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Η Συνθήκη της Λισαβόνας τίθεται σε ισχύ
H 1η ∆εκεµβρίου του 2009 αποτελεί ηµέρα – ορόσηµο στην ιστορία της ΕΕ. Η πέµπτη κατά σειρά
τροποποίηση της ιδρυτικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νέα Συνθήκη της Λισαβόνας, τίθεται
σε ισχύ µετά από πολλές αµφισβητήσεις και µακρά
περίοδο κύρωσης, της µακρύτερης µέχρι σήµερα
στην πενηντακονταετή ιστορία της ΕΕ. Χρειάστηκαν
δύο χρόνια από την υπογραφή της, δύο δηµοψηφίσµατα, τρεις αποφάσεις εθνικών συνταγµατικών
δικαστηρίων, αλλεπάλληλες ανατροπές και µακροσκελείς συζητήσεις και συµβιβασµοί, ώστε η Ευρώπη να κάνει ακόµη ένα βήµα προς την µεγαλύτερη
ολοκλήρωσή της.
Η ανάγκη για µια νέα συνθήκη ήταν επιτακτική.
Αφενός, λόγω του διεθνούς ραγδαία µεταβαλλόµενου περιβάλλοντος, στο οποίο η Ευρώπη αντιµετωπίζει νέες προκλήσεις: παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, δηµογραφικές µεταβολές, αλλαγή του κλίµατος, ενεργειακός εφοδιασµός, νέες απειλές για
την ασφάλεια, όλα ζητήµατα που καλούν για ενιαία, συντονισµένη δράση των 27 πλέον κρατών µελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο µέσα από ένα εκσυγχρονισµένο πλαίσιο δράσης µε κατάλληλα µέσα και
όπλα. Αφετέρου, λόγω της αβεβαιότητας και της
αµηχανίας για το µέλλον του διευρυµένου ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος που άφησε πίσω της σε εσωτερικό επίπεδο η αποτυχία του εγχειρήµατος του
Ευρωπαϊκού Συντάγµατος.
Κοµβική µεταβολή που επέρχεται µε την έναρξη
της ισχύος της νέας Συνθήκης είναι το γεγονός ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά νοµική προσωπικότητα και αναλαµβάνει πλέον τις αρµοδιότητες που
είχε προηγουµένως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αντίστοιχα, καταργείται το έως σήµερα γνωστό σχήµα
των τριών πυλώνων, οι οποίοι συγχωνεύονται σε
έναν ενιαίο, και η ΣυνθΕΚ µετονοµάζεται σε Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας το όχηµα µε το οποίο θα µπορέσουν τα
ευρωπαϊκά όργανα να αναµορφώσουν τις µεθόδους λειτουργίας τους, θα γίνει η Ένωση πιο δηµοκρατική και θα αναδειχθούν περισσότερο οι αξίες

στις οποίες στηρίζεται. Οι κυριότεροι νεωτερισµοί που εισάγονται είναι οι εξής:
1. ∆ηµοκρατία και διαφάνεια: Καταρχήν αποσαφηνίζεται η σχέση µεταξύ κρατών µελών και
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την κατηγοριοποίηση
των αρµοδιοτήτων σε αποκλειστικές αρµοδιότητες της ΕΕ, ενέργειες υποστήριξης, συντονισµού
ή συµπληρωµατικής δράσης και συντρέχουσες
αρµοδιότητες. Ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης (που µετονοµάζεται σε
«συνήθη νοµοθετική διαδικασία») σε περισσότερους τοµείς αρµοδιοτήτων, διασφαλίζοντας έτσι
την ισότιµη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
µε το Συµβούλιο στη νοµοθετική διαδικασία.
Επίσης, προβλέπεται ότι θα απαιτείται σύµφωνη
γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες
τις διεθνείς συµφωνίες σε τοµείς που εµπίπτουν
στη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. Θα υπάρχει
ενεργός συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, µε µια νέα διάταξη
που διασαφηνίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά ειδικότερα το δικαίωµα ενηµέρωσης, τον έλεγχο της τήρησης της
αρχής της επικουρικότητας, τους µηχανισµούς
αξιολόγησης στο πλαίσιο του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και την αναθεώρηση των συνθηκών. Τέλος, η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει ρητά για πρώτη φορά τη
δυνατότητα ενός κράτους µέλους να αποχωρήσει από την Ένωση.
2. Αποτελεσµατικότητα: Χωρίς να αλλάζει η
θεσµική δοµή της ΕΕ, διευρύνεται ο αριθµός
των οργάνων σε επτά και πλέον συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία αυτή το ∆ικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπεται στο εξής
µέγιστος συνολικός αριθµός Ευρωβουλευτών
(751), καθώς επίσης και ελάχιστος και µέγιστος
αριθµός Ευρωβουλευτών ανά χώρα (από 6 έως
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96), ενώ στις πολυπληθέστερες χώρες η αναλογία
Ευρωβουλευτή ανά αριθµό κατοίκων θα είναι µεγαλύτερη από ό,τι στις µικρότερες.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζεται ρητά ως
όργανο και αποκτά για πρώτη φορά αιρετό Πρόεδρο, που εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
για δυόµισι χρόνια µε κύρια αποστολή του, αφενός, να µεριµνά για την κατάλληλη προετοιµασία
και τη συνέχεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου και, αφετέρου, να καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συναίνεσης
σε αυτό. Ήδη στις 19 Νοεµβρίου ορίστηκε ως πρώτος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ο Χέρµαν βαν Ροµπάι (Herman van Rompuy), ο µέχρι
τότε πρωθυπουργός του Βελγίου, καταγόµενος από
τη Φλάνδρα, o οποίος την 1η ∆εκεµβρίου ανέλαβε
τα καθήκοντά του.
Βασική µεταβολή που επέρχεται στο Συµβούλιο της
ΕΕ είναι η καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας ως
βασικής διαδικασίας ψηφοφορίας, εκτός από τις
περιπτώσεις στις οποίες η Συνθήκη προβλέπει διαφορετικά (όπως π.χ. ψηφοφορία µε οµοφωνία),
ενώ από το 2014 εισάγεται το σύστηµα διττής πλειοψηφίας [δηλαδή και των κρατών (55 %) και του
πληθυσµού (65 %)] κατά την διαδικασία της ειδικής πλειοψηφίας. Παράλληλα, η διαδικασία αυτή
συµπληρώνεται από την δυνατότητα µικρού αριθµού κρατών µελών να εκφράσουν την αντίθεσή
τους προς κάποια ειληµµένη απόφαση του Συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, το ίδιο το όργανο αναλαµβάνει την ανεύρεση συµβιβαστικής λύσης εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.
Επίσης, η σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλάζει. Από το έτος 2014 το Σώµα των Επιτρόπων
θα αποτελείται από 18 µέλη, βάσει ενός συστήµατος ισότιµης εναλλαγής ανάµεσα στα κράτη µέλη.
Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι κάθε 5 χρόνια ένα
από τα µεγάλα κράτη µέλη δεν θα διορίζει Επίτροπο. Επίσης, για πρώτη φορά συνδέεται άµεσα η
επιλογή υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου της
Επιτροπής µε τα αποτελέσµατα των εκλογών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που εφαρµόσθηκε
ήδη στην περίπτωση της επανεκλογής του τρέχοντος Προέδρου Μπαρόζο (υποστηρίχθηκε από το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα που έχει την πλειοψηφία
των εδρών στο Ευρ. Κοινοβούλιο). Σηµαντική καινοτοµία αποτελεί η δηµιουργία της θέσης του Ύπατου
Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέµατα Εξωτερικής
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Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην οποία
εξελέγη ήδη η Βαρώνη Κάθριν Άστον (Catherine
Ashton), µέχρι πρότινος Επίτροπος Εµπορίου. Το
πρόσωπο αυτό αποτελεί αφενός τον εντολοδόχο
του Συµβουλίου για την κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και, αφετέρου τον
αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τις εξωτερικές σχέσεις. Θα ασκεί την προεδρία του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, θα εκπροσωπεί την Ένωση στη
διεθνή σκηνή για την ΚΕΠΠΑ και θα επικουρείται
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης,
η οποία στελεχώνεται και από µέλη των εθνικών
διπλωµατικών υπηρεσιών.
Τέλος, αξιοσηµείωτες µεταβολές επέρχονται και
στα δικαιοδοτικά όργανα: το Πρωτοδικείο µετονοµάζεται σε «Γενικό ∆ικαστήριο», ενώ το ∆ΕΚ σε
«∆ικαστήριο». Για το ∆ικαστήριο εισάγεται η επείγουσα προδικαστική διαδικασία (ΕΠ∆), που του
δίνει τη δυνατότητα να αποφαίνεται σε σηµαντικά
µειωµένο χρονικό διάστηµα επί των πλέον ευαίσθητων ζητηµάτων που αφορούν τον χώρο ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης (π.χ. προσώπων σε
κράτηση), ενώ διευρύνεται το πεδίο αρµοδιότητάς
του, κυρίως στους τοµείς της συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, καθώς και της αστυνοµικής συνεργασίας.
3. ∆ικαιώµατα και ευρωπαϊκές αξίες: Στη νέα Συνθήκη καθορίζονται λεπτοµερώς και υποστηρίζονται
οι θεµελιώδεις αξίες και οι στόχοι της Ένωσης: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δηµοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αποτελώντας έτσι σηµείο αναφοράς στο εξωτερικό και το εσωτερικό της. ∆ιασφαλίζονται τα κεκτηµένα δικαιώµατα και προστίθενται
νέα, ενώ ενσωµατώνεται στο πρωτογενές δίκαιο
της Ένωσης ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της ΕΕ, αποκτώντας πλήρη νοµική ισχύ στα κράτη
µέλη (µε εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο και την
Πολωνία). Ο Χάρτης συγκεντρώνει όλα τα θεµελιώδη δικαιώµατα σε έξι κεφάλαια: αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, ιθαγένεια και δικαιοσύνη, θεσπίζει νέα δικαιώµατα (σε σχέση µε την ΕΣ∆Α), ενώ περιλαµβάνει και κοινωνικά δικαιώµατα
που εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις. Ακόµη, διατηρούνται και ενισχύονται οι τέσσερις θεµελιώδεις
ελευθερίες, ενώ προβλέπεται αλληλέγγυα δράση
των κρατών µελών σε περιπτώσεις τροµοκρατικών
πληγµάτων, φυσικών καταστροφών και στον τοµέα
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της ενέργειας. ∆ιευρύνεται περαιτέρω η αρµοδιότητα της ΕΕ στους τοµείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, ενώ υιοθετούνται
νέες διατάξεις για την πολιτική προστασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και τη δηµόσια υγεία. Τέλος,
σηµαντικό και καινοτόµο είναι το δικαίωµα που
δίνει η Συνθήκη της Λισαβόνας στους πολίτες να
διατυπώνουν τις απόψεις τους για ευρωπαϊκά θέµατα: εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο υπογραφές υπηκόων διαφόρων κρατών
µελών, µπορεί να απευθυνθεί αίτηµα στην Επιτροπή για την ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
4. Ενισχυµένη παρουσία στη διεθνή σκηνή:
σκηνή Η ΕΕ
αποτελεί σήµερα τον µεγαλύτερο εµπορικό εταίρο
παγκοσµίως και τον σηµαντικότερο χορηγό βοήθειας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Σαφής στόχος της
Συνθήκης είναι η ενίσχυση της φωνής της ΕΕ σε
παγκόσµιο επίπεδο και η εδραίωση του ρόλου της
στη διεθνή σκακιέρα. Προς τούτο συνενώνονται τα
µέσα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ κατά τη χάραξη
και την υιοθέτηση νέων πολιτικών: Η κοινή πολιτική
ασφάλειας και άµυνας εντάσσεται στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ)
ως αναπόσπαστο τµήµα της, ενώ ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής
και Πολιτικής Ασφαλείας, µε τη διπλή ιδιότητά του
πλέον και ως µέλος της Επιτροπής αρµόδιο για τις
Εξωτερικές Σχέσεις αποκτά κεντρικό ρόλο στον
αντίκτυπο, τη συνοχή και την προβολή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, επικουρούµενος από τη νέα
Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης. Παράλληλα, µε την
απόκτηση ενιαίας νοµικής προσωπικότητας, η ΕΕ
θα µπορεί να µιλά και να αναλαµβάνει δράση ως
µια ενιαία οντότητα, συνάπτοντας διεθνείς συµφωνίες και αποτελώντας αυτοτελώς µέλος διεθνών
οργανισµών. Τέλος, προβλέπεται για πρώτη φορά
µε τη νέα Συνθήκη η δυνατότητα σύστασης Ευρωπαϊκού Σώµατος Ανθρωπιστικής Βοήθειας.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι µε τη νέα Συνθήκη
της Λισαβόνας, η ΕΕ εισέρχεται σε νέα τροχιά
προόδου, λειτουργίας και ανάπτυξης. Πρόκειται για
µία εκτεταµένη αναθεώρηση του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου που στοχεύει σαφώς στη βελτίωση
της εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕ, επιλύοντας
εγγενή ζητήµατα που είχαν µείνει ανοικτά προς
ρύθµιση από την καθαρά µεταβατική Συνθήκη της
Νίκαιας και είχαν ενταθεί µε την πάροδο των ετών,
αναζητώντας επιτακτικά τη λύση τους.
Σελίδα 3

Ταυτόχρονα όµως η ΕΕ άκουσε και έλαβε σοβαρά
υπόψη τη φωνή των ευρωπαϊκών λαών και όσα
µεσολάβησαν την τελευταία πενταετία σε εθνικό
και ευρωπαϊκό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο,
αποπειρώµενη να δηµιουργήσει µια ισχυρότερη
Ένωση, όπου οι πολίτες ακούγονται άµεσα
(δυνατότητα νοµοθετικής πρωτοβουλίας µε συλλογή υπογραφών), αλλά και έµµεσα (ενίσχυση δηµοκρατικής νοµιµότητας µέσω αυξηµένου ρόλου του
Ευρ. Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων).
Σε τρίτο επίπεδο, η Συνθήκη καλείται να δηµιουργήσει µία ΕΕ ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις
και τις δυσκολίες του διεθνούς περιβάλλοντος και
να προσδώσει στην ΕΕ ισχύ αντάξια του πληθυσµιακού, οικονοµικού και πολιτικού µεγέθους και ρόλου
που αυτή καλείται να διαδραµατίσει.

Ναταλία Παπαστεριάδου, LL.M., ∆ικηγόρος
Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Επίκαιρα Ζητήµατα Κοινοτικού ∆ικαίου σε Θέµατα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Το διήµερο 30 και 31 Οκτωβρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κ∆ΕΟ∆ στην Θεσσαλονίκη το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας
∆ικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε∆ΕΚΑ) σε συνεργασία µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης (∆ΣΘ) και το Κέντρο ∆ιεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆), µε θέµα «Επίκαιρα Ζητήµατα Κοινοτικού ∆ικαίου σε Θέµατα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
Την έναρξη του συνεδρίου χαιρέτισαν ο κ. Ι. Κουκιάδης, Οµότ. Καθηγητής Νοµικής ΑΠΘ και Πρόεδρος της Ε∆ΕΚΑ, η κ. Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ και ∆ιευθύντρια του Κ∆ΕΟ∆, ο κ. Μ. Λαµτζίδης, Πρόεδρος του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και ο κ. ∆. Βερβεσός, Αντιπρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Στην πρώτη συνεδρία, πρόεδρος της οποίας ήταν ο
κ. Η. Γιαννακάκης, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου
και Πρόεδρος του Β΄ Τµήµατος, συζητήθηκε η απαγόρευση των διακρίσεων. Πρώτος εισηγητής
ήταν ο κ. ∆. Ζερδελής, Καθηγητής Νοµικής ΑΠΘ, ο
οποίος ανέλυσε την απαγόρευση διακρίσεων λόγω
ηλικίας στο εργατικό δίκαιο.
Στις νέες µορφές οικογένειας και τις επιπτώσεις
στο εργατικό δίκαιο, καθώς και στην απαγόρευση
διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού
αναφέρθηκε η κα Χ. ∆εληγιάννη-∆ηµητράκου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ, η εισήγηση της
οποίας εκφωνήθηκε από την κα Κώνστα, δικηγόρο
και ερευνήτρια Ευρωπαϊκού ∆ικαίου.
Ο κ. Κ. Μπαρτζελιώτης, Ειδικός Επιστήµονας του
Συνηγόρου του Πολίτη, ανέπτυξε το θέµα της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω αναπηρίας και ειδικότερα την Οδηγία 2000/78/ΕΚ για την διαµόρφωση
γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.
Τελευταίος οµιλητής της πρώτης συνεδρίας ήταν ο
κ. Α. Στεργίου, Καθηγητής Νοµικής ΑΠΘ, ο οποίος
αναφέρθηκε στα κοινωνικά δικαιώµατα των µεταναστών τρίτων χωρών και έκανε ιδιαίτερη µνεία
στον Ν. 3386/2005.
Η δεύτερη συνεδρία της εκδήλωσης το Σάββατο
31 Οκτωβρίου, στην οποία προήδρευσε ο κ. Ι. Κουκιάδης, ξεκίνησε µε την γενική εισήγηση του κ. Β.
Σκουρή, Προέδρου του ∆ΕΚ, Καθηγητή
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Νοµικής ΑΠΘ και Προέδρου του ∆Σ του Κ∆ΕΟ∆,
σχετικά µε τις οικονοµικές ελευθερίες και τα κοινωνικά δικαιώµατα κατά την νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύµφωνα µε τον
εισηγητή, το βασικό πρόβληµα που εµφανίζεται
είναι όταν τίθενται από τη µία πλευρά οι οικονοµικές ελευθερίες και από την άλλη τα κοινωνικά δικαιώµατα. Υπάρχει χρονική αναντιστοιχία µεταξύ
τους, καθώς οι θεµελιώδεις ελευθερίες υπήρχαν εξ
αρχής, ενώ τα δικαιώµατα εµφανίστηκαν µε χρονική καθυστέρηση (µετά το 1969 το ∆ΕΚ ασχολήθηκε µε την ανάπτυξη τους). Ο κ. Σκουρής αναφέρθηκε µε ιδιαίτερη έµφαση στις αποφάσεις του ∆ΕΚ
της 11ης και 18ης ∆εκεµβρίου 2007 (υπόθεση C438/05 International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union και υπόθεση C341/05, Laval un Partneri Ltd), δεδοµένου ότι το
∆ΕΚ συνέβαλε αποφασιστικά µε αυτές στην ανάπτυξη των ελευθεριών, ενώ παράλληλα καταδίκασε
τις άµεσες και έµµεσες δυσµενείς διακρίσεις. Η
εξισορρόπηση των ελευθεριών και των δικαιωµάτων παίρνει την µορφή στάθµισης συµφερόντων.
Τα θεµελιώδη δικαιώµατα αντιµετωπίζονται από το
∆ΕΚ ως αυτοτελής λόγος δηµοσίου συµφέροντος,
ενώ γίνεται πάντα έλεγχος αναλογικότητας. Συµπερασµατικά, ο οµιλητής κατέληξε στο ότι η έρευνα
που κάθε φορά κάνει το ∆ΕΚ πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτή ισορροπία µεταξύ θεµελιωδών δικαιωµάτων και των κοινωνικών δικαιωµάτων. Καθώς δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση µεταξύ
τους, πρέπει κάθε φορά να υπόκεινται σε στάθµιση
συµφερόντων. Υπογράµµισε, τέλος, ότι οι αποφάσεις του ∆ΕΚ δεν είναι σε καµία περίπτωση προδιαγεγραµµένες υπέρ των θεµελιωδών ελευθεριών.
Στην συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Γ. Λεβέντης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο οποίος ανέλυσε το δικαίωµα της απεργίας
ως θεµελιώδες κοινοτικό δικαίωµα.
Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, Υπουργός Εθνικής Άµυνας και Καθηγητής Νοµικής ΑΠΘ, αναφέρθηκε στην πολιτική
διάσταση του προβλήµατος, πέραν της νοµικής.
Ο κ. Κ. Παπαδηµητρίου, Αναπλ. Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ήταν ο επόµενος οµιλητής ο οποίος ανέλυσε το θέµα της απόσπασης
εργαζοµένων και της εφαρµογής των κατωτάτων

εν

ολίγοις

ορίων προστασίας.
Το θέµα του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού και
της κοινωνικής ασφάλισης έθιξε η κ. Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Επίκ. Kαθηγήτρια Νοµικής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Τελευταίος οµιλητής του συνεδρίου ήταν ο κ. Ν.
Αλιπράντης, Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ, ο οποίος
ανέλυσε τις αποφάσεις του ∆ΕΚ της 24ης Απριλίου
2008 Michaele (C-55/07 και C-56/07) και Επιτρο-

πή κατά Λουξεµβούργου και την ρυθµιστική εξουσία του κράτους.
Η εκδήλωση στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία, κάτι
που αποδεικνύεται και από την συζήτηση που ακολούθησε επί των παρουσιασθέντων θεµάτων µέχρι
αργά το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας.

Ευαγγελία Μαυραγάνη
DES, ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Σύγχρονες Εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Ποινικού ∆ικαίου
Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά σε συνεργασία µε
το Κ∆ΕΟ∆ και την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων
διοργάνωσε στις 27 & 28 Νοεµβρίου 2009, συνέδριο µε θέµα: «Σύγχρονες Εξελίξεις του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Ποινικού ∆ικαίου», που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π
στον Πειραιά.
Την πρώτη ηµέρα του Συνεδρίου παρουσιάσθηκαν
εισηγήσεις µε αντικείµενο τις πρόσφατες εξελίξεις
στο οικονοµικό ποινικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ο πρώτος εισηγητής, κ. H. Satzger, Καθηγητής Ποινικού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου, έθιξε τα προβλήµατα που προκύπτουν σε
ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη χρήση ποινικών νόµων
«εν λευκώ». Στη συνέχεια, η κα S. Gless,
Kαθηγήτρια Ποινικού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο
της Βασιλείας και ο κ. P. Asp, Kαθηγητής του Ποινικού ∆ικαίου στην Στοκχόλµη, αναφέρθηκαν στην
ασφάλεια δικαίου στον ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και στην αρχή της
εξοµοίωσης στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο αντίστοιχα. H πρώτη ηµέρα του Συνεδρίου ολοκληρώθηκε
µε την εισήγηση του κ. Χ. Μυλωνόπουλου, ο οποίος
επισήµανε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου
που διέπουν το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο.
Η δεύτερη ηµέρα ξεκίνησε µε την εισήγηση του
Προέδρου του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Καθηγητή κ. Β. Σκουρή, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρόσφατη νοµολογία του ∆ΕΚ που σχετίζεται µε ζητήµατα ποινικού δικαίου.
Οι εισηγήσεις της δεύτερης ενότητας του Συνεδρίου είχαν αντικείµενο την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ από εσωτερικές και εξωτερικές προσβολές.
Ειδικότερα,
η κα Ό. Τσόλκη, Επ. Καθηγήτρια του
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Παντείου Πανεπιστηµίου, µίλησε για τους διοικητικούς και ποινικούς ευρωπαϊκούς µηχανισµούς καταστολής της ευρωαπάτης, ενώ, ο κ. Ν. Λίβος, Επ.
Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, υπογράµµισε την ευθύνη των επιχειρήσεων και των διοικητών
τους για οικονοµικά εγκλήµατα
Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο κ. Ν. Μπιτζιλέκης, Καθηγητής Ποινικού ∆ικαίου του ΑΠΘ, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα της ποινικής προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε. και η κα ΚαϊάφαΓκµπάντι, Καθηγήτρια του ΑΠΘ, ανέλυσε το νοµοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και του εθνικού δικαίου αναφορικά µε την ποινική καταστολή της διαφθοράς στον
δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα.
Η απογευµατινή συνεδρίαση άρχισε µε την εισήγηση του κ. ∆. Κιούπη, Επ. Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε θέµα την καταπολέµηση της ηλεκτρονικής οικονοµικής εγκληµατικότητας στην Ε.Ε.
Ο κ. Ι. Γιαννίδης, Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, τόνισε στην εισήγησή του την σηµασία της
ποινικής δικονοµίας ως εγγυήτριας των ατοµικών
δικαιωµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ο κ. Σ.
Παύλου, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θράκης,
ανέπτυξε την ποινική προστασία των µέσων πληρωµής στην ΕΕ.
Τέλος ο κ. Π. Τσιρίδης, Μέλος του ∆.Σ. της Ένωσης
Ελλήνων Ποινικολόγων, µίλησε για το ευρωπαϊκό
νοµικό πλαίσιο καταπολέµησης της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.

Χαράλαµπος Χάχαλης
LL.M., ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Κ∆ΕΟ∆,
Στέλεχος ΜοΠα∆ιΣ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ∆ΕΟ∆
∆ηµόσιες Συµβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις
αγορά

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη
1/2009 και 2/2009 της
νοµικής επιθεώρησης
∆ηΣΚΕ & αγορά, µε
πλούσια ύλη σε θεµατικές
του δηµόσιου οικονοµικού
δικαίου. Σύντοµα θα είναι
έτοιµο και το 3/2009.
3/2009
Η ∆ηΣΚΕ & αγορά
κυκλοφορεί πλέον και σε
ηλεκτρονική µορφή στην
διεύθυνση:
http://
www.diske.gr/

ελληνική επιθεώρηση
ευρωπαϊκού δικαίου
revue hellénique de droit européen
Η ΕΕΕυρ∆, που εκδίδεται
από το Κ∆ΕΟ∆ και τον
∆.Σ.Θ., ιδρύθηκε το 1981.
Εκδίδεται στα ελληνικά και
η θεµατική της αναφέρεται
στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, και
ιδίως
σε
θέµατα
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
προστασίας
των
δικαιωµάτων
του
ανθρώπου,
διεθνούς
οικονοµικ ού δικαί ου,
δηµοσίου διεθνούς δικαίου
και ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου. Εκδίδεται 4 φορές
το χρόνο. Από το 2004
εκδίδεται ένα πέµπτο
τεύχος το οποίο είναι
ξενόγλωσσο (International
Edition).

