
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ/-ΕΣ 

ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 
 

Οι ερευνητικές ομάδες της Αθήνας (Ελλάδα) και της Τουλούζης (Γαλλία) του 

Ερευνητικού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου της Μεσογείου (Laboratoire 

Méditerranéen de Droit Public -LMDP) απευθύνουν από κοινού την παρούσα 

πρόσκληση για συμβολή/-ες στο πλαίσιο του πρώτου έτους συνεργασίας τους (2016-

2017). Η πρόσκληση περιλαμβάνει δύο μέρη και είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη του 

LMDP, καθώς και σε φίλα προσκείμενους στην ερευνητική μας προσπάθεια, 

ανεξαρτήτως εθνικότητας. Τα κείμενα που θα επιλεγούν θα δημοσιευθούν στo 7° 

Τεύχος της Μεσογειακής Επιθεώρησης Δημοσίου Δικαίου (Revue Méditerranéenne 

de Droit Public -RMDP), το οποίο θα παρουσιαστεί στο κοινό τον Οκτώβριο 2017, στο 

πλαίσιο του 2ου διεθνούς Συνεδρίου του LMDP που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. 
 

Ι- ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Κατ’ αρχάς, το LMDP προτείνει (υπό την ελληνογαλλική διεύθυνση των καθ. κ. Μ. 

Touzeil-Divina και της κας Θ.Παπαδημητρίου) τρεις δικαστικές αποφάσεις που 

αφορούν δικαιώματα και ελευθερίες και παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο για τη Γαλλία 

όσο και για την Ελλάδα:  
 

α) Μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΕ 2399/2014 Ολ.) 

β) Μία απόφαση του Conseil d’ Etat (απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της 

26.8.2016, Commune de Villeneuve-Loubet) 

γ) Μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(απόφαση της 26.4.2016, Cumhuriyet Halk Partisi κατά Τουρκίας) 
 

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα είναι διαθέσιμες στα ελληνικά και στα γαλλικά.  
 

Ένα ή περισσότερα μέλη της ελληνικής ομάδας καλούνται με την παρούσα πρόσκληση 

να σχολιάσουν και τις τρεις αποφάσεις. Τις ίδιες αποφάσεις θα κληθούν να σχολιάσουν, 

παράλληλα, και τα μέλη της γαλλικής ομάδας. Στη συνέχεια, τα σχόλια των δύο 

ομάδων θα σταλούν σε τρίτη ομάδα, επιφορτισμένη με το έργο της σύγκρισης των 

σχολίων αυτών. 

  



ΙΙ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 

 
Επιπλέον, προτείνεται στα μέλη της γαλλικής και της ελληνικής ομάδας η εκπόνηση συμβολής σχετικά 

με κάποια/-ες ελευθερία/-ες ή δικαίωμα/-τα στο πλαίσιο συγκριτικού δικαίου Ελλάδας-Γαλλίας, ως εξής: 

 
α) είτε ένα ή περισσότερα μέλη θα μελετήσουν ένα δικαίωμα ή/και μία ελευθερία στην Ελλάδα και τη 

Γαλλία, προσφέροντας συγκριτική οπτική  

 
β) είτε ένα ή περισσότερα μέλη θα μελετήσουν ένα δικαίωμα και/ή μία ελευθερία στην Ελλάδα ή στη 

Γαλλία, ενώ ένα άλλο μέλος ή μια δεύτερη ομάδα θα εκπονήσει την ίδια μελέτη για την χώρα που δεν 

θα έχει επιλεγεί από το πρώτο μέλος ή την πρώτη ομάδα. Στη συνέχεια, θα κληθούν οι συγγραφείς να 

συζητήσουν μεταξύ τους, προκειμένου να συντάξουν από κοινού τουλάχιστον ένα συγκριτικό 

συμπέρασμα.  

 

 ΙΙΙ- ΌΡΟΙ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 
α) Στην παρούσα πρόσκληση μπορεί να συμμετέχει όποιος είναι μέλος ή φίλα προσκείμενος σε μία από 

τις δύο ομάδες (ελληνικής ή γαλλικής) του LMDP. 
β) Η  γλώσσα του κειμένου μπορεί να είναι είτε η γαλλική είτε η ελληνική (στη Μεσογειακή 

Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου το κείμενο θα δημοσιευθεί και στις δύο γλώσσες, με επιμέλεια του 

LMDP).  
γ)  Στην πρόταση για συμβολή, καταληκτική ημερομηνία για την οποία ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2016, 

ζητείται να αναφέρονται συνοπτικά ο τίτλος και σύντομη περιγραφή της προτεινόμενης συμβολής ενώ 

απαιτείται να προσδιορίζεται αν αυτή αφορά τη συμμετοχή στο πρώτο (νομολογιακό) ή στο δεύτερο 

μέρος (δικαιώματα και ελευθερίες) της παρούσας πρόσκλησης.  
δ) Η επιλογή των προτάσεων για συμβολή θα ολοκληρωθεί την 15η Ιανουαρίου 2016. 
ε) Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του κειμένου της συμβολής στη Μεσογειακή Επιθεώρηση 

Δημοσίου Δικαίου είναι για μεν το πρώτο μέρος η 15η Απριλίου 2017 για δε το δεύτερο μέρος η 15η 

Ιουνίου 2017. 
ζ) Οι συμβολές δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 25.000 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών 

διαστημάτων μεταξύ των λέξεων. 

 
Συνοπτικό ημερολόγιο παρούσας πρόσκλησης 
 
Νοεμβρίου 2016: Δημοσιοποίηση πρόσκλησης  
31 Δεκεμβρίου 2016: Λήξη προθεσμίας υποβολής πρότασης για συμβολή 
Ιανουάριο του 2017: Επιλογή και επιβεβαίωση προτάσεων 
01 Απριλίου 2017: Λήξη προθεσμίας υποβολής συμβολών α’ μέρους (νομολογία) 
15 Ιουνίου 2017: Λήξη προθεσμίας υποβολής συμβολών β’ μέρους (δικαιώματα & ελευθερίες) 
15 Σεπτεμβρίου 2017: Κυκλοφορία Μεσογειακής Επιθεώρησης Δημοσίου Δικαίου (7° Τεύχος) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή για υποβολή πρότασης συμβολής (ατομικής ή 

σε ομάδα), μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση: contact@lm-dp.org 

Επιστημονική Επιτροπή: 
 

Μαρία ΓΚΑΝΑ (Συμβούλιο της Επικρατείας) 

Θεοδώρα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δήμος Αθηναίων) 

Nicoletta PERLO (Université Toulouse 1) 

Julia SCHMITZ (Université Toulouse 1) 

Mathieu TOUZEIL-DIVINA (Université Toulouse 1) 
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