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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 

 ΑΡΧΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

της 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΟΥ-ΚΑΠΝΟΥΛΛΑ 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (LLM) 

 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 

Πάφος, Κύπρος 

 

2015 

 

 

Υποβληθείσα στο Τμήμα Νομικής 

σε μερική εκπλήρωση 

των απαιτήσεων για την απόκτηση 

του Πτυχίου του 

LLM 



 

 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΑΡΧΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
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Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές και λέκτορες μας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις , για το 

όμορφο αυτό ταξίδι στη γνώση, σε ένα καινούργιο πεδίο για μένα, το οποίο με τη δική τους 

εμπειρία και ενθουσιασμό αποδείχτηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Κωνσταντίνο ΓΕ. 

Αθανασόπουλο για την υπομονή και τις πολύτιμες συμβουλές του καθ’ όλη την διάρκεια 

του μεταπτυχιακού προγράμματος αλλά και κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής. 

Ένα επίσης πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο σύζυγο μου Γιάννο,  ο οποίος ήταν η αφορμή να 

συμμετάσχω σε αυτό το μεταπτυχιακό και με τον οποίο το ταξίδι μας αυτό έγινε πιο όμορφο 

και πιο “οικογενειακό”.  Τέλος ευχαριστώ πολύ και το γιό μου Σωτήρη ο οποίος ενώ 

υπηρετούσε τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά, είχε και τους δυο του γονείς “φοιτητές” 

στην Πάφο. Εύχομαι και ελπίζω ότι, εκτός από τις πολλές μας απουσίες από το σπίτι,  αυτό 

να του έδωσε και ένα μάθημα ζωής :  Ότι η μάθηση είναι πολύτιμη  και δεν σταματά ποτέ 

και ότι με επιμονή και υπομονή κάθε στόχος είναι εφικτός. 


