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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή -Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών- ανέθεσε στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ) την εκτέλεση του διετούς Προγράμματος «Με ποιο τρόπο είναι 
εφαρμοστέος ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια (HUB)». Το 
αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση Δικαστών και Εισαγγελέων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία 
και τη Βουλγαρία, σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης) και την Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/913/JHA σχετικά με την 
καταπολέμηση συγκεκριμένων τύπων και εκφράσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας. Το Πρόγραμμα 
υλοποιείται από τον ΕΟΔΔ σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΝΔΕ), τον 
Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη και το Πανεπιστήμιο της Σόφιας. 
 
Ένα από τα πλέον προβληματικά πεδία του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι εκείνο της 
προστασίας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενόψει της πρόσφατης έναρξης ισχύος του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η εισδοχή της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Πολίτες και Δικηγόροι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται όλο και 
πιο συχνά στον Χάρτη σε ποικίλες υποθέσεις και τομείς. Οι Δικαστές των κρατών-μελών επομένως όλο και 
συχνότερα είναι αναγκασμένοι να λάβουν υπόψη, να ερμηνεύσουν και να εφαρμόσουν τον Χάρτη. 
 
Η εφαρμογή του Χάρτη μπορεί να αποδειχθεί μια πρόκληση για τους Δικαστές και Εισαγγελείς. Σημαντικά 
ζητήματα αναφύονται από τη θεμελιώδη διάκριση μεταξύ Δικαιωμάτων και Αρχών που περιλαμβάνεται στο 
Χάρτη και από την περιορισμένη διασάφηση που παρέχεται από τις Επεξηγήσεις σχετικά με το Χάρτη. 
Επομένως, οι Δικαστές συχνά έρχονταιαντιμέτωποι με περίπλοκα ζητήματα προκειμένου να εφαρμόσουν 
κατ’ ορθό τρόπο το Χάρτη και μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία προδικαστικού 
ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) προκειμένου για μια απόφαση σχετικά με την 
ερμηνεία του Χάρτη. Επιπροσθέτως, η προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελεί καίριο ζήτημα, 
σε χώρες που είναι σοβαρά επηρεασμένες από την προσφυγική κρίση, όπως η Ελλάδα. 
 
Είναι εξάλλου σημαντικό να επισημανθεί ότι η ορθή εφαρμογή του Χάρτη απαιτεί καλή γνώση και 
κατανόηση του συστήματος των πηγών του Δικαίου της ΕΕ, του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη (σύμφωνα με 

 



τις αποφάσεις του ΔΕΕ ÅkerbergFransson, Siragusa και άλλες), των αρχών εφαρμογής του (ιδιαίτερα του 
άμεσου αποτελέσματος και της υπεροχής) και της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας των 
δικαιωμάτων όλων των πολιτών που πηγάζουν από το Δίκαιο της ΕΕ. 
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΗUB, o ΕΟΔΔ θα οργανώσει στις 24-26 Οκτωβρίου 2019 ένα Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο στην Αθήνα και έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς στα «Πρακτικά Ζητήματα κατά την Εφαρμογή 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Tο Σεμινάριο παρέχεται δωρεάν. 
Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο πρόγραμμα. 
 
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να ενδυναμώσει τις δυνατότητες και τεχνικές 
διεξιότητες των Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του Χάρτη. Η Εκπαίδευση θα 
παράσχει μια εις βάθος κατανόηση των διατάξεων του Χάρτη, του πεδίου εφαρμογής του και των κύριων 
προβλημάτων που αναφύονται κατά τη λήψη αποφάσεων. Επομένως, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν 
ουσιαστική γνώση και τεχνικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσει στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή 
του Χάρτη. Τα κύρια θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο της εκπαίδευσης περιλαμβάνουν: 
 

 Το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη, σύμφωνα με τη σχετική κα πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ (CJ, 26. 2. 
2013, Åkerberg Fransson, C 617/10; CJ, 6. 3. 2014, Siragusa, C-206/13; CJ, 16. 4. 2015, Willems, AJ C-
446-449/12)· 

 Το ρόλο και τη σημασία των Επεξηγήσεων σχετικά με το Χάρτη· 

 Τη διάκριση μεταξύ του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη και της ΕΣΔΑ· 

 Τη σημασία και τις συνέπειες της διάκρισης μεταξύ Δικαιωμάτων και Αρχών (νομολογία ΔΕΕ)· 

 To άμεσο αποτέλεσμα των διατάξεων του Χάρτη, τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες (νομολογία 
ΔΕΕ)· 

 Την υπεροχή των διατάξεων του Χάρτη, τους όρους και τις συνέπειες, καθώς και τη σύνδεση με την 
αρχή του άμεσου αποτελέσματος (νομολογία ΔΕΕ)· 

 Προβλήματα και λύσεις κατά την εφαρμογή του Χάρτη σε σχέση με την τρέχουσα προσφυγική 
κρίση· 

 
Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης βασίζεται σε μια μοντέρνα επιστημονική προσέγγιση εκπαίδευσης 
ενηλίκων προσαρμοσμένης στις ανάγκες επαγγελματιών της Δικαιοσύνης. Η εκπαίδευση θα διενεργηθεί 
σύμφωνα με μια πρακτική, συμμετοχική, συνεκτική και προσανατολισμένη στην επίλυση προβλημάτων 
μεθοδολογία.  
 
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από εξέχοντες Διεθνείς και Έλληνες εμπειρογνώμονες, 
συμπεριλαμβανομένων των Δρ. Angela Ward, Εισηγητή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δρ. 
Kathleen Gutman, Εισηγητή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και Καθηγητή Atanas Semov, Έδρα 
Jean Monnet και Δικαστή Συνταγματικού Δικαστηρίου (με διερμηνεία στα ελληνικά). 
 
 
Δικαστές και Εισαγγελείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο τριήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
καλούνται να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email) στο endikeis@otenet.gr μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. Λόγω της φύσης της 
Εκπαίδευσης, ο αριθμός των συμμετεχόντων για κάθε Σεμινάριο θα είναι κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40). 
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