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Κέντρο για το Κράτος ∆ικαίου και Ευρωπαϊκές Αξίες (CRoLEV). 

Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, και τα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, που αποτελούν 
βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, απειλούνται σήμερα, κυρίως 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και σε 
ολόκληρη την ΕΕ και σε γειτονικές χώρες. Πράξεις 
που απειλούν την ανεξαρτησία της δικαστικής 
εξουσίας και υπονομεύουν την διάκριση των 
εξουσιών, νομοθεσίες που φιμώνουν και τιμωρούν 
δικαστές που επιχειρούν να επικρίνουν τις 
κυβερνήσεις, και περιορισμοί της ελεύθερης 
έκφρασης αποτελούν ενέργειες που θέτουν σε 
κίνδυνο βασικές αρχές της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας. Η πανδημία έχει φέρει στο 
προσκήνιο ανησυχίες για την κατάσταση του 
κράτους δικαίου, την συμβατότητα του με μέτρα 
έκτακτης ανάγκης, και την επιδείνωση 
Ευρωπαϊκών αξιών και αρχών όπως η ισότητα, η 
δημοκρατία, τα ατομικά δικαιώματα και 
ελευθερίες και η ενεργός συμμετοχή του πολίτη 
στα κοινά.

Το Κέντρο CRoLEV στο UCLan Cyprus είναι ένα 
νέο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet, 
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στα πλαίσια του 
προγράμματος Erasmus+ 2021-2027, ∆ράσεις Jean 
Monnet 2022-2025. Το Κέντρο σκοπεύει να (α) 
εξετάσει την κατάσταση του κράτους δικαίου 
εντός της ΕΕ και σε γειτονικές χώρες, 
χρησιμοποιώντας εμπειρική έρευνα, (β) 
διερευνήσει την επιδείνωση Ευρωπαϊκών αξιών  
και του κράτους δικαίου σε περιόδους κρίσης, (γ) 
αξιολογήσει τους μηχανισμούς της ΕΕ που 
προστατεύουν το κράτος δικαίου και άλλες 
Ευρωπαικές αξίες, και (δ) παρέχει διδακτικό 
υλικό που βασίζεται στην έρευνα και απευθύνεται 
σε ακαδημαϊκούς, φοιτητές, και επαγγελματίες, 
καθώς επίσης και σε νεαρά άτομα και την 
ευρύτερη κοινωνία τόσο στην Κύπρο όσο και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη. To Κέντρο στοχεύει να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την αστάθεια 
του κράτους δικαίου και άλλων αξιών σε 
περιόδους κρίσης, εμπνέοντας έτσι την πιο 
αποτελεσματική προστασία τους. 

Στα πλαίσια του προγράμματος, το Κέντρο θα 
διοργανώσει σειρά δραστηριοτήτων όπως δημόσιες 
διαλέξεις και εντατικά προγράμματα από διεθνούς 
φήμης ειδικούς στα θέματα κράτους δικαίου. 
Επιπροσθέτως, το Κέντρο θα δημιουργήσει και θα 
διατηρεί μια διαδραστική πλατφόρμα και σχετικούς 
δείκτες μέσω των οποίων θα παρακολουθείται, θα 
ελέγχεται και θα παρουσιάζεται η κατάσταση του 
κράτους δικαίου και άλλων Ευρωπαϊκών αξιών στην 
Κύπρο και σε άλλες χώρες. ∆ιαδίδοντας τα 
ερευνητικά αποτελέσματα του στην Κύπρο, σε 
γειτονικές χώρες και σε άλλα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα-εταίρους, το Κέντρο θα ενδυναμώσει τις 
Ευρωπαϊκές σπουδές στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και όχι μόνο. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας θα φανούν χρήσιμα τόσο στις τοπικές αρχές, 
όσο και σε αυτές της ΕΕ, αλλά και σε άλλους διεθνείς 
παράγοντες. 

Το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet διευθύνεται από :

Η οµάδα του Κέντρου απαρτίζεται ακόµα από 

Καθηγήτρια Stéphanie Laulhé Shaelou
Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού ∆ικαίου και Μεταρρύθµισης και Επικεφαλής της Νοµικής Σχολής του UCLan  Cyprus.

∆ρ Ανδρέα Μάρκου
Λέκτορα Ευρωπαϊκού ∆ικαίου και Θεωρίας της Νοµικής Σχολής του UCLan Cyprus και Κύριο Ερευνητή και ∆ιαχειριστή του Κέντρου. 

∆ρ Κατερίνα Καλαϊτζάκη
Λέκτορα Ευρωπαϊκού Δικαίου Επιχειρήσεων Νομικής Σχολής του UCLan Cyprus και Ανώτερη Ερευνήτρια του Κέντρου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο και συνεχείς ενηµερώσεις για όλες τις δραστηριότητες, επισκεφτείτε την σελίδα µας στο www.crolev.eu  
Μπορείτε επίσης να µας ακολουθήσετε στο Twitter, στο @CRoLEV_Centre και στο Facebook, στο Centre for the Rule of Law and European Values – CRoLEV

Επικοινωνήστε µαζί µας στο crolev@uclancyprus.ac.cy Αριθµός Έργου: 101047752  

Αποποίηση ευθύνης: 
Συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γνώµες και οι θέσεις που εκφράζονται ανήκουν στους συντάκτες 

και δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε και η χρηµατοδοτούσα αρχή φέρουν ευθύνη για αυτές.

https://twitter.com/CRoLEV_Centre
https://www.facebook.com/CRoLEVcentre

