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Φ

έτος συμπληρώνονται έξι έτη κυκλοφορίας του περιοδικού ΕΝΘΑ. Το ορόσημο
αυτό μας βρίσκει πλουσιότερους σε εμπειρία, ωριμότερους για να εξελίξουμε το εγχείρημα, αλλά και φτωχότερους σε ανθρώπινο δυναμικό. Η Μαργαρίτα Παπαντωνίου και ο Ευριπίδης Ρίζος, ενεργά μέλη της συντακτικής επιτροπής και στυλοβάτες του περιοδικού συνεχίζουν την επιστημονική τους πορεία από άλλα μετερίζια. Τους ευχόμαστε καλή
τύχη, γνωρίζοντας ότι μας αφήνουν παρακαταθήκη το μεράκι τους για το ΕΝΘΑ. Ένα περιοδικό που φιλοδοξούμε να εξελίξουμε, επιδιώκοντας όχι μόνο τη συμμετοχή περισσότερων φοιτητών και αποφοίτων της Νομικής του ΕΠΚ αλλά και τη δικτύωση και συνεργασία με περιοδικά άλλων νομικών σχολών της Κύπρου και της αλλοδαπής. Μας περιμένουν σημαντικές προκλήσεις, καθώς η νομική επιστήμη εξελίσσεται, σε συνεχή αλληλεπίδραση με άλλες επιστήμες,
τα στεγανά μεταξύ των κλάδων δικαίου καταρρίπτονται και τα νομικά προβλήματα που ανακύπτουν απαιτούν πολυεπίπεδη προσέγγιση. Μέσω των θεματικών αφιερωμάτων ευελπιστούμε
να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις, προσελκύοντας το ενδιαφέρον περισσότερων φοιτητών (και όχι μόνο), τόσο ως συγγραφέων όσο και ως αναγνωστών. Άλλωστε, η πρωτοτυπία
του περιοδικού έγκειται στον φοιτητοκεντρικό του χαρακτήρα και στην προβολή θεμάτων νομικής επικαιρότητας, χωρίς να απομακρύνεται από τον στόχο του επιστημονικού διαλόγου για
την προαγωγής της νομικής επιστήμης.
Το παρόν τεύχος φιλοξενεί αξιόλογες μελέτες για ποικίλα θέματα νομικής επικαιρότητας. Στο
κεντρικό άρθρο η Χαρίκλεια Μεττή πραγματεύεται την επίδραση της οικονομικής κρίσης και
των μνημονίων στα κοινωνικά δικαιώματα, ειδικότερα στο δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση
και κοινωνική ασφάλεια που κατοχυρώνεται στο Κυπριακό Σύνταγμα. Με διεισδυτική ματιά
καταδεικνύει τη συρρίκνωση της παρεχόμενης από το δικαίωμα αυτό προστασίας στους πολίτες, η οποία εκδηλώθηκε με τη μείωση του επιπέδου των κοινωνικών παροχών (κοινωνικές
συντάξεις, επιδόματα) και την προσπάθεια του κυπριακού κράτους να εγγυηθεί την ευημερία
με τη θέσπιση για πρώτη φορά ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η Έλενα Πεύκου
αναλύει τη «Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές», μια δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, αναδεικνύοντας την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός ισχυρότερου μηχανισμού συλλογικής
έννομης προστασίας έναντι καταστάσεων «ομαδικής ζημίας». Στη συνέχεια, ο Λουκάς Διακολουκάς προσεγγίζει κριτικά τον νέο θεσμό της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης που εισήχθη
στην ελληνική έννομη τάξη το 2018, υπό το φως του ελληνικού Συντάγματος και της νομολογίας του Αρείου Πάγου, του ΕΔΔΑ και του Δ.Ε.Ε. Τις σύνθετες νομικά σχέσεις μεταξύ δημιουργών, αγοραστών και διαχειριστών καταστημάτων εφαρμογών (apps) αναδεικνύει ο Παναγιώτης Γιαννακάς, μέσα από την ανάλυση της ενδιαφέρουσας αμερικανικής υπόθεσης Apple
v. Pepper. Μπορεί ένα κατάστημα εφαρμογών που δραστηριοποιείται στην ψηφιακή αγορά
αγαθών και υπηρεσιών να υπάγεται στον αμερικανικό αντιμονοπωλιακό νόμο με τους ίδιους
όρους που ισχύουν για τη συμβατική αγορά, διερωτάται ο συγγραφέας. Τέλος, ο Θάσος Πάπαρης μελετά τις κύριες διατάξεις του Ν. 4529/2018 σχετικά με την αγωγή αποζημίωσης σε
περίπτωση παραβιάσεων των διατάξεων του δικαίου του ανταγωνισμού και επισημαίνει τις ελλείψεις κατά τη μεταφορά της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ στην ελληνική έννομη τάξη, οι οποίες
ενδέχεται να καταστήσουν τον νόμο αναποτελεσματικό. Αναμένουμε πάντα τις προτάσεις σας
για τη βελτίωση του περιοδικού. Καλή ανάγνωση!
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