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Στόχοι του Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:
 Η εξοικείωση των φοιτητών με τους μηχανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου
στην Ευρώπη.
 Η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των μηχανισμών προστασίας των δικαιωμάτων
 Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την ύπαρξη περισσότερων μηχανισμών, και οι τρόποι
επίλυσης των μεταξύ τους συγκρούσεων σύμφωνα με τη νομολογία και τη θεωρία.
 Η εξέταση συγκεκριμένων θεματικών σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων την
περίοδο της κρίσης σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 Γνωρίζουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της Ε.Ε σχετικά με την Ο.Ν.Ε και τους νέους
μηχανισμούς που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό.
 Γνωρίζουν τη νομολογία των βασικών δικαιοδοτικών οργάνων του Ευρωπαϊκού Δημόσιου
Χώρου [ΔΕΕ, ΕΣΔΑ, Ανώτατα Δικαστήρια κρατών μελών] σχετικά με τους μηχανισμούς
δημοσιονομικής σταθερότητας που επιβλήθηκαν σε κράτη μέλη της Ε.Ε.
 Κατανοούν έννοιες που αφορούν τους περιορισμούς, τη σύγκρουση και συρροή των
δικαιωμάτων εντός των διαφορετικών συστημάτων προστασίας των δικαιωμάτων που υπάρχουν
στην Ευρώπη [ Εθνικά Συντάγματα, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε, ΕΣΔΑ].
 Προσφεύγουν στη νομολογία των Δικαστηρίων των κρατών μελών της Ε.Ε αλλά και
υπερεθνικών δικαιοδοτικών οργάνων, προκειμένου να αντλήσουν λύσεις για σύνθετα ζητήματα
που αφορούν την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων

Περιεχόμενο Μαθήματος:
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Η ρήτρα του υπερβολικού ελλείμματος και η Ο.Ν.Ε
Η αγορά κρατικών ομολόγων από την Ε.Κ.Τ σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ
Τα κοινωνικά δικαιώματα στη νομολογία του ΔΕΕ
Οι άτυπες μεταβολές του εθνικού συντάγματος Συντάγματος ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης
Υποκειμενικό-Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του Χ.Θ.Δ
Η προσχώρηση της Ε.Ε στην ΕΣΔΑ
Η ρήτρα της πιο ευνοϊκής προστασίας στον Χ.Θ.Δ
Η Δέσμευση του Εθνικού Δικαστή από τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ
Η Αστική ευθύνη του κράτους από παραβιάσεις του δικαίου της Ε.Ε
Η σχέση δικαίου της Ε.Ε και ΕΣΔΑ σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.

Μαθησιακές Δραστηριότητες/Διδακτικές Μεθόδοι:
Διάλεξη, συζητήσεις, πρακτικά παραδείγματα, ατομική εργασία, ατομική καθοδήγηση, ανάλυση μελετών
περίπτωσης
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, τελική εργασία, τελική εξέταση
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