
Young Scholars Conference 2021Young Scholars Conference 2021

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -

Δευτέρα, 01/11/2021

 «Ζητήματα Ευθύνης υπό το φως του Διεθνούς Δικαίου» - 

“State Responsibility and International Liability”

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 και την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021 ο φοιτητικός μη
κερδοσκοπικός Οργανισμός "The Law Project" διοργάνωσε το Συνέδριο "Young Scholars
Conference 2021", με θέμα «Ζητήματα Ευθύνης υπό το φως του Διεθνούς Δικαίου» - “State
Responsibility and International Liability”, το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά μέσω της
πλατφόρμας ΖΟΟΜ. 

Ημέρα 1η - Σάββατο 16/10/2021
Αντί εισαγωγής, έγινε μια σύντομη παρουσίαση του οράματος και της ταυτότητας του The Law
Project καθώς και ένας απολογισμός της ιδιαίτερα επιτυχούς πορείας των ακαδημαϊκών δράσεων
της κοινότητας του Οργανισμού καθ' όλη τη διάρκεια της παρελθούσης ακαδημαϊκής χρονιάς.

Την έναρξη της εκδήλωσης σηματοδότησε η ομιλία - 𝐊𝐞𝐲𝐧𝐨𝐭𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐜𝐡 της κ. Φωτεινής Παζαρτζή,
Καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών & Προέδρου της Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου ως
προς την κωδικοποίηση των άρθρων περί Διεθνούς Ευθύνης Κρατών, διαγράφοντας με πληρότητα
την κεντρική θεματική του διήμερου Συνεδρίου μας.

Έπειτα, έλαβαν χώρα τα επιμέρους Sessions προς εξειδίκευση της κεντρικής θεματικής του
Συνεδρίου. 

Στο 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐨.𝟏 με ειδικότερο θέμα «Ζητήματα διάκρισης μεταξύ Διεθνούς Ευθύνης και
Ευθύνης προς Αποζημίωση» συμμετείχαν ως Moderators οι: κ. Μαρία Γαβουνέλη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Πρόεδρος της
Εθνικής επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Μέλος του Athens PIL και ο κ. Άκης
Παπασταυρίδης, Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο Athens PIL και ως  
 Εισηγητές οι: Φένια Γραμματικάκη και Δημήτρης Πανούσος.

Στο 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐨.𝟐 με ειδικότερο θέμα «Ζητήματα Ευθύνης στο πεδίο Διεθνούς Προστασίας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» συμμετείχε ως Moderator η κ. Μαρία-Λουίζα Δεύτου, Δικηγόρος
ΔΝ, Μεταδιδακτρορική Ερευνήτρια Athens PIL και ως Εισηγητές οι: Αντώνης Σακελλαρίου,
Λυδία Μαλιφούκα, Αγγελική Κωνσταντάρα, Λυδία Νίκα και Ελένη Γιαννακού.



Ημέρα 2η - Κυριακή 17/10/2021

Η 2η ημέρα του Συνεδρίου μας συνεχίστηκε με το 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐨.𝟑 με ειδικότερο θέμα «Ευθύνη από
Διαστημικές Δραστηριότητες» στο οποίο συμμετείχε ως Moderator ο κ. Γεώργιος Κυριακόπουλος,
Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών & μέλος στο Athens PIL και ως
Εισηγητές οι: Rosanna Hoffmann, Hristina Talkova, Αικατερίνη Βακάκη, Δάφνη Πολιτικού,
Μαριλίνα Γερασσίμου, Ίρις Ιορδανίδου, Ελευθερία Καραμπελιά και Νίκη Γιαννακού. Το εν λόγω
Session διεξήχθη εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα καθότι συμμετείχαν Εισηγητές από το
εξωτερικό! 

Τέλος, το διήμερο Συνέδριο ολοκληρώθηκε με το 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐨.𝟒 με ειδικότερο θέμα «Ζητήματα Ευθύνης
στο Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο» στο οποίο συμμετείχε ως Moderator ο κ. Αναστάσιος
Γουργουρίνης, Λέκτορας Διεθνούς Δικαίου στη Νομική σχολή Αθηνών και μέλος του Athens PIL
και ως Εισηγητές οι: Νικολέττα Καμπούκου και Μαρία-Σπυριδούλα Παπαγιάννη.

Καθόλη τη διάρκεια του YSC2021 έλαβε χώρα μια ιδιαίτερα ζωντανή και εποικοδομητική συζήτηση
μεταξύ των προσκεκλημένων ακαδημαϊκών, των φοιτητών-εισηγητών και όσων είχαν συνδεθεί στην
πλατφόρμα για την παρακολούθηση του Συνεδρίου καταλήγοντας σε γόνιμο προβληματισμό
αναφορικά με την κεντρική θεματική της εκδήλωσης.

Ως συνέπεια των παραπάνω και εξαιτίας της ενεργούς συμμετοχής στο Συνέδριο μας τόσο αξιότιμων
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, στιγμιότυπα αυτού αναδημοσιεύθηκαν από το Athens PIL
(βλ. https://www.facebook.com/athenspil/posts/1551456871875043) αλλά και το European Centre for
Space Law (βλ.: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6855453463065751552/).

https://www.facebook.com/athenspil/posts/1551456871875043
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6855453463065751552/


Μετά το πέρας της εκδήλωσης, εστάλη σε όλους όσους παρακολούθησαν ενημερωτικό εγχειρίδιο
Handbook, το οποίο εμπεριέχει πληροφορίες αναφορικά με όλους τους συντελεστές του Συνεδρίου,
τους ακαδημαϊκούς επιβλέποντες, τους εισηγητές και τους χορηγούς, καθώς και σύνδεσμος που
παρέχει πρόσβαση μέσω Google Drive στο Συνεδριακό Υλικό των εισηγητών:
https://drive.google.com/drive/folders/1quzDhPF5PJZEfisa1BJxsjWDnBaXebvc?usp=sharing .

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους Χορηγούς και Χορηγούς Επικοινωνίας
για την άμεση ανταπόκρισή τους, την άψογη συνεργασία και τη διάθεσή τους να συμβάλλουν υλικά και
ηθικά στην υλοποίηση του διήμερου Συνεδρίου μας. Ειδικότερα, ευχαριστούμε για την υλική
υποστήριξη: 
- τη Δικηγορική Εταιρεία Bernitsas Law (https://www.bernitsaslaw.com/),
 
- τον Εκδοτικό Οίκο ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (https://www.nb.org/), 

-τον Εκδοτικό Οίκο Π.Ν. Σάκκουλας (https://www.sakkoulas.com/), ο οποίος είχε την ευγενική
πρόθεση να χορηγήσει κωδικό για ενεργοποίηση του εκπτωτικού κουπονιού για ηλεκτρονικές
αγορές απο την ιστοσελίδα www.sakkoulas.com κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου μας, αποκλειστικά και
μόνο για τους συνέδρους του YSC2021 και επιπρόσθετα τη χορήγηση δώρου έπειτα από κλήρωση
μεταξύ των συμμετεχόντων με αντικείμενο το έργο “Βασική Νομοθεσία. 12 Κώδικες σε κινητά
τεύχη. 13η ενημέρωση: Ιανουάριος 2021”. 

Τέλος, ευχαριστούμε για την επικοινωνιακή υποστήριξη την online πλατφόρμα Lawspot.gr
(https://www.lawspot.gr/) και το μη κερδοσκοπικό σωματείο United Nations Society, Aristotle
University of Thessaloniki, Faculty of Law (UNSOC AUTh-Faculty of Law) (www.unsoc-auth.org).

Από την Ομάδα του The Law Project
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