «4η Βιομηχανική Επανάσταση και Εκπαιδευτικό σύ-

στημα». Η κ. Διαμαντοπούλου επικεντρώθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας στη σημε-

ρινή εποχή, στις αλλαγές που αυτή έχει επιφέρει, επισημαίνοντας ότι η αυτοματο-

ποίηση θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας και την αποδοτικότητα σε εκείνες τις χώρες 

που έχουν προετοιμαστεί για την έλευση της νέας τεχνολογίας, πράγμα που όμως δεν 

συμβαίνει με την Ελλάδα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ομιλία της κ. Κατερίνας Σαββαΐδου, επίκουρης κα-

θηγήτριας ΑΠΘ, με θέμα «Εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων των κρατών με-

λών της Ε.Ε: εμπόδια και προκλήσεις». Η κ. Σαββαΐδου εξέτασε τα όρια δράσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της φορολογίας και στις προσπάθειες συντονισμένης 

δράσης ενάντια στη φοροδιαφυγή, σημειώνοντας ότι σήμερα πλέον οι συναλλαγές 

και το σύγχρονο εμπόριο εντός και εκτός της Ένωσης επηρεάζονται άμεσα από την 

τεχνολογία και δημιουργούνται προκλήσεις, οι οποίες, εάν δεν αντιμετωπιστούν 

έγκαιρα, θα οδηγήσουν σε απώλειες δισεκατομμυρίων από τον προϋπολογισμό τόσο 

της Ένωσης όσο και των εθνικών κυβερνήσεων. 

Ομιλία του Προέδρου του ΚΔΕΟΔ, 
καθηγητή Βασιλείου Σκουρή στην εκδήλωση του ΚΕΝοΠ 
με αφορμή τα 30 χρόνια προγραμμάτων 
Jean Monnet στο ΑΠΘ



Η τέταρτη διάλεξη της σειράς "Διαλέ-

ξεις Thyssen" πραγματοποιήθηκε την 

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 στη Θεσσα-

λονίκη, στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου, και την Τετάρτη 30 

Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα, στο 

αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτού-

του, με προσκεκλημένη ομιλήτρια την 

πρώην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικα-

στηρίου της Φινλανδίας και δικαστή 

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιω-

μάτων του Ανθρώπου, κ. Pauliine 

Koskelo. 

Η δικαστής κ. Koskelo, στην διάλεξή 

της με θέμα «Είναι η Ε.Ε. ανίκανη να διατηρήσει τις θεμελιώδεις συνταγματικές τις 

αξίες; Ποια είναι σε αυτή την περίπτωση η προοπτική για την Ένωση;» εστίασε κα-

ταρχάς στην κρίση αξιών που διέρχεται σήμερα η Ευρωπαϊκή . Στη συνέχεια 

διαπίστωσε ότι κράτη όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, αν και αποτελούν τους κυ-

ριότερους αποδέκτες των πόρων των ενωσιακών διαρθρωτικών ταμείων, παρα-

βιάζουν τις θεμελιώδεις κοινές αξίες του άρθρου 2 ΣΕΕ, οι οποίες έχουν μάλιστα 

αναχθεί σε συνταγματικής φύσης κανόνες. Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός 

ότι οι κυβερνήσεις των κρατών, που παραβιάζουν την αρχή του κράτους δικαίου, 

Ένωση

με προσκεκλημένη ομιλήτρια την δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κ. Pauliine Koskelo 

Διαλέξεις Thyssen

η 
Διάλεξη της σειράς



είναι δημοκρατικά εκλεγμένες. Πε-

ραιτέρω, η κ Koskelo πρότεινε ως 

τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης 

του κράτους δικαίου την ενεργοποίη-

ση της διαδικασίας του άρθρου 7 

ΣΕΕ, την περικοπή των επιδοτήσεων 

προς τις χώρες αυτές, ζήτημα για το 

οποίο έχει ήδη υποβληθεί από την 

Επιτροπή πρόταση Κανονισμού, την 

δικαστική οδό της διαδικασίας επί 

παραβάσει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, το 

θεσμικό διάλογο, καθώς και την πίε-

ση που η κοινωνία των πολιτών μπο-

ρεί να ασκήσει. Ωστόσο, το προβλη-

ματικό σημείο είναι ότι, ακόμη και 

εάν διαπιστωθεί συστηματική παρα-

βίαση της αρχής του κράτους δικαίου 

από ένα κράτος μέλος, οι Συνθήκες δεν προβλέπουν διαδικασία αποπομπής του από 

την Ένωση. 

Τις εκδηλώσεις, που αμφότερες ολοκληρώθηκαν με ενδιαφέρουσα συζήτηση, συ-

ντόνισαν στην μεν Θεσσαλονίκη η Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ , καθηγήτρια κ. Χριστίνα 

Δεληγιάννη-Δημητράκου, στην δε Αθήνα η ομότιμος καθηγήτρια κ. Τζούλια Ηλιο-

πούλου-Στράγγα.

Διαλέξεις Thyssen

η 
Διάλεξη της σειράς

με προσκεκλημένη ομιλήτρια την δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κ. Pauliine Koskelo 



Πρόγραμμα Διδυμοποίησης light
με την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας

στον τομέα της ιατροδικαστικής

Στις 16 και 31 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν στα Σκόπια τα δύο τελευταία 

σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος διδυμοποίησης με την Δημοκρατία της 

Βόρειας Μακεδονίας, που έχει αναλάβει να εκτελέσει το ΚΔΕΟΔ σε συνεργασία με 

το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 

Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα 

αποσκοπεί στην παροχή τεχνογνωσίας για την τυποποίηση σύμφωνα με το ISO 

17025 των διαδικασιών του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου 

΄Κύριλλος και Μεθόδιος΄ των Σκοπίων, που είναι ο φορέας υποδοχής.  

Τα δύο σεμινάρια, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αποστολών 

του Προγράμματος, είχαν ως αντικείμενο την επιμόρφωση των στελεχών του 

φορέα όσον αφορά το ρόλο της ιατροδικαστικής, τη σημασία του ποιο-

τικού ελέγχου στις εργαστηριακές πρακτικές και ειδικότερα ζητήματα, όπως την 

αντιμετώπιση Μαζικών Καταστροφών και τους ελέγχους DNA.

Στα σεμινάρια, εκτός των στελεχών του φορέα υποδοχής, συμμετείχαν 50 άτο-

μα, ιατροδικαστές από το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο, στελέ-

χη των αρμόδιων υπηρεσιών της Αστυνομίας της Βόρειας Μακεδονίας και εισαγ-

γελείς της χώρας.

υποδοχής 

Πρόγραμμα Twinning light Ελλάδα – ΠΓΔΜ 

Πρόγραμμα Twinning light Ελλάδα – ΠΓΔΜ 

TWINNING

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ



Brexit

Έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, Λονδίνο και Βρυξέλλες έθεσαν τις βάσεις 
για την επίτευξη μιας συμφωνίας πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία αποχώρησης, 
που είχε οριστεί για τις 31 Οκτωβρίου 2019. 

Ειδικότερα, στις 17 Οκτωβρίου 2019, λίγες ώρες πριν την έναρξη της ευρωπαϊκής 
Συνόδου Κορυφής, τα μέρη κατέληξαν σε δίκαιους συμβιβασμούς ως προς τα ακαν-
θώδη ζητήματα των τελωνειακών ελέγχων, της Βόρειας Ιρλανδίας και της τήρησης από 
βρετανικής πλευράς των ευρωπαϊκών κανόνων σε συγκεκριμένους τομείς, παραμέ-
νοντας, ωστόσο, ασαφής η στάση του ΗΒ μόνον ως προς τον ΦΠΑ. Ο επικεφαλής Ευρω-
παίος διαπραγματευτής για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, δήλωσε ότι η τελευταία αυτή 
συμφωνία, που επετεύχθη μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, προ-
βλέπει ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει εντός του βρετανικού τελωνειακού χώρου 
και θα ευθυγραμμίζεται με ένα περιορισμένο σύνολο κανόνων σχετικών με την ενιαία 
αγορά της ΕΕ. Παράλληλα, συμφωνείται η εφαρμογή ενός νέου «μηχανισμού συναίνε-
σης», ο οποίος καθιστά δυνατή τη μακροπρόθεσμη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθε-
σίας στη νήσο της Ιρλανδίας, ενώ ως προς τον ΦΠΑ διατηρείται η ακεραιότητα της 
ενιαίας αγοράς. Σύμφωνα με τον Μπαρνιέ, η μεταβατική περίοδος αναμένεται να διαρ-
κέσει μέχρι το τέλος του 2020, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον υπάρξει για το ζήτη-
μα αυτό κοινή συμφωνία. Τέσσερα έτη μετά την εφαρμογή των διευθετήσεων, εναπό-
κειται στο κοινοβούλιο της Βόρειας Ιρλανδίας να αποφασίσει εάν επιθυμεί τη διατήρη-
ση των ειδικών ρυθμίσεων.

Στη Σύνοδο Κορυφής της ίδιας ημέρας, οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες ενέκριναν ομόφωνα τη 
νέα συμφωνία και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξεύρεση μιας ισορροπη-
μένης και δίκαιης λύσης, η οποία επιτρέπει την αποφυγή συνοριακών ελέγχων στην Ιρ-
λανδία και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, η στάση των 
πολιτικών αντιπάλων του Τζόνσον δεν ήταν το ίδιο θετική απέναντι στη νέα συμφωνία. 
Το βορειοϊρλανδικό Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα, το Εργατικό Κόμμα, το Εθνικό Κόμμα 
της Σκωτίας και οι φιλελεύθεροι Δημοκράτες δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να στηρί-
ξουν τη νέα συμφωνία της κυβέρνησης για το Brexit, εκφράζοντας την αντίθεσή τους 
προς συγκεκριμένους όρους. Προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πολιτική 
στήριξη για την έγκριση της συμφωνίας από το βρετανικό κοινοβούλιο, εφόσον είχε 
ήδη απολέσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ο Τζόνσον στηρίχθηκε στις ψήφους 
ορισμένων βουλευτών του Εργατικού Κόμματος και ορισμένων ανεξάρτητων βου-
λευτών που στο παρελθόν είχαν ταχθεί υπέρ της αποχώρησης. Μετά την έγκρισή της 
από το βρετανικό κοινοβούλιο, η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο.

Νέα παράταση της ημερομηνίας αποχώρησης 
και πρόωρες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο  
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Νέα παράταση της ημερομηνίας αποχώρησης 
και πρόωρες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο  

Στις 19 Οκτωβρίου 2019, διεξήχθη στη Βουλή των Κοινοτήτων η κρίσιμη ψηφοφορία 
για την έγκριση της νέας συμφωνίας. Ωστόσο, 322 βουλευτές έναντι 306 υπερψήφισαν 
την τροπολογία του πρώην συντηρητικού βουλευτή Όλιβερ Λέτουιν, που υποστήριξε 
ότι η ψηφοφορία επί της συμφωνίας πρέπει να αναβληθεί ακόμα και εάν το κοινοβού-
λιο εγκρίνει εν τέλει τη συμφωνία, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 
νομοσχεδίου για την αποχώρηση και από τα δύο σώματα της Βουλής (την Βουλή των 
Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων). Στον απόηχο του αποτελέσματος της ψηφοφο-
ρίας, ο Τζόνσον απέστειλε στις Βρυξέλλες επιστολή με την οποία ζήτησε να παραταθεί 
εκ νέου η ημερομηνία αποχώρησης έως τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Σε νέα ψηφοφορία που διεξήχθη στις 22 Οκτωβρίου 2019, ο Τζόνσον επέτυχε την 
έγκριση του νομοσχεδίου της Συμφωνίας Αποχώρησης, ωστόσο ηττήθηκε ως προς το 
χρονοδιάγραμμα και την προοπτική αποχώρησης στις 31 Οκτωβρίου 2019. Ενόψει αυ-
τής της εξέλιξης, ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι προτίθεται να δώσει περισσό-
τερο χρόνο στη Βουλή των Κοινοτήτων για την έγκριση της συμφωνίας για το Brexit, 
αλλά ταυτόχρονα υπέβαλε αίτημα για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στις 12 Δε-
κεμβρίου 2019. 

Στο μεταξύ, στις 28 Οκτωβρίου 2019, οι πρεσβευτές των 27 κρατών μελών της ΕΕ συμ-
φώνησαν στη χορήγηση νέας τρίμηνης αναβολής του Brexit έως τις 31 Ιανουαρίου 
2020, καταλείποντας στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δυνατότητα να αποχωρήσει νωρίτερα, 
στις 30 Νοεμβρίου ή στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σε περίπτωση που η Βουλή των Κοινοτή-
των εγκρίνει έγκαιρα τη Συμφωνία Αποχώρησης. Την ίδια ημέρα, η Βουλή των Κοινοτή-
των απέρριψε το αίτημα του Τζόνσον για τη διενέργεια πρόωρων εκλογών. Μετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι προτίθεται να 
καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο για πρόωρες εκλογές, καθώς σε αυτήν την περίπτω-
ση για την έγκριση του αιτήματος απαιτείται απλή, και όχι απόλυτη, πλειοψηφία.

Την επόμενη ημέρα, η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία το 
επίμαχο νομοσχέδιο για πρόωρες εκλογές, σε μία προσπάθεια να τεθεί τέρμα στο αδιέ-
ξοδο του Brexit, και καταψήφισε την τροπολογία Κόρμπιν που προέβλεπε εκλογές στις 
9 Δεκεμβρίου 2019. Πλέον, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης πρόκειται να σταλεί προς 
έγκριση στη Βουλή των Λόρδων. Στις 12 Δεκεμβρίου 2019, λοιπόν, οι βρετανοί ψηφο-
φόροι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ του ισχυρού Τζόνσον, ο οποίος θα επιχειρήσει να 
εφαρμόσει τη συμφωνία που επέτυχε για το Brexit, και μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης 
υπό την ηγεσία Κόρμπιν, ο οποίος θα επαναδιαπραγματευθεί τη Συμφωνία Αποχώρη-
σης και θα αιτηθεί τη διενέργεια ενός νέου δημοψηφίσματος. Η διάλυση του κοινοβου-
λίου είναι προγραμματισμένη για τις 6 Νοεμβρίου 2019. 
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