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Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
Σύγχρονα Ζητήματα στον Ευρωπαϊκό Χώρο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 15 & 16 Φεβρουαρίου 

2018 το διήμερο συνέδριο με τίτλο «Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου – Σύγχρο-

να Ζητήματα στον Ευρωπαϊκό Χώρο», στο πλαίσιο της δράσης 'Training for a European 

Area of Justice' του προγράμματος JUSTICE που διαχειρίζεται το ΚΔΕΟΔ. Το συνέδριο 

διαρθρώθηκε σε πέντε θεματικές ενότητες και αποσκοπούσε στη διερεύνηση σύγχρο-

νων ζητημάτων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και την 

ανάδειξη νέων πολιτικών και νομικών προβληματισμών. Την οργάνωση του συνεδρίου 

ανέλαβε το Γραφείο Προγραμμάτων του ΚΔΕΟΔ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Frederick της Κύπρου και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Οι τρεις πρώτες θεματικές παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη ημέρα που οι εργασίες του 

συνεδρίου, τις οποίες χαιρέτησαν η Γραμματέας του ΚΔΕΟΔ, καθηγήτρια Χριστίνα 

Δεληγιάννη-Δημητράκου και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ευστάθιος 

Κουτσοχήνας, έλαβαν χώρα στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Τράπεζας 

Πειραιώς.

Η πρώτη συνεδρία ήταν μεσημβρινή και υπό 

την προεδρία του αναπληρωτή καθηγητή 

στο ΠΑΜΑΚ κ. Δημητρίου Σκιαδά, οι κ.κ. Σ. 

Κοφίνης, Πρωτοδίκης και εντεταλμένος δι-

δασκαλίας στο ΑΠΘ, Μ. Μουρμουρή, ανα-

πληρώτρια Προϊσταμένη Περιφερειακού 

Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, και Μ. Πα-

πακωνσταντής, δικηγόρος και ειδικός συ-

νεργάτης του αναπληρωτή υπουργού Εσω-

τερικών, παρουσίασαν εισηγήσεις για τα δι-

καιώματα των μεταναστών, των προσφύ-

γων και των αιτούντων άσυλο, με αναλύσεις 

για την έννοια της 'ασφαλούς τρίτης χώρας', 

το έργο και τη λειτουργία της υπηρεσίας 

ασύλου και τον αποκλεισμό από διεθνή προ-

στασία.

Σ
Υ
Ν

Ε
Δ
Ρ
Ο

Σ
υ
νέ

δ
ρ
ιο

JUSTICE



Σ
ύ
γ
χ
ρ
ο
να

 Ζ
η
τή

μ
α
τα

 σ
το

ν 
Ε
υ
ρ
ω

π
α
ϊκ

ό
 Χ

ώ
ρ
ο

Σ
υ
νέ

δ
ρ
ιο Από τις επόμενες δύο απογευματινές συνεδρίες της πρώτης ημέρας, με προεδρεύο-

ντες την καθηγήτρια στο ΑΠΘ κ. Λίνα Παπαδοπούλου και τον ομότιμο καθηγητή κ. 

Ιωάννη Κουκιάδη αντίστοιχα, η πρώτη αφιερωμένη στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιω-

μάτων της ΕΕ, για τον οποίο μίλησαν οι κ.κ. Β. Καραγκούνη, λέκτορας στο Πανεπι-

στήμιο Frederick της Κύπρου, Α. Πασχαλίδης, πρώην δικαστής Ανωτάτου Δικαστη-

ρίου Κύπρου και διδάσκων Πανεπιστημίου Frederic, και Ε.Φωτιάδου, επιστημονική 

συνεργάτις ΚΔΕΟΔ. Η δεύτερη αφορούσε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, διαφο-

ρές πτυχές του οποίου προσέγγισαν οι κ.κ. Π. Στάγκος, καθηγητής στο ΑΠΘ, Régis 

Brillat, Εκτελεστικός Γραμματέας του Χάρτη στο Συμβούλιο της Ευρώπη  και Fabiana 

Perini από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής. 

Τη δεύτερη ημέρα οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίστηκαν στο αμφιθέατρο 'Δημή-

τριος Ευρυγένης' του ΚΔΕΟΔ. Η θεματική της πρώτης συνεδρίας, στην οποία προή-

δρευσε η καθηγήτρια του ΠΑΜΑΚ κ. Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, αφορούσε 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα σχετικά ζητήματα ανέλυσαν οι 

κ.κ. Ξ. Ξενής, δικαστής στο επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας/Αμμοχώστου και Γ. 

Χριστοφορίδης, διδάσκων Πανεπιστημίου Frederick. Οι ομιλητές της τελευταίας συ-

νεδρίας, κ.κ. Σ. Σταύρου, Προϊστάμενος του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμ-

ματέα για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες του Συμβουλίου της Ευρώπης, Κ. 

Τσιτσελίκης, καθηγητής στο ΠΑΜΑΚ και Α. Γιαννακούλα, συνεργάτις της Νομικής 

Σχολής ΑΠΘ, εξέθεσαν, υπό την προεδρία 

της καθηγήτριας στο ΠΑΜΑΚ κ. Δέσποινας 

Αναγνωστοπούλου, τις απόψεις τους για  

θέματα ρατσισμού, ρητορικής μίσους και 

εγκλημάτων μίσους. 

Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθη-

σαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότη-

τας της Ελλάδας και της Κύπρου, εκπρόσω-

ποι εθνικών φορέων, διεθνών και ευρωπαϊ-

κών οργανισμών, επαγγελματικών ενώ-

σεων, δικαστικοί, δικηγόροι, νέοι επιστή-

μονες και φοιτητές. 

Με βάση τις εργασίες και τα συμπεράσματα 

του Συνεδρίου θα δημοσιευθεί συλλογικός 

τόμος.

Το Συνέδριο αποτέλεσε την εναρκτήρια εκδήλωση της δράσης 'Training for a Euro-

pean Area of Justice' και θα ακολουθήσει μία σειρά σεμιναρίων που απευθύνονται σε 

δικηγόρους με στόχο την πρακτική τους εκπαίδευση στις ως άνω θεματικές.
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Στο πλαίσιο του κύκλου 'Ελληνογαλλικές συζητήσεις της Θεσσαλονίκης’, το Γαλλικό Ινστι-

τούτο της Θεσσαλονίκης συνδιοργάνωσε με το ΚΔΕΟΔ, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 

στην αίθουσα του ΕΒΕΘ, επιστημονική εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμά-

των του Ανθρώπου. 

Ο καθηγητής κ. Βασίλειος Σκουρής, Πρόε-

δρος του ΚΔΕΟΔ και Πρόεδρος του Δικα-

στηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 

2003 έως το 2015, και ο κ. Pierre-Yves Le 

Borgn, δικηγόρος, υποψήφιος Επίτροπος 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβου-

λίου της Ευρώπης και βουλευτής των Γάλ-

λων του εξωτερικού από το 2012 έως το 

2017, ανέπτυξαν τις απόψεις τους για τις 

πολλές και σημαντικές προκλήσεις που 

σήμερα αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Δι-

καστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο 

όγκος των ατομικών προσφυγών έχει αυ-

ξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αρκετές από 

αυτές οφείλουν να κριθούν επειγόντως, 

ορισμένες αποφάσεις του Δικαστηρίου και 

κυρίως αυτές που αφορούν σε κοινωνικά 

θέματα αμφισβητούνται από ορισμένες 

πολιτικές παρατάξεις, ακόμα και από κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ 

συχνά επικρίνεται και ο τρόπος επιλογής και διορισμού των δικαστών. Όπως τόνισαν οι 

κ.κ. Σκουρής και Le Borgn, όλα αυτά τα ζητήματα καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή με-

ταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη νομιμοποίηση και την αποτελεσματικότητα του Δικα-

στηρίου. 

Την ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωσε, που ολοκληρώθηκε με διάλογο μεταξύ των 

ομιλητών και συζήτηση με το ακροατήριο, συντόνισε η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής 

του ΑΠΘ κ. Ευγενία Πρεβεδούρου.

Ελληνογαλλικές συζητήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:
επιτεύγματα και προκλήσεις 



Tον Μάϊο του 2018 αναμένεται να αρχίσει η εφαρμογή του νέου καθεστώτος προ-

στασίας προσωπικών δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 

['General Data Protection Regulation'], που πρόκειται να επιφέρει πλήθος αλλαγών 

και να επηρεάσει τη λειτουργία κάθε οργανισμού και εταιρίας στην Ευρώπη. 

Το ΚΔΕΟΔ, σε συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), τον Σύνδε-

σμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-

λητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), διοργάνωσαν στις 22 Φεβρουαρίου 2018 στην αί-

θουσα του ΕΒΕΘ εκδήλωση με αντικείμενο τις ρυθμίσεις του Κανονισμού και τους 

τρόπους προσαρμογής των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Προέδρου του ΚΔΕΟΔ, καθηγητή κ. 

Βασιλείου Σκουρή, και κατόπιν ακολούθησαν οι χαιρετισμοί των εκπροσώπων των 

λοιπών συνδιοργανωτών, κ.κ. Ι. Μασούτη, Προέδρου του 

ΕΒΕΘ, Π. Αγγελίδη, Προέδρου της ΑΖΚ, και A. Δημητρίου, 

Αντιπροέδρου του ΣΒΒΕ.

Στη συνέχεια, υπό τον συντονισμό του καθηγητή κ. Αθανα-

σίου Καΐση, Επιστημονικού Διευθυντή των Νομικών Μεταπτυ-

χιακών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, η καθηγή-

τρια του ΠΑΜΑΚ κ. Ε. Αλεξανδοπούλου-Αιγυπτιάδου παρου-

σίασε τον Γενικό Κανονισμό στο σύνολό του, δίνοντας έμφα-

ση στις υποχρεώσεις και τις αντίστοιχες κυρώσεις που επι-

βάλλονται στις επιχειρήσεις. Η δεύτερη εισήγηση της κ. Ζ. 

Καρδασιάδου, εθνικής εμπειρογνώμονος στον Ευρωπαίο 

Επόπτη για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, 

αφορούσε την πιστοποίηση των επιχειρήσεων ως μέσου επί-

δειξης συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονι-

σμού. 

Ημερίδα για το νέο καθεστώς
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα



Οι επιστημονικές συνεργάτιδες του ΚΔΕΟΔ, κ.κ. Βιργινία Τζώρτζη και Δήμητρα Γα-

μπά, ανέπτυξαν τα δύο επόμενα δύο θέματα της εκδήλωσης. Η κ. Τζώρτζη μίλησε 

για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι μικρές επιχειρήσεις κατά την εφαρ-

μογή του νέου Κανονισμού, προτείνοντας τα βήματα που ενδείκνυνται για την 

καλλίτερη δυνατή προετοιμασία τους. Η κ. Γαμπά επικεντρώθηκε στις ενέργειες 

στις οποίες είναι σκόπιμο να προβούν οι επιχειρήσεις πριν την επιβολή των προ-

βλεπόμενων από τον Κανονισμό κυρώσεων.

Οι τελευταίοι τρεις εισηγητές ήταν επιστήμονες με εμπειρία στην πρακτική διά-

σταση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο κ. Γ. Λαζαράκος, τέως ανα-

πληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 

πιστοποιημένος νομικός εμπειρογνώμονας για την προστασία δεδομένων σε ηλε-

κτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες, παρουσίασε έναν πρακτικό οδηγό ενσωμάτω-

σης του Κανονισμού, ο κ. Ι. Ψαρράς, Διαπιστευμένος Υπεύθυνος Προστασίας Δε-

δομένων, ανέλυσε τον ρόλο και τις απαιτήσεις του Υπεύθυνου Προ-

στασίας Δεδομένων, θεσμό που εισάγεται το πρώτον με τον νέο Κα-

νονισμό, και τέλος η κ. Ε. Μανωλάκη, δικηγόρος, εξέθεσε την εμπει-

ρία της ως Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων της LIDL Hellas, που 

είναι από τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν συστήσει στην οργανωτική 

τους δομή τη σχετική θέση πριν τη θέσπιση του νέου Κανονισμού. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση, όπου τονίστηκε ότι στη 

χώρα μας ελάχιστες επιχειρήσεις γνωρίζουν πραγματικά πού ακρι-

βώς βρίσκονται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουν και 

επεξεργάζονται, ενώ παράλληλα, δυσκολεύονται στην αναζήτηση 

εξειδικευμένων επαγγελματιών με γνώση και εμπειρία στον τομέα 

της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Ημερίδα για το νέο καθεστώς
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα



Brexit
Στις 28 Φεβρουαρίου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο της συμφωνίας αποχώρη-
σης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατ' ουσίαν το σχέδιο 
της συμφωνίας αποχώρησης μεταφράζει σε νομικούς όρους την από 08.12.2017 κοινή 
έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου για την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά το πρώτο στάδιο των διαπραγμα-
τεύσεων και προτείνει κείμενο για τα εκκρεμή ζητήματα της αποχώρησης, τα οποία, αν 
και αναφέρονται, δεν εξετάζονται λεπτομερώς στην κοινή έκθεση. Ενσωματώνει, επί-
σης, το κείμενο σχετικά με τη μεταβατική περίοδο, βάσει των συμπληρωματικών οδη-
γιών διαπραγμάτευσης που ενέκρινε το Συμβούλιο (άρθρο 50) στις 29 Ιανουαρίου 2018.

Το σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης αποτελείται από έξι μέρη - μεταξύ των οποίων οι 
εισαγωγικές διατάξεις, τα δικαιώματα των πολιτών, άλλα ζητήματα της αποχώρησης 
όπως το θέμα των προϊόντων που είχαν κυκλοφορήσει στην αγορά πριν από την ημερο-
μηνία αποχώρησης, ο δημοσιονομικός διακανονισμός, οι μεταβατικές ρυθμίσεις και οι 
θεσμικές διατάξεις - καθώς και ένα πρωτόκολλο για την Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, το 
οποίο καθιστά λειτουργική την τρίτη επιλογή που περιγράφεται στην κοινή έκθεση, 
ώστε να αποφευχθεί η επαναφορά συνόρων με ελέγχους στη νήσο της Ιρλανδίας. Πρό-
κειται για εφεδρική λύση που προτείνει η κοινή έκθεση, η οποία θα ισχύσει σε περίπτωση 
μη συμφωνίας για άλλη λύση. Το εν λόγω σχέδιο πρωτοκόλλου δεν προδικάζει τις συνο-
μιλίες σχετικά με τις άλλες δύο πιθανές λύσεις.

Η Επιτροπή, μέσω της παρουσίασης του σχεδίου, αποσκοπεί στην εξασφάλιση χρόνου 
τόσο για τις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και για 
τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία απο-
χώρησης θα πρέπει να συμφωνηθεί και να κυρωθεί πριν από την αποχώρηση του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου την 30.03.2019.

Ακολούθως, το σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης, προτού διαβιβαστεί στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για διαπραγμάτευση, θα σταλεί προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
(σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΛΕΕ) και στη διευθύνουσα ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου για το Brexit. Το Συμβούλιο ζήτησε από το Ηνωμένο Βασίλειο να αποσαφηνίσει 
περαιτέρω τη θέση του όσον αφορά το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης, ενόψει της συνε-
δρίασής του στις 22 και 23 Μαρτίου 2018, όπου αναμένεται ότι θα εγκρίνει συμπληρω-
ματικές κατευθυντήριες γραμμές. 

Πάντως η Τερέζα Μέι, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, δήλωσε ότι το σχέδιο του νομικού κει-
μένου που δημοσιοποίησε η Επιτροπή, εάν εφαρμοστεί, θα απειλήσει τη συνταγματική 
ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και θα υπονομεύσει τις εμπορικές του σχέσεις, δη-
μιουργώντας ένα τελωνειακό και ρυθμιστικό σύνορο στη θάλασσα της Ιρλανδίας.

Σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης
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