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Στο παρόν τεύχος:

Ημερίδα με την δωρεά του ΙΣΝ
«Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων»
Στήλη επικαιρότητας Brexit:
Σύνοδος κορυφής στο Σάλτσμπουργκ: επισκόπηση της
προόδου των συνομιλιών με το ΗΒ και συζήτηση για τις
μελλοντικές ενέργειες

Ημερίδα με τη δωρεά του ΙΣΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο 'Δημήτριος Ευρυγένης' η
ημερίδα υπό τον γενικό τίτλο «Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων», που διοργάνωσε το ΚΔΕΟΔ με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ) τη Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018.
Στην πρώτη συνεδρία της ημερίδας, στην οποία προήδρευσε ο καθηγητής κ. Δημήτριος Ζερδελής, ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου της Jena στη
Γερμανία, κ. Achim Seifert, εξέτασε τη σχέση μεταξύ της ελευθερίας των συμβάσεων
και του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων. Στη συνέχεια, ο ομότιμος καθηγητής κ.
Φίλιππος Δωρής, ανέλυσε την επίδραση της συνταγματικής αρχής της ισότητας στο ιδιωτικό δίκαιο. Κατόπιν η επίκουρη καθηγήτρια του ΑΠΘ, κ. Ασπασία Τσαούση, επικεντρώθηκε στα ζητήματα, τα οποία θέτει η οικονομική ανάλυση του δικαίου απαγόρευσης
των διακρίσεων και έχουν απασχολήσει εκτενώς τη διεθνή βιβλιογραφία.
Η δεύτερη συνεδρία της ημερίδας, υπό
την προεδρία της Διευθύντριας του
ΚΔΕΟΔ, καθηγήτριας κ. Χριστίνας
Δεληγιάννη-Δημητράκου, φώτισε τις
ειδικότερες πτυχές της γενικότερης
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θεματικής. Η κ. Αθηνά Παπικινού, ΔΝ, δικηγόρος, παρουσίασε την εισήγησή της για
την απαγόρευση των διακρίσεων κατά την παροχή χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ακολούθως, ο κ. Δημήτριος Γούλας, ΔΝ, δικηγόρος
και ερευνητής του ΚΔΕΟΔ στον τομέα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων, ανέπτυξε το ζήτημα της επίδρασης των προτιμήσεων τρίτων προσώπων (πελατών, εργαζομένων, μετόχων κλπ.) κατά την εφαρμογή του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων.
Στόχος της ημερίδας ήταν να προσφέρει μια
σφαιρική παρουσίαση του πλαισίου που διέπει
τη σχέση της ελευθερίας των συμβάσεων και
του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν ακαδημαϊκοί, δικαστικοί
λειτουργοί, δικηγόροι και φοιτητές. Μετά την
ολοκλήρωση κάθε συνεδρίας ακολούθησε μακρά και ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του
κοινού και των εισηγητών.
Τα κείμενα των εισηγήσεων θα δημοσιευθούν
προσεχώς στον τόμο των πρακτικών της ημερίδας.

Brexit
Σύνοδος κορυφής στο Σάλτσμπουργκ:
επισκόπηση της προόδου των συνομιλιών με το ΗΒ
και συζήτηση για τις μελλοντικές ενέργειες
Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2018 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ συναντήθηκαν στο πλαίσιο άτυπης συνόδου στο Σάλτσμπουργκ, για να συζητήσουν για την εσωτερική ασφάλεια, τη μετανάστευση και το Brexit. Οικοδεσπότης της συνόδου ήταν ο κ.
Sebastian Kurz, Καγκελάριος της Αυστρίας, η οποία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία
του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Donald Tusk προήδρευσε
της συνόδου και εκπροσώπησε την ΕΕ από κοινού με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker.
Τα ζητήματα αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου απασχόλησαν τους ηγέτες και αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στο δείπνο εργασίας που ολοκλήρωσε τις εργασίες της
συνόδου. Συγκεκριμένα έγινε επισκόπηση της προόδου στις συνομιλίες με το Ηνωμένο
Βασίλειο και συζητήθηκαν αναλυτικά οι μελλοντικές ενέργειες. Οι 27 ηγέτες επιβεβαίωσαν εκ νέου την ενότητά τους και συμφώνησαν: α) ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία
αποχώρησης χωρίς ισχυρό, λειτουργικό και νομικά δεσμευτικό μηχανισμό ασφαλείας για
την Ιρλανδία, β) ότι πρέπει να γίνει κοινή πολιτική δήλωση που θα παράσχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις και γ) το χρονοδιάγραμμα
σχετικά με τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις.
Επιβεβαιώθηκε, επίσης, εκ νέου η πλήρης σύμπνοια των ηγετών στο θέμα του Brexit,
ενώ στις παρατηρήσεις του Προέδρου Donald Tusk μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής στο
Σάλτσμπουργκ επισημάνθηκε ότι όλοι στηρίζουν πλήρως τις προσπάθειες του Michel
Barnier για την εξεύρεση ενός μοντέλου ικανού να εγγυηθεί ισχυρό, λειτουργικό και νομικά δεσμευτικό μηχανισμό ασφαλείας για την Ιρλανδία.
Περαιτέρω, οι ηγέτες συμφώνησαν στην αναγκαιότητα κοινής πολιτικής δήλωσης που θα
παράσχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις. Όλοι
συμμερίζονται την άποψη ότι, αν και υπάρχουν θετικά στοιχεία στην πρόταση Chequers
του Ηνωμένου Βασιλείου, το προτεινόμενο πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας δεν θα λειτουργήσει, κυρίως επειδή υπάρχει κίνδυνος υπονόμευσης της ενιαίας αγοράς.
Τέλος συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα των επικείμενων διαπραγματεύσεων. Η ώρα της
αλήθειας για τις διαπραγματεύσεις του Brexit θα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Οκτωβρίου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Donald Tusk, «τον Οκτώβριο αναμένουμε τη
μέγιστη πρόοδο και τα βέλτιστα αποτελέσματα στις συνομιλίες για το Brexit. Τότε θα
αποφασίσουμε, εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, για να συγκληθεί έκτακτη σύνοδος
κορυφής τον Νοέμβριο για την οριστικοποίηση και επισημοποίηση της συμφωνίας».

