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Εκπαιδευτικό εμινάριο
«ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΤΝΟΔΕΤΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ»
Αθήνα 26-27 Απριλίου 2017
Fostering Access to Immigrant Children’s Rights (FAIR) Project
(Project Reference: JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7034)
Σο Ελλθνικό υμβοφλιο για τουσ Πρόςφυγεσ (ΕΠ) και θ Διεκνισ Επιτροπι Νομικϊν (International
Commission of Jurists/ICJ - European Institutions office) οργανϊνουν διιμερο εκπαιδευτικό
ςεμινάριο ςτθν Ακινα τθν 26 και 27 Απριλίου 2017 με κζμα «Ζθτιματα προςταςίασ αςυνόδευτων
ανθλίκων».
Σο ςεμινάριο απευκφνεται ςε δικθγόρουσ και εςτιάηει ςε ηθτιματα προςταςίασ αςυνόδευτων
ανθλίκων λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα, όπωσ
μεταξφ άλλων θ αρχι του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ, οι διαδικαςίεσ προςδιοριςμοφ τθσ
θλικίασ, το ηιτθμα τθσ επιτροπείασ ανθλίκων και οι εγγυιςεων που προβλζπονται κατά τθσ
κράτθςθσ των ανθλίκων.
το πλαίςιο του ςεμιναρίου κα παρουςιαςτοφν βαςικά ςθμεία του διεκνοφσ και εκνικοφ πλαιςίου
προςταςίασ των αςυνόδευτων ανθλίκων, ανάλυςθ τθσ ςχετικισ νομολογίασ, πρακτικά
παραδείγματα.
Επιπλζον, ςτο πλαίςιο του ςεμιναρίου κα ςυηθτθκοφν ςτρατθγικζσ για τθν πρόςβαςθ ςε διεκνείσ
μθχανιςμοφσ προςταςίασ δικαιωμάτων του ανκρϊπου, όπωσ το Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο
Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου και θ Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ του ΟΗΕ, για τθ
διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ προςταςίασ των αςυνόδευτων παιδιϊν.
Η ςυμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό ςεμινάριο είναι δωρεάν ενϊ υπάρχει θ δυνατότθτα κάλυψθσ των
εξόδων μετάβαςθσ και διαμονισ ςτθν Ακινα, δικθγόρων εκτόσ Ακθνϊν.
Κακϊσ οι διακζςιμεσ κζςεισ είναι περιοριςμζνεσ (20) για να εκδθλϊςετε το ενδιαφζρον ςασ για τθ
ςυμμετοχι ςτο εκπαιδευτικό ςεμινάριο, παρακαλοφμε για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ ςυμμετοχισ
(ςυνθμμζνθ) και τθν αποςτολι τθσ ςτο gcr1@gcr.gr με κζμα «ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΜΙΝΑΡΙΟ/
Ζθτιματα προςταςίασ αςυνόδευτων ανθλίκων» μζχρι και τθν Παραςκευή 7 Απριλίου 2017.
*

ε περίπτωςθ αυξθμζνου αρικμοφ αιτιςεων ςυμμετοχϊν, κα καταβλθκεί προςπάκεια ϊςτε
θ τελικι λίςτα ςυμμετεχόντων να είναι αντιπροςωπευτικι των υποβλθκζντων αιτιςεων
(τόποσ εργαςίασ, ιδιϊτεσ δικθγόροι, εργαηόμενοι ςε ΜΚΟ, φορείσ κτλ).
Οι ςυμμετζχοντεσ κα ειδοποιθκοφν με e-mail τθν Μ. Σετάρτθ 12 Απριλίου 2016.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΣΑΡΣΗ 26 Απριλίου 2017
10.00 – 10.30

Εγγραφι

10.30 – 10.45

Βαςικά ςθμεία και ςτόχοι του ςεμιναρίου

10.45 – 11.00

Παρουςίαςθ του FAIR Project

11.00 – 13.30

Α’ υνεδρία: Ειςαγωγή, βαςικζσ αρχζσ και διαδικαςτικζσ εγγυήςεισ
(δικαιοςφνθ φιλικι προσ τα παιδία, θ αρχι του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του
παιδιοφ, δικαίωμα ακρόαςθσ , διαδικαςία προςδιοριςμοφ τθσ θλικίασ,
επιτροπεία)
Ειςθγοφνται (με αλφαβθτικι ςειρά):
Karolína Babická, νομικι International Commission of Jurists (ICJ)
Μαριζλα Μιχαηλίδου, Child Protection Officer UNICEF
Ευςτάθιοσ Πουλαράκησ, Αdvocacy Οfficer Γιατροί του Κόςμου
Ελζνη παθανά, υντονίςτρια Νομικισ Τπθρεςίασ/Κζντρο Τποςτιριξθσ
Νζων τθσ ΑΡΙ

13.30 – 14.30

Γεφμα

14.30 – 16.30

Β’ υνεδρία: Κράτηςη παιδιών
Ειςθγοφνται (με αλφαβθτικι ςειρά):
Ιφιγζνεια Καψάςκη, Associate Community Services Expert (child protection),
UNHCR Representation in Greece
Nuala Mole, The AIRE Center
ταματίνα Ποφλου, ειδικόσ επιςτιμονασ, υνιγοροσ του Πολίτθ (Κφκλοσ
Δικαιωμάτων του Παιδιοφ)

16.30 – 16.45

φνοψθ τθσ θμζρασ

20.30

Δείπνο
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ΠΕΜΠΣΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2017

10.00 – 10.15

φντομθ επιςκόπθςθ

10.15 – 11.45

Γ’ ΤΝΕΔΡΙΑ: Πρόςβαςη ςε Διεθνείσ Μηχανιςμοφσ
(Η πρόςβαςθ ςε Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου/
Ευρωπαϊκι Επιτροπι Κοινωνικϊν Δικαιωμάτων, ςτθν Επιτροπι του ΟΗΕ για τα
Δικαιϊματα των Παιδιϊν/ Επιτροπι Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου του ΟΗΕ/
Επιτροπι Οικονομικϊν, Κοινωνικϊν και Πολιτιςτικϊν Δικαιωμάτων του ΟΗΕ)
τρατθγικζσ για τθν προςφυγι ςτουσ διεκνείσ μθχανιςμοφσ.
Ειςθγοφνται (με αλφαβθτικι ςειρά)::
Karolína Babická, νομικι ςφμβουλοσ ICJ
Nuala Mole, The AIRE Center
Μαρία Ρωςςίδη, ειδικι ςφμβουλοσ Γενικισ Γραμματείασ Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων)

11.45 – 12.00

Διάλλειμα για καφζ

12.00 – 13.30

Δ’ ΤΝΕΔΡΙΑ: Ανάλυςη πρακτικών παραδειγμάτων

13.30 – 13.45

φνοψθ και Αξιολόγθςθ του ςεμιναρίου

13.45 – 15.00

Γεφμα
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