
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕ∆) 

www.dimosiodikaio.gr 

«ΤΟ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ 

ΠΡΑΞΗ» 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ 

(ΕΕ∆)  

Αίθουσα Εκδηλώσεων ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδηµίας 60, 1ος όροφος 

 

Η  Ένωση Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆) διοργανώνει και αυτή την χρονιά σε 

συνεργασία µε τον ∆ΣΑ Επιστηµονικές Εκδηλώσεις - Σεµινάρια ∆ηµοσίου και Ευρωπαϊκού 

∆ικαίου µε τίτλο «ΤΟ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» που θα 

λαµβάνουν χώρα την περίοδο Οκτωβρίου - ∆εκεµβρίου 2015 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 

του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδηµίας 60, 1ος όροφος), συγκεκριµένες Τετάρτες 

απόγευµα 6-8 µ.µ. Οι επιστηµονικές εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν τις Τετάρτες 7, 14, 

21 Οκτωβρίου, 11, 25 Νοεµβρίου και 9 ∆εκεµβρίου 2015.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη. ∆ηλώσεις συµµετοχής στις επιστηµονικές εκδηλώσεις 

γίνονται και ηλεκτρονικά από 1.10.2015 στο enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com 

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συµµετοχής σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον τα 

4 από τα 6 σεµινάρια Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2015.  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

1. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015, 18:00 - 20:00: «Ευρω̟αϊκό ∆ίκαιο 

και ∆ιοικητική ∆ίκη» 

Οµιλητές:  

Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ: «Ο διάλογος ΣτΕ και ∆ΕΕ» 

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ: 

«Νοµολογιακές διευκρινίσεις ως προς τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της 

αίτησης προδικαστικής απόφασης (µε αφορµή τις αποφάσεις του ∆ΕΕ C-62/14, 

Gauweiler,  και C-5/14 Kernkraftwerke Lippe – Ems GmbH)  

Συντονιστής: ∆ρ. Βασίλης Γ. Τζέµος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων 

∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆)  

 

2. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, 18:00 - 20:00: «Ε̟ίκαιρα ζητήµατα 

Ευρω̟αϊκού ∆ηµοσίου ∆ικαίου» 

Οµιλητές:  

Βασίλειος Χριστιανός, Καθηγητής Ευρωπαϊκού ∆ικαίου Νοµικής Σχολής Αθηνών, 

∆ικηγόρος:  «Το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και ο διάλογος των δικαστηρίων». 

Θεοδώρα Ζιάµου, Πάρεδρος ΣτΕ: «Ανταγωνισµός και δικαιώµατα στο ∆ίκαιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, ∆.Ν., ∆ικηγόρος: «Το πρωτόκολλο 16 της ΕΣ∆Α 

και η γνωµοδοτική διαδικασία του Ε∆∆Α» 

Συντονιστής: ∆ηµήτριος Πυργάκης, Εισηγητής ΣτΕ, Αντιπρόεδρος Ένωσης 

Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆) 



3. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, 18:00 - 20:00: «Πρακτικά 

ζητήµατα  ∆ικαίου ΜΜΕ»  

Οµιλητές: 

Χαράλαµ̟ος Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου 

Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, ∆ικηγόρος, Μέλος ∆Σ της Ένωσης Ελλήνων 

∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆): «Το ζήτηµα της "ιδιώνυµης" αστικής ευθύνης των ΜΜΕ 

εξ αιτίας προσβολής της προσωπικότητας υπό το πρίσµα του Συντάγµατος και 

της ΕΣ∆Α» 

Α̟όστολος Πα̟ακωνσταντίνου, ∆ιδάκτωρ Συνταγµατικού ∆ικαίου, 

∆ικηγόρος,  Μέλος ∆Σ της Ένωσης Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆): «Η 

αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθµών» 

Χριστίνα Βρεττού, ∆ιδάκτωρ Συνταγµατικού ∆ικαίου, ∆ικηγόρος: «Η 

ελευθερία της αιχµηρής κριτικής και η ελληνική πραγµατικότητα» 

Συντονιστής: Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ.  

 

4. Τετάρτη 11 Νοεµβρίου 2015, 18:00 - 20:00: 

«Πρακτικά ζητήµατα Φορολογικού ∆ικαίου» 

5. Τετάρτη 25 Νοεµβρίου 2015, 18:00 - 20:00: 

«Γενικές αρχές διοικητικού δικαίου στην ̟ράξη» 

6. Τετάρτη 9 ∆εκεµβρίου 2015, 18:00 - 20:00: 

«Ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ στην ̟ράξη»  



Η Ένωση Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆) θα χορηγήσει βεβαιώσεις ̟αρακολούθησης σε όσους 

̟αρακολουθήσουν τουλάχιστον τις 4 α̟ό τις 6 ε̟ιστηµονικές εκδηλώσεις της ̟εριόδου 

Οκτωβρίου - ∆εκεµβρίου 2015 στον ∆ΣΑ. Το ̟λήρες ̟ρόγραµµα των εκδηλώσεων 

Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2015 θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ∆ΣΑ και της Ένωσης 

Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων εντός του Οκτωβρίου.  

…………………………………………………………………………………………………. 

Η Ένωση Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆) είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε 

νοµική προσωπικότητα. Η ιστοσελίδα της είναι η εξής: www.dimosiodikaio.gr. Είναι η 

ε̟ιστηµονική ένωση στην ο̟οία συµµετέχουν οι Συνταγµατολόγοι, οι ∆ιοικητικολόγοι, 

οι Ευρω̟αϊκολόγοι και οι ∆ιοικητικοί Ε̟ιστήµονες και ανα̟τύσσεται ̟ολυτασικός 

δηµόσιος διάλογος για την ̟ροαγωγή του ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Η Ένωση Ελλήνων 

∆ηµοσιολόγων προσκαλεί να γίνουν µέλη της (µε αίτηση στο 

www.info@dimosiodikaio.gr ή στο περιθώριο των εκδηλώσεων/σεµιναρίων του ∆ΣΑ και 

µε ετήσια συνδροµή για το έτος 2015, 20 Ευρώ, που καταβάλλεται από τα µέλη στον 

Τραπεζικό Λογαριασµό της ΕΕ∆ στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR64 01715580 

006558126147166, BIC PIRBGRAA) ∆ιοικητικούς ∆ικαστές, Καθηγητές ∆ηµοσίου και 

Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, Ειδικούς Επιστήµονες Ανεξαρτήτων Αρχών, Νοµικούς Συµβούλους 

του Κράτους και  ∆ικηγόρους, Ασκούµενους ∆ικηγόρους, Νοµικούς, ∆ιοικητικούς 

Επιστήµονες, Πολιτικούς Επιστήµονες µε µεταπτυχιακό στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο (Ευρωπαϊκό 

∆ίκαιο, ∆ιοικητική Επιστήµη).  

Η Ένωση Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆) διοργανώνει τακτικά (Τετάρτες) 

επιστηµονικές εκδηλώσεις και σεµινάρια σε συνεργασία µε τον ∆ΣΑ, ένα ετήσιο θεµατικό 

συνέδριο στην Αθήνα (συνήθως ∆εκέµβριο) και ένα ετήσιο συνέδριο µε πρόσκληση υποβολής 

papers (συνήθως Μάϊο, κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη, στόχος του η παρουσίαση του 

πρωτότυπου έργου των ελλήνων δηµοσιολόγων). Επίσης σκοπεύει να διοργανώνει κάθε χρόνο  

(τουλάχιστον) µία επιστηµονική εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία µε τον ∆ΣΘ) 

αλλά και στην Κύπρο.  

 

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 6-8 ΜΜ προγραµµατίζεται 

Επιστηµονική Εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆) στην Θεσσαλονίκη σε 

συνεργασία µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (∆ΣΘ).  

 



Την Τρίτη 1 ∆εκεµβρίου και την Τετάρτη 2 ∆εκεµβρίου 2015 θα πραγµατοποιηθεί 

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) το 3ο ετήσιο 

θεµατικό συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆) µε τίτλο «Το ∆ηµόσιο ∆ίκαιο 

µέσα από τις αποφάσεις των ∆ικαστηρίων».  

 

Η Ένωση Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων ξεκινά από το φθινόπωρο του 2015 την λειτουργία 

του νέου ηλεκτρονικού free access επιστηµονικού περιοδικού «∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ» 

(αναλυτικότερα www.dimosiodikaio). Προσκαλούνται τα µέλη της Ένωσης Ελλήνων 

∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (στο info@dimosiodikaio.gr) 

πρωτότυπες και αδηµοσίευτες  επιστηµονικές µελέτες (ως 6000 λέξεις), σχολιασµούς 

δικαστικών αποφάσεων (ως 3000 λέξεις)  και βιβλιοπαρουσιάσεις (ως 1500 λέξεις) προς 

δηµοσίευση στο νέο ηλεκτρονικό free access επιστηµονικό περιοδικό «∆ΗΜΟΣΙΟ 

∆ΙΚΑΙΟ».  

 
Εκ µέρους του ∆Σ 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων ∆ηµοσιολόγων (ΕΕ∆) 

∆ρ. Βασίλης Γ. Τζέµος 

 
 


