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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου & προσφύγων: Σύγχρονες ευρωπαϊκές 

εξελίξεις & συγκριτική διάσταση» 

 
 
To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το 

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, διοργανώνει 

εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων: Σύγχρονες 

ευρωπαϊκές εξελίξεις & συγκριτική διάσταση», με δυνατότητα και εξ αποστάσεως 

παρακολούθησης, και προκηρύσσει: 

Α) Μέχρι 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, και  

Β) Μέχρι 30 θέσεις δια ζώσης συμμετεχόντων με δίδακτρα. 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, 

εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, σπουδαστές στρατιωτικών, αστυνομικών και 

παραγωγικών σχολών λιμενικού σώματος, φοιτητές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ ανθρωπιστικών 

κατευθύνσεων, καθώς και σε στελέχη ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών.  

 

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει μετά από αξιολόγηση της αίτησης υποψηφιότητάς τους βάσει 

συνδυασμού κοινωνικών κριτηρίων και σπουδών/πρακτικής εμπειρίας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε 

δικηγόρους, στελέχη δημόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα, σε όσους ασχολούνται επιχειρησιακά με θέματα 

μετανάστευσης, προσφύγων, διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, και ασύλου ή σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές. Σε περίπτωση ισόβαθμων αιτήσεων, θα ληφθεί υπ’όψιν και η σειρά υποβολής της αίτησης.  

 

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση 

της μετανάστευσης: Οι εξωτερικές διαστάσεις» τριετούς διάρκειας (2017-2020), το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστημονικός 

Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λαμβάνουν χώρα, απογευματινές ώρες, από τις 29 Ιανουαρίου 2018 

ως τις 5 Μαρτίου 2018, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, Πολυγνώτου 2 και 

Διοσκούρων, Πλάκα, Αθήνα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. 

 

Τι προσφέρει το σεμινάριο: 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις του ευρωπαϊκού δικαίου ασύλου και 

προσφύγων, καθώς και στην συγκριτική μελέτη των εθνικών συστημάτων ασύλου τόσο των κρατών-

μελών όσο και τρίτων χωρών. Ειδικότερα, θα τεθεί το θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με την εξέλιξη της 

έννοιας της «διεθνούς προστασίας», ενώ έμφαση θα δοθεί στην δημιουργία και εξέλιξη του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ). Θα μελετηθεί η εφαρμογή του ΚΕΣΑ τόσο στην Ελλάδα, 

όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Επίσης, το σεμινάριο θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες 
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συστήματα και πολιτικές ασύλου και προσφύγων τρίτων χωρών, όπως η Αυστραλία και οι ΗΠΑ. 

Ακόμη, ο ρόλος και η πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ και του Δικαστηρίου της ΕΕ, σε σχέση με το 

άσυλο, θα εξετασθούν. Τέλος, ειδική αναφορά θα γίνει στις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις ενόψει της 

μεταρρύθμισης του ΚΕΣΑ μετά από την προσφυγική & μεταναστευτική κρίση του 2015, με αναφορά σε 

ειδικότερα θέματα, όπως το δίκαιο των ασυνόδευτων ανηλίκων, οριακά ζητήματα χορήγησης ασύλου, 

έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας/χώρας πρώτης υποδοχής, οικογενειακή επανένωση, κτλ. 

 

Χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής.  

 

Ειδικότερα, οι υπότροφοι του σεμιναρίου που θα επιλεγούν οφείλουν να παρακολουθήσουν όλες τις 

ενότητές του, ώστε να λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής.  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό στο «Ευρωπαϊκό δίκαιο ασύλου και προσφύγων» θα 

πρέπει να το δηλώσουν στο πρώτο μάθημα, ώστε να συμμετάσχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών 

που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του νομικού σεμιναρίου. 

 

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 

 

Θεματ. 
Ενότητες 

Ημερομηνία Τίτλος Ενότητας 

1
η
  

Δευτέρα   |   29/1/2018 

16.00 – 19.00 

Εισαγωγή –Θεωρητικό πλαίσιο –Η 

εξέλιξη της διεθνούς προστασίας –ΚΕΣΑ 

2
η
  

Δευτέρα  |    5/2/2018 

16.00 – 19.00 

Εθνικά συστήματα ασύλου χωρών εκτός 

ΕΕ & κρατών-μελών ΕΕ 

3
η
  

Δευτέρα   |   12/2/2018 

16.00 – 19.00 

Εφαρμογή του δικαίου του ασύλου & των 

προσφύγων στην Ελλάδα 

4
η
  

Τρίτη   |    20/2/2018 

16.00 – 19.00 

Μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ – Ο ρόλος του 

ΕΔΔΑ & του ΔΕΕ 

5
η
  

Δευτέρα    |    26/2/2018 

16.00 – 19.00 

Ειδικότερα θέματα του δικαίου του 

ασύλου 

6
η
  

Δευτέρα   |   5/3/2018 

16.00 – 20.00 

Εργαστήριο ερευνητών 
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Ενδεικτικός κατάλογος ομιλητών  
 

 Βαληνάκης Γιάννης, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 Γαϊτάνη Τρισεύγενη, Εμπειρογνώμονας, Γ4 Δ/νση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και 
Σένγκεν, Υπουργείο Εξωτερικών 

 Γιωτάκος Δημήτρης, Προϊστάμενος Νομικών Υποθέσεων, Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων,  Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  

 Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασύλου, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 Εκπρόσωπος του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

 Εκπρόσωποι πρεσβειών κρατών-μελών ΕΕ και τρίτων χωρών 

 Κούφα Καλλιόπη, Ιδρύτρια και ισόβια Πρόεδρος του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα για την 
Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 Λιάκουρας Πέτρος, Αναπλ. Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

 Νάσκου-Περράκη Παρασκευή, αφ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γραμματέας 
Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος «Καλλιόπης Κούφα» 

 Ροζάκης Χρήστος, Πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, Ομότιμος Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, ΕΚΠΑ 

 Συρίγος Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 Χατζόπουλος Βασίλης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
 
 
Εξ αποστάσεως παρακολούθηση 

Παρέχεται η δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως παρακολούθησης (live-streaming) του 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου, εφόσον συμπληρωθεί επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων. Η σύγχρονη εξ 

αποστάσεως παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικά διαμορφωμένης 

πλατφόρμας αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες που αδυνατούν να έχουν αυτοπρόσωπη παρουσία 

στο σεμινάριο. Οι εξ αποστάσεως συμμετέχοντες οφείλουν να καταβάλλουν τα αντίστοιχα δίδακτρα, 

και δεν υπάρχει δυνατότητα υποτροφίας.  

 

Δίδακτρα 

 

 Παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου 

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ για ολόκληρο το Σεμινάριο (εξαιρούνται οι υπότροφοι που θα 

παρακολουθήσουν δωρεάν το Πρόγραμμα). Για φοιτητές και ανέργους τα δίδακτρα είναι 75 ευρώ. 

 

 Παρακολούθηση μεμονωμένης ενότητας 

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένης ενότητας (κόστος 30 ευρώ/θεματική ενότητα ή 

15 ευρώ/θεματική ενότητα για φοιτητές/ανέργους) με χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης της 

συγκεκριμένης ενότητας/ενοτήτων. Όσοι το επιθυμούν δηλώνουν την ενότητα/τις ενότητες που 

επιθυμούν στο σχετικό τμήμα της αίτησης συμμετοχής. 

 

 

Ερευνητικές δυνατότητες 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, θα επιλεγούν έως 14 δια ζώσης συμμετέχοντες ως Ερευνητές για 

περίοδο τριών μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεων τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή 

την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην 
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θεματική ενότητα που θα τους ανατεθεί. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους στο σχετικό τμήμα της αίτησης συμμετοχής. 

 

  

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής (βλ. 

συνημμένο ή στο https://jmce.gr/portal/2017/12/29/2os-kyklos-seminariwn-prosfyges/) και η 

ηλεκτρονική αποστολή της, συνοδευόμενη από Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση jmcenter-

athens@pspa.uoa.gr μέχρι την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018.  

 

 

Επικοινωνία: 210.72.20.508 (ώρες 10.00 με 14.00 καθημερινές ) – jmcenter-athens@pspa.uoa.gr    

Υπεύθυνος: κ. Γιάννης Κεχαγιάρας  
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