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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ –ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων Νομικής 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης οργανώνουν κοινό μεταπτυχιακό 

σεμινάριο και ημερίδα την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 

Απριλίου 2013. Το σεμινάριο και η ημερίδα θα διεξαχθούν στο 

ξενοδοχείο «Ροβιές», στις Ροβιές Ευβοίας με το εξής πρόγραμμα: 

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. 

Πρώτη συνεδρίαση, 9.30 – 12.30. Προεδρία: Κώστας Χρυσόγονος 

Παρουσίαση πέντε εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα θέματα 

και τα ονόματα των φοιτητών που θα παρουσιάσουν τις εργασίες 

θα ανακοινωθούν αργότερα. Οι παρουσιάσεις θα διαρκούν έως 15 

λεπτά η μία. Κάθε εργασία θα σχολιασθεί από ένα διδάσκοντα του 

Πανεπιστημίου από το οποίο δεν προέρχεται ο εισηγητής. Το 

σχόλιο δεν θα υπερβαίνει τα πέντε λεπτά. Μετά τις εργασίες και 

τους σχολιασμούς Θα επακολουθήσει συζήτηση οργανωμένη από τον 

Πρόεδρο της συνεδρίας. Κατά την διάρκεια της συνεδρίας δεν θα 

γίνει διάλειμμα, αλλά στις 11.00 θα υπάρχει καφές διαθέσιμος 

δίπλα από την αίθουσα. 

 

12.30 -14.30: γεύμα στον χώρο της συνεδρίασης. 

 

Δεύτερη συνεδρίαση, 14.30 – 17.30. Προεδρία: Νίκος Αλιβιζάτος  

Παρουσίαση πέντε εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα θέματα 

και τα ονόματα των φοιτητών που θα παρουσιάσουν τις εργασίες 

θα ανακοινωθούν αργότερα. Οι παρουσιάσεις θα διαρκούν έως 15 

λεπτά η μία. Κάθε εργασία θα σχολιασθεί από ένα διδάσκοντα του 

Πανεπιστημίου από το οποίο δεν προέρχεται ο εισηγητής. Το 

σχόλιο δεν θα υπερβαίνει τα πέντε λεπτά. Μετά τις εργασίες και 

τους σχολιασμούς Θα επακολουθήσει συζήτηση οργανωμένη από τον 

Πρόεδρο της συνεδρίας. Κατά την διάρκεια της συνεδρίας δεν θα 

γίνει διάλειμμα, αλλά στις 16.00 θα υπάρχει καφές διαθέσιμος 

δίπλα από την αίθουσα. 

17.30 -18.00: Γενική συζήτηση για το σύνολο των εργασιών. 
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ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.  ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013  

9.25:  Εισαγωγή στην ημερίδα. Γιάννης Ζ. Δρόσος 

Πρώτη συνεδρία: Ο δικαστής ενώπιον της οικονομικής κρίσης. 

Προεδρία: Γιάννης Ζ. Δρόσος 

9.30: Παναγιώτης Πικραμμένος, επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, τ. Πρωθυπουργός. [Ο ακριβής τίτλος της 

ομιλίας του κ. Πικραμμένου θα προσδιορισθεί από τον ίδιο] 

10.15 Συζήτηση [45’]  

 

-Δεν θα γίνει διάλειμμα. Κατά την διάρκεια της συζήτησης θα 

διατίθεται καφές έξω από την αίθουσα της συνεδρίασης- 

Δεύτερη συνεδρία: Η αντανάκλαση της οικονομικής κρίσης σε 

παραδείγματα της νομολογίας. Προεδρία: Γιώργος Γεραπετρίτης. 

11.00: Δημήτρης Νικηφόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου Τμήμα Νομικής 

Θεσσαλονίκης, συνεργάτης στην έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ, δικηγόρος, Η πρότυπη δίκη ως 

προνομιακός μηχανισμός ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων από 

το ΣτΕ. Μία πρώτη αποτίμηση της ως τώρα νομολογίας. 

11.15 Ιωάννα Χαρχαλάκη, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Τμήμα Νομικής 

Αθηνών, δικηγόρος, Οι λέξεις και τα πράγματα. Ο νομικός 

χαρακτηρισμός της ταμειακής επάρκειας του δημοσίου (ΣτΕ 

1620/2011, ΑΠ (Ολ.) 1127, 1128/2010, ΕΣ (Ολ.) 2812/2011,ΑΕΔ 

25/2012).  

11.30: Παναγιώτης Καποτάς – Θωμάς Σταυρόπουλος, ΜΔΕ Δημοσίου 

Δικαίου, Τμήμα Νομικής Αθηνών, δικηγόροι, Αρχαία σκουριά και 

σύγχρονες επενδύσεις. Περιβάλλον και ανάπτυξη σε συνθήκες 

οικονομικής κρίσης. Το παράδειγμα στις αποφάσεις ΣτΕ (ΕΑ) 

398/2012 και ΣτΕ 1170/2013.  

11.45: Θέμη Τσολάκου: ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Τμήμα Νομικής 

Θεσσαλονίκης, Σπουδάστρια Εθνικής Σχολής Δικαστών, υποψήφια 

διδάκτορας, Η επίδραση ουσιαστικών, αλλά όχι οικονομικού 

χαρακτήρα, δεδομένων της παρούσας κατάστασης σε ακυρωτική 

κρίση του δικαστή: το παράδειγμα της ιθαγένειας στις αποφάσεις 

ΣτΕ 350/2011 και 460/2013. 

12.00-13.00: Συζήτηση 

 

13.00 -14.15: Ελαφρό γεύμα στον χώρο του συνεδρίου 
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Τρίτη συνεδρίαση: Σχολιασμός για γενικά χαρακτηριστικά της 

νομολογίας περί ”μνημονίων” στην Ελλάδα και εκτός αυτής. 

Προεδρία: Ιφιγένεια Καμτσίδου 

14.15: Ακρίτας Καϊδατζής, Λέκτορας Συνταγματικού δικαίου στο 

Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ. Τάσεις στην μορφή και τη δομή της 

συνταγματικής νομολογίας στην ”εποχή των μνημονίων”.  

14.30: Σπύρος Βλαχόπουλος: Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού 

Δικαίου στο Τμήμα Νομικής Αθηνών, Η οικονομική κρίση ως 

στοιχείο έκτακτης ανάγκης σε χαρακτηριστικά παραδείγματα της 

πρόσφατης νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων. 

14.45: Φωτεινή Σαραντοπούλου, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου του 

Τμήματος Νομικής Αθήνας, LLM Νομικής Σχολής Μονάχου, 

δικηγόρος, Αναζήτηση ευρωπαϊκού ενωσιακού και εθνικού 

συνταγματικού νομικού ερείσματος για την αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης. Pringle κατά Ιρλανδίας (ΔΕΕ), 

συνταγματικότητας του ESM (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό 

Δικαστήριο) και μία παρατήρηση για την αντιδικία Obama κατά 

της Standard and Poor’s 

15.00: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του 

Διοικητικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής Αθηνών, Η (μη) επίκληση 

του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νομολογία του Συμβουλίου 

της Επικρατείας σχετικά με την οικονομική κρίση 

 

15.15 -16.15:  Συζήτηση 

16.15 - 16.30: Κλείσιμο των εργασιών της ημερίδας. Γιάννης Ζ. 

Δρόσος 

 

 

 


