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7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης 
Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία 
με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων (ΔΣΙ) 

Ιωάννινα, Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 
Μαϊου 2020  

……………………………………………….. 

Ηλεκτρονικές εγγραφές Συνέδρων στο 
7syn.eed@gmail.com 

……………………………………….. 

 

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) διοργανώνει το 7ο 
ετήσιο επιστημονικό Συνέδριό της με πρόσκληση υποβολής papers, στα 
Ιωάννινα, σε συνεργασία με τον ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΣΙ). 

Το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο, που συνδιοργανώνεται με τους τοπικούς 
Δικηγορικούς Συλλόγους, έχει καθιερωθεί ως η ετήσια «γιορτή του δημοσίου 
δικαίου», ως ο χώρος επιστημονικής συνάντησης και εποικοδομητικής 
ανταλλαγής απόψεων των Μελών της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) 
από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Προσκαλούνται όλα τα Μέλη της Ένωσης να συμμετάσχουν ως Σύνεδροι. 
Προσκαλούνται επίσης να παρακολουθήσουν το Συνέδριο όλοι όσοι 
ενδιαφέρονται για το Δημόσιο Δίκαιο. Η συμμετοχή των ομιλητών (που πρέπει 
όλοι να είναι μέλη της Ένωσης) και των συνέδρων είναι δωρεάν. Οι ομιλητές  και 
οι σύνεδροι καλύπτουν μόνοι τους τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Στους 
Συνέδρους θα χορηγηθεί ηλεκτρονικά στα Ιωάννινα το Βιβλίο (E-book) με τα 

http://www.dimosiodikaio.gr/
http://www.publiclawjournal.com/
mailto:7syn.eed@gmail.com


επιστημονικά άρθρα επί των ομιλιών του 6ου Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη επιτυχία στην Πάτρα τον Απρίλιο του 2019. 

………………………………………………………………………… 

Θεματικές του Συνεδρίου: 

 Θεμελιώδη (Ατομικά, Κοινωνικά και Πολιτικά) Δικαιώματα και ιδίως 
ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ) 

 Συνταγματική Αναθεώρηση: Αποτίμηση 

 Διοικητική Δικαιοσύνη 

 Επίκαιρα ζητήματα Φορολογικού Δικαίου 

 Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων 

 Επίκαιρα ζητήματα Δικαίου του Περιβάλλοντος 

 Δημόσια Διοίκηση: Zητήματα ΑΣΕΠ, «επιτελικού κράτους», 
κωδικοποίησης και ηλεκτρονικού μετασχηματισμού 

 Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στους επιμέρους κλάδους 
του δικαίου 

………………………………………………………….. 

 

Το 7ο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της Ένωσης 

Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) θα πραγματοποιηθεί 

την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Μαίου 2020 στα 

Ιωάννινα σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο 

Ιωαννίνων (ΔΣΙ) στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου 

Epirus Palace στα Ιωάννινα.  

 

Εγγραφές Συνέδρων γίνονται ηλεκτρονικά στο 

7syn.eed@gmail.com  
 

Η συμμετοχή των Συνέδρων και των Ομιλητών είναι δωρεάν. Προσκαλούνται όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου. Έξοδα 

διαμονής και λοιπά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον κάθε συμμετέχοντα. 

 

Η προσφορά που κάνει το Ξενοδοχείο EPIRUS PALACE, όπως μας ενημέρωσαν, 

ειδικά για τους Συνέδρους είναι η εξής:  
Μονόκλινο Δωμάτιο  

70 Ευρώ με  πρωινό, 80 με πρωινό και δείπνο σε Buffet 
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Δίκλινο Δωμάτιο 78 Ευρώ με πρωινό, 95 με πρωινό και δείπνο σε Buffet 

 

Τρίκλινο Δωμάτιο  

98 Ευρώ πρωινό, 123 με πρωινό και δείπνο σε Buffet 

Τετράκλινο Δωμάτιο  

 

110 Ευρώ με πρωινό, 140 με πρωινό και δείπνο σε Buffet 

 

Πλέον των ανωτέρω σημειώνεται ότι έχει επιβληθεί στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

νέος φόρος διαμονής. Ο πρόσθετος αυτός φόρος ανέρχεται στα 4 € το δωμάτιο/ ανά 

διανυκτέρευση για τα ξενοδοχεία 5* και καταβάλλεται από τον πελάτη στην 

αναχώρηση του. 

Κάθε Σύνεδρος που θέλει να διαμείνει στο ξενοδοχείο που θα γίνει το Συνέδριο 

(προτείνουμε να κανονίσει το αργότερο μέχρι 28.2 που έχει «κρατηθεί» σημαντικός 

αριθμών δωματίων για το Συνέδριο), επικοινωνεί μόνος του ενημερώνει τους 

υπεύθυνους του Ξενοδοχείου ότι είναι Σύνεδρος για να έχει τις άνω τιμές ανά 

διανυκτέρευση και κανονίζει μόνος του τα της διαμονής, καταβάλλοντας ο ίδιος στο 

Ξενοδοχείο τα έξοδα διαμονής που τον βαρύνουν. 

 


