
 

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η θεωρητική και εφαρμοσμένη 

έρευνα και καλλιέργεια του διεθνούς δικαίου σε όλους 

τους τομείς και ιδιαίτερα η προώθηση της διεπιστημονικής 

μελέτης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και του ανθρωπιστικού δικαίου, σε διεθνές και σε εθνικό 

επίπεδο. 

Μέσα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών 

είναι, ιδίως: 

 

α) Η διοργάνωση μαθημάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων, 

συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων σχετικών με 

το διεθνές δίκαιο ή επί μέρους ή συναφείς και ήδη 

αυτονομημένους κλάδους του. 

 

β) Η χορήγηση χρηματικών και άλλων οικονομικών 

ενισχύσεων για την εξειδίκευση επιστημόνων στην Ελλάδα 

ή στο εξωτερικό στους ανωτέρω γνωστικούς τομείς και η 

απονομή βραβείων επί θεμάτων που σχετίζονται με τους 

ανωτέρω γνωστικούς τομείς και τους ειδικούς σκοπούς 

του Ιδρύματος, σε Έλληνες και αλλοδαπούς. 

 

γ) Η διενέργεια και χρηματοδότηση ερευνών και μελετών 

θεωρητικής ή πρακτικής φύσεως επί θεμάτων που 

σχετίζονται με τους ανωτέρω γνωστικούς τομείς και τους 

ειδικούς σκοπούς του Ιδρύματος και η έκδοση σχετικών 

επιστημονικών δημοσιευμάτων και έργων. 
 
 

www.koufafoundation.org 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

Ημερίδα με θέμα 

 

«Θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες: οι πυλώνες της 

δημοκρατίας και της αλληλεγγύης» 

 

8 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 17:00 
 

Χώρος διεξαγωγής: 

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-

14, 3ος όροφος (Λαδάδικα) 

 

 
 

Πρόγραμμα Jean Monnet 

“Discourses on EU and Human Rights” 
 

 

 

 

ΊΔΡΥΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

 

http://www.koufafoundation.org/


 

17.00 Εγγραφές 

17.30 Καλωσόρισμα από την Πρόεδρο του Ιδρύματος 

 

17:30-18:00 

Εισηγητική Ομιλία 

Η δημοκρατική νομιμοποίηση  σε εθνικό επίπεδο και η 

αλληλεγγύη μεταξύ οικονομικά άνισων κρατών-μελών: τα 

δυο βαθύτερα προβλήματα της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης 

Ευάγγελος Βενιζέλος,  πρώην Αντιπρόεδρος της 

Κυβέρνησης και πρώην Υπουργός Εξωτερικών και 

Οικονομικών - Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ  

 

18:00-18:20 

Διάλειμμα καφέ 

 

Προεδρία Συνεδρίας 

Ευγενία Σαχπεκίδου, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή ΑΠΘ 

 

18:20-18:40 

Θεσμοί άμεσης δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το 

άρθρο11 ΣΕΕ 

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια, Νομική  Σχολή ΑΠΘ  

 

  

 

 

 

 

 

 

18:40-19:00 

Θεμελιώδεις αρχές κατά την άσκηση της νομοθετικής 

εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Δημοκρατία και θεσμική 

ισορροπία  

Ιωσήφ Κτενίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή 

ΑΠΘ 

 

19:00-19:20 

Η περιπέτεια του Grexit ως ένα περιστατικό διακινδύνευσης 

του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας 

Λίνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νομική 

Σχολή ΑΠΘ 

 

19:20-19:40 

Κράτος δικαίου και ευρωπαϊκή ένωση: οι περιπτώσεις της 

Ουγγαρίας και της Πολωνίας 

Παναγιώτης Μαντζούφας, Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Νομική Σχολή ΑΠΘ 

 

19:40-20:00 

Συζήτηση 

 

 

 

Πρόγραμμα Jean Monnet 

“Discourses on EU and Human Rights” 
https://jmpdisceur.wordpress.com/ 

 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

https://jmpdisceur.wordpress.com/

