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Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 21-4-2021 

                                                                    Αρ.Πράξης:   56 
 

 
Ο Γενικός Διευθυντής 

Της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.2α του ν.3689/2008 (ΦΕΚ Α 164/2008) 
«Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών κ.λπ.», όπως ισχύει. 
β) Την με αριθμ. 7/7-1-2021 Πράξη του Γενικού Διευθυντή περί ανάθεσης 
διδασκαλίας μαθημάτων, τοποθέτησης εισηγητών ημερίδων της 27ης 
εκπαιδευτικής σειράς  και τοποθέτησης εισηγητών εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
και εποπτών – εκπαιδευτών πρακτικής της 26ης εκπαιδευτικής σειράς. 
γ) Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παρασχέθηκε 
κατά την από 22-09-2020 συνεδρίασή του με αριθμό 88 στο Γενικό Διευθυντή 
της Σχολής για να προβαίνει, εφόσον συντρέχει ανάγκη, σε μεταβολές του 
προγράμματος σπουδών, οι οποίες απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία 
της Σχολής  
δ) Την από 21-4-2021 εισήγηση της Διευθύντριας Κατάρτισης  και 
Επιμόρφωσης της Κατεύθυνσης της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, με την 
οποία, για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους, εισηγείται την τροποποίηση 
του προγράμματος σπουδών της 27ης εκπαιδευτικής σειράς. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 



                      

Γίνεται αποδεκτή η εισήγηση της Διευθύντριας Κατάρτισης και τροποποιούμε  
το Πρόγραμμα Σπουδών του δευτέρου σταδίου κατάρτισης της Κατεύθυνσης 
της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης της 27ης Εκπαιδευτικής σειράς α) με την 
πραγματοποίηση της δεύτερης ημέρας του μαθήματος «Πτώχευση», που έχει 
ανατεθεί στον διδάσκοντα Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., 
Δημήτριο Αυγητίδη σε συνδιδασκαλία των δύο εκ των τεσσάρων τμημάτων, 
ήτοι Γ΄ και Δ΄ μαζί και β) με την πραγματοποίηση της μίας εκ των δύο 
ημερών διδασκαλίας του μαθήματος «Ακροατήριο – Ένδικα μέσα – Εκτέλεση 
[β. Αιτήσεις ακυρώσεως (διαδικασίας και απόφασης), γ. Παραδεκτό των 
ενδίκων μέσων, ε. Δεδικασμένο – Εκκρεμοδικία)]», του δευτέρου σταδίου 
κατάρτισης της κατεύθυνσης της Πολιτικής – Ποινικής δικαιοσύνης της 27ης 
εκπαιδευτικής σειράς, που έχει ανατεθεί στο διδάσκοντα Αναστάσιο 
Τριανταφύλλου, Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., σε 
συνδιδασκαλία των δύο εκ των τεσσάρων τμημάτων, ήτοι Γ΄ και Δ΄ μαζί. Η 
τροποποίηση δεν αφορά τον αριθμό ημερών διδασκαλίας, αλλά τον τρόπο 
αυτής. 

 
Ο Γενικός Διευθυντής 

Της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 
 

 
Δημήτριος Εμμανουηλίδης 
Σύμβουλος Επικρατείας 


