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Το συνταγματικό δημοψήφισμα στην Ισλανδία  
Tom  Ginsburg,  Καθηγητής  Διεθνούς  Δικαίου  και  Πολιτικής  Επιστήμης, 
Πανεπιστήμιο του Σικάγο  

Καθώς  τα  δύο  τρίτα  των  ψήφων  έχουν  ήδη  καταμετρηθεί, 
φαίνεται  πως  η  πρόταση  συνταγματικής  μεταρρύθμισης  που 
επεξεργάστηκαν  οι  πολίτες  της  Ισλανδίας  πρόκειται  να  γίνει 
αποδεκτή.  Περίπου  το  μισό  εκλογικό  σώμα  συμμετείχε  στο 
δημοψήφισμα,  στο  οποίο  τέθηκαν  έξι  διαφορετικά 
ερωτήματα,  καλύπτοντας κομβικά σημεία  του προτεινόμενου 
Συντάγματος.  Το  προσχέδιο  του  Συντάγματος  περιλαμβάνει 
έναν  διευρυμένο  κατάλογο  θεμελιωδών  δικαιωμάτων, 
ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης και μια διακήρυξη 
ότι οι φυσικοί πόροι αποτελούν δημόσιο αγαθό.  
Τα  έξι  ερωτήματα  του  δημοψηφίσματος  ήταν  τα  έξης:  1. 
Επιθυμείτε οι προτάσεις  του Συμβουλίου για  το Σύνταγμα να 
αποτελέσουν  τη  βάση  για  το  προσχέδιο  ενός  νέου 
Συντάγματος;  2.  Στο  νέο  Σύνταγμα  επιθυμείτε  οι  φυσικοί 
πόροι, οι οποίοι δεν ανήκουν σε ιδιώτες, να κατοχυρωθούν ως 
δημόσιο αγαθό; 3. Θα επιθυμούσατε να περιληφθούν στο νέο 
Σύνταγμα διατάξεις σχετικά με μια επικρατούσα θρησκεία; 4. 
Θα  επιθυμούσατε  να  περιληφθεί  στο  νέο  Σύνταγμα  διάταξη 
που  να  επιτρέπει  την  εκλογή  συγκεκριμένων  κατηγοριών 
προσώπων  στη  Βουλή,  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  από  ό,τι 
συμβαίνει  σήμερα;  5.  Θα  επιθυμούσατε  να  περιληφθεί  στο 
νέο  Σύνταγμα  διάταξη  που  να  επιβάλει  να  έχουν  την  ίδια 
βαρύτητα οι ψήφοι από όλες τις περιφέρειες της χώρας; 6. Θα 
επιθυμούσατε  να  περιληφθεί  στο  νέο  Σύνταγμα  διάταξη 
σύμφωνα  με  την  οποία  ένας  αριθμός  πολιτών  να  μπορεί  να 
προκαλέσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος; 
Το δημοψήφισμα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το επόμενο 
βήμα είναι η προετοιμασία μιας πρότασης που θα  κατατεθεί 
στη  Βουλή.  Αν  η  Βουλή  εγκρίνει  την  πρόταση  αυτή,  τότε  θα 
διαλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 79 του ισχύοντος Συντάγματος 
και θα διεξαχθούν εκλογές. Η νέα Βουλή θα κληθεί να εγκρίνει 
την πρόταση. Άρα, υπό μια έννοια, η πρόταση θα τεθεί εκ νέου 
σε  λαϊκή  ετυμηγορία  υπό  τη  μορφή  των  εκλογών  αυτών,  οι 
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οποίες θα προκαλέσουν χωρίς αμφιβολία έντονες συζητήσεις 
πάνω στη συνταγματική μεταρρύθμιση.  
Η Ισλανδία είναι μια μικρή χώρα, όμως ο τρόπος με τον οποίο 
πειραματίζεται  με  την  άμεση  συμμετοχή  των  πολιτών  στην 
παραγωγή  ενός  νέου  συντάγματος  αναπόφευκτα  θα 
αποτελέσει  αντικείμενο  ανάλυσης  και  μελέτης  και  για  άλλες 
χώρες.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  σημασία  που 
αποδίδεται  στο  δημόσιο  έλεγχο  των  φυσικών  πόρων,  που 
αποτελεί  μείζον  συνταγματικό  ζήτημα  σε  πληθώρα 
αναπτυσσόμενων  χωρών,  ενόψει  της  ενίσχυσης  παγκοσμίως 
του εθνικισμού ως προς τους φυσικούς πόρους.  

http://www.iconnectblog.com, 21/10/2012 

(επιλογή‐μετάφραση: Αλκμήνη Φωτιάδου) 

 

 

Η μεταμόρφωση της Ευρώπης 
Ξενοφών  Κοντιάδης,  Καθηγητής  Δημοσίου  Δικαίου,  Κοσμήτορας  Σχολής 
Κοινωνικών  Επιστημών  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  Επιστ.  Δ/ντης 
Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου 

Δεν  μπορούμε  να  κλείνουμε  επ’  άπειρον  τα  µάτια  μπροστά 
στη  ραγδαία  αλλοίωση  της  φυσιογνωμίας  του  ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος.  Οι  εξαγγελίες  περί  κοινωνικής  Ευρώπης, 
κοινοτικής  αλληλεγγύης  και  διαρκούς  εμβάθυνσης  των 
δημοκρατικών  χαρακτηριστικών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
έχουν  απολέσει  το  νόημά  τους.  Ανεξαρτήτως  του  εάν  θα 
επιβιώσει το κοινό νόμισμα, η Ευρώπη φαίνεται να έχει πλέον 
απεμπολήσει τις κοινωνικές της δεσμεύσεις. 
Η αυστηρή δημοσιονοµική πειθαρχία και η αποσάθρωση των 
κοινωνικών  δικαιωμάτων  συνιστούν  το  νέο  πρόσωπο  της 
Ευρώπης.  Ορόσημο  για  το  μέλλον  της  Ευρώπης  υπήρξε  η 
καταψήφιση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος στη Γαλλία και την 
Ολλανδία  το  2005.  Εκεί  χάθηκε  μια  ευκαιρία  να 
πραγματοποιήσει  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ένα  βήμα  προς  το 
ομοσπονδιακό  πρότυπο.  Τρία  χρόνια  αργότερα,  µε  το 
ξέσπασμα  της  παγκόσμιας  οικονομικής  κρίσης, 
αποκαλύφθηκαν οι ενδοευρωπαϊκές αντιφάσεις και οι βαθιές 
διαφορές  μεταξύ  των  κρατών‐µελών.  Με  την  ομόφωνη 
Δήλωση  των  Αρχηγών  Κρατών  και  Κυβερνήσεων  τον 
περασμένο  Δεκέμβριο,  που  μεταξύ  άλλων  περιλαμβάνει  την 
επιταγή  να  κατοχυρωθεί  ο  δημοσιονοµικός  κανόνας, 
επικυρώθηκε η εγκατάλειψη της κοινωνικής Ευρώπης. 
Εξίσου  συντριπτικά  υπήρξαν  τα  πλήγματα  που  δέχεται  ο 
εκδημοκρατισμός του ενωσιακού οικοδομήµατος. Αδιαφανείς 
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διαδικασίες,  παραγκωνισμός  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου, 
υποβάθμιση  του  ρόλου  των  εθνικών  Κοινοβουλίων,  επιβολή 
αποφάσεων  ενός  Διευθυντηρίου  που  έχει  επιλέξει  να  αγνοεί 
συστηματικά  τα  μηνύματα  των  ευρωπαϊκών  λαών, 
περιθωριοποίηση κάθε φωνής που διατυπώνει λόγο αντίθετο 
προς  τη  δημοσιονομική  πειθαρχία  και  την  περιστολή  του 
κοινωνικού κράτους. 
Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  πορεύεται  προς  μια  μορφή  ευρύτερης 
πολιτικής  και  δημοσιονομικής  συνεργασίας,  ακολουθώντας 
όμως τη διακυβερνητική λογική. Η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης  ακολουθεί  έναν  δρόμο  που  δεν  οδηγεί  ούτε  σε 
περισσότερη δημοκρατία ούτε στη διατήρηση του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου. Είναι θέμα χρόνου αυτές οι εξελίξεις να 
αποτυπωθούν  σε  ένα  νέο  θεσμικό  πλαίσιο,  που  θα 
επιβεβαιώνει τις πολιτικές και οικονομικές ανακατατάξεις της 
προηγούμενης  τριετίας.  Ωστόσο,  η  μεταμόρφωση  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  έχει  ήδη  προχωρήσει.  Και  αυτό  το 
βιώνουν, µε τρόπο οδυνηρό, οι λαοί της Ευρώπης. 

πηγή: Εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», 23/10/2012

 

 

Το αυτόφωρο και η ανέλεγκτη φοροδιαφυγή 
Κώστας  Χρυσόγονος,  Καθηγητής  Συνταγματικού  Δικαίου  στο  Τμήμα 
Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Η  υπόθεση  Βαξεβάνη  μάς  δίνει  μία  καλή  ευκαιρία  για  να 
ξανασκεφτούμε την έννοια του αυτόφωρου εγκλήματος. Οταν 
το  Σύνταγμα στο άρθρο 6  παράγραφος 1  επιτρέπει  σύλληψη 
μόνο  ύστερα  από  δικαστικό  ένταλμα,  με  την  εξαίρεση  των 
αυτόφωρων  εγκλημάτων,  εννοεί  προφανώς  εγκλήματα  στα 
οποία  ο  δράστης  καταλαμβάνεται  από  τη  δημόσια  δύναμη 
κατά τη στιγμή της διάπραξής τους. Η επέκταση των ορίων του 
αυτοφώρου με  το άρθρο 242  του ΚΠΔ, ώστε αυτό  να φτάνει 
δυνητικά  έως  και  τις  48  ώρες  (δηλαδή  ολόκληρη  την  ημέρα 
τέλεσης  του  εγκλήματος  και  την  επομένη),  καταστρατηγεί 
ουσιαστικά  τις  εγγυήσεις  προσωπικής  ασφάλειας  του 
παραπάνω άρθρου του Συντάγματος. 
Θα  ήταν,  κατά  τη  γνώμη  μου,  ευκταίος  ο  περιορισμός  του 
αυτοφώρου σε ένα πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα (π.χ., 
εξάωρο  μετά  την  τέλεση  του  αδικήματος),  προκειμένου  να 
αποφεύγεται  η  συνήθης  παρωδία  της  αποφυγής  εμφάνισης 
του  φερομένου  ως  δράστη  μέχρι  την  παρέλευση  του 
αυτοφώρου.  Η  υπερβολική  διάρκεια  του αυτοφώρου ανοίγει 
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τον  δρόμο  για  άνιση  μεταχείριση  και  επίδειξη  ενίοτε 
υπερβάλλοντος  ζήλου  των  διωκτικών  Αρχών,  όπως  συνέβη 
στην  προκειμένη  περίπτωση,  όπου  για  να  εντοπιστεί  και  να 
συλληφθεί  ο  φερόμενος  ως  δράστης  ενός  πλημμελήματος 
διεξήχθη,  όπως  φαίνεται,  ολόκληρη  αστυνομική  επιχείρηση, 
ως  να  επρόκειτο  για  τον  πλέον  επικίνδυνο  κακοποιό  της 
χώρας.  Ακόμη  περισσότερο  εκτεθειμένη  εξάλλου  είναι  η 
κρατική  εξουσία  στο  σύνολό  της  για  τον  χειρισμό  της 
υπόθεσης, εάν αναλογιστεί κανείς ότι τα πρόσωπα της λίστας 
Λαγκάρντ  δεν  φαίνεται  να  ερευνήθηκαν,  όπως  θα  όφειλαν, 
από  τις  αρμόδιες  φορολογικές  Αρχές,  με  αποτέλεσμα  η 
ενδεχόμενη  διάπραξη  εκ  μέρους  τους  αδικημάτων 
φοροδιαφυγής να παραμένει ανέλεγκτη. 

πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 29/10/2012

 

 

Καθήκον του δημοσιογράφου η δημοσίευση 

Σταύρος  Τσακυράκης,  Καθηγητής  Συνταγματικού  Δικαίου  στη  Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ανεξαρτήτως  των  όποιων  ρυθμίσεων  ισχύουν  για  τα 
προσωπικά  δεδομένα,  η  περιβόητη  λίστα  Λαγκάρντ  έχει 
αναμφίβολα  αναχθεί  σε  μέγα  πολιτικό  ζήτημα. 
Καταλογίσθηκαν  σοβαρές  ευθύνες  σε  πολιτικά  πρόσωπα  για 
τη  μη  «αξιολόγησή»  της,  διατυπώθηκαν  υπαινιγμοί  για 
αθέμιτη  χρησιμοποίηση,  έχει  διαταχθεί  προκαταρκτική 
εξέταση  για  τυχόν  ποινικές  παραβάσεις  σχετικά  με  τη  μη 
αξιοποίησή  της.  Με  δεδομένο  ότι  έχει  καταστεί  πολιτικό 
ζήτημα  αιχμής,  είναι  φανερό  ότι  η  πληροφόρηση  του 
περιεχομένου  της  βρίσκεται  στην  καρδιά  της  ελευθερίας  του 
λόγου,  η  οποία  προστατεύεται  από  το  Σύνταγμα  και  την 
Ευρωπαϊκή  Σύμβαση  των  Δικαιωμάτων  του  Ανθρώπου  και 
πρώτα  και  κύρια  επιβάλλει  την  πληροφόρηση  της  κοινής 
γνώμης για ζητήματα πολιτικού ενδιαφέροντος. Από τη στιγμή, 
επομένως, που η λίστα έφτασε στα χέρια του δημοσιογράφου, 
η  δημοσίευσή  της  αποτελεί  στοιχειώδες  καθήκον  του  και, 
προφανώς,  οποιαδήποτε  διάταξη  νόμου  και  τυχόν  κυρώσεις 
περιορίζουν  την  ελευθερία  του  είναι  ανίσχυρες  ως 
αντισυνταγματικές.  Κανένας  δημοσιογράφος  σε  οποιαδήποτε 
φιλελεύθερη  δημοκρατία  του  κόσμου  δεν  θα  είχε  τον 
παραμικρό δισταγμό για τη δημοσίευσή της. 
Ευνόητο είναι ότι η δημοσίευση θα έπρεπε να συνοδεύεται με 
την  υπενθύμιση  ότι  κανένα  από  τα  ονόματα  που  περιέχει  η 
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λίστα δεν κατηγορούνται για κάποιο αδίκημα ούτε κατ’ αρχήν 
είναι ύποπτοι διάπραξης κάποιου αδικήματος.      

πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 29/10/2012

 

 

Η δημοσιότητα ως πολιτικός λόγος 
Αριστείδης  Χατζής,  Αναπληρωτής  καθηγητής  Φιλοσοφίας  Δικαίου  και 
Θεωρίας Θεσμών στο Τμήμα ΜΙΘΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Η  δημοσίευση  της  λίστας  Λαγκάρντ  θέτει  άλλη  μία  φορά  το 
ζήτημα  της  σύγκρουσης  του  ατομικού  δικαιώματος  για  την 
προστασία  ευαίσθητων  προσωπικών  δεδομένων  με  την 
ελευθερία του Τύπου. Προφανώς, η δημοσίευση θέτει σοβαρά 
νομικά ζητήματα και είναι αρκετά πιθανό να έχει παραβιάσει 
και  την  ειδική  νομοθεσία  για  την  προστασία  προσωπικών 
δεδομένων αλλά και εκείνη για τη δημοσιοποίηση υλικού της 
προδικασίας. Αλλά εδώ πρόκειται για κλασική περίπτωση, που 
μία  νομικίστικη  απάντηση  χάνει  οπωσδήποτε  το  δάσος.  Το 
ερώτημα  που  πρέπει  να  απαντήσουμε  είναι  διαφορετικό: 
πρέπει να περιορίζεται η ελευθερία του Τύπου από ένα τέτοιο 
πλέγμα νομικών ρυθμίσεων που, με πρόσχημα την προστασία 
διαδικασιών,  προσώπων  ή  ακόμα  και  του  «εθνικού 
συμφέροντος»,  να  απαγορεύει  ουσιαστικά  στους 
δημοσιογράφους  να  ερευνήσουν  και  να  αποκαλύψουν;  Η 
απάντησή μου είναι κατηγορηματική: «Όχι»! 
Η ελευθερία του Τύπου έχει πολλές φορές μεγάλο κόστος και 
γι'  αυτό  τον  λόγο  η  ενστικτώδης  αντίδραση  οδηγεί  σε 
απαγορεύσεις. Όμως το όφελος από έναν ελεύθερο Τύπο είναι 
μακροπρόθεσμα  δυσανάλογα  μεγάλο  διότι  εξασφαλίζει  τον 
έλεγχο  μιας  κρατικής  εξουσίας  που  είναι  πανίσχυρη  και, 
δυστυχώς στην Ελλάδα, αδιαίρετη,  ενώ  ταυτόχρονα αποτελεί 
το  μόνο  εμπόδιο  απέναντι  σε  πανίσχυρες  πολιτικές  και 
οικονομικές ομάδες πίεσης που διαπλέκονται με το κράτος και 
προστατεύονται από αυτό. Το κόστος όμως είναι υπαρκτό και 
για τον λόγο αυτό η στάθμιση πρέπει να το λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη, ακόμα και όταν το τεκμήριο υπέρ της ελευθερίας του 
Τύπου είναι σχεδόν αμάχητο ‐όπως προτείνω. Έτσι, το κόστος 
για  τις  οροθετικές  γυναίκες  τα  ονόματα  των  οποίων 
δημοσιεύθηκαν  και  μάλιστα  από  κρατικές  υπηρεσίες  είναι 
δυσβάστακτο,  ενώ  το  όφελος  ιδιαίτερα  αμφίβολο.  Αντίθετα, 
στην  περίπτωση  της  λίστας  Λαγκάρντ,  ο  αμφιλεγόμενος 
πολιτικός  χειρισμός  της  αλλά  επίσης  η  σπουδή  και  η 
αποτελεσματικότητα  που  επέδειξαν  οι  Αρχές  στη  δίωξη  του 
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δημοσιογράφου  αποτελούν  ικανοποιητικές  ενδείξεις  για  τη 
χρησιμότητα της δημοσίευσής της. 
Όμως, τελικά, όλα αυτά δεν έχουν τόση σημασία όσο έχει κάτι 
άλλο: ο δημοσιογράφος που διακινδυνεύει και την ελευθερία 
του  ακόμα  για  να  δημοσιεύσει  αυτή  τη  λίστα  το  κάνει 
επιπλέον  και  για  πολιτικούς  λόγους.  Στη  δημοσίευση  τον 
υποχρεώνει  όχι  μόνο  ο  κοινωνικός  του  ρόλος  αλλά  και  οι 
πολιτικές του πεποιθήσεις, που είναι διπλά υποχρεωμένος να 
τις εκφράσει. Με τις πολιτικές απόψεις του κ. Βαξεβάνη συχνά 
διαφωνώ. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος να υποστηρίξω την 
ελεύθερη έκφραση του πολιτικού του λόγου και να απαιτήσω 
από  το  ελληνικό  κράτος  να  του  επιτρέψει  να  εκφραστεί 
ελεύθερα με όποιον τρόπο θεωρεί αυτός, ως δημοσιογράφος, 
πρόσφορο.  Το  δικαίωμά  του  στην  ελεύθερη  έκφραση 
προηγείται οιουδήποτε άλλου. 

πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 29/10/2012

 

 

 

 

Νέες  δραστηριότητες  του  Κέντρου  Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου –  Ιδρύματος Θεμιστοκλή 
και Δημήτρη Τσάτσου 

 

Πρόγραμμα 

  «Προστασία  των  δικαιωμάτων  των  θυμάτων  στην  ΕΕ: 
θεωρία  και  πρακτική  της  διαφοροποίησης  στην 
αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της ποινικής δίκης» 

Το  Κέντρο  Ευρωπαϊκού  Συνταγματικού  Δικαίου  ‐  Ίδρυμα 
Θεμιστοκλή  και  Δημήτρη  Τσάτσου,  σε  συνεργασία  με  το 
Institute  for  Advanced  Legal  Studies  του  Πανεπιστημίου  του 
Λονδίνου, ανέλαβε να εκπονήσει το επιστημονικό πρόγραμμα 
της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  «Προστασία  των  δικαιωμάτων 
των  θυμάτων  στην  ΕΕ:  θεωρία  και  πρακτική  της 
διαφοροποίησης  στην  αντιμετώπιση  κατά  τη  διάρκεια  της 
ποινικής  δίκης».  Το  έργο  θα  υλοποιηθεί  το  διάστημα 
Δεκεμβρίου 2012 και Ιουνίου 2014. 
Αφετηρία  του  έργου  αποτελεί  η  Οδηγία  για  τη  θέσπιση 
ελάχιστων  προδιαγραφών  σχετικά  με  τα  δικαιώματα,  την 
υποστήριξη  και  την  προστασία  θυμάτων  εγκληματικών 
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πράξεων  [COM  (2011)  275  τελικό  της  05.18.2011].  Η 
προστασία  των  θυμάτων  πριν  [διαμεσολάβηση],  κατά  τη 
διάρκεια,  και  μετά  [αποζημίωση]  ποινικής  δίκης  είναι  στην 
πρώτη  γραμμή  της  ημερήσιας  διάταξης  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  και  της Προεδρίας  της  Κύπρου.  Στο  πλαίσιο  αυτό, 
το  παρόν  έργο  έχει  ως  στόχο  να  βοηθήσει  στην 
αποτελεσματική  εφαρμογή  της  Οδηγίας,  διευκολύνοντας  την 
ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τα 
βασικά δικαιώματα των θυμάτων στην προτεινόμενη Οδηγία. 
Ο  ειδικός  στόχος  του  έργου  είναι  να  μελετήσει,  με  τη 
συγκριτική  μέθοδο,  το  συγκεκριμένο  θεσμικό  πλαίσιο  που 
ισχύει στα κράτη μέλη ως προς τα  ζητήματα που εξετάζονται 
στην Οδηγία, προκειμένου: 
α)  να  καταρτιστεί  κατάλογος  νομοθετικών  μέτρων,  θεσμών 
και πρακτικών που θα διευρύνει τη θεωρητική βάση για την 
εφαρμογή της Οδηγίας 
β)  να  καταρτιστεί  κατάλογος  των  μέτρων  για  την  παροχή 
υποστήριξης  των  θυμάτων,  τον  εντοπισμό  των  ευάλωτων 
ομάδων και τη βελτίωση της προστασίας των θυμάτων κατά 
την ποινική διαδικασία 
γ)  να  επιχειρηθεί  ο  εκ  των  προτέρων  προσδιορισμός  της 
ανταπόκρισης των διατάξεων της Οδηγίας στα συγκεκριμένα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη 
δ)  να  επιχειρηθεί  ο  εντοπισμός  πιθανών  ελλείψεων  όσον 
αφορά  την  εφαρμογή  και  την  αποτελεσματικότητα  της 
Οδηγίας. 

Το  τελικό  παραδοτέο  είναι  συγκριτική  έκθεση  και 
συγκεκριμένες  προτάσεις  πολιτικής  για  την  αποτελεσματική 
εφαρμογή  της  Οδηγίας,  όπου  θα  αναδειχθεί  η  ανταπόκριση 
των  διατάξεών  της  στις  προκλήσεις  που  αντιμετωπίζει  κάθε 
κράτος  μέλος,  τα  στοιχεία  που  θα  μπορούσαν  να  θέσουν  σε 
κίνδυνο  την  εφαρμογή  της,  καθώς  και  μια  εκ  των  προτέρων 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της. 
Η  υλοποίηση  του  έργου  συνίσταται  κυρίως  στην  παροχή 
τεκμηριωμένων απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα μέσω 
της  συγκριτικής  μεθόδου.  Το  έργο  θα  υλοποιηθεί  από  μια 
ομάδα  27  εθνικών  ανταποκριτών,  που  καλύπτουν  όλα  τα 
κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  καθώς  και  ακαδημαϊκής 
ομάδας  που  αποτελείται  από  πέντε  διακεκριμένους 
εμπειρογνώμονες στον τομέα του ποινικού δικαίου, η οποία θα 
επεξεργαστεί τη συγκριτική έκθεση και τις τελικές προτάσεις. 
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Εκδηλώσεις 

 Βραβείο «Δημήτρης Τσάτσος», Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 
2012 και ώρα 18:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα 
«Νίκος Σκαλκώτας» 

 

 

 
Το  Κέντρο  Ευρωπαϊκού  Συνταγματικού  Δικαίου  –  Ίδρυμα 
Θεμιστοκλή  και  Δημήτρη  Τσάτσου  και  το  Dimitris‐Tsatsos‐
Institut  für  Europäische  Verfassungswissenschaften 
(Πανεπιστήμιο Hagen ‐ Γερμανία), θεσμοθέτησαν το Βραβείο 
«Δημήτρης  Τσάτσος»  που  θα  απονέμεται  σε  εξέχουσες 
προσωπικότητες  με  ιδιαίτερη  προσφορά  στο  πεδίο  των 
Ευρωπαϊκών Συνταγματικών Επιστημών. 
 

 
 

Το  βραβείο  θα  απονεμηθεί  για  πρώτη  φορά  στον  Καθηγητή 
Βασίλειο Σκουρή, Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  Η  εκδήλωση  θα  πραγματοποιηθεί  στην  Αθήνα,  την 
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, στην αίθουσα 
«Νίκος Σκαλκώτας» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 

 

– Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Κέντρου 

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος 

Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου,  

Καθηγητή κ. Ξενοφώντα Ι. Κοντιάδη 

 
– Προσφώνηση από τον Διευθυντή του Dimitris‐Tsatsos‐

Institut für Europäische Verfassungswissenschaften,  

Καθηγητή κ. Peter Brandt 

 
– Χαιρετισμός εκ μέρους της Κυβέρνησης από τον Υπουργό  

κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη 

 
– Χαιρετισμός του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας 

– κ. Κωνσταντίνου Μενουδάκου 

 
– Έπαινος από τον Καθηγητή κ. Peter‐Christian Müller‐Graff 

 
– Επίδοση του Βραβείου 

 
– Αντιφώνηση του τιμώμενου  

Καθηγητή κ. Βασιλείου Σκουρή με θέμα:  

«Η δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

μύθος ή πραγματικότητα;» 

 

Θα ακολουθήσει δεξίωση

 

 
 Παρουσίαση  του  τόμου:  X.  Contiades  (Ed.),  «Engineering 
Constitutional  Change.  A  Comparative  Perspective  on 
Europe, Canada and the USA», Routledge 2012, 488 σελ., 
12 Νοεμβρίου 2012, King's College London 
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ΠΕΡ Ι ΕΧΟΜΕΝΑ  
 
 
 

Νέες δραστηριότητες του 
Κέντρου Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου –  
Ιδρύματος Θεμιστοκλή και 
Δημήτρη Τσάτσου 
 

 
 

 Παρουσίαση του τόμου: X. 
Contiades (Ed.), «Engineering 
Constitutional Change. A 
Comparative Perspective on 
Europe, Canada and the USA», 
Routledge 2012, 488 σελ., 12 
Νοεμβρίου 2012, King's College 
London 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cecl.gr 
Επικοινωνία: centre@cecl.gr 

  
  

King's College London 
Centre for Political and Constitutional Studies 

  
BOOK LAUNCH 

  
ENGINEERING CONSTITUTIONAL CHANGE: 

A COMPARATIVE PERSPECTIVE 
Edited by Xenophon Contiades (Routledge) 

  
Monday 12 November 2012, 5.30pm 

Council Room, King’s College London (Strand campus) 
All welcome, free 

  
The book launch will be preceded by short speeches from 
Graham Allen MP (Chair, House of Commons Political and 

Constitutional Reform Committee), Professor Robert 
Blackburn (King's College London), and Professor Xenophon 
Contiades & Dr Alkmene Fotiadou (Centre for European 

Constitutional Law, Athens) 
  

http://www.kcl.ac.uk/law/eventrecords/Book‐Launch‐‐‐Centre‐
for‐Political‐and‐Constitutional‐Studies.aspx 
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