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Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 22‐11‐2019 

Αριθ.πρωτ. 2437 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 26ης  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 25ης και 26ης  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1.  Τον  Ν.  3689/2008  (ΦΕΚ  A  164/05‐08‐2008)  «Εθνική  Σχολή  Δικαστικών  Λειτουργών  και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της 

Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. 

3. Την από 31‐3‐2016 απόφαση του Συμβούλιου Σπουδών με θέμα «Κριτήρια και διαδικασία 

επιλογής των διδασκόντων όλων των κατευθύνσεων», που επικυρώθηκε με την από 8‐4‐2016 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο Σπουδών, με την πιο πάνω απόφασή 

του,  κατένειμε  τα  αντικείμενα  στις  επιμέρους  κατηγορίες  διδασκόντων  που  ορίζει  ο  ν. 

3689/2008,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  είναι  αναγκαίο  να  ανατίθενται  σε  δικαστικούς 

λειτουργούς,  τα  αντικείμενα  που  προσδιορίζονται  στο  συνημμένο  πίνακα,  λόγω  του 

επαγγελματικού χαρακτήρα της Σχολής και της ανάγκης για επεξεργασία δικογραφιών και 

γενικότερα της επίλυσης ζητημάτων της δικαστηριακής πρακτικής, τα οποία γνωρίζουν ως εκ 

της  εμπειρίας  τους  δικαστές  και  εισαγγελείς.  Τα  λοιπά αντικείμενα,  που αφορούν  ειδικά 

θέματα  της  νομικής  επιστήμης  και  απαιτούν  ειδικές  θεωρητικές  γνώσεις  ή  διοικητική  ή 

δικηγορική  εμπειρία,  ανατίθενται  στις  άλλες  κατηγορίες  διδασκόντων  που  προβλέπονται 

από το νόμο (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι., δικηγόρους, ειδικούς επιστήμονες, 

δημόσιους λειτουργούς, μέλη Δ.Σ. εγνωσμένου κύρους επιστημονικών οργανώσεων). 

4.  Την  υπ’  αριθμ.  3428/31‐1‐2018  Απόφαση  Ένταξης  της  πράξης  «Προεισαγωγική 

Εκπαίδευση ΕΣΔι 2018 ‐ 2021» με κωδ. ΟΠΣ 5010725, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Τη διάταξη του άρθρου 43 παρ. 1 εδ. ε΄ του Ν. 3689/2008, με την οποία θεσπίζεται μέγιστη 

διάρκεια εννέα ετών της εγγραφής στον πίνακα διδασκόντων της ΕΣΔι. 

6.  Το  γεγονός  ότι  ορισμένοι  από  τους  διδάσκοντες,  που  περιλήφθηκαν  στον  πίνακα 

διδασκόντων για την τριετία 2019 – 2021, συμπλήρωσαν ήδη εννέα έτη εγγραφής τον πίνακα, 

χωρίς να έχουν υποβληθεί αιτήσεις για το ίδιο μάθημα από άλλους διδάσκοντες ή έπαψαν 

πλέον να έχουν την ιδιότητα με βάση την οποία έγινε η εγγραφή τους. 
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Η  Ε.Σ.Δι,  στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  του  συγχρηματοδοτούμενου  Έργου 

«Προεισαγωγική  Εκπαίδευση  Ε.Σ.Δι.  2018  ‐  2021»  (Ε.Π Μεταρρύθμιση  Δημόσιου  Τομέα), 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες : 

α)  εν  ενεργεία  δικαστικούς  λειτουργούς  με  βαθμό  τουλάχιστον  Παρέδρου  του 

Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα Εφετών των 

Πολιτικών  και  Ποινικών  Δικαστηρίων  και  Εφέτη  των  Τακτικών  Διοικητικών  Δικαστηρίων  

(άρθρο 43 παρ. 1α,  αα του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),  

β)  καθηγητές,  αναπληρωτές  και  επίκουρους  καθηγητές  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων  (άρθρο 43 παρ. 1α,  ββ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει) και  

γ)  δικηγόρους  με  15ετή  τουλάχιστον  προϋπηρεσία,  επίτιμους  δικαστικούς 

λειτουργούς,  ειδικούς  επιστήμονες,  δημόσιους  λειτουργούς  και  μέλη  Διοικητικών 

Συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών οργανώσεων (άρθρο 43 παρ. 1α,  γγ του ν. 

3689/2008, όπως ισχύει),  

να καταθέσουν αίτηση, με την οποία να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή 

τους : 

Α) ως διδάσκοντες σε έως δύο αντικείμενα (ανά κατεύθυνση) και  

Β) ως εισηγητές σε ημερίδες  και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια πρακτικής άσκησης 

(χωρίς περιορισμό).  

Στα κατωτέρω αναφερόμενα: 

 

 

Α) Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης 26ης Εκπαιδευτικής σειράς: 

α) Μαθήματα Α΄ σταδίου: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΒΛΕ 
ΠΟΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ/ 
ΤΜΗΜΑ 

1) Ιστορία της 
Δικαιοσύνης 

Δικ. Λειτουργός          
(εν ενεργεία ή επίτιμος)  

ή                     
Καθηγ.-Αναπλ.-Επίκ. 

Καθηγ. ΑΕΙ             

Α+Β 1 

2) Δικαστική Δεοντολογία-
Αρχές Δικαστικής 
Συμπεριφοράς – Θέματα 
Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων (ιδίως 
Πειθαρχικού Δικαίου) 

Δικ. Λειτουργός          
(εν ενεργεία ή επίτιμος)    Α+Β 1 
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3) Διαχείριση στρεσογόνων 
καταστάσεων εντός και 
εκτός ακροαματικής 
διαδικασίας - οργάνωση 
χρόνου εργασίας 

Δικ. Λειτουργός          
(εν ενεργεία ή επίτιμος)    Α+Β 1 

4) Διαχείριση Δικαστικής 
Επικοινωνίας στην 
καθημερινότητα και δια των 
μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (παρουσίαση 
δικαστικού έργου και 
τρόπου εργασίας σε τρίτους 
- Επικοινωνία δια μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης) 

Δικ. Λειτουργός          
ή                     

Πρόσωπο του άρθρου 
43 παρ.1 α, γγ ν. 

3689/2008 

Α+Β 1 

5) Προδικαστική 
παραπομπή / Προδικαστικό 
ερώτημα 

Δικ. Λειτουργός          
ή                     

Πρόσωπο του άρθρου 
43 παρ.1 α, γγ ν. 

3689/2008 

Α+Β 1 

6) Ηλεκτρονική δικαιοσύνη 
στην Ευρώπη (E-law, e-
justice portal) 

Δικ. Λειτουργός          
ή                     

Πρόσωπο του άρθρου 
43 παρ.1 α, γγ ν. 

3689/2008 

Α+Β 1 

 

 

 

 

β) Μαθήματα Β΄ σταδίου: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΒΛΕ 
ΠΟΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ/ 
ΤΜΗΜΑ 

1) Ειδικό Ενοχικό Ι                    
1. Δωρεά                                     
2. Πώληση-κατά τον ΑΚ-
Διεθνής  Σύμβαση της Βιέννης 
για την πώληση.                        
3. Σύμβαση έργου                       
4. Εντολή,                                   
5. Εγγύηση - Εγγυητική 
επιστολή 

Καθηγ.-Αναπλ.- 
Επίκ.Καθηγητής ΑΕΙ Α+Β 3 
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2) Ειδικό Ενοχικό ΙI                  
1. Αδικοπραξία,                           
2.Αδικαιολόγητος πλουτισμός,         
3. Καταδολίευση δανειστών 

 Καθηγ.-Αναπλ.- Επίκ.  
Καθηγητής ΑΕΙ        

ή (και)               
Δικ. Λειτουργός 

Α+Β 2 

3) Προσωπικές Εταιρίες          
Ομόρρυθμη εταιρία, Ετερόρρυθμη 
εταιρία, Αφανής Εταιρία, 
Κοινοπραξία 

Δικ.Λειτουργός        Α+Β 2 

    

4) Κεφαλαιουχικές Εταιρίες     
Ανώνυμη Εταιρία,                             
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 

Καθηγ.-Αναπλ.- Επίκ. 
Καθηγητής ΑΕΙ 

Α+Β 3 

5) Γενικές διατάξεις-
Διαδικασία στα 
πρωτοβάθμια Δικαστήρια-
Απόδειξη (ειδικά θέματα της 
διαγνωστικής δίκης) Ι              
α. Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα 
πολιτικών δικαστηρίων                     
β. Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές    
γ.Άσκηση αγωγής,                           
δ. Εισαγωγή της αγωγής για 
συζήτηση,                                         
ε. Συζήτηση στο ακροατήριο,           
στ. Διακοπή κα επανάληψη της 
δίκης, ζ. Κατάργηση και 
περάτωση της δίκης,                        
η. Απόφαση  
                       

Καθηγ.-Αναπλ.- Επίκ. 
Καθηγητής ΑΕΙ        

ή (και)               
Δικ.Λειτουργός 

Α+Β 4 

6) ΄Εφεση Δικ.Λειτουργός  Α+Β 3 
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7) Ζητήματα Γενικού 
Ποινικού Δικαίου                          
α. Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος 
των ποινικών νόμων, σχέση του 
κώδικα με ειδικούς ποινικούς νόμους, 
β. Διάκριση δόλου και αμέλειας. 
γ. Η αξιόποινη πράξη,  
δ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης- 
Άρση αδίκου χαρακτήρα της πράξης     
ε. Καταλογισμός της πράξης                  
στ. Εγκληματίες ελαττωμένης 
ικανότητας προς καταλογισμό                
ζ. Απόπειρα,                                           
η. Συμμετοχή.                                         
θ.Κύριες και παρεπόμενες ποινές - 
Επιμέτρηση                                            
ι. Συρροή εγκλημάτων - Έγκλημα κατ’ 
εξακολούθηση,                                       
ια. Η αναστολή της ποινής 
ιβ.  Εξάλειψη αξιοποίνου                        
(ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ η, θ, 
ι, ια ΚΑΙ ιβ) .                                            

Δικ. Λειτουργός        
ή  (και)               

Καθηγ.-Αναπλ.- Επίκ.   
Καθηγητής ΑΕΙ        

ή  (και)               
Πρόσωπο του άρθρου 

43 παρ.1 α, γγ ν. 
3689/2008            

Α+Β 4 

8) Προδικασία.                         
α. Ποινική δίωξη και 
προκαταρκτική εξέταση  
β. Η έγκληση 
γ. Περάτωση προανακρίσεως και 
κύριας ανακρίσεως  
δ. Σύλληψη και προσωρινή 
κράτηση κατηγορουμένου.   
ε. Προσφυγή κατά της απευθείας 
κλήσεως και κλήση για εμφάνιση 
στο ακροατήριο  
στ. Πολιτική αγωγή  
ζ. Δικονομικές ακυρότητες  και η. 
Οδηγία 2012/13 σχετικά με το 
δικαίωμα ενημέρωσης στο 
πλαίσιο ποινικών διαδικασιών 

Δικ. – Εισαγγ. 
Λειτουργός           

ή  (και)               
Καθηγ.-Αναπλ.- Επίκ.   

Καθηγητής ΑΕΙ        

Α+Β 3 

9) Ακροατήριο -'Ενδικα 
Μέσα - Εκτέλεση                      
α.Απουσία κατηγορουμένου στο 
ακροατήριο (πλημμέλημα και 
κακούργημα)  
β.Αιτήσεις ακυρώσεως 
(διαδικασίας και απόφασης) 
γ. Παραδεκτό των ενδίκων μέσων  
δ.Αποτελέσματα ενδίκων μέσων: 
(ανασταλτικό - επεκτατικό -  
μεταβιβαστικό - χειροτέρευση)  
ε. Δεδικασμένο – Εκκρεμοδικία 
στ. Εκτέλεση ποινών-Αντιρρήσεις. 
ζ. Καθορισμός συνολικής ποινής   

                    
Δικ. – Εισαγγ. 

Λειτουργός           
ή  (και)               

Καθηγ.-Αναπλ.- Επίκ.   
Καθηγητής ΑΕΙ        

Α+Β 4 

 

 



    6

 

                             

Β) Κατεύθυνση Εισαγγελέων 26ης Εκπαιδευτικής σειράς: 

α) Μαθήματα Α΄ σταδίου: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΒΛΕ 
ΠΟΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ/ 
ΤΜΗΜΑ 

1) Ιστορία της Δικαιοσύνης 

Δικ. Λειτουργός          
(εν ενεργεία ή επίτιμος)  

ή                     
Καθηγ.-Αναπλ.-Επίκ. 

Καθηγ. ΑΕΙ             

 

Α  1 

2) Δικαστική Δεοντολογία-
Αρχές Δικαστικής 
Συμπεριφοράς – 

Επικοινωνία - Θέματα 
Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων (ιδίως 

Πειθαρχικού Δικαίου) – 
Θέματα Κώδικα Δικηγόρων 

Δικ. Λειτουργός          
(εν ενεργεία ή επίτιμος)    

ή    (και)                
Πρόσωπο του άρθρου 

43 παρ.1 α, γγ ν. 
3689/2008            

 

       

      Α  4 

3) Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη 
στην Ευρώπη (Ε-law, e-

justice portal) 

 

Δικ. Λειτουργός  ή        
Πρόσωπο του άρθρου 

43 παρ.1 α, γγ ν. 
3689/2008 

 

 

Α 
1 

 

 

 

 

β) Ημερίδα Α΄ σταδίου: 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΒΛΕ 
ΠΟΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ/ 
ΤΜΗΜΑ 

Ποινική συνδιαλλαγή 
(άρθρα 301, 302 ΚΠΔ) - 
Ποινική συνδιαλλαγή 

στην ενδοοικογενειακή 
βία - Ποινική 

διαπραγμάτευση. 

Δικ.Λειτουργός και  
Καθηγ.-Αναπλ.-Επικ. 

Καθηγ. ΑΕΙ και 
Πρόσωπο του άρθρου 

43 παρ.1 α, γγ ν. 
3689/2008  

Α  1 

 

 

 

 

 



    7

 

                             

γ) Μαθήματα Β΄ σταδίου:  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΒΛΕ 
ΠΟΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ/ 
ΤΜΗΜΑ 

1) Ειδικό Ποινικό Δίκαιο Ι 
(α. εγκλήματα σχετικά με τα 
υπομνήματα, β. εγκλήματα 
σχετικά με το νόμισμα, γ. 
εγκλήματα σχετικά με την 
υπηρεσία, δ. εγκλήματα 
σχετικά με την ιδιοκτησία, ε. 
εγκλήματα σχετικά με τα 
περιουσιακά δικαιώματα). 

Καθηγ.-Αναπλ.-Επίκ.    
Καθηγ. ΑΕΙ  

Α 8 

2) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Ι 
(Παράτυπη μετανάστευση). 

Καθηγ.-Αναπλ. -Επίκ.   
Καθηγ. ΑΕΙ  

Α 3 

3) Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 
ΙΙΙ (α. εγκλήματα σχετικά με 
τη διαφθορά: Φοροδιαφυγή 
– Μη καταβολή χρεών στο 
Δημόσιο – νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες- πόθεν 
έσχες-δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα-
οικονομικά εγκλήματα 
κεφαλαιαγοράς) – (β. 
Ναρκωτικά). 

Πρόσωπο του άρθρου 
43 παρ.1 α, γγ ν. 

3689/2008              
ή    (και)              

Καθηγ.-Αναπλ. -
Επίκ.Καθηγ. ΑΕΙ  

Α 12 

4) Ποινική Δικονομία ΙΙΙ 
(Ακροατήριο). 

Καθηγ.-Αναπλ. -
Επίκ.Καθηγ. ΑΕΙ       

ή                    
Δικ.- Εισαγγ. 
Λειτουργός 

Α 7 

5) Ποινική Δικονομία IV 
(Ειδικές διαδικασίες). 

Καθηγ.-Αναπλ. -
Επίκ.Καθηγ. ΑΕΙ       

ή                    
Δικ.- Εισαγγ. 
Λειτουργός 

Α 6 

6) Ηλεκτρονικό έγκλημα. 
Εισαγγ. Λειτουργός Α 2 

7) Ευρωπαϊκό Ένταλμα 
Σύλληψης – Έκδοση – 
Ευρωπαϊκή Εντολή 
Έρευνας _ Δικαστική 
Συνδρομή – Αναγνώριση 
και εκτέλεση ποινικών 
αποφάσεων στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Εισαγγ. Λειτουργός Α 5 
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8) Καθήκοντα του 
Εισαγγελέα Ανηλίκων. 

Εισαγγ. Λειτουργός Α 2 

 

 

 

Γ) Κατευθύνσεις Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων  

26ης Εκπαιδευτικής σειράς: 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πρακτικής Άσκησης: 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΒΛΕ 
ΠΟΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ/ 
ΤΜΗΜΑ 

Ζητήματα Ποινικού 
Δικονομικού Δικαίου            
1) Ειδικές ανακριτικές 
πράξεις,                                 
2) Η απόδειξη στην ποινική 
δίκη,                                        
3) Επιδόσεις - Κατάσχεση 
και τύχη των κατασχεμένων 

Δικ.Λειτουργός και  
Καθηγ.-Αναπλ.-Επικ. 

Καθηγ. ΑΕΙ και 
Πρόσωπο του άρθρου 

43 παρ.1 α, γγ ν. 
3689/2008  

Α  3 

 

 

 

Δ) Κατευθύνσεις Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων 

25ης Εκπαιδευτικής σειράς: 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πρακτικής Άσκησης : 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΒΛΕ 
ΠΟΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ/ 
ΤΜΗΜΑ 

Ο νέος Ποινικός Κώδικας 
και ο νέος Κώδικας 
Ποινικής Δικονομίας, μετά 
και τις πρόσφατες 
τροποποιήσεις 

Δικ.Λειτουργός και  
Καθηγ.-Αναπλ.-Επικ. 

Καθηγ. ΑΕΙ και 
Πρόσωπο του άρθρου 

43 παρ.1 α, γγ ν. 
3689/2008  

Α  3 
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Η αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία: 

•  Έντυπο  αίτησης,  στο  οποίο  πρέπει  οι  ενδιαφερόμενοι  να  προσδιορίσουν  το 

αντικείμενο ή τα αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν, την ημερίδα ή τις ημερίδες και 

το σεμινάριο ή τα σεμινάρια, στα οποία επιθυμούν να συμμετέχουν. Στην αίτηση πρέπει να 

αναφέρεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, με σκοπό τη διευκόλυνση 

επικοινωνίας με τη Σχολή. 

•  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συνδρομή των 

κριτηρίων που απαιτούνται για την επιλογή τους.  

  Υποχρέωση προς υποβολή δικαιολογητικών έχουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι/ες που 

επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 

  Κατ΄  εξαίρεση για  τους δικαστικούς και  εισαγγελικούς λειτουργούς, μαζί με  την 

αίτηση υποβάλλονται οι εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας δεκαετίας. 

 

  Για την περίπτωση κάλυψης τυχόν εκπαιδευτικών αναγκών, οι ενδιαφερόμενοι/ες 

μπορούν  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  και  για  αντικείμενα  (έως  δύο),  η  διδασκαλία  των 

οποίων προβλέπεται ότι ανατίθεται σε άλλες κατηγορίες διδασκόντων. 

 

Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  μπορούν  να  υποβάλουν  την  αίτησή  τους  μέχρι  και  την 

Δευτέρα  2‐12‐2019,  στη  διεύθυνση:  Τέρμα  Ικάρων,  Φοίνικας,  Καλαμαριά,  ΤΘ  22 

Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55102.  

Είτε  

•  Αυτοπροσώπως  στην Ε.Σ.Δι.,  από ώρα 09.00 μέχρι 14.00, 

είτε  

•  Ταχυδρομικά    (σφραγίδα  ταχυδρομείου  το  αργότερο    την  ημερομηνία  λήξης 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), 

είτε  

•  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e‐mail: grammateia@esdi.gr,  info@esdi.gr 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 

απευθύνονται (αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής e‐mail), στα κάτωθι στοιχεία 

επικοινωνίας : 

Σελήνη Ακριτίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310.494104 και 2310. 494105, 

e‐mail: info@esdi.gr.   

Γεωργία  Κεφαλά,  Προϊσταμένη  Τμήματος  Διοικητικής Μέριμνας  ΕΣΔι,  τηλέφωνο  2310494 

107, e‐mail: grammateia@esdi.gr . 
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Χριστίνα – Αλεξάνδρα Μιχέλη, Υπάλληλος ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310.494106. 

 

Η  πρόσκληση  καθώς  και  τα  συνημμένα  έντυπα,  αίτησης  και  βιογραφικού 

σημειώματος, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής http://www.esdi.gr  

 

 

Κριτήρια Επιλογής 

 

Ως κριτήρια για την επιλογή των ενδιαφερομένων ορίζονται, κατά το άρθρο 43 παρ. 

1 δ του ν . 3689/2008, όπως ισχύει : 

α)  η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας / της θεματικής της ημερίδας ή 

του σεμιναρίου. 

β)  η  συγγραφή  βιβλίων  ή  μελετών  σχετικών  με  το  αντικείμενο  της  διδασκαλίας  /  της 

θεματικής της ημερίδας ή του σεμιναρίου. 

γ)  η  κατοχή  διδακτορικού  ή  μεταπτυχιακού  τίτλου  σχετικού  με  το  αντικείμενο  της 

διδασκαλίας / της θεματικής της ημερίδας ή του σεμιναρίου. 

δ)  η συμμετοχή ως εισηγητών σε συνέδρια ή ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο της 

διδασκαλίας / της θεματικής της ημερίδας ή του σεμιναρίου. 

ε) οι εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας δεκαετίας (μόνο για δικαστικούς λειτουργούς). 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 8‐4‐2016 Συνεδρίασή του αποφάσισε να δοθεί 

ιδιαίτερη  βαρύτητα  για  την  επιλογή  των  διδασκόντων,  στο ως  άνω  κριτήριο α’,  το  οποίο 

αφορά  στην  επαγγελματική  εμπειρία  από  την  ενασχόληση  με  το  αντικείμενο  της 

διδασκαλίας,  ενόψει  του  χαρακτήρα  και  της  αποστολής  της  Σχολής  ως  εκπαιδευτικού 

οργανισμού  που  καλλιεργεί  πρωτίστως  επαγγελματικές  δεξιότητες  για  την  άσκηση  του 

δικαστικού λειτουργήματος.  

Τα λοιπά κριτήρια, ήτοι  η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο 

της  διδασκαλίας,  η  κατοχή  διδακτορικού  ή  μεταπτυχιακού  τίτλου,  η  συμμετοχή  με  την 

ιδιότητα του εισηγητή σε συνέδρια ή ημερίδες σχετικού με το αντικείμενο της διδασκαλίας 

και οι εκθέσεις αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη με μικρότερη βαρύτητα. 

Ο πίνακας κατάταξης  των διδασκόντων /  των εισηγητών σε ημερίδες ή σεμινάρια 

καταρτίζεται με βάση την ακόλουθη μοριοδότηση των ως άνω κριτηρίων: 
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Α. Δικαστικοί Λειτουργοί 

α)  η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας / της θεματικής της ημερίδας  ή 

του σεμιναρίου  (η άσκηση δικαστικών καθηκόντων σχετικών με το αντικείμενο διδασκαλίας/ 

της  θεματικής  της  ημερίδας    ή  του  σεμιναρίου,  τυχόν  κτηθείσα  διδακτική  εμπειρία  σε 

οποιονδήποτε φορέα), από 1 έως 10 μόρια. 

β)  η  συγγραφή  βιβλίων  ή  μελετών  σχετικών  με  το  αντικείμενο  της  διδασκαλίας  /  της 

θεματικής της ημερίδας ή του σεμιναρίου, από 1 έως 3 μόρια. 

γ)  η  κατοχή  διδακτορικού  (3  μόρια)  ή  μεταπτυχιακού  τίτλου  (2  μόρια)  σχετικού  με  το 

αντικείμενο  της  διδασκαλίας  /  της  θεματικής  της  ημερίδας  ή  του  σεμιναρίου  (αν  ο 

ενδιαφερόμενος διαθέτει διδακτορικό και μεταπτυχιακό λαμβάνονται υπόψη τα μόρια του 

διδακτορικού ενώ αν διαθέτει περισσότερους μεταπτυχιακούς τίτλους λαμβάνεται υπόψη 

μόνον ο ένας). 

δ)  η συμμετοχή ως εισηγητών σε συνέδρια ή ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο της 

διδασκαλίας / της θεματικής της ημερίδας ή του σεμιναρίου, από 1 έως 3 μόρια.  

ε) οι εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας δεκαετίας, από 1 έως 3 μόρια (το κριτήριο αυτό 

αφορά  μόνο  στους  δικαστικούς  λειτουργούς  και  για  όσα  χρόνια  αξιολογήθηκαν  την 

τελευταία δεκαετία, στο βαθμό που κατέχουν ή σε προηγούμενους βαθμούς). 

  Όσοι  δεν  διαθέτουν  εκθέσεις  αξιολόγησης,  η  επιλογή  τους  θα  γίνει  με  βάση  τα 

τέσσερα πρώτα κριτήρια. 

 

Β. Καθηγητές, Αναπληρωτές και Επίκουροι Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων 

α)  η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας / της θεματικής της ημερίδας ή 

του σεμιναρίου (διδακτική ή οποιαδήποτε άλλη εμπειρία), από 1 έως 10 μόρια. 

β)  η  εμπειρία  που  αποκτήθηκε  από  άσκηση  καθηκόντων  ως  μελών  δικαστηρίων, 

ανεξαρτήτων αρχών, οργανισμών και άλλων οργάνων της Διοίκησης, από 1 έως 3 μόρια. 

γ) η συγγραφή ειδικών μονογραφιών ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας 

/ της θεματικής της ημερίδας ή του σεμιναρίου, από 1 έως 5 μόρια. 

 

Ευνόητο  είναι  ότι  σε  περίπτωση  σύγκρισης  μεταξύ  καθηγητών  και  λοιπών  κατηγοριών 

μοριοδοτείται και ο διδακτορικός τους τίτλος. 

 

Γ. Δικηγόροι με 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, επίτιμοι Δικαστικοί Λειτουργοί, 

ειδικοί επιστήμονες, δημόσιοι λειτουργοί και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου 

κύρους επιστημονικών οργανώσεων 

α)  η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας / της θεματικής της ημερίδας ή 

του  σεμιναρίου  (επαγγελματική  εμπειρία,  άσκηση  καθηκόντων  ως  μελών  δικαστηρίων, 
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ανεξαρτήτων  αρχών,  οργανισμών  και  άλλων  οργάνων  της  Διοίκησης  και  άλλες  συναφείς 

δραστηριότητες), από 1 έως 10 μόρια. 

β)  η  συγγραφή  βιβλίων  ή  μελετών  σχετικών  με  το  αντικείμενο  της  διδασκαλίας  /  της 

θεματικής της ημερίδας ή του σεμιναρίου, από 1 έως 3 μόρια. 

γ)  η  κατοχή  διδακτορικού  (3  μόρια)  ή  μεταπτυχιακού  τίτλου  (2  μόρια)  σχετικού  με  το 

αντικείμενο  της  διδασκαλίας  /  της  θεματικής  της  ημερίδας  ή  του  σεμιναρίου,  (αν  ο 

ενδιαφερόμενος διαθέτει διδακτορικό και μεταπτυχιακό  τίτλο λαμβάνονται υπόψη τα μόρια 

του διδακτορικού. Αν ο  ενδιαφερόμενος διαθέτει περισσότερους μεταπτυχιακούς  τίτλους 

λαμβάνεται υπόψη μόνον ο ένας). 

δ)  η συμμετοχή ως εισηγητών σε συνέδρια ή ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο της 

διδασκαλίας / της θεματικής της ημερίδας ή του σεμιναρίου, από 1 έως 3 μόρια.  

 

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων: 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα βιογραφικά σημειώματα εξετάζονται από το 

Συμβούλιο  Σπουδών  της  οικείας  κατεύθυνσης,  μετά  από  αιτιολογημένη  εισήγηση  του 

Διευθυντή Κατάρτισης,  και επιλέγονται επί τη βάσει των ανωτέρω κριτηρίων οι διδάσκοντες 

/ εισηγητές για κάθε αντικείμενο, σύμφωνα με την κατανομή των κατηγοριών διδασκόντων 

/  εισηγητών  που  έχει  καθορίσει  το  Συμβούλιο  Σπουδών  κατά  την  κατάρτιση  του 

Προγράμματος  Σπουδών.  Οι  επιλεγόμενοι  εγγράφονται  στον  πίνακα  διδασκόντων  και 

καλούνται προς διδασκαλία / εισήγηση, ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής. Για τους λοιπούς 

υποψηφίους  που  έχουν  τα  προσόντα  διδασκαλίας  και  δεν  έχουν  επιλεγεί,  συντάσσεται 

πίνακας κατάταξης και καλούνται προς διδασκαλία / εισήγηση ανάλογα με τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Ο πίνακας των επιλεγομένων διδασκόντων από το Συμβούλιο Σπουδών αναρτάται 

στην ιστοσελίδα της Σχολής. Μη επιλεγείς υποψήφιος από το Συμβούλιο Σπουδών, μπορεί 

να  υποβάλει  τις  αντιρρήσεις  του  στη  Σχολή  (με  επισύναψη  τυχόν  στοιχείων  που 

τεκμηριώνουν  τις  αντιρρήσεις  του),  εντός  προθεσμίας  5  ημερών  από  την  ανάρτηση  του 

πίνακα στην ιστοσελίδα της Σχολής, προκειμένου να κριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ε.Σ.Δι.  

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται : 

Είτε:  

•  Αυτοπροσώπως στην Ε.Σ.Δι.,  από ώρα 08.00 μέχρι 15.00 

είτε  

•  Ταχυδρομικά  (σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο  την ημερομηνία λήξης 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), 

είτε  

•  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e‐mail: grammateia@esdi.gr, gramd@esdi.gr, 

info@esdi.gr. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής επιλαμβάνεται τυχόν αντιρρήσεων εκ μέρους μη 

επιλεγέντων / εισών υποψηφίων, αποφαίνεται επ΄ αυτών και ακολούθως εγκρίνει τον πίνακα 

διδασκόντων της Σχολής (άρθρο 43 του Ν. 3689/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

18 του Ν. 3910/2011). 

 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

 

 

Παναγιώτης Ευστρατίου 

Σύμβουλος Επικρατείας 

 


