
 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

 

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

Ποινική και Διοικητική Κύρωση ως προς Τελωνειακά και Φορολογικά Ζητήματα 
υπό το Πρίσμα της Νομολογίας του ΣτΕ και του ΕΔΔΑ 

 

 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

- Σε δικηγόρους ασχολούμενους με το φορολογικό, 
τελωνειακό, πειθαρχικό και αδικοπρακτικό δίκαιο. 
 

- Σε πρακτικά ή ακαδημαϊκά ενδιαφερόμενους για την 
διεθνή προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
νομικούς. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Στην νομική πράξη, η υπεράσπιση του εντολέα απαιτεί 
συχνά την προστασία του από κυρώσεις ή συνέπειες 
διαφορετικής φύσης (ποινικές, πειθαρχικές, διοικητικά 
πρόστιμα, αστική αποζημίωση). Η αρχή ne bis in idem, 
επεξεργασμένη κυρίως στο πλαίσιο των τελωνειακών και 
φορολογικών παραβάσεων, οριοθετεί την σχέση μεταξύ 
διαφορετικών διαδικασιών και δικαιοδοτικών κλάδων. 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το ευρύ 
περιεχόμενο της έννοιας και τις πρακτικές συνέπειες της 
αρχής στην νομική υπεράσπιση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

- Περιεχόμενο της αρχής ne bis in idem 
 

- Σχέση με και διάκριση από το τεκμήριο της 
αθωότητας και την έννοια του δεδικασμένου 
 

- Νομολογία του ΕΔΔΑ  
 

- Νομολογία του ΣτΕ και των εθνικών δικαστηρίων 
 

- Πρακτική εφαρμογή ανά πεδίο διαφορών  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Κωνσταντίος Φαρμακίδης - 
Μάρκου 

Ο Κων/νος Φαρμακίδης-Μάρκου είναι δικηγόρος παρ’ 
Αρείω Πάγω. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές 
Φιλοσοφίας Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Οι 
επιστημονικές δημοσιεύσεις του αφορούν σε ζητήματα 
διοικητικού δικαίου, ποινικού δικαίου και διεθνούς 
προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει 
υπερασπιστεί υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Memlika v. 
Greece, Kapetanios, Nikolopoulos, Aggloupas v. Greece, 
Ο.G. and others v. Greece).  

 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 08/04/2021 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75 € 
Για νομικά πρόσωπα: 95 €  
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική 
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 

https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ ) 
 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 
αντιτίμου: 01/04/2021 
 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 
Όσοι εγγραφούν έως 22/03/21, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 
Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις σημειώσεις του 
εισηγητή, και αποδελτίωση της πρόσφατης νομολογίας και 
αρθρογραφίας για το ζήτημα. 

 
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 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3623089, 3623029, Fax: 210-3390522 

E-mail: seminars@cecl.gr  Website: www.cecl.gr 
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