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Την 28η Σεπτεµβρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή ενέκρινε, στο πλαίσιο της εξωτερικής 

στρατηγικής της ΕΕ σχετικά µε την ανταλλαγή 

δεδοµένων από τις  καταστάσεις επιβατών 

(Passenger Name Record - PNR) µε τρίτες χώ-

ρες, δέσµη προτάσεων µε συστάσεις για την 

έκδοση διαπραγµατευτικών Οδηγιών, ενόψει 

και της σύναψης νέων συµφωνιών για τα δεδο-

µένα PNR µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερι-

κής, την Αυστραλία και τον Καναδά. Στο παρα-

πάνω πλαίσιο, λήφθηκε ιδιαίτερα υπόψη η 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων των 

επιβατών.  

Η Cecilia Malmström, αρµόδια για τις Εσωτερι-

κές Υποθέσεις Επίτροπος της ΕΕ, δήλωσε σχε-

τικά τα εξής: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυ-

τής, καθορίζουµε τις γενικές αρχές στις οποίες 

πρέπει να βασίζονται όλες οι συµφωνίες µε 

τρίτες χώρες σχετικά µε τα δεδοµένα PNR. Τα 

δεδοµένα PNR έχουν αποδειχθεί ένα σηµαντι-

κό εργαλείο για την καταπολέµηση των σοβα-

ρών µορφών διεθνικού εγκλήµατος και της 

τροµοκρατίας, συγχρόνως όµως θέτουν σοβα-

ρά ζητήµατα σε σχέση µε την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων». 

Τα «δεδοµένα PNR» είναι πληροφορίες που 

παρέχονται από τους επιβάτες και συλλέγονται 

από τους αεροµεταφορείς προκειµένου οι τε-

λευταίοι να προβούν σε κρατήσεις πτήσεων 

και στις διαδικασίες του check-in. Τα στοιχεία 

αυτά αποθηκεύονται στις βάσεις δεδοµένων 

κρατήσεων και αναχωρήσεων που τηρούν οι 

αεροπορικές εταιρίες. Τα PNR επιτρέπουν στις 

αρµόδιες αρχές και τους αεροµεταφορείς 

(από τον ταξιδιωτικό πράκτορα και το αυτόµα-

το σύστηµα κρατήσεων CRS έως τον µεταφο-

ρέα και τους αρµόδιους υπαλλήλους των αερο-

δροµίων) να αναγνωρίζουν τον κάθε επιβάτη 

και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που 

αφορούν το ταξίδι του: πτήση αναχώρησης, 

επιστροφής, τυχόν συνδεόµενη πτήση κ.λπ. Επί 

σχεδόν 60 χρόνια τα δεδοµένα αυτά καταγρά-

φονταν χειρόγραφα από τα τελωνεία και τις 

αρµόδιες αρχές σε ολόκληρο τον κόσµο. Σήµε-

ρα, η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει τόσο την 

ηλεκτρονική καταγραφή όσο και την ανταλλα-

γή των δεδοµένων αυτών. 

Με βασικό σκοπό την καταπολέµηση της τρο-

µοκρατίας και των άλλων µορφών διεθνικού 

εγκλήµατος, όλο και περισσότερες χώρες χρη-

σιµοποιούν τα δεδοµένα που καταχωρούνται 

στις καταστάσεις επιβατών. Οι αρµόδιες αρ-

χές µπορούν να κάνουν χρήση των πληροφο-

ριών αυτών µε στόχο την διερεύνηση αξιόποι-

νων πράξεων που έχουν τελεστεί κατά το πα-

ρελθόν, την αποτροπή τέλεσής τους στο µέλ-

λον, καθώς και να προβαίνουν σε αναλύσεις 

κινδύνου. Πιο συγκεκριµένα, η επεξεργασία 

των δεδοµένων µπορεί να συµβάλει στην εκτί-

µηση της επικινδυνότητας των επιβατών και 

στην αναγνώριση κάποιων που πιθανόν να 

ενδιαφέρουν τις αρχές, την συλλογή στοιχείων 

που αφορούν διευθύνσεις, πιστωτικές κάρτες 

και άλλων στοιχείων ταυτοποίησης, την δια-

σταύρωση των δεδοµένων για τον εντοπισµό 

τυχόν συνεργών σε εγκληµατικές ή τροµοκρα-

τικές ενέργειες κ.λ.π.  

Μέχρι σήµερα, η ανταλλαγή δεδοµένων από 

τις  καταστάσεις επιβατών, πολιτών της ΕΕ, µε 

τρίτες χώρες πραγµατοποιούνταν βάσει δια-

φορετικών ρυθµίσεων, ανάλογα µε το περιεχό-

µενο των αντίστοιχων συµφωνιών, στις οποίες 

είχε προβεί η ΕΕ µε την εκάστοτε χώρα. Είναι 

αυτονόητο ότι, όσες περισσότερες χώρες ανα-

ζητούν τα δεδοµένα αυτά, τόσο αυξάνεται ο 

κίνδυνος τα διάφορα συστήµατα να έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια δικαίου, 

την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

των επιβατών και την οικονοµική επιβάρυνση 

των αεροπορικών εταιριών.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την εξωτερική στρατηγική της ΕΕ σχετικά     

µε τα δεδοµένα από τις καταστάσεις επιβατώνµε τα δεδοµένα από τις καταστάσεις επιβατώνµε τα δεδοµένα από τις καταστάσεις επιβατώνµε τα δεδοµένα από τις καταστάσεις επιβατών    
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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    

 Στις 16 Ιανουαρίου 2003 η Επιτροπή εξέδωσε 

µία Ανακοίνωση για την ανταλλαγή δεδοµένων 

από τις καταστάσεις επιβατών, η οποία είχε ως 

στόχο να καθορίσει τους παράγοντες για µία 

παγκόσµια προσέγγιση της ΕΕ στον τοµέα αυτόν. 

Η Ανακοίνωση στόχευε στην δηµιουργία ενός 

νοµικού πλαισίου για την ανταλλαγή των PNR µε 

το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και 

την υιοθέτηση µιας ανάλογης εσωτερικής πολιτι-

κής. Περιείχε επίσης κατευθύνσεις για την ανά-

πτυξη ενός συστήµατος ανταλλαγής δεδοµένων 

από τους αεροµεταφορείς και µιας διεθνούς 

πρωτοβουλίας για το θέµα αυτό από το ∆ιεθνή 

Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Τα προ-

βλεπόµενα από την Ανακοίνωση αυτή εφαρµό-

στηκαν σε µεγάλη έκταση, όπως φαίνεται από τα 

παρακάτω: 

Η ΕΕ υπέγραψε µία συµφωνία µε το Υπουργείο 

Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για την ανταλλαγή 

δεδοµένων PNR για την καταπολέµηση της τρο-

µοκρατίας και του σοβαρού διεθνικού εγκλήµα-

τος, η οποία διασφαλίζει την ανταλλαγή PNR ενώ 

ταυτόχρονα προστατεύει τα προσωπικά δεδοµέ-

να. Περαιτέρω, η Επιτροπή επεξεργάστηκε µία 

πρόταση για µία Απόφαση Πλαίσιο αναφορικά 

µε την χρήση των δεδοµένων PNR, προκειµένου 

αυτή να λάβει τη µορφή κανόνα δικαίου. Σύµφω-

να µε αυτήν (Πρόταση απόφασης – πλαίσιο του 

Συµβουλίου της 6ης Νοεµβρίου 2007): «Όταν συ-

γκεντρωθούν τα στοιχεία από τη µονάδα στοιχεί-

ων επιβατών, πραγµατοποιείται η ανάλυσή τους 

και αξιολογείται ο κίνδυνος που παρουσιάζουν οι 

επιβάτες. Η αξιολόγηση αυτή αφορά, σε σχέση 

µε τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από το εθνι-

κό δίκαιο, τα άτοµα που ενδέχεται να αποτελέ-

σουν αντικείµενο ενδελεχούς έρευνας. Ωστόσο, 

οι αρµόδιες αρχές, όπως και οι µονάδες στοιχεί-

ων επιβατών, δεν πρέπει να λάβουν µέτρα επιβο-

λής του νόµου έναντι κάποιου ταξιδιώτη µε βάση 

αποκλειστικά και µόνο τη δικαιολογία ότι τα δε-

δοµένα PNR αποτέλεσαν αντικείµενο αυτοµατο-

ποιηµένης επεξεργασίας από την µονάδα στοιχεί-

ων επιβατών ή από τις αρµόδιες αρχές. Οι αρχές 

αυτές, που είναι εξουσιοδοτηµένες να επεξεργά-

ζονται τα δεδοµένα PNR, ορίζονται από τα κράτη 

µεµονωµένα. Αποτελούνται µόνο από µέλη των 

εθνικών υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένα µε 

την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του 

οργανωµένου εγκλήµατος». Λόγω της θέσης σε 

ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή, 

αξιολογώντας τις πιθανές επιπτώσεις, προετοι-

µάζει ήδη πρόταση για την έκδοση Οδηγίας που 

θα ρυθµίζει το θέµα αυτό. Τέλος, έχει ήδη ανα-

πτυχθεί από τους περισσότερους αεροµεταφο-

ρείς ένα σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών ενώ 

παράλληλα ο ICAO εξέδωσε µία σειρά εγκυκλίων 

που απευθύνονται στις κυβερνήσεις και αφο-

ρούν την ανταλλαγή δεδοµένων PNR. Ανάλογες 

συµφωνίες έχουν υπογραφεί µε τον Καναδά και 

την Αυστραλία.   

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ΕΕ έθεσε 

κάποιες γενικές αρχές, η εφαρµογή των οποίων 

θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε περίπτωση δια-

βουλεύσεων σε τυχόν µελλοντικές συµφωνίες, 

προκειµένου τα σχετικά θέµατα να αντιµετωπί-

ζονται βάσει σαφών και ενιαίων κανόνων. Ειδι-

κότερα, οι κανόνες αυτοί συνίστανται στα εξής: 

1. Προστασία των προσωπικών δεδοµένων, µε 

σκοπό την προάσπιση των δικαιωµάτων των επι-

βατών: 

(α) Τα δεδοµένα PNR θα πρέπει να χρησιµοποι-

ούνται µε αποκλειστικό σκοπό την καταπολέµη-

ση της τροµοκρατίας και των σοβαρών µορφών 

διεθνικού εγκλήµατος. 

(β) Οι κατηγορίες δεδοµένων PNR που ανταλ-

λάσσονται θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτές 

που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του ανωτέ-

ρω σκοπού και να απαριθµούνται µε σαφήνεια 

στη συµφωνία. 

(γ) Οι επιβάτες θα πρέπει να λαµβάνουν γνώση 

για την ανταλλαγή δεδοµένων PNR που τους 

αφορούν, να έχουν το δικαίωµα να εξετάζουν τα 

δεδοµένα αυτά, καθώς και δικαίωµα παροχής 

έννοµης προστασίας. Με τον τρόπο αυτό διευκο-

λύνεται η διασφάλιση του πλήρους σεβασµού 

της ιδιωτικής ζωής, καθώς και η αποκατάσταση 

οποιασδήποτε παραβίασής της. 

(δ) Οι αποφάσεις που έχουν αρνητικές συνέπει-

ες για τους επιβάτες δεν πρέπει σε καµία περί-

πτωση να στηρίζονται σε αυτοµατοποιηµένη ε-

πεξεργασία δεδοµένων PNR. Η παρέµβαση                                                                          
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ανθρώπου πρέπει να είναι υποχρεωτική προτού 

απαγορευθεί σε έναν ταξιδιώτη να επιβιβασθεί 

σε αεροσκάφος. Με τη ρύθµιση αυτή επιδιώκεται 

η αποτροπή της διακριτικής µεταχείρισης µε κρι-

τήριο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (πρακτική γνω-

στή ως «profiling»).  

(ε) Οι τρίτες χώρες πρέπει να εγγυώνται υψηλό 

επίπεδο ασφάλειας των δεδοµένων, καθώς και 

την αποτελεσµατική ανεξάρτητη επιτήρηση των 

αρχών που χρησιµοποιούν δεδοµένα PNR.  

(στ) Τα δεδοµένα PNR δεν επιτρέπεται να αποθη-

κεύονται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 

αυτό που απαιτείται για την καταπολέµηση της 

τροµοκρατίας και των σοβαρών µορφών διεθνι-

κού εγκλήµατος, οι δε τρίτες χώρες θα πρέπει να 

περιστέλλουν σταδιακά κατά την περίοδο διατή-

ρησης των δεδοµένων τον αριθµό των προσώπων 

που έχουν πρόσβαση σε αυτά. 

(ζ) Τα δεδοµένα PNR επιτρέπεται να τίθενται από 

τις τρίτες χώρες στη διάθεση άλλων χωρών 

(περαιτέρω διαβίβαση), µόνον εφόσον οι χώρες 

αυτές συµµορφώνονται µε τα πρότυπα που καθο-

ρίζονται στη συµφωνία για τα PNR που έχει συ-

ναφθεί µεταξύ της ΕΕ και της εκάστοτε τρίτης 

χώρας. Η περαιτέρω διαβίβαση επιτρέπεται µόνο 

κατά περίπτωση. 

2. Καθεστώς διαβίβασης    των δεδοµένων PNR, µε 

σκοπό να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους 

αεροµεταφορείς και να περιορίζονται οι σχετικές 

δαπάνες σε αποδεκτό επίπεδο. Ειδικότερα, η δια-

βίβαση των δεδοµένων PNR θα πρέπει να γίνεται 

µε χρήση του συστήµατος της «προώθησης», ο δε 

αριθµός των διαβιβάσεων δεδοµένων πριν από 

κάθε πτήση πρέπει να είναι περιορισµένος και 

όχι δυσανάλογος. 

3. Πρότυπα για την παρακολούθηση της ορθής 

εφαρµογής της συµφωνίας PNR, π.χ. σχετικά µε 

την αναθεώρηση, την παρακολούθηση και την 

αποτελεσµατική επίλυση διαφορών. 

4.    Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η αµοι-

βαιότητα. Οι πληροφορίες σχετικά µε την τροµο-

κρατία και τις σοβαρές µορφές διεθνικού εγκλή-

µατος οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση 

δεδοµένων PNR από τρίτες χώρες θα πρέπει να 

τίθενται στην διάθεση της Ευρωπόλ, της EURO-

JUST και των κρατών µελών της ΕΕ. 

Σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής για 

την ανταλλαγή δεδοµένων PNR µε τρίτες χώρες 

τα στοιχεία που συλλέγονται µε αυτόν τον τρόπο 

«δεν µπορούν να διατηρηθούν για χρονικό διά-

στηµα µεγαλύτερο απ’ όσο είναι απαραίτητο». Η 

διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου εξαρτά-

ται από µία σειρά παραγόντων: την απειλή που 

αντιµετωπίζει η χώρα υποδοχής, την χρήση των 

στοιχείων και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχουν 

αυτά αποθηκευτεί και είναι προσβάσιµα. Είναι 

αυτονόητο ότι, καθώς οι παράγοντες αυτοί δια-

φέρουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα θα διαφέ-

ρει και ο χρόνος διατήρησης των στοιχείων. Σε 

κάθε περίπτωση, η έννοια αυτή πρέπει να ερµη-

νεύεται µε ευρύτητα.    

Οι αρχές που θα λαµβάνουν γνώση των δεδοµέ-

νων θα τα «φιλτράρουν» και δεν θα χρησιµοποι-

ούν ευαίσθητα στοιχεία που τυχόν θα περιλαµ-

βάνονται σε αυτά. «Ευαίσθητα» δεδοµένα είναι 

συνήθως αυτά που παρέχουν πληροφορίες για 

τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή του ατόµου, 

τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις θρησκευτικές ή 

φιλοσοφικές τοποθετήσεις, τυχόν συµµετοχή σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, την κατάσταση της 

υγείας ή τις σεξουαλικές προτιµήσεις. Βεβαίως 

στην πράξη η συλλογή τέτοιου είδους στοιχείων 

δεν είναι συνήθης, εκτός εάν αφορά περιπτώ-

σεις που τα στοιχεία αυτά ζητούνται από τον 

αεροµεταφορέα προκειµένου να παρασχεθούν 

ειδικές υπηρεσίες στους επιβάτες (π.χ. ιατρική 

φροντίδα, εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ κ.λ.π.).  

Γενικότερα, οι βασικές αρχές που οι τρίτες χώ-

ρες θα πρέπει να εφαρµόζουν για την διασφάλι-

ση της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 

συνοψίζονται στα εξής: περιορισµός στην χρήση 

των στοιχείων (πρέπει να αναφέρεται ρητά και 

µε σαφήνεια στην συµφωνία), περιορισµός της 

χρήσης στον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται τα 

στοιχεία, περιορισµός της χρήσης όταν πρόκει-

ται για ευαίσθητα δεδοµένα, διασφάλιση ότι η 

πρόσβαση στα δεδοµένα δεν θα γίνεται κατα-

χρηστικά ή για µη νόµιµους σκοπούς, επίβλεψη 

των φορέων που χρησιµοποιούν τα δεδοµένα 

από µία δηµόσια αρχή, υποχρέωση ενηµέρωσης 

των επιβατών για το σκοπό καταχώρησης και  

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 παρέµβαση                                                                           
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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    

 χρήσης των προσωπικών δεδοµένων τους 

(διαφάνεια) µε δυνατότητα πρόσβασης και των 

ιδίων στα στοιχεία αυτά, δικαίωµα προσφυγής 

των επιβατών σε περίπτωση παραβίασης του 

ιδιωτικού απορρήτου, ανθρώπινη παρέµβαση 

και όχι αποκλειστικά ηλεκτρονική επεξεργασία 

των δεδοµένων, περιορισµένη χρονική διάρκεια 

διατήρησης των δεδοµένων και ανταλλαγή των 

στοιχείων µόνο για τους σκοπούς που καλύπτει 

η εκάστοτε συµφωνία και µε βάση συγκεκριµέ-

νη υπόθεση.  

Παραδείγµατα πληροφοριών που µπορούν να 

αντληθούν από την ανάλυση δεδοµένων PNR 

κατά την διαλεύκανση διασυνοριακών εγκληµά-

των: (α) παιδικό trafficking (η ανάλυση αποκάλυ-

ψε ότι τρία ασυνόδευτα παιδιά ταξίδευαν από 

ένα κράτος µέλος προς µία τρίτη χώρα χωρία 

καµία ένδειξη για το ποιος θα περίµενε να τα 

παραλάβει κατά την άφιξή τους. Μετά την ανα-

χώρηση, και αφού ειδοποιήθηκαν σχετικά από 

τις αρχές ασφαλείας του κράτους µέλους, οι 

αρµόδιες αρχές της τρίτης χώρας συνέλαβαν το 

άτοµο που εµφανίστηκε για να παραλάβει τα 

παιδιά: επρόκειτο για έναν δράστη σεξουαλικών  

εγκληµάτων, γνωστό στο κράτος µέλος), (β) απά-

τη πιστωτικών καρτών (κάποιοι επιβάτες ταξίδε-

ψαν σε ένα κράτος µέλος µε εισιτήρια που αγο-

ράστηκαν µέσω κλαπείσας πιστωτικής κάρτας. Η 

έρευνα έδειξε ότι µία οµάδα κακοποιών χρησι-

µοποιούσε τις κάρτες αυτές για να αγοράσει 

εισιτήρια, τα οποία στην συνέχεια πωλούσε µέσω 

ενός αποµακρυσµένου call center. Τα δεδοµένα 

PNR ήταν αυτά που οδήγησαν τους ταξιδιώτες 

στις πιστωτικές κάρτες και τους πωλητές τους) 

και (γ) διακίνηση ναρκωτικών (σύµφωνα µε πλη-

ροφορία που έλαβαν οι αρµόδιες αρχές ενός 

κράτους µέλους, ένας άντρας φερόταν αναµε-

µειγµένος σε εµπόριο ναρκωτικών από τρίτη χώ-

ρα, χωρίς οι τελωνειακοί να βρίσκουν τίποτε ενα-

ντίον του κατά την άφιξή του στην ΕΕ. Η ανάλυση 

των PNR έδειξε ότι πάντοτε ταξίδευε µε συνεργό. 

Η έρευνα που έγινε στον συνεργό του αποκάλυ-

ψε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών).                

Ελευθερία Σιστάκου 

∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆, 

Στέλεχος ΜοΠα∆ιΣ  

∆ιηµερίδα µε θέµα: ∆ιηµερίδα µε θέµα: ∆ιηµερίδα µε θέµα: ∆ιηµερίδα µε θέµα: ««««Σύγχρονα ζητήµατα ενοχικού δικαίου Σύγχρονα ζητήµατα ενοχικού δικαίου Σύγχρονα ζητήµατα ενοχικού δικαίου Σύγχρονα ζητήµατα ενοχικού δικαίου     

στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάστασηστην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάστασηστην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάστασηστην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση»»»»    

Την 15 και 16 Οκτωβρίου 2010 πραγµατοποιή-

θηκε στις εγκαταστάσεις του Κ∆ΕΟ∆ διηµερίδα 

µε θέµα: «Σύγχρονα ζητήµατα ενοχικού δικαίου 

στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση» 

µε τιµητική αναφορά στο επιστηµονικό έργο του 

Οµότιµου Καθηγητή Τµήµατος Νοµικής Α.Π.Θ. 

Μαριάνου Καράση. Χαιρετισµό απηύθυναν ο 

Καθηγητής Ποινικού ∆ικαίου και Πρόεδρος Τµή-

µατος Νοµικής Α.Π.Θ., κ. Ν. Μπιτζιλέκης, η Καθη-

γήτρια Τµήµατος Νοµικής Α.Π.Θ. και ∆ιευθύντρια 

του Κ∆ΕΟ∆ κ. Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου, ο Πρόε-

δρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. 

Μ. Λαµτζίδης και ο Γραµµατέας του Κ∆ΕΟ∆, ∆ρ. 

Γ. Τράντας. Προσκεκληµένοι οµιλητές ήταν οι: κ. 

Ε. Αλεξανδρίδου, , , , Οµότιµη Καθηγήτρια Τµήµατος 

Νοµικής Α.Π.Θ., ο κ. Γ. Αρχανιωτάκης, , , , Καθηγη-

τής Τµήµατος Νοµικής Α.Π.Θ., ο κ. Α. Βαλτούδης, , , ,   

Επίκ. Καθηγητής Τµήµατος Νοµικής Α.Π.Θ., ο κ.                                          

           

Φ. ∆ωρής, , , , Οµότιµος Καθηγητής Τµήµατος Νοµι-

κής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο κ. Ι. Καράκωστας, , , , 

Καθηγητής Τµήµατος Νοµικής Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, ο κ. Μ. Καράσης, Οµότιµος Καθηγητής 

Τµήµατος Νοµικής Α.Π.Θ., ο κ. Π. Κορνηλάκης, , , , 

Καθηγητής Τµήµατος Νοµικής Α.Π.Θ., ο κ. Π. Λα-

δάς,    Οµότιµος Καθηγητής Τµήµατος Νοµικής 

Α.Π.Θ., η κ. Κ. Παντελίδου, , , , Καθηγήτρια Τµήµατος 

Νοµικής ∆.Π.Θ., ο κ. Α. Πουλιάδης, , , , Καθηγητής 

Τµήµατος Νοµικής Α.Π.Θ., ενώ παρέµβαση 

έκαναν η κ. Α. Κοτζάµπαση, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Τµήµατος Νοµικής Α.Π.Θ. και ο κ. Σ. Κουµάνης, 

Λέκτορας Τµήµατος Νοµικής Α.Π.Θ.. Την συζήτη-

ση συντόνισαν ο κ. Α. Γεωργιάδης, Οµότιµος Κα-

θηγητής Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών και µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών και ο 

κ. Μ. Σταθόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής Τµήµα-

τος Νοµικής του Εθνικού  Πανεπιστηµίου Αθηνών.  
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Νέοι θεσµοί στην εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατοςΝέοι θεσµοί στην εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατοςΝέοι θεσµοί στην εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατοςΝέοι θεσµοί στην εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος    

Η εξέλιξη της χρηµατοπιστωτικής κρίσης έχει 

αναδείξει αδυναµίες αναφορικά µε τον τρόπο 

που τα θεσµικά όργανα και οι ιθύνοντες της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να αντιµετωπίσουν 

ανάλογης µορφής κρίσεις. Το πρώτο που µπορεί 

κανείς να διαπιστώσει είναι ότι δεν µπορούµε να 

εµπιστευτούµε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς σε 

απόλυτο βαθµό, λόγω της αποδεδειγµένης αδυ-

ναµίας τους να προβλέψουν και να ελέγξουν την 

παγκόσµια κρίση. Η αδυναµία αυτή αποτυπώνε-

ται µε χαρακτηριστικό τρόπο στην περίπτωση 

της Ελλάδας και της κρίσης που αντιµετωπίζει η 

χώρα µας. Σε απάντηση των αδυναµιών παρατη-

ρείται µια συνεχιζόµενη συζήτηση στους κόλ-

πους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε 

θέµατα που αφορούν στο οικονοµικό και χρηµα-

τοπιστωτικό σύστηµα. Η ανωτέρω συζήτηση έχει 

οδηγήσει στην υιοθέτηση του Κανονισµού 

407/2010, που θεσπίζει όρους και διαδικασίες, 

σύµφωνα µε τις οποίες µπορεί να χορηγηθεί 

χρηµατοδοτική ενίσχυση της Ένωσης σε κράτος 

µέλος της ζώνης του ευρώ, που αντιµετωπίζει ή 

διατρέχει µεγάλο κίνδυνο να αντιµετωπίσει σο-

βαρή οικονοµική ή δηµοσιονοµική διαταραχή, 

οφειλόµενη σε έκτακτες περιστάσεις που εκφεύ-

γουν από τον έλεγχό του. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω νοµοθετικής εξέλιξης, 

στις 7 Σεπτεµβρίου 2010, κατά την σύνοδο του 

Συµβουλίου Ecofin, οι Υπουργοί Οικονοµικών της 

ΕΕ υποστήριξαν την σύσταση τεσσάρων νέων 

ευρωπαϊκών εποπτικών οργάνων προκειµένου 

να µην επαναληφθεί η πρόσφατη χρηµατοπι-

στωτική κρίση. Στις 2 Σεπτεµβρίου επετεύχθη 

προσωρινή συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω µεταρρύθµι-

σης οι Υπουργοί Οικονοµικών αποφάσισαν ότι 

είναι απαραίτητο να ιδρυθούν και να συσταθούν 

νέοι φορείς και καινοτόµοι θεσµοί, προσανατολι-

σµένοι στην εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. Ως εκ τούτου θα συσταθεί ένα Ευ-

ρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου, µε 

έδρα την Φραγκφούρτη, το οποίο θα είναι υπεύ-

θυνο για την εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος στο εσωτερικό της Ένωσης. 

Σε περίπτωση που προκύπτουν καταστάσεις υ-

ψηλού συστηµικού κινδύνου µε πιθανές επικίν-

δυνες συνέπειες για το σύνολο της αγοράς, το εν 

λόγω Συµβούλιο θα εκδίδει προειδοποιήσεις και 

συστάσεις για ανάληψη δράσης και θα παρακο-

λουθεί την εφαρµογή τους. Τα πρώτα πέντε χρό-

νια, καθήκοντα Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµ-

βουλίου Συστηµικού Κινδύνου θα ασκεί ο Πρόε-

δρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ 

η κατάσταση θα επανεξεταστεί µετά από τρία 

χρόνια. Επιπλέον θα δηµιουργηθούν τρεις επο-

πτικές αρχές, µια για τον τραπεζικό τοµέα, µία 

για τον τοµέα των κινητών αξιών και µία για τον 

τοµέα των ασφαλίσεων , µε αντίστοιχες έδρες 

στο Λονδίνο, το Παρίσι και την Φραγκφούρτη. Οι 

αρχές αυτές θα αντικαταστήσουν τις υπάρχου-

σες επιτροπές εποπτείας, οι οποίες είχαν µόνον 

συµβουλευτικό ρόλο. Σε συνεργασία µε το δίκτυο 

εθνικών εποπτών, οι νέες αρχές θα επιφορτι-

στούν, µεταξύ άλλων, µε την θέσπιση κοινών 

προτύπων, καθώς επίσης και τη συµβολή στη 

δηµιουργία κοινής εποπτικής νοοτροπίας. Η κα-

θηµερινή εποπτεία των διαφόρων οργανισµών 

θα παραµείνει στην αρµοδιότητα των εθνικών 

αρχών. Η µεταρρύθµιση αυτή, η οποία αποτελεί 

µία από τις προτεραιότητες της Βελγικής Προε-

δρίας, αναµένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊ-

κό Κοινοβούλιο κατά την επόµενη σύνοδο ολοµέ-

λειας και στην συνέχεια στο πλαίσιο µιας τυπικής 

διαδικασίας θα εγκριθεί από το Συµβούλιο. Σύµ-

φωνα µε τις προβλέψεις των ιθυνόντων της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, το νέο Συµβούλιο και οι τρεις 

εποπτικές αρχές αναµένεται να λειτουργήσουν 

από την 1η Ιανουαρίου 2011. 

Παναγιώτης Αργαλιάς 

∆ικηγόρος-Οικονοµολόγος, 

Επιστ. Συνεργάτης Κ∆ΕΟ∆ 
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ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε∆∆ΑΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε∆∆ΑΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε∆∆ΑΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε∆∆Α    

●●●● Υπόθεση  Υπόθεση  Υπόθεση  Υπόθεση Oyal Oyal Oyal Oyal κατά Τουρκίας (Προσφυγή Νο κατά Τουρκίας (Προσφυγή Νο κατά Τουρκίας (Προσφυγή Νο κατά Τουρκίας (Προσφυγή Νο 

4864/05) 4864/05) 4864/05) 4864/05) απόφαση της απόφαση της απόφαση της απόφαση της 23232323ηςηςηςης Μαρτίου  Μαρτίου  Μαρτίου  Μαρτίου 2010201020102010    

Ο προσφεύγων µολύνθηκε µε τον ιό HIV, όταν υπο-

βλήθηκε σε µετάγγιση αίµατος λόγω της πρόωρης 

γέννησης του. Ο κ. Oyal από κοινού µε τους γονείς 

του προσέφυγε κατά του αιµοδότη, καθώς και του 

Υπουργείου Υγείας της Τουρκίας αιτούµενος αποζη-

µίωση για την µετάδοση του ιού. Τα τουρκικά δικα-

στήρια καταδίκασαν τον αιµοδότη για την παροχή 

µολυσµένου αίµατος, καθώς και το Υπουργείο Υγεί-

ας για την αµέλεια που επέδειξε το προσωπικό του 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι τουρκι-

κές δικαστικές αρχές διαπίστωσαν ότι οι υγειονοµι-

κές υπηρεσίες δεν διεξήγαγαν τα τεστ ανίχνευσης 

για τον HIV κατά το χρόνο µετάδοσης του ιού στον 

προσφεύγοντα, αφενός, λόγω του υψηλού κόστους 

των εξετάσεων και, αφετέρου, διότι δεν υφίστατο 

νοµική υποχρέωση των αιµοδοτών να παρέχουν 

πριν την αιµοδοσία πληροφορίες για την σεξουαλική 

τους δραστηριότητα. Βάσει όλων των ανωτέρω τα 

εθνικά δικαστήρια επιδίκασαν στον προσφεύγοντα 

και την οικογένεια του αποζηµίωση για ηθική βλά-

βη, καθώς και επιπλέον υλική αποζηµίωση. Παρόλα 

αυτά, µε τις ίδιες δικαστικές αποφάσεις διατάχθηκε 

η αφαίρεση από τον προσφεύγοντα της ειδικής 

κάρτας («πράσινη κάρτα») για την παροχή δωρεάν 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, η οποία χορηγεί-

ται σε άτοµα µε ελάχιστο εισόδηµα. Ως εκ τούτου, ο 

προσφεύγων και η οικογένεια του έπρεπε, πλέον, να 

καταβάλουν το ποσό των 6.800 ευρώ µηνιαίως για 

την κάλυψη των απαραίτητων ιατρικών εξόδων. Το 

Ε∆∆Α διαπίστωσε ότι µε τον τρόπο αυτό καθίσταται 

αδύνατη η κάλυψη των ιατροφαρµακευτικών ανα-

γκών του προσφεύγοντος, οι οποίες λόγω του είδους 

και της φύσης της ασθένειας από την οποία πάσχει, 

είναι αδιάλειπτες και συνεχείς. Συγκεκριµένα, το 

∆ικαστήριο του Στρασβούργου έκρινε ότι η αποζηµί-

ωση του κ. Oyal, όπως αυτή διαµορφώθηκε µε τις 

αποφάσεις των τουρκικών δικαστηρίων, απέχει πο-

λύ από την θετική υποχρέωση για προστασία της 

ζωής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 2 ΕΣ∆Α. 

Καταλληλότερο µέσο αποκατάστασης, σύµφωνα 

άλλωστε και µε το επίπεδο προστασίας που τάσσει 

το εν λόγω άρθρο, θα ήταν, κατά το σκεπτικό του 

∆ικαστηρίου, εκτός από την καταβολή αποζηµίωσης 

λόγω ηθικής βλάβης και η εξασφάλιση από τις 

τουρκικές υγειονοµικές αρχές της δια βίου                                                                                                                                                                                                                       

περίθαλψης και φαρµακευτικής κάλυψης του προ-

σφεύγοντος ως ασθενούς του ιού HIV. Συνεπώς, το 

Ε∆∆Α διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 2 ΕΣ∆Α 

και επιδίκασε, εκτός της υλικής αποζηµίωσης και 

της αποκατάστασης της ηθικής βλάβης, και την 

εξασφάλιση ελεύθερης, πλήρους και εφ’ όρου 

ζωής ιατροφαρµακευτικής κάλυψης για τον προ-

σφεύγοντα. 

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

●●●● Υπόθεση  Υπόθεση  Υπόθεση  Υπόθεση Kozak Kozak Kozak Kozak κατά Πολωνίας (Προσφυγή Νο κατά Πολωνίας (Προσφυγή Νο κατά Πολωνίας (Προσφυγή Νο κατά Πολωνίας (Προσφυγή Νο 

13102/02), 13102/02), 13102/02), 13102/02), απόφαση της απόφαση της απόφαση της απόφαση της 2222ας Μαρτίου ας Μαρτίου ας Μαρτίου ας Μαρτίου 2010201020102010    

Ο προσφεύγων µετά τον θάνατο του οµόφυλου συ-

ντρόφου του στράφηκε δικαστικά κατά δήµου της 

Πολωνίας, προκειµένου να του αναγνωρισθεί το 

δικαίωµα να συνεχίσει στο όνοµα του τη µισθωτική 

σύµβαση οικίας µε προνοµιακούς όρους, την οποία 

είχε συνάψει ο αποθανών σύντροφος του µε τις 

αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες. Τα πολωνικά δικα-

στήρια απέρριψαν το αίτηµα του προσφεύγοντος 

υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος είχε εγκαταλείψει 

το επίµαχο διαµέρισµα και είχε σταµατήσει την 

καταβολή ενοικίου πριν από το θάνατο του συντρό-

φου του. Σε κάθε περίπτωση, όπως υποστήριξαν τα 

εθνικά δικαστήρια, δεν πληρούνταν, εν προκειµένω, 

η προϋπόθεση της ύπαρξης µίας de facto συζυγι-

κής σχέσης, η οποία βάσει του πολωνικού δικαίου 

υφίσταται µόνον µεταξύ ατόµων διαφορετικού φύ-

λου. Το Ε∆∆Α διαπίστωσε ότι τα επιληφθέντα πολω-

νικά δικαστήρια επικεντρώθηκαν σχεδόν αποκλει-

στικά κατά την αξιολόγηση της υπόθεσης στο ζήτη-

µα της οµόφυλης φύσης της σχέσης του προσφεύ-

γοντος µε τον αποθανόντα σύντροφο του. Το ∆ικα-

στήριο αναγνώρισε το δικαιολογηµένο συµφέρον 

του συµβαλλόµενου κράτους για την προστασία της 

παραδοσιακής δοµής της οικογένειας. Επισήµανε, 

παρόλα αυτά, ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει, πα-

ράλληλα, να λαµβάνουν υπόψη τους και τις όποιες 

κοινωνικές εξελίξεις, δηλαδή ότι, πλέον, υφίστανται 

πολλαπλά και εναλλακτικά µοντέλα οικογενειακής ή 

συντροφικής συµβίωσης. Το ∆ικαστήριο έκρινε, 

τελικά, ότι µία καθολική εξαίρεση του οµόφυλου 

συντρόφου από τη δυνατότητα διαδοχής στη µι-

σθωτική σύµβαση, που συνήψε ο αποθανών σύ-

ντροφος του, αποτελεί παραβίαση του άρθρου 14 

σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 ΕΣ∆Α, δεδοµένου του 

µικρού περιθωρίου διακριτικής εκτίµησης, το οποίο  
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του διαθέσιµου εσωτερικού ενδίκου µέσου. Το 

∆ικαστήριο επισήµανε ότι δεν βρίσκεται εντός του 

πεδίου των εξουσιών του ο εξαναγκασµός του 

συµβαλλόµενου κράτους, προκειµένου να προχω-

ρήσει, σε κάθε περίπτωση, στην αυτούσια αποκα-

τάσταση του θιγόµενου δικαιώµατος. Συνεπώς, το 

∆ικαστήριο κατέληξε ότι εναπόκειται στο συµβαλ-

λόµενο κράτος να καθορίσει τον καταλληλότερο 

τρόπο αποκατάστασης στο πλαίσιο της προσφυ-

γής για την παραβίαση του δικαιώµατος ιδιοκτησί-

ας. Επιπρόσθετα, αξιολογήθηκε από το ∆ικαστήρι-

ο το επίπεδο αµεροληψίας και ανεξαρτησίας του 

Σώµατος Ακίνητης Περιουσίας. Συγκεκριµένα, 

έκρινε ότι η υποχρέωση των προσφευγόντων κατά 

την άσκηση του εσωτερικού ένδικου µέσου να 

αποδείξουν πέραν λογικής αµφιβολίας την ιδιο-

κτησία τους επί των επίµαχων ακινήτων ή την 

ύπαρξη σχετικού τίτλου δεν οδήγησε στην απόρρι-

ψη αδικαιολόγητα µεγάλου αριθµού προσφυγών. 

Γενικά, το ∆ικαστήριο δεν διαπίστωσε ότι η διαδι-

κασία ενώπιον του Σώµατος Ακίνητης Περιουσίας 

ήταν υπερβολικά αργή, κοστοβόρα ή αποθαρρυ-

ντική λόγω της ύπαρξης υπερβολικών και αυστη-

ρών διαδικαστικών προϋποθέσεων. Συνεπώς, το 

Ε∆∆Α έκρινε ότι ο Ν. 67/2005 παρέχει ένα επαρ-

κές και αποτελεσµατικό πλαίσιο για την αποκατά-

σταση του θιγόµενου δικαιώµατος ιδιοκτησίας 

των Ελληνοκυπρίων σε σχέση µε τα ακίνητα περι-

ουσιακά τους στοιχεία, τα οποία βρίσκονται στη 

βόρεια Κύπρο. Από την στιγµή που οι προσφεύγο-

ντες δεν έκαναν χρήση του ανωτέρω εσωτερικού 

µηχανισµού, θα πρέπει να απορριφθεί ως απαρά-

δεκτη η προσφυγή τους ενώπιον του ∆ικαστηρίου 

για παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρό-

σθετου Πρωτοκόλλου ΕΣ∆Α. 

διατηρεί το συµβαλλόµενο κράτος σε περιπτώσεις 

διαφορετικής µεταχείρισης λόγω σεξουαλικού προ-

σανατολισµού. 

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

●●●● Υπόθεση ∆ηµόπουλος κ.ά. κατά Τουρκίας  Υπόθεση ∆ηµόπουλος κ.ά. κατά Τουρκίας  Υπόθεση ∆ηµόπουλος κ.ά. κατά Τουρκίας  Υπόθεση ∆ηµόπουλος κ.ά. κατά Τουρκίας 

(Προσφυγή Νο (Προσφυγή Νο (Προσφυγή Νο (Προσφυγή Νο 46113/99), 46113/99), 46113/99), 46113/99), απόφαση της απόφαση της απόφαση της απόφαση της 1111ηςηςηςης Μαρτί- Μαρτί- Μαρτί- Μαρτί-

ου ου ου ου 2010201020102010    

Οι προσφεύγοντες, όλοι Ελληνοκύπριοι, επικαλού-

νται, µεταξύ άλλων ότι αποστερήθηκαν των ακίνητων 

περιουσιακών τους στοιχείων, καθώς και της πρό-

σβασης στις οικίες τους, οι οποίες βρίσκονται στο 

βόρειο τµήµα της Κύπρου, ως αποτέλεσµα της τουρ-

κικής εισβολής και κατοχής στο νησί από το 1974 

έως και σήµερα. Οι τουρκικές αρχές υποστήριξαν ότι 

οι προσφεύγοντες δεν έχουν εξαντλήσει όλα τα δια-

θέσιµα εθνικά µέσα (άρθρο 35 ΕΣ∆Α) και, ιδιαίτερα, 

όσα προβλέπονται στο Ν. 67/2005. Ο ανωτέρω νό-

µος εισήχθη από τη λεγόµενη «Τουρκική ∆ηµοκρατία 

της Βόρειας Κύπρου» ως απάντηση στην απόφαση 

του Ε∆∆Α επί της υπόθεσης Ξενίδης–Αρέστης κατά 

Τουρκίας. Το ∆ικαστήριο αξίωσε από την Τουρκία µε 

το διατακτικό της εν λόγω απόφασης την εισαγωγή 

των κατάλληλων µέσων και διαδικασιών, προκειµέ-

νου να αποκατασταθούν οι παραβιάσεις του δικαιώ-

µατος ιδιοκτησίας στο τµήµα της βόρειας Κύπρου, 

το οποίο τελεί υπό κατοχή. Ως συνέπεια, ιδρύθηκε το 

Σώµα Ακίνητης Περιουσίας (Immovable Property 

Commission - IPC) µε αρµοδιότητες την αποκατά-

σταση, την αποζηµίωση ή την ανταλλαγή των ακίνη-

των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία στερήθηκαν 

οι Ελληνοκύπριοι µετά την τουρκική εισβολή. Οι αι-

τούντες ενώπιον του ανωτέρω σώµατος καλούνταν 

να παρουσιάσουν τίτλους ιδιοκτησίας ή ανάλογα 

έγγραφα, που να αποδεικνύουν τα επικαλούµενα 

δικαιώµατα τους. Το Ε∆∆Α κατά την αξιολόγηση της 

παρούσας υπόθεσης απέρριψε το επιχείρηµα των 

προσφευγόντων ότι η απαίτηση για την εξάντληση 

των εσωτερικών διαθέσιµων µέσων παρέχει στην 

προκειµένη περίπτωση νοµιµοποίηση σε ένα καθε-

στώς παράνοµης κατοχής. Άρα, το Ε∆∆Α κατέληξε 

ότι η προσφυγή ενώπιον του Σώµατος Ακίνητης Περι-

ουσίας της «Τουρκικής ∆ηµοκρατίας της Βόρειας 

Κύπρου» πρέπει να θεωρείται ως εσωτερικό ένδικο 

µέσο και, συνεπώς, η εξάντληση του αποτελεί απα-

ραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής 

ενώπιον του ∆ικαστηρίου. 

Στην συνέχεια, το Ε∆∆Α αξιολόγησε τα επιχειρήµατα 

των διαδίκων σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα  
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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  ----         
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                                                                             αγορά αγορά αγορά αγορά    

 

 

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 
1/2010 1/2010 1/2010 1/2010 και 2/2010 2/2010 2/2010 2/2010 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/  
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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,  δ ιεθνούς 
οικονοµικού δικαίου, 
δηµοσίου διεθνούς δικαίου 
και ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου. Η θεµατική των 
προσεχών τευχών της 
Ε Ε Ε υ ρ ∆  θ α  ε ί ν α ι 
αφιερωµένη στην Συνθήκη 
της Λισαβόνας. 
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