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Σχόλια  

 

Η Σχολή εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από το ∆ηµήτριο 

Κανελλόπουλο, Γενικό ∆ιευθυντή της και επιτ. Αντιπρόεδρο ΑΠ, 

επικουρούµενο από τον Ιωάννη ∆ηµητρακόπουλο, διδάσκοντα στη 

Σχολή, Πάρεδρο ΣτΕ.  

Αντικείµενο της συνάντησης ήταν η ανακοίνωση που εξέδωσε το 

Σεπτέµβριο 2011 η Επιτροπή ΕΕ σχετικά µε την δικαστική εκπαίδευση 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο (COM  551 της 13.9.2011). Οι βασικοί στόχοι της 

δικαστικής εκπαίδευσης/επιµόρφωσης που τίθενται στην ανακοίνωση 

αυτή και αποτέλεσαν τον πυρήνα των συζητήσεων που έγιναν στη 

συνάντηση µπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως: (α) η δικαστική 

εκπαίδευση πρέπει να είναι προσανατολισµένη στην πράξη και να 

περιλαµβάνει και διαρκή επιµόρφωση των δικαστών κατά τη διάρκεια 

της καριέρας τους, (β) το δίκαιο της ΕΕ, ουσιαστικό και διαδικαστικό, 



και η σχετική νοµολογία του ∆ικαστηρίου ΕΕ πρέπει να βρίσκονται στο 

επίκεντρο της δικαστικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης και οι εθνικοί 

δικαστές πρέπει να έχουν επαρκή γνώση του δίκαιου της ΕΕ, (γ) η πολύ 

καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας και της νοµικής ορολογίας της πρέπει 

να αποτελούν τµήµα της εκπαίδευσης/επιµόρφωσης των δικαστών, (δ) 

πρέπει να αναπτυχθεί πρόγραµµα ανταλλαγής δικαστών, ιδίως µε 

καθιέρωση από το 2014 προγράµµατος ανταλλαγής (τύπου Erasmus) 

διάρκειας δύο εβδοµάδων των νεοδιοριζόµενων δικαστών και 

εισαγγελέων. 

Η ελληνική αντιπροσωπεία ανέφερε ότι τα προγράµµατα 

σπουδών/επιµόρφωσης της ΕΣ∆ι ήδη καλύπτουν και εξυπηρετούν τους 

ανωτέρω στόχους, δόθηκαν δε ειδικότερες πληροφορίες για τη σχετική 

δράση της ΕΣ∆ι, ενώ δηλώθηκε και η πρόθεσή της να συµµετάσχει στο 

σχεδιαζόµενο πρόγραµµα ανταλλαγής δικαστών τύπου Erasmus.  

Τα µέλη του ∆ικτύου συµφώνησαν µε το περιεχόµενο της ανακοίνωσης 

της Επιτροπής ως προς τη σηµασία των προαναφερόµενων στόχων και 

επιβεβαίωσαν το ρόλο του ∆ικτύου ως θεσµού συντονισµού, 

διασφάλισης της ποιότητας και ενίσχυσης της δικαστικής εκπαίδευσης, 

όπως και παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ιδίως στους εκπαιδευτές. 

Συναφώς εξουσιοδότησαν το ∆ίκτυο να συµµετάσχει µε υποβολή 

προσφοράς σε διαγωνισµό που ενδέχεται να προκηρύξει προσεχώς η ΕΕ 

για τη διενέργεια µελέτης σε βασικά θέµατα δικαστικής εκπαίδευσης.  

Εξάλλου, τα µέλη συζήτησαν εκτενώς διάφορα θέµατα σχετικά µε την 

αρχική και τη δια βίου εκπαίδευση. Στην οµάδα εργασίας στην οποία 

συµµετέσχε η ΕΣ∆ι (αρχική εκπαίδευση) δόθηκε έµφαση στο πρόγραµµα 

ανταλλαγής νεοδιοριζόµενων δικαστών. Χώρες που δεν έχουν σχολή 

δικαστών, όπως η Γερµανία, πρότειναν εναλλακτικά πρόγραµµα 

εκπαίδευσης σε δικαστήρια. Επίσης υπήρξαν παρατηρήσεις για τις 

πρακτικές δυσχέρειες που δηµιουργούνται λόγω της γλώσσας ή λόγω του 



αριθµού των νεοδιοριζόµενων δικαστών. Στην οµάδα εργασίας για την 

επιµόρφωση σηµειώθηκε, ανάµεσα στα άλλα, ότι απαιτείται 

προηγούµενη προσεκτική ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών, 

ευρύτερη συµµετοχή, επικαιροποίηση της µεθοδολογίας και προώθηση 

του e-learning, συνεργασία εκπαιδευτών για εκπόνηση από κοινού 

προγραµµάτων και, στο πλαίσιο ανταλλαγής δικαστών, επικέντρωση σε 

θέµατα κοινού/γενικότερου ενδιαφέροντος και στον τρόπο εργασίας.      

Τα µέλη του ∆ικτύου απέρριψαν το ενδεχόµενο αύξησης της εισφοράς 

τους για το έτος 2012, αποφασίσθηκε πάντως να συζητηθεί το 

ενδεχόµενο αυτό για την εισφορά του 2013, σε επόµενη συνάντηση. 

Επίσης σηµείωσαν ότι για την επίτευξη των στόχων που θέτει η 

ανακοίνωση της Επιτροπής απαιτούνται αυξηµένα κονδύλια (λ.χ. σε 

σχέση µε τις ανταλλαγές δικαστών ή για ουσιώδη αύξηση του αριθµού 

των επιµορφούµενων δικαστών), που, λόγω της οικονοµικής κρίσης, 

είναι δυσχερές να βρεθούν από εθνικούς πόρους και, συνεπώς, πρέπει να 

αυξηθεί η χρηµατοδότηση από την ΕΕ. 

Τέλος, τα µέλη του ∆ικτύου κατέληξαν σε κείµενο συµπερασµάτων της 

συνάντησης και επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στην 

πραγµατοποίηση των στόχων δικαστικής εκπαίδευσης που προβλέπονται 

στο πρόγραµµα της Στοκχόλµης και στην περαιτέρω ανάπτυξη της 

γόνιµης συνεργασίας τους µέσω του ∆ικτύου.  

 

 


