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ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ολίγοις
ημερωτικo δελτιο

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια εκδήλωση του 
Πρόγραμματος Διδυμοποίησης με το Αζερμπαϊτζάν

“Ενίσχυση του υπουργείου Φορολογίας της Δημοκρατίας 
του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα ενδο-ομιλικών συναλλαγών 
και στην ανάπτυξη μέτρων κατά της φοροαποφυγής” 

Διήμερο Συνέδριο

“Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων 
και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Α.Με.Α.”

Στήλη επικαιρότητας Brexit: Πρόσφατες εξελίξεις

Στο παρόν τεύχος:



Ενίσχυση του Υπουργείου Φορολογίας της Δημοκρατίας 
του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα ενδο-ομιλικών συναλλαγών 
και στην ανάπτυξη μέτρων κατά της φοροαποφυγής

Εναρκτήρια Εκδήλωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

Στις 17 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν η εναρκτήρια 

εκδήλωση του Προγράμματος Διδυμοποίησης (Twinning), που έχει αναλάβει να υλοποιή-

σει το ΚΔΕΟΔ σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το 

Υπουργείο Φορολογίας του Αζερμπαϊτζάν.

Το ΚΔΕΟΔ, το οποίο υπέβαλε την πρόταση σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, επελέγη από την 

ΕΕ ως φορέας υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής 

διαδικασίας. Το πρόγραμμα, διάρκειας δύο χρόνων, έχει ως στόχο την παροχή τεχνο-

γνωσίας από την ΑΑΔΕ προς το Υπουργείο Φορολογίας του Αζερμπαϊτζάν για τη θέσπιση 

ενός αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε ζη-

τήματα ενδο-ομιλικών συναλλαγών. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο Υπουργός Φορολογίας του Αζερμπαϊτζάν, κ. Mikayil Jabbarov, 

και ακολούθησε ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν κ. Νικόλαος Δ. Κανέλλος. Στη 

συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μπακού κ. Kestutits 

Jankauskas και η εκπρόσωπος του ΚΔΕΟΔ κ. Έλσα Αδαμαντίδου. Κατά τη διάρκεια της εκ-

δήλωσης, οι ομιλητές τόνισαν τη μεγάλη σημασία του προγράμματος όσον αφορά τη δη-

μιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος, τη βελτιστοποίηση του εθ-

νικού φορολογικού συστήματος και την περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης συνερ-

γασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αζερμπαϊτζάν.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν 

και εκπρόσωποι ξένων πρεσβειών του Μπακού, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχαν στελέ-

χη της Ελληνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συμβάλλοντας ουσιαστικά στην 

προσπάθεια της Ε.Ε. για συνεργασία με την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν στη φορολογι-

κή διοίκηση.



Η έδρα Jean Monnet της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμά-

των στην ΕΕ και Συγκριτικοί Νομικοί Πολιτισμοί», υπό την επιστημονική διεύθυνση της Γραμ-

ματέως του ΚΔΕΟΔ, καθηγήτριας κ. Χριστίνας Δεληγιάννη-Δημητράκου, το ΚΔΕΟΔ, το Γαλλικό 

Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το Ακαδημαϊκό Δίκτυο για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και 

τα Κοινωνικά Δικαιώματα (RACSE), συνδιοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, 

διήμερη επιστημονική εκδήλωση, τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, με τίτλο 

"Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα 

δικαιώματα των Α.Με.Α.". Το συνέδριο είχε ως γλώσσες εργασίας την ελληνική και τη γαλ-

λική, με ταυτόχρονη διερμηνεία. Οι κύριοι θεματικοί άξονες του συνεδρίου ήταν δύο: αφενός, 

αναλύθηκαν διάφορα επίκαιρα ζητήματα του δικαίου της απαγόρευσης των διακρίσεων και, 

αφετέρου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και στην επίδραση της 

Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Α.Με.Α) στην ελληνική 

έννομη τάξη. 

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, οι εργασίες του φιλοξενήθηκαν στο αμφιθέατρο 'Δημήτριος 

Ευρυγένης' του ΚΔΕΟΔ. Την εισαγωγική ομιλία του συνεδρίου, με τίτλο «Διακρίσεις στην ερ-

γασία: Η πρόσφατη ευρωπαϊκή νομολο-

γία», παρουσίασε, υπό την προεδρία του  

καθηγητή κ. Βασιλείου Σκουρή, Προέ-

δρου του ΚΔΕΟΔ, ο κ. Michel Miné, 

καθηγητής στην Έδρα Εργατικού Δικαίου 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

Conservatoire National d'Arts et Métiers. 

Εν συνεχεία, στην πρώτη πρωινή συνε-

δρία, υπό την προεδρία του καθηγητή   

κ. Ιωάννη Κουκιάδη, συμμετείχαν οι κ.κ. 

Thérèse Aubert Monpeyssen, καθηγήτρια 

και δικαστής στο γαλλικό Ακυρωτικό Δι-

καστήριο, Στέργιος Κοφίνης, ΔΝ και 

πρωτοδίκης διοικητικών δικαστηρίων, 

και Σταματίνα Γιαννακούρου, επίκουρη 

καθηγήτρια εργατικού δικαίου στη νομι-

κή σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστη-
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Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων 

και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Α.Με.Α."

 23 - 24 Απριλίου 2018 

Σύγχρονα θέματα του δικαίου 
απαγόρευσης των διακρίσεων

και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. 
για τα δικαιώματα των Α.Με.Α.

Διήμερο Συνέδριο



Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων 

και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Α.Με.Α."

μίου Κύπρου. Η δεύτερη πρωινή συνεδρία, υπό την προεδρία της καθηγήτριας κ. Χριστίνας 

Δεληγιάννη-Δημητράκου, περιλάμβανε εισηγήσεις των καθηγητών κ.κ. Δημήτρη Ζερδελή και 

Άγγελου Στεργίου, καθώς και του δικηγόρου και ΔΝ κ. Παναγιώτη Μπουμπουχερόπουλου. 

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν οι δύο απογευματινές συνεδρίες της πρώτης ημέρας, που 

αφορούσαν την Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Α.Με.Α. Τα θέματα της πρώτης 

απογευματινής συνεδρίας ανέλυσαν, υπό την προεδρία του καθηγητή και μέλους της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Πέτρου 

Στάγκου, οι κ.κ. Michel Blatman, επίτιμος δικαστής στο γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο, Ανδ-

ρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη, και Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Προέδρος της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ-.Α.μεΑ.) και του European Disability Forum. Κατό-

πιν, στη δεύτερη απογευματινή συνεδρία, υπό την προεδρία της αναπληρώτριας καθηγήτριας 

κ. Δέσποινας Αναγνωστοπούλου, ανέπτυξαν τις απόψεις τους για την προστασία των δικαιω-

μάτων των Α.με.Α. ο καθηγητής κ. Αχιλλέας Κουτσουράδης, οι δικηγόροι κ.κ. Σωτήριος Κο-

τρώνης, ΔΝ, Άννα Μπενιουδάκη, ΔΝ, και Ευανθία Καρδούλια, υποψήφια ΔΝ, ενώ η κ. Έλσα 

Αδαμαντίδου, συντονίστρια της ΜοΠαΔιΣ του ΚΔΕΟΔ προσέγγισε το θέμα από την σκοπιά των 

δημοσίων συμβάσεων. 

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου οι εργασίες του συνεχίστηκαν στο κτίριο της Νομικής Σχο-

λής του ΑΠΘ, με εισηγήσεις για ειδικότερα ζητήματα του δικαίου της μη διάκρισης. Υπό την 

προεδρία του κ. Δημητρίου Γούλα, Διδάκτο-

ρος Νομικής, δικηγόρου, ΔΝ και μεταδιδα-

κτορικού ερευνητή στο ΚΔΕΟΔ, παρουσιά-

στηκαν οι εισηγήσεις της κ. Κωνσταντίνας 

Μπρούσα, δικηγόρου και υποψήφιας ΔΝ, 

καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών και 

φοιτητριών κ.κ. Νατάσας Καραγιάννη, Νικό-

λα Τρυψιάνη, Κρυσταλλίας Μουτάφη, Γιώρ-

γου Χιονίδη, Ανθής Αργυρίου και Μαρίας Σι-

σκοπούλου.

Το συνέδριο διερεύνησε όλες τις πτυχές της 

σημαντικής και πολύ επίκαιρης θεματικής της 

απαγόρευσης των διακρίσεων, με εκτενείς 

αναφορές στη διάκριση λόγω αναπηρίας. 

Στην επιτυχία του συνεδρίου συντέλεσε τόσο 

η εμβάθυνση των εισηγητών στα επιμέρους 

ζητήματα όσο και οι εύστοχες ερωτήσεις και 

παρατηρήσεις των συμμετεχόντων.

Διήμερο Συνέδριο



Brexit
Το Συμβούλιο, σε σύνθεση ΕΕ-27, ενημερώθηκε από τον επικεφαλής διαπραγματευτή της 
ΕΕ, κ. Michel Barnier, σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το Brexit. Οι υπουρ-
γοί συζήτησαν για την πορεία των συνομιλιών με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τόσο 
στην ολοκλήρωση των εργασιών για ορισμένα ζητήματα, που σχετίζονται με την αποχώρη-
ση προκειμένου να οριστικοποιηθεί το σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης, όσο και στο 
πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ιδιαίτερα ακανθώδη πα-
ραμένουν τα ζητήματα της τελωνειακής ένωσης. Τα σχετικά αποτελέσματα θα αποτυπω-
θούν σε πολιτική δήλωση. Είναι γεγονός, πάντως, ότι δεν έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος 
μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βουλγαρίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μας χωρίζουν 
μόλις πέντε μήνες από τον Οκτώβριο και εξακολουθούν να βρίσκονται σε εκκρεμότητα ορι-
σμένα βασικά ζητήματα. Χρειαζόμαστε επειγόντως πρόοδο όσον αφορά την Ιρλανδία, τη 
διακυβέρνηση και όλα τα εναπομένοντα θέματα που σχετίζονται με την αποχώρηση. Πρέ-
πει επίσης να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις. Οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις μας —και στις δυο πλευρές της Μάγχης— χρειάζονται τη διαβεβαίωση ότι το 
Brexit θα γίνει με ομαλό τρόπο. Χρειάζονται, επίσης, σαφή εικόνα της μελλοντικής μας 
σχέσης».

Το Συμβούλιο άρχισε τις προετοιμασίες για την επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2018, εξετάζοντας το σχέδιο σχο-
λιασμένης ημερήσιας διάταξης της Συνόδου Κορυφής.

Από την πλευρά της, η Τερέζα Μέι ζήτησε περισσότερη εμπιστοσύνη στο εσωτερικό της χώ-
ρας της, προκειμένου να υλοποιήσει κατά τον πιο συμφέροντα και αποτελεσματικό τρόπο 
το Brexit. Πρόκειται, πιθανότατα, για προειδοποίηση προς τους υπουργούς της βρετανικής 
κυβέρνησης, οι οποίοι διατυπώνουν αποκλίνουσες απόψεις στον τομέα των μελλοντικών 
διευθετήσεων επί τελωνειακών ζητημάτων. Σημειωτέον ότι η απόφαση της Τερέζα Μέι να 
εγκαταλείψει την τελωνειακή ένωση της ΕΕ, επιβάλλοντας δασμούς σε αγαθά που εισάγο-
νται από την ΕΕ, αποτέλεσε ένα από τα επίμαχα σημεία της συζήτησης για το Brexit. Πα-
ράλληλα, προβλέπεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συγκεντρώνει για λογαριασμό της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης τους τελωνειακούς δασμούς για τα αγαθά που θα διέρχονται από το 
έδαφός του, αλλά θα προορίζονται για την αγορά της Ε.Ε., η οποία, όμως, απορρίπτει τη 
σχετική πρόταση.

Η παραπάνω θέση της Τερέζα Μέι διεύρυνε τον διχασμό στους κόλπους του κόμματός της, 
ενώ αποδοκιμάστηκε στη Βουλή των Λόρδων. Η ήττα που υπέστη η βρετανική κυβέρνηση 
και η πρωθυπουργός είναι η πρώτη από τις ήττες που αναμένονται σε βάρος τους στη Βου-
λή των Λόρδων κατά τη συζήτηση για το Brexit τις ερχόμενες εβδομάδες. Μετά τη Βουλή 
των Λόρδων, το νομοσχέδιο για την αποχώρηση θα επιστρέψει στη Βουλή των Κοινοτήτων. 
Και τα δύο σώματα πρέπει να συμφωνήσουν στην τελική διατύπωση του νομοσχεδίου προ-
τού αυτό καταστεί νόμος του κράτους.

Πρόσφατες εξελίξεις
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