
   

 

 1. 1. 1. 1. ΕισαγωγήΕισαγωγήΕισαγωγήΕισαγωγή    

Τελικά επετεύχθη συµφωνία στην διάσκεψη των 

Ηνωµένων Εθνών για την αντιµετώπιση της κλιµατι-

κής αλλαγής στην Κοπεγχάγη;  Ύστερα από τέσσερα 

χρόνια διαπραγµατεύσεων, που ξεκίνησαν το 2005 

στη αντίστοιχη διάσκεψη του Μόντρεαλ, συνεχίστη-

καν το 2007 στο Μπαλί και ολοκληρώθηκαν στην 

δωδεκαήµερη διάσκεψη της Κοπεγχάγης (07-

18.12.2009), τα Ηνωµένα Έθνη κατέληξαν σε µια 

µη οµόφωνη και µη νοµικά δεσµευτική «συµφωνία» 

2,5 σελίδων. Επιτυχία θεωρήθηκε από την πλειοψη-

φία των ηγετών των  κρατών, περιβαλλοντικές ορ-

γανώσεις, ωστόσο, καθώς και το µεγαλύτερο µέρος 

της κοινής γνώµης πιστεύουν ότι πρόκειται για µια 

συµφωνία για το θεαθήναι, η οποία ολοκληρώθηκε 

την τελευταία ηµέρα της διάσκεψης υπό την πίεση 

της κοινής γνώµης. Θα ήταν αδύνατο να παραδε-

χτούν οι ηγέτες του κόσµου, ότι για τον µεγαλύτερο 

κίνδυνο, που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας σήµερα 

και ύστερα από µακροχρόνιες διαπραγµατεύσεις, 

τελικά δεν µπόρεσαν να καταλήξουν σε µια κοινή 

στρατηγική δράσης. 

2. 2. 2. 2. Το κείµενο της ΣυµφωνίαςΤο κείµενο της ΣυµφωνίαςΤο κείµενο της ΣυµφωνίαςΤο κείµενο της Συµφωνίας    

Το κείµενο της συµφωνίας αποτελείται από δώδεκα 

παραγράφους. Στην πρώτη παράγραφο αναγνωρί-

ζεται η σοβαρότητα του προβλήµατος και τίθεται ο 

στόχος του περιορισµού της αύξησης της παγκόσµι-

ας θερµοκρασίας σε επίπεδα κάτω των δύο βαθ-

µών Κελσίου. Στην δεύτερη παράγραφο συµφωνεί-

ται ότι πρέπει να γίνουν περικοπές στις εκποµπές 

αερίων, ενώ γίνεται και διάκριση µεταξύ αναπτυγ-

µένων και αναπτυσσόµενων χωρών και αναγνωρίζε-

ται ότι οι δεύτερες θα πρέπει να διαθέτουν µεγαλύ-

τερο χρονικό περιθώριο προσαρµογής, αφού προέ-

χει γι’ αυτές ο στόχος της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Για τον λόγο αυτόν οι ανεπτυγµένες χώρες θα παρέ-

χουν επαρκείς, προβλέψιµους και βιώσιµους οικο-

νοµικούς πόρους, τεχνολογίες και δυνατότητες ανά-

πτυξης υποδοµών για να υποστηρίξουν την εφαρµο-

γή των µέτρων προσαρµογής στις αναπτυσσόµενες 

χώρες, όπως αναφέρεται στην τρίτη παράγραφο 

της συµφωνίας. Στις δύο επόµενες παραγράφους 

δεσµεύονται οι αναπτυγµένες χώρες να υποβάλ-

λουν έως τις 31.01.2010 µονοµερώς ή από κοι-

νού τους ποσοτικοποιηµένους στόχους µείωσης 

των εκποµπών για το 2020. Στην έκτη παράγρα-

φο γίνεται αναφορά στην ανάγκη για ενίσχυση 

της µείωσης των εκποµπών από τα δάση. Στις 

επόµενες και µέχρι την 11η γίνεται λόγος για την 

οικονοµική ενίσχυση των αναπτυσσόµενων κρα-

τών. Τίθεται ο στόχος της συγκέντρωσης 100 δις 

δολαρίων ετησίως ως το 2020. Τα χρήµατα αυ-

τά θα διαχειριστεί το υπό ίδρυση Πράσινο Κλιµα-

τικό Ταµείο της Κοπεγχάγης και θα χρησιµοποι-

ηθούν για την υποστήριξη σχεδίων, προγραµµά-

των, πολιτικών και άλλων δραστηριοτήτων στις 

αναπτυσσόµενες χώρες σχετικά µε την αντιµε-

τώπιση της προσαρµογής, της δηµιουργίας υπο-

δοµών, καθώς και της ανάπτυξης και µεταφο-

ράς τεχνολογίας. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό τον 

τοµέα θα έχει και ο επίσης υπό ίδρυση Μηχανι-

σµός Τεχνολογίας, ο οποίος θα συµβάλλει στην 

επιτάχυνση της ανάπτυξης και της µεταφοράς 

της τεχνολογίας µεταξύ των κρατών. Τέλος µε 

την 12η παράγραφο τίθεται ως χρόνος αξιολόγη-

σης του αποτελέσµατος της διάσκεψης το 2015.

(http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/

eng/l07.pdf). 

3. 3. 3. 3. ΑξιολόγησηΑξιολόγησηΑξιολόγησηΑξιολόγηση    

Όπως γίνεται φανερό από την σύντοµη αυτή 

παρουσίαση των άρθρων της συµφωνίας της 

Κοπεγχάγης, το κείµενο αυτό δεν περιέχει σε 

καµιά περίπτωση νοµικώς δεσµευτικές υπο-

χρεώσεις για τα κράτη µέλη, όπως η συµφωνία 

του Κιότο. Η µόνη δέσµευση που προβλέπει για 

τις αναπτυγµένες χώρες είναι η υποβολή έως τις 

31.01.2010 µονοµερώς ή από κοινού των ποσο-

τικοποιηµένων στόχων µείωσης των εκποµπών 

για το 2020, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται 

συνέπειες για την µη τήρηση της «υποχρέωσης» 

αυτής. Επιπλέον σε αντίθεση µε το Πρωτόκολλο 

του Κιότο δεν ορίστηκαν συγκεκριµένες τιµές 

µείωσης των εκποµπών, αλλά αφέθηκε αυτό 

στην διακριτική ευχέρεια των κρατών. 

Η ∆ιάσκεψη της Κοπεγχάγης Η ∆ιάσκεψη της Κοπεγχάγης Η ∆ιάσκεψη της Κοπεγχάγης Η ∆ιάσκεψη της Κοπεγχάγης     
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 ∆εν ορίστηκε καν ένα κατώτατο όριο µείωσης. Κα-

τά συνέπεια ένα κράτος µπορεί να περιορίσει τους 

στόχους µείωσης των εκποµπών σε µικρότερο πο-

σοστό από το ήδη υπάρχον, αν και η επιδείνωση 

του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής επιβάλλει 

ακριβώς το αντίθετο.  

Η ΕΕ πάντως, αν και πριν την διάσκεψη είχε θέσει 

τον στόχο της µείωσης σε ποσοστό 30% τελικά δια-

τήρησε το υπάρχον καθεστώς του 20%, το οποίο θα 

φτάσει τον αρχικό στόχο µόνο αν άλλα αναπτυγµέ-

να κράτη δείξουν ανάλογες διαθέσεις. Πάντως ο 

πυρήνας των σηµαντικότερων ρυπογόνων κρατών 

( Κίνα, Η.Π.Α., Ινδία, Βραζιλία, Νότια Αφρική ) υπό-

βαλλαν τις προτάσεις τους µέχρι την προθεσµία της 

31.01.2010. Η Κίνα θέλοντας να διασκεδάσει τις 

αρνητικές εντυπώσεις, που άφησε η αρνητική της 

στάση κατά την διάρκεια της διάσκεψης, προχώρη-

σε σε µια γενναία δέσµευση της µείωσης των εκπο-

µπών σε ποσοστό 40-45%, στόχος φιλόδοξος µεν 

αλλά µάλλον ανέφικτος. Οι Η.Π.Α. δεσµεύτηκαν στο 

ισχνό 17% παρά τις βαρύγδουπες προγραµµατικές 

δηλώσεις του Μπάρακ Οµπάµα για ουσιαστική συµ-

βολή της χώρας του στην αντιµετώπιση του φαινο-

µένου της κλιµατικής αλλαγής, ενώ πιο τολµηρές 

φάνηκαν η Βραζιλία µε 36-39%, η Νότιος Αφρικής 

µε 34% και η Ινδία µε 20-25%. Το ερώτηµα βέβαια 

που τίθεται είναι το εξής: Εφόσον εν τέλει οι πιο 

ρυπογόνοι εταίροι της διάσκεψης της Κοπεγχάγης 

προέβησαν σε δήλωση δέσµευσης µείωσης των 

εκποµπών τους για ποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκαν 

οι διαπραγµατεύσεις στην Κοπεγχάγη µε την υπο-

γραφή µιας δεσµευτικής για όλους συµφωνία, η 

οποία θα προέβλεπε και κυρώσεις για την µη επί-

τευξη των τεθέντων στόχων. Οι περισσότερο καχύ-

ποπτοι θα µπορούσαν να πουν ότι κάτι τέτοιο δεν 

πραγµατοποιήθηκε γιατί οι κυβερνήσεις των κρα-

τών γνωρίζουν ότι η επίτευξη αυτών των στόχων 

είναι πολύ δύσκολη εάν δεν ληφθούν πρόσθετα 

µέτρα και αν δεν συσταθεί ένας µηχανισµός ελέγ-

χου των εκποµπών κάθε κράτους. Ήδη χώρες όπως 

η Βολιβία, η Βενεζουέλα, η Κούβα και η Νικαράγου-

α αποκήρυξαν την συµφωνία θεωρώντας την ουσια-

στικά προσχηµατική. Ο ίδιος προβληµατισµός εκδη-

λώνεται και από τα κράτη της Αφρικής, τα οποία 

πλήττονται περισσότερο από την υπερθέρµανση του 

πλανήτη, έχοντας τα ίδια το µικρότερο µερίδιο ευ-

θύνης για την όξυνση του φαινοµένου. Οι αφρικανι-

κές χώρες κατηγορούν τους ισχυρούς του κόσµου 

για αδιαφορία και έλλειψη συνείδησης µε αφορµή 

και τη µη επίτευξη συµφωνίας για την επέκταση της 

ισχύος του πρωτοκόλλου του Κιότο ως το 2015. 

Σηµειωτέον ότι οι στόχοι µείωσης των εκποµπών 

αερίων, που τέθηκαν µε το Πρωτόκολλο του Κιότο 

δε φαίνεται ότι θα έχουν επιτευχθεί µέχρι το 2012. 

Ουσιαστικά το µοναδικό θετικό, που προέκυψε από 

τις δωδεκαήµερες διαπραγµατεύσεις στην Κοπεγ-

χάγη είναι η διάθεση 100 δισ. δολαρίων ετησίως 

προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, οι οποίες µε τα 

χρήµατα αυτά, που θα διαχειρίζεται το πράσινο 

κλιµατικό ταµείο της Κοπεγχάγης θα µπορέσουν να 

προβούν σε περιβαλλοντικά έργα αντιµετώπισης 

της κλιµατικής αλλαγής.  

4. 4. 4. 4. Αίτια της αποτυχίαςΑίτια της αποτυχίαςΑίτια της αποτυχίαςΑίτια της αποτυχίας    

Τα αίτια της αποτυχίας της διάσκεψης της Κοπεγ-

χάγης εντοπίζονται σε προβλήµατα, που ήταν ήδη 

γνωστά και πριν την έναρξη των διαπραγµατεύσε-

ων. Κατ’ αρχάς δεν µπόρεσε να γεφυρωθεί το χά-

σµα µεταξύ αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων 

χωρών ως προς την χρήση άνθρακα, την πιο οικονο-

µική, αλλά και πιο επιβαρυντική για το περιβάλλον 

πηγή ενέργειας, την οποία θεωρούν απαραίτητη οι 

αναπτυσσόµενες χώρες για την οικονοµική τους 

πρόοδο. Προβάλλουν µάλιστα το επιχείρηµα ότι οι 

νυν αναπτυγµένες χώρες εκµεταλλεύτηκαν κατά 

κόρον τον άνθρακα τις προηγούµενες δεκαετίες και 

εποµένως θα ήταν άδικη µια απαγόρευση, που θα 

αποτελούσε τροχοπέδη στην δική τους προσπάθεια 

για οικονοµική ανάπτυξη. Εκτός αυτού η χρήση νέ-

ων τεχνολογιών στις αναπτυσσόµενες χώρες για την 

προώθηση νέων µορφών ενέργειας απαιτεί πολύ 

υψηλά κονδύλια, τα οποία δύσκολα µπορούν να 

βρεθούν ακόµη και µε την ίδρυση του πράσινου 

κλιµατικού ταµείου και της συγκέντρωσης και αξιο-

ποίησης 100 δισ. δολαρίων ετησίως. Εκτός όµως 

των διαφορών µεταξύ αναπτυγµένων και αναπτυσ-

σόµενων χωρών φανερή ήταν από την αρχή της 

διάσκεψης η πρόθεση πολλών κρατών να υπονο-

µεύσουν την επίτευξη µιας δεσµευτικής συµφωνίας. 

Σηµαντικός ήταν ο ρόλος των δύο µεγαλύτερων 

ρυπαντών του πλανήτη των Η.Π.Α. και της Κίνας. Οι 

πρώτες υπό την πίεση του ισχυρού βιοµηχανικού 

λόµπι της χώρας φανέρωσαν από την αρχή την διά-

θεση τους για όσο το δυνατόν µικρότερη µείωση 

των εκποµπών αερίου, παρασύροντας µε αυτή τους 

την τακτική και άλλα κράτη στην θέσπιση ελαχίστων 

ορίων µείωσης. Η Κίνα από την άλλη επικαλούµενη 

την ανάγκη οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς το ποσο-

στό φτώχιας στη χώρα είναι πολύ υψηλό, φανέρωσε 

ε ν  ο λ ί γ ο ι ςε ν  ο λ ί γ ο ι ςε ν  ο λ ί γ ο ι ς    
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από την αρχή τις προθέσεις της. Αρνήθηκε τους ελέγ-

χους µείωσης των εκποµπών στο έδαφός της και 

έθεσε βέτο για την µη νοµική δεσµευτικότητα της  

συµφωνίας, αποκλείοντας εξ’ αρχής την δυνατότητα 

µετατροπής της συµφωνίας σε διεθνή συνθήκη, κα-

θώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε την συναίνεση όλων 

των κρατών.  

5. 5. 5. 5. ΣυνέπειεςΣυνέπειεςΣυνέπειεςΣυνέπειες    

Η µη επίτευξη ουσιαστικής συµφωνίας, η οποία θα 

έθετε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της κλιµατι-

κής αλλαγής σε ένα ανώτερο επίπεδο προστασίας 

προβληµατίζει περιβαλλοντικές οργανώσεις και επι-

στήµονες για την εξέλιξη του φαινοµένου. Ωστόσο 

στην κοινή γνώµη δεν έχει περάσει αυτή η ανησυχία, 

πιθανότατα γιατί οι συνέπειες δεν µας απειλούν 

άµεσα, σε κοντινό χρονικό ορίζοντα, ενώ έχει ανακύ-

ψει και το πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης, το ο-

ποίο χρήζει άµεσης επίλυσης. Ωστόσο οι δυσοίωνες 

προβλέψεις των επιστηµόνων για άνοδο της θερµο-

κρασίας της γης µέχρι και έξι µονάδες έως το 2100 

θα έπρεπε να προκαλούν σοβαρή ανησυχία για το 

µέλλον του πλανήτη τόσο στους ηγέτες του κόσµου 

όσο και στην κοινή γνώµη, η οποία πρέπει να πιέσει 

περισσότερο για την λήψη δραστικότερων µέτρων. 

∆εν είναι µόνο οι επαπειλούµενες φυσικές καταστρο-

φές (ανοµβρία, λειψυδρία, πληµµύρες κ.λπ.) που 

πρέπει να µας προβληµατίζουν, αλλά και οι οικονοµι-

κές και κοινωνικές προεκτάσεις που θα επιφέρει το 

φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής και οι οποίες δεν 

είναι ακόµη ευρέως γνωστές. Η καταστροφή µιας 

περιοχής λόγω πληµµύρας ή λόγω µακράς περιόδου 

ξηρασίας θα προκαλέσει την εξαθλίωση του πληθυ-

σµού, ο οποίος θα µετακινηθεί αλλού αναζητώντας 

γη και φυσικούς πόρους. Ουσιαστικά θα δηµιουργη-

θεί µια νέα γενιά µεταναστών, οι «περιβαλλοντικοί 

µετανάστες». Το νέο αυτό κύµα µεταναστών που θα 

αναγκαστεί να µετακινηθεί λόγω των κλιµατικών αλ-

λαγών θα προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα, ανά-

λογα µε τα κύµατα των οικονοµικών µεταναστών ή 

των πολιτικών προσφύγων. Σύµφωνα µε το βρετανικό 

έντυπο «Guardian»,  ο Ο.Η.Ε  έχει στα χέρια του απόρ-

ρητη ανάλυση, η οποία επισηµαίνει ότι η µέση θερµο-

κρασία της γης θα αυξηθεί τουλάχιστον 3 βαθµούς 

Κελσίου, ακόµη και αν τα κράτη τηρήσουν τις υπάρ-

χουσες υποσχέσεις τους για περικοπές εκποµπών 

αερίων,. Η αύξηση αυτή θα έχει ως τραγική συνέπεια 

τον ξεριζωµό 170 εκατοµµυρίων ανθρώπων που 

ζουν σε παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και τον 

άµεσο κίνδυνο θανάτου από λιµοκτονία για άλλα 550 

εκατοµµύρια. Επίσης, πολύ χειρότερη αλλά και αρ-

κετά πιθανή εξέλιξη είναι και η πρόκληση εντάσεων 

ανάµεσα στα κράτη στην προσπάθεια εξασφάλισης 

φυσικών πόρων (π.χ. νερό) ή νέων βιώσιµων εδα-

φών. 

  6. 6. 6. 6. ΕπίλογοςΕπίλογοςΕπίλογοςΕπίλογος    

Σίγουρα στην Κοπεγχάγη χάθηκε µια µεγάλη ευκαι-

ρία ανασυγκρότησης της πολιτικής των Ηνωµένων 

Εθνών για την καλύτερη αντιµετώπιση του φαινοµέ-

νου της κλιµατικής αλλαγής. Οι ηγέτες του κόσµου 

έβαλαν σε δεύτερη µοίρα το µέλλον του πλανήτη, 

αδιαφορώντας ουσιαστικά για την εξέλιξη του φαι-

νοµένου, αγνοώντας τις επισηµάνσεις των επιστηµό-

νων και τις εκκλήσεις των περιβαλλοντικών οργανώ-

σεων. Η αρχή της αειφορίας ξεχάστηκε στα συγ-

γράµµατα του περιβαλλοντικού δικαίου και δεν µε-

ταφέρθηκε σε πρακτικό επίπεδο στην Κοπεγχάγη 

µε µια συµφωνία, που θα έδινε νέες ελπίδες στην 

προσπάθεια διάσωσης του πλανήτη. Οι επόµενες 

γενιές κινδυνεύουν να µην γνωρίσουν τον κόσµο, 

όπως τον γνωρίσαµε εµείς. Αν το µεγαλύτερο µέρος 

της κοινής γνώµης συνειδητοποιήσει το εύρος και 

την αµεσότητα του κινδύνου αυτού εγκαίρως, τότε 

θα µπορέσει να ασκηθεί πίεση στους ηγέτες του 

κόσµου για να λάβουν δραστικότερα µέτρα. Μέχρι 

στιγµής το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής προ-

βάλλεται και συζητείται περισσότερο στα πλαίσια 

της «µόδας» της οικολογίας, χωρίς να συνδέεται 

άµεσα µε αιτίες και λύσεις. Η κοινή γνώµη αντιµε-

τωπίζει το φαινόµενο όπως αντιµετωπίζει π.χ. την 

προσπάθεια διάσωσης της χελώνας carreta-carreta, 

µε θετική οικολογική συνείδηση και ενδιαφέρον 

αλλά χωρίς ουσιαστική δράση. Μια φυσική κατα-

στροφή εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής, η οποία 

ίσως αφύπνιζε την κοινή γνώµη δεν είναι ακόµη 

άµεσα ορατή. Όταν ωστόσο συµβεί, ίσως είναι αργά 

για να κατανοήσουν άπαντες ότι το πρόβληµα δεν 

είναι µόνο οικολογικό αλλά κυρίως οικονοµικό, κοι-

νωνικό και πολιτικό. Το επόµενο ραντεβού για την 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής είναι πλέον 

τον Νοέµβριο του 2010 στο Μεξικό, στην ετήσια 

∆ιάσκεψη του Ο.Η.Ε. Τι µπορεί να αλλάξει σε τόσο 

σύντοµο χρονικό διάστηµα; To πιθανότερο τίποτα, 

αφού δεν προκύπτει από πουθενά αισιοδοξία για 

µια διαφορετική εξέλιξη από αυτή της Κοπεγχάγης. 

 

Γιάννης Τσούκας 

L.LM., ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Κ∆ΕΟ∆ 

ε ν  ο λ ί γ ο ι ςε ν  ο λ ί γ ο ι ςε ν  ο λ ί γ ο ι ς    
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● ● ● ● ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----14/09, GENC,14/09, GENC,14/09, GENC,14/09, GENC,    04.02.2010, 04.02.2010, 04.02.2010, 04.02.2010, αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

Συµφωνία συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας – Απόφαση 

1/80 του Συµβουλίου Συνδέσεως – Άρθρο 6, παρά-

γραφος 1 – Έννοια του όρου “εργαζόµενος” – 

Άσκηση ολιγόωρης µισθωτής δραστηριότητας – 

Προϋπόθεση της απώλειας των κεκτηµένων δικαι-

ωµάτων 

* * ** * ** * ** * *    

● ● ● ● ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----405/08,  Holst405/08,  Holst405/08,  Holst405/08,  Holst, , , , 11.02.2010, 11.02.2010, 11.02.2010, 11.02.2010, αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

Κοινωνική πολιτική − Ενηµέρωση των εργαζοµένων 

και διαβούλευση µε αυτούς − Οδηγία 2002/14/ΕΚ 

− Μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο µε 

νόµο και µε συλλογική σύµβαση − Συνέπειες της 

συλλογικής συµβάσεως ως προς εργαζόµενο που 

δεν είναι µέλος της έχουσας υπογράψει την εν λό-

γω σύµβαση συνδικαλιστικής οργανώσεως − Προ-

στασία των εκπροσώπων των εργαζοµένων − Απαί-

τηση υψηλότερου επιπέδου προστασίας από από-

λυση − ∆εν υφίσταται  

* * ** * ** * ** * * 

● ● ● ● ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----88/09, Graphic Procédé88/09, Graphic Procédé88/09, Graphic Procédé88/09, Graphic Procédé, , , , 11.02.2010, 11.02.2010, 11.02.2010, 11.02.2010, 

αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

Φορολογία – Έκτη οδηγία ΦΠΑ – ∆ραστηριότητα 

αναπαραγωγής εγγράφων – Έννοια των όρων 

«παράδοση αγαθών» και «παροχή υπηρεσιών» – 

Κριτήρια διακρίσεως  

* * ** * ** * ** * * 

●●●● ∆ΕΕ  ∆ΕΕ  ∆ΕΕ  ∆ΕΕ CCCC----480/08, Maria Teixeira480/08, Maria Teixeira480/08, Maria Teixeira480/08, Maria Teixeira, , , , 23.02.2010, 23.02.2010, 23.02.2010, 23.02.2010, α-α-α-α-

δηµ.δηµ.δηµ.δηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων – ∆ικαίωµα 

διαµονής – Υπήκοος κράτους µέλους που απασχο-

λήθηκε σε άλλο κράτος µέλος, στο οποίο παρέµεινε 

µετά την παύση της επαγγελµατικής του δραστη-

ριότητας – Έλλειψη ιδίων µέσων διαβιώσεως – 

Κανονισµός (ΕΟΚ) 1612/68 – Άρθρο 12 – Οδηγία 

2004/38/EΚ  

* * ** * ** * ** * * 

    

● ● ● ● ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----310/08, Nimco Hassan Ibrahim310/08, Nimco Hassan Ibrahim310/08, Nimco Hassan Ibrahim310/08, Nimco Hassan Ibrahim, , , , 

23.02.2010, 23.02.2010, 23.02.2010, 23.02.2010, αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων – ∆ικαίωµα 

διαµονής υπηκόου τρίτου κράτους, ο οποίος είναι 

σύζυγος υπηκόου κράτους µέλους, και των τέκνων 

τους, τα οποία είναι υπήκοοι κράτους µέλους – 

Παύση της µισθωτής δραστηριότητας του υπηκόου 

κράτους µέλους και, εν συνεχεία, αναχώρησή του 

από το κράτος µέλος υποδοχής – Εγγραφή των 

τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυµα – Κανονισµός 

(ΕΟΚ) 1612/68 – Άρθρο 12 – Οδηγία 2004/38/

ΕΚ  

* * ** * ** * ** * * 

● ● ● ● ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----408/08 P, 408/08 P, 408/08 P, 408/08 P, Lancôme parfums et beauté & Lancôme parfums et beauté & Lancôme parfums et beauté & Lancôme parfums et beauté & 

Cie SNC / Cie SNC / Cie SNC / Cie SNC / Γραφείο Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Γραφείο Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Γραφείο Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Γραφείο Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της 

Εσωτερικής Αγοράς  (ΓΕΕΑ), Εσωτερικής Αγοράς  (ΓΕΕΑ), Εσωτερικής Αγοράς  (ΓΕΕΑ), Εσωτερικής Αγοράς  (ΓΕΕΑ), 25.02.2010, 25.02.2010, 25.02.2010, 25.02.2010, αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

Αίτηση αναιρέσεως – Κοινοτικό σήµα – Κανονι-

σµός (ΕΚ) 40/94 – Άρθρα 55, παράγραφος 1, 

στοιχείο α΄, και 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄ – 

Έννοµο συµφέρον για την υποβολή αιτήσεως περί 

κηρύξεως της ακυρότητας σήµατος βάσει απόλυ-

του λόγου ακυρότητας – ∆ικηγορικό γραφείο – 

Περιγραφικός χαρακτήρας λεκτικού σήµατος απο-

τελούµενου από περιγραφικά στοιχεία  

* * ** * ** * ** * * 

● ● ● ● ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----386/08, Firma Brita GmbH386/08, Firma Brita GmbH386/08, Firma Brita GmbH386/08, Firma Brita GmbH, , , , 25.02.2010, 25.02.2010, 25.02.2010, 25.02.2010, 

αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

Συµφωνία Συνδέσεως ΕΚ-Ισραήλ – Εδαφικό πεδίο 

εφαρµογής – Συµφωνία Συνδέσεως ΕΚ-ΟΑΠ – 

Άρνηση εφαρµογής του προτιµησιακού δασµολογι-

κού καθεστώτος που αναγνωρίζεται υπέρ των προ-

ϊόντων καταγωγής Ισραήλ και των προϊόντων κατα-

γωγής ∆υτικής Όχθης – Αµφιβολίες ως προς την 

καταγωγή των προϊόντων – Εγκεκριµένος εξαγωγέ-

ας – Σύµβαση της Βιέννης περί του δικαίου των 

Συνθηκών – Αρχή ότι οι συνθήκες δεσµεύουν µό-

νον τα συµβαλλόµενα µέρη  

* * ** * ** * ** * * 

ε ν  ο λ ί γ ο ι ςε ν  ο λ ί γ ο ι ςε ν  ο λ ί γ ο ι ς    

 ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
(Φεβρουάριος (Φεβρουάριος (Φεβρουάριος (Φεβρουάριος 2010)2010)2010)2010)    
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ε ν  ο λ ί γ ο ι ςε ν  ο λ ί γ ο ι ςε ν  ο λ ί γ ο ι ς    

 ● ● ● ● ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----381/08, Car Trim GmbH381/08, Car Trim GmbH381/08, Car Trim GmbH381/08, Car Trim GmbH, , , , 25.02.2010, 25.02.2010, 25.02.2010, 25.02.2010, 

αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

∆ιεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εµπορικές 

υποθέσεις – Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 – Άρθρο 5, 

σηµείο 1, στοιχείο β΄ – ∆ιεθνής δικαιοδοσία επί 

διαφορών εκ συµβάσεως – Καθορισµός του τόπου 

εκπληρώσεως της παροχής – Κριτήρια διακρίσεως 

µεταξύ “πωλήσεως εµπορευµάτων” και “παροχής 

υπηρεσιών”     

* * ** * ** * ** * * 

● ● ● ● ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----337/08, X Holding BV,337/08, X Holding BV,337/08, X Holding BV,337/08, X Holding BV,    25.02.2010, 25.02.2010, 25.02.2010, 25.02.2010, α-α-α-α-

δηµ.δηµ.δηµ.δηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

Άρθρα 43 ΕΚ και 48 ΕΚ – Φορολογική νοµοθεσία 

– Φόρος εταιριών – Ενιαία φορολογική µονάδα 

αποτελούµενη από ηµεδαπή µητρική εταιρία και 

µία ή περισσότερες ηµεδαπές θυγατρικές της – 

Φορολόγηση της µητρικής εταιρίας για τα κέρδη – 

Αποκλείονται οι αλλοδαπές θυγατρικές  

* * ** * ** * ** * * 

● ● ● ● ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ ∆ΕΕ CCCC----172/08,  Pontina Ambiente Srl172/08,  Pontina Ambiente Srl172/08,  Pontina Ambiente Srl172/08,  Pontina Ambiente Srl, , , , 

25.02.2010, 25.02.2010, 25.02.2010, 25.02.2010, αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

Περιβάλλον – Οδηγία 1999/31/ΕΚ – Άρθρο 10 – 

Ειδικό τέλος επί της αποθέσεως των στερεών απο-

βλήτων – Υπαγωγή του φορέα εκµετάλλευσης χώ-

ρου υγειονοµικής ταφής στο τέλος αυτό – Λειτουρ-

γικές δαπάνες χώρου υγειονοµικής ταφής – Οδηγί-

α 2000/35/ΕΚ – Τόκοι υπερηµερίας 

* * ** * ** * ** * * 

● ● ● ● Γε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ ΤΓε∆ΕΕ Τ----344/07, 344/07, 344/07, 344/07, O2 (Germany) GmbHO2 (Germany) GmbHO2 (Germany) GmbHO2 (Germany) GmbH    &&&&    Co. Co. Co. Co. 

OHG / OHG / OHG / OHG / Γραφείο Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Γραφείο Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Γραφείο Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Γραφείο Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της 

Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), 10.02.2010, 10.02.2010, 10.02.2010, 10.02.2010, αδηµ.αδηµ.αδηµ.αδηµ.    

Λέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιάΛέξεις κλειδιά    

Κοινοτικό σήµα – Αίτηση καταχωρίσεως του κοινο-

τικού λεκτικού σήµατος Homezone – Απόλυτοι 

λόγοι απαραδέκτου – ∆ιακριτικός χαρακτήρας – 

Περιγραφικός χαρακτήρας – Άρθρο 7, παράγρα-

φος 1, στοιχεία β΄ και γ΄, του κανονισµού (ΕΚ) 

40/94 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β΄ 

και γ΄, του κανονισµού (ΕΚ) 207/2009]  
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ NEWSLETTER NEWSLETTER NEWSLETTER NEWSLETTER ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ    

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ     

 

Ικάρων 1, 55102 Καλαµαριά - Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310-486900 FAX: 2310-476366 

http://www.cieel.gr   e-mail: kdeod@cieel.gr 

 

Πρόεδρος ∆.Σ.: Καθηγητής Β. Σκουρής 

∆ιεθύντρια: Καθηγήτρια Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου 

Γραµµατέας: ∆ρ Γ. Τράντας 
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ε ν  ο λ ί γ ο ι ςε ν  ο λ ί γ ο ι ςε ν  ο λ ί γ ο ι ς    

 

Το Κ∆ΕΟ∆ διοργάνωσε, σε συνεργασία µε το Ελεγκτι-

κό Συνέδριο, εκδήλωση στις 19 Φεβρουαρίου για τα 

δέκα χρόνια του προσυµβατικού ελέγχου των δηµο-

σίων συµβάσεων στο αµφιθέατρο του «Μεγάρου 

∆ιοικητού Θεόδωρου Β. Καρατζά». Την έναρξη των 

εργασιών χαιρέτισαν ο πρόεδρος του Ελ. Συνεδρίου 

κ. Κούρτης και η διευθύντρια του Κ∆ΕΟ∆ κ. Κουτού-

πα – Ρεγκάκου, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Αντι-

πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας κ. Με-

νουδάκος. 

Στην εισήγησή του µε θέµα «Ο προσυµβατικός 

έλεγχος νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο – 

10 χρόνια λειτουργίας – Προβλήµατα – Προοπτικές» 

ο κ. Καραβοκύρης, Αντιπρόεδρος του Ελ. Συνεδρίου, 

ανέλυσε το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο των 

δηµοσίων συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας 

από το Ελ. Συνέδριο, τονίζοντας ότι συνιστά ένα ση-

µαντικό βήµα για την ενίσχυση της διαφάνειας, ενώ 

επισήµανε ότι ο ρόλος του Ελ. Συνεδρίου συµβάλλει 

αποφασιστικά στην εξοικονόµηση του δηµόσιου 

χρήµατος και την ενίσχυση της αµοιβαίας εµπιστο-

σύνης µεταξύ κράτους και πολιτών.  

O κ. Μηλιώνης, Σύµβουλος του Ελ. Συνεδρίου, ανα-

φέρθηκε στo «ανταγωνισµό» µεταξύ του Ελ. Συνεδρί-

ου, που ασκεί τον προσυµβατικό έλεγχο των δηµοσί-

ων συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας και του 

Συµβουλίου της Επικρατείας. Ανέλυσε την σχετική 

νοµολογία του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, τονί-

ζοντας ότι ο προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας του 

Ελ. Συνεδρίου δεν υποκαθιστά σε καµία περίπτωση 

τον δικαστικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατεί-

ας και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέµα σύγκρουσης 

αρµοδιοτήτων των δύο δικαστηρίων.  

Η εισήγηση του κ. Κάρκαλη, Αντεπιτρόπου Επικρα-

τείας στο Ελ. Συνέδριο έθιξε τα εξής ερωτήµατα: α) 

εάν το VI Τµήµα του Ελ. Συνεδρίου, καθώς και τα 

αρµόδια Κλιµάκια, πληρούν τις προϋποθέσεις που 

θέτει το άρθρο 6 της ΕΣ∆Α, ώστε να εµπίπτουν στην 

έννοια του δικαστηρίου και β) εάν οι δικαστές έχουν 

το δικαίωµα ή την υποχρέωση να εφαρµόσουν την 

ΕΣ∆Α κατά τον προσυµβατικό έλεγχο των δηµόσιων 

συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας. 

Η διαφάνεια στις δηµόσιες συµβάσεις που συνεπά-

γεται την επαρκή δηµοσιότητα και την σαφήνεια 

στην διατύπωση των όρων, συνεπάγεται την ανάπτυ-

ξη ενός πραγµατικού ανταγωνισµού στις δηµόσιες 

συµβάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, την διαδικασία του 

ελέγχου των διακηρύξεων από το Ελ. Συνέδριο ανέ-

πτυξε αναλυτικά και εµπεριστατωµένα η κ. Κουλου-

µπίνη, Σύµβουλος του Ελ. Συνεδρίου. Η φύση της 

διακήρυξης είναι κανονιστική και, όπως ειπώθηκε, 

το ελάχιστο περιεχόµενό της πρέπει να  προσδιορίζε- 

 ται µε σαφήνεια και να περιέχει τα εξής: τις υπο-

χρεώσεις και τα δικαιώµατα του αναδόχου, την ποσό-

τητα / αξία της σύµβασης, τις τεχνικές προδιαγρα-

φές, την διάρκεια της σύµβασης και το διακριτό του 

σταδίου αξιολόγησης από το στάδιο ποιοτικής επιλο-

γής των υποψηφίων. Ωστόσο, ο έλεγχος νοµιµότητας 

που διενεργεί το Ελ. Συνέδριο περιέχει κάποια στοιχεί-

α ουσιαστικής κρίσης χωρίς, όµως, να επεκτείνεται 

σε τεχνικής φύσης ζητήµατα. Σε κάθε περίπτωση, την 

αναγκαιότητα του προσυµβατικού ελέγχου επιτάσσει 

η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος. 

Στην συνέχεια, ο κ. Ταµαµίδης, Εισηγητής του Ελ. Συ-

νεδρίου ανέπτυξε την νοµολογία του ∆ΕΕ και των εθνι-

κών δικαστηρίων σχετικά µε το θέµα της δάνειας 

εµπειρίας στις δηµόσιες συµβάσεις. Συγκεκριµένα, 

αναφέρθηκε στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/

ΕΚ που ρυθµίζουν την επίκληση των ικανοτήτων τρί-

των φορέων, καθώς και στην µέχρι σήµερα σχετική 

νοµολογία του ∆ΕΕ (C-389/92, C-5/97, C-176/98, C-

399/98). Παρατέθηκε, επίσης, η πρόσφατη νοµολογί-

α του Συµβουλίου Επικρατείας (ΕΑ ΣτΕ 1066/2009, 

896/2009 και 968/2008), ενώ έγινε αναφορά και 

σε πράξεις του Ελ. Συνεδρίου που αντιµετώπισαν το 

ζήτηµα της δάνειας εµπειρίας (4/2008, 72/2007 και 

233/2007). 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την εισήγηση της κ. 

Μαραγκού, Συµβούλου του Ελ. Συνεδρίου, µε θέµα τις 

προγραµµατικές συµβάσεις, οι οποίες ρυθµίζονται 

από το άρθρο 225 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτή-

των, έχουν ως σκοπό την µελέτη και εκτέλεση έργων 

και προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής και 

συνάπτονται από τους τοπικούς φορείς µε το ∆ηµόσιο 

ή µεταξύ τους. Ο στόχος των συµβάσεων αυτών είναι 

η εξοικονόµηση πόρων, ενώ, όπως τονίστηκε, δεν 

πρέπει να λειτουργούν ως χρηµατοδοτικός µηχανι-

σµός, ούτε ως εργαλείο για την µεταφορά πιστώσεων 

ή για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας και την επίλυ-

ση της ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, οι προγραµµατι-

κές συµβάσεις δεν µπορούν να λειτουργούν ως µηχα-

νισµός για την καταστρατήγηση των διατάξεων σχετι-

κά µε την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων.  

Τόσο οι εισηγήσεις όσο και οι παρεµβάσεις από νοµι-

κούς που παρακολούθησαν την εκδήλωση συνέβαλαν 

στην εµβάθυνση των ζητηµάτων που έχουν ανακύψει 

κατά τον προσυµβατικό έλεγχο των δηµοσίων συµβά-

σεων από το Ελ. Συνέδριο. 

Ειρήνη Τσόλη 

DEA, Master  professionnel, ∆ικηγόρος,  

Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆, Στέλεχος ΜοΠα∆ιΣ  

Ηµερίδα µε θέµα: ∆έκα χρόνια προσυµβατικός έλεγχος δηµοσίων συµβάσεωνΗµερίδα µε θέµα: ∆έκα χρόνια προσυµβατικός έλεγχος δηµοσίων συµβάσεωνΗµερίδα µε θέµα: ∆έκα χρόνια προσυµβατικός έλεγχος δηµοσίων συµβάσεωνΗµερίδα µε θέµα: ∆έκα χρόνια προσυµβατικός έλεγχος δηµοσίων συµβάσεων    
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ε ν  ο λ ί γ ο ι ςε ν  ο λ ί γ ο ι ςε ν  ο λ ί γ ο ι ς    

 

Η ΜοΠα∆ιΣ διοργάνωσε στην Αθήνα, την Παρασκευή 

19 Φεβρουαρίου 2010, επιστηµονική εκδήλωση µε 

θέµα: «Πρακτικά ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων». 

Χαιρετισµό απηύθηναν ο Γενικός Γραµµατέας Εµπο-

ρίου κ. Κοµνηνός και ο Γραµµατέας του Κ∆ΕΟ∆, κ. 

Τράντας.  

Πρώτη οµιλήτρια της πρώτης συνεδρίασης ήταν η 

κα Τσόλη, Επιστηµονική Συνεργάτις της ΜοΠα∆ιΣ, η 

οποία αναφέρθηκε στους λόγους αποκλεισµού στις 

δηµόσιες συµβάσεις.  Ακολούθησε η εισήγηση του κ. 

Χάχαλη, Επιστηµονικού Συνεργάτη της ΜοΠα∆ιΣ, µε 

θέµα την κατάτµηση δηµοσίων συµβάσεων. Την 

σκυτάλη πήρε η κα Βερβενιώτη, Επιστηµονική Συ-

νεργάτις της ΜοΠα∆ιΣ στην Αθήνα, η οποία ανέπτυ-

ξε τους λόγους µαταίωσης των διαγωνισµών.  

Τελευταίος εισηγητής της πρώτης συνεδρίασης υ-

πήρξε ο κος Παναγόπουλος µε το επίκαιρο θέµα των 

η λ ε κ τ ρ ο ν ι κώ ν  δ ηµ ο σ ίω ν  σ υ µ β άσ εων 

(eProcurement).  

Στην δεύτερη συνεδρίαση πρώτη πήρε τον λόγο η κα 

Αδαµαντίδου, η οποία αναφέρθηκε στην έννοια και 

πρακτική εφαρµογή των γενικών αρχών του κοινοτι-

κού δικαίου στις δηµόσιες συµβάσεις. Στην συνέχεια 

η κα Σκουρή, Επιστηµονική Συνεργάτις της ΜοΠα∆ιΣ 

στην Αθήνα, ανέπτυξε το ζήτηµα της απευθείας ανά-

θεσης µιας δηµόσιας σύµβασης.  

Η εισήγηση της κας Αλαγιαλόγλου, Επιστηµονικής 

Συνεργάτιδος της ΜοΠα∆ιΣ, είχε ως τίτλο: 

«Περιβαλλοντικές παράµετροι κατά την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων».  

Η εισηγήτρια µεταξύ άλλων τόνισε, ότι η νέα τάση  

στην αγορά των δηµοσίων συµβάσεων επιτάσσει οι 

δηµόσιοι φορείς να προσαρµόζουν την διαδικασία 

σύναψης της σύµβασης σε οικολογικά πρότυπα, 

σεβόµενοι την διατήρηση ενός υγιούς ανταγωνισµού 

στην αγορά. Η κα Βεζυρτζή, Επιστηµονική Συνεργά-

τις της ΜοΠα∆ιΣ, αναφέρθηκε στους εναλλακτικούς 

τρόπους επίλυσης διαφορών από δηµόσιες συµβά-

σεις, µια δυνατότητα που προβλέπει η νέα δικονοµι-

κή Οδηγία 2007/66/ΕΚ.  

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης συνεδρίασης 

ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε συ-

ντονίστρια την κα Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια 

Νοµικής ΑΠΘ και ∆ιευθύντρια του Κ∆ΕΟ∆. 

Ο Αντεπίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδρι-

ο, κ. Κάρκαλης, αναφέρθηκε στα πορίσµατα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον προσυµβατικό έλεγχο 

συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας. Παράλληλα 

ανέλυσε λεπτοµερώς όλα τα στάδια και τις ιδιαιτε-

ρότητες  του προσυµβατικού ελέγχου νοµιµότητας.  

Τέλος, ο Γραµµατέας του Κ∆ΕΟ∆, κ. Τράντας τόνισε 

ότι δεν τίθεται θέµα σύγκρουσης αρµοδιοτήτων µε-

ταξύ του προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και του ΣτΕ.   

Η ηµερίδα είχε ιδιαίτερα µεγάλη συµµετοχή και η 

συζήτηση που ακολούθησε µετά τις εισηγήσεις απο-

σαφήνισε πολλά από τα ερωτήµατα των συµµετεχό-

ντων.  

Χαράλαµπος Χάχαλης 

L.LM., ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Κ∆ΕΟ∆,  

Στέλεχος ΜοΠα∆ιΣ  

Ηµερίδα µε θέµα: Πρακτικά ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων Ηµερίδα µε θέµα: Πρακτικά ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων Ηµερίδα µε θέµα: Πρακτικά ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων Ηµερίδα µε θέµα: Πρακτικά ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων     

Έναρξη  του προγράµµατος διδυµοποίησης Έναρξη  του προγράµµατος διδυµοποίησης Έναρξη  του προγράµµατος διδυµοποίησης Έναρξη  του προγράµµατος διδυµοποίησης HR/2007/IB/FI/03TL HR/2007/IB/FI/03TL HR/2007/IB/FI/03TL HR/2007/IB/FI/03TL µεταξύ Ελλάδας και µεταξύ Ελλάδας και µεταξύ Ελλάδας και µεταξύ Ελλάδας και 
Κροατίας για τις Σ∆ΙΤ Κροατίας για τις Σ∆ΙΤ Κροατίας για τις Σ∆ΙΤ Κροατίας για τις Σ∆ΙΤ     

Την 12.02.2010 πραγµατοποιήθηκε στο Ζάγκρεµπ 

της Κροατίας η τελετή έναρξης του προγράµµατος 

διδυµοποίησης HR/2007/IB/FI/03TL, που αφορά 

στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Κροα-

τικής Υπηρεσίας Συµπράξεων ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού 

Τοµέα (Σ∆ΙΤ) κατά την εφαρµογή της νέας νοµοθεσί-

ας στον τοµέα αυτό. Το πρόγραµµα εκτελείται από 

το Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆) σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµ-

µατεία Σ∆ΙΤ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας και θα διαρκέσει ως τον 

Ιούνιο του 2010. Την ελληνική διοίκηση εκπροσώπη-

σε ο κ. Νικόλαος Μαντζούφας, Ειδικός Γραµµατέας 

Σ∆ΙΤ και επικεφαλής του προγράµµατος (project 

leader) από ελληνικής πλευράς.  

 

Στην φωτογραφία εµφανίζονται από αριστερά προς τα 

δεξιά ο κ. Ν. Μαντζούφας, ο κ. P. Berizzi (εκπρόσωπος 

της Αντιπροσωπείας της Ευρ. Επιτροπής στην Κροατία, 

αρµόδιος για τα προγράµµατα διδυµοποίησης) και ο κ. 

K. Vrana, επικεφαλής της Κροατικής Υπηρεσίας Σ∆ΙΤ και 

project leader από κροατικής πλευράς. 
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∆ηµόσ ι ε ς  Σ υ µβάσ ε ι ς  ∆ η µόσ ι ε ς  Σ υ µβάσ ε ι ς  ∆ η µόσ ι ε ς  Σ υ µβάσ ε ι ς  ∆ η µόσ ι ε ς  Σ υ µβάσ ε ι ς  ----         
Κ ρα τ ι κ έ ς  Ε ν ι σ χ ύσ ε ι ςΚρα τ ι κ έ ς  Ε ν ι σ χ ύσ ε ι ςΚρα τ ι κ έ ς  Ε ν ι σ χ ύσ ε ι ςΚρα τ ι κ έ ς  Ε ν ι σ χ ύσ ε ι ς     

                                                                             αγορά αγορά αγορά αγορά    

 

 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 
2/2009 2/2009 2/2009 2/2009 και 3/2009 3/2009 3/2009 3/2009 της 
νοµικής επιθεώρησης 
∆ηΣΚΕ & αγορά, µε 
πλούσια ύλη σε θεµατικές 
του δηµόσιου οικονοµικού 
δικαίου.  

Η ∆ηΣΚΕ & αγορά 
κυκλοφορεί πλέον και σε 
ηλεκτρονική µορφή στην 
διεύθυνση:  http://
www.diske.gr/  

 

ε λ λ η ν ι κ ή  ε π ι θ εώρηση  ε λ λ η ν ι κ ή  ε π ι θ εώρηση  ε λ λ η ν ι κ ή  ε π ι θ εώρηση  ε λ λ η ν ι κ ή  ε π ι θ εώρηση      
ε υ ρωπα ϊ κ ο ύ  δ ι κα ί ο υε υρωπα ϊ κ ο ύ  δ ι κα ί ο υε υρωπα ϊ κ ο ύ  δ ι κα ί ο υε υρωπα ϊ κ ο ύ  δ ι κα ί ο υ     

 

revue revue revue revue helléniquehelléniquehelléniquehellénique de droit  de droit  de droit  de droit européeneuropéeneuropéeneuropéen        

 

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 
ι δ ί ω ς  σ ε  θ έ µ α τ α 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
π ρ ο σ τ α σ ί α ς  τ ω ν 
δ ι κ α ι ω µ ά τ ω ν  τ ο υ 
ανθρώπου,  διεθνούς 
οικονοµικού δικαίου, 
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).  


