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Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  

Ειδικά Θέματα από την Θεωρία και την Πρακτική του Προσφυγικού Δικαίου 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και 
παραστάτες αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας,  προσωπικό και λειτουργούς των αρχών που 
είναι αρμόδιες για την κρίση επί αιτημάτων διεθνούς 
προστασίας και φοιτητές νομικής. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα τεθεί το γενικό 
ουσιαστικό και διαδικαστικό πλαίσιο της παροχής 
ασύλου και διεθνούς προστασίας. Εν συνεχεία θα 
αναπτυχθούν σε μεγαλύτερο βάθος τα ειδικότερα θέματα 
του δικαίου της απόδειξης στο άσυλο (αποδεικτικά μέσα, 
θεμελίωση αξιοπιστίας ισχυρισμών, χρήση πληροφοριών 
για την χώρα καταγωγής) και των ασφαλών χωρών 
(ασφαλής τρίτη χώρα, ασφαλής χώρα καταγωγής, πρώτη 
χώρα ασύλου). Ενόψει των συγκεκριμένων ζητημάτων 
θα αναλυθεί τέλος το πρόβλημα των πηγών του 
προσφυγικού δικαίου, δεδομένης της ιδιαίτερης 
σημασίας της διεθνούς νομολογίας και των συχνών 
νομοθετικών αλλαγών. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 Διαδικασία κρίσης αιτήματος ασύλου/διεθνούς 
προστασίας από την άποψη του διοικητικού δικαίου 
και του δικαίου προστασίας ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.  

 Συλλογή και αξιολόγηση αποδεικτικού υλικού για 
την κρίση της βασιμότητας των ισχυρισμών που 
θεμελιώνουν το αίτημα διεθνούς προστασίας. 

 Μεθοδολογία και πληρότητα προσωπικής 
συνέντευξης του αιτούντος διεθνή προστασία. 

 Νομοθετικές διατάξεις και δικαστικές αποφάσεις 
σχετικά με τις έννοιες των ασφαλών χωρών. 

 Ιεράρχηση και συσχέτιση των πηγών του 
προσφυγικού δικαίου. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κων/νος Φαρμακίδης-Μάρκου 

Ο Κων/νος Φαρμακίδης-Μάρκου είναι δικηγόρος παρ’ 
Αρείω Πάγω. Έχει διατελέσει επί τετραετία μέλος των 
Επιτροπών Προσφυγών του π.δ.114/2010 (αρμόδιες για 
την σε δεύτερο βαθμό κρίση επί αιτημάτων διεθνούς 
προστασίας) και εν συνεχεία Πρόεδρος Επιτροπής. Έχει 

ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές Φιλοσοφίας 
Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Οι επιστημονικές 
δημοσιεύσεις του αφορούν σε ζητήματα ασύλου, 
ιθαγένειας, σχέσης μεταξύ ποινικής και διοικητικής δίκης 
και ουσιαστικού ποινικού δικαίου, ενώ υπό έκδοση είναι 
ένα εγχειρίδιο κριτικής και πρακτικής προσέγγισης του 
προσφυγικού δικαίου. Είναι μέλος του Μητρώου 
Νομικής Συνδρομής της Υπηρεσίας Ασύλου. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11/11/2020 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80 € 

Για νομικά πρόσωπα: 110 €  

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του 
Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars/) 

 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 

αντιτίμου: 5/11/2020 

 

 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 26/10/20, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν νομολογιακό υλικό, 
αρθρογραφία και τα διάγραμμα του εισηγητή.  

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
 Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
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