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Στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθη στις Βρυξέλλες στην έδρα του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
για τη Δικαστική Εκπαίδευση η συνάντηση της ομάδας εργασίας για τα ανθρώπινα και θεμελιώδη 
δικαιώματα. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 11 εκπρόσωποι σχολών – δικαστών της Ε.Ε. υπό τη 
διεύθυνση της κ. Claudia Weisbart, εκπροσώπου της Γερμανικής Σχολής και με τη συμμετοχή και 
του Γ.Γ. κ. Wojciech Postulski. Στην αρχή επικυρώθηκε η ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά της 
προηγούμενης συνεδρίασης. Επίσης αναφορά έγινε στις βασικές αποφάσεις της Ομάδας Εργασίας 
για τα Προγράμματα που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 17 και 18 Μαΐου, αλλά και στις βασικές 
αποφάσεις της Γ.Σ. του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε στη Βάρνα στις 13 και 14 Ιουνίου. Ο Γ.Γ. 
έκανε την εισήγησή του επί του ζητήματος της αποζημίωσης των ειδημόνων στα διάφορα 
σεμινάρια του Δικτύου για το επόμενο έτος, όπως και επί του ζητήματος του προγράμματος για την 
έννομη τάξη που ξεκίνησε το προηγούμενο έτος και συνεχίζει για το έτος 2019, οπότε και 
ολοκληρώνεται. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η υπεύθυνη του προγράμματος HELP του 
Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Eva Pastrana, η οποία αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις του 
προγράμματος.  

Ως προς το διαγωνισμό THEMIS αναφέρθηκε ότι θα ληφθούν αποφάσεις για την 
τροποποίησή του από την επερχόμενη ομάδα εργασίας προγραμμάτων, που θα διεξαχθεί στο 
Παρίσι το Νοέμβριο και της οποίας θα επακολουθήσει η σύγκληση της διοικούσας επιτροπής για τις 
τελικές μεταρρυθμίσεις. Η ομάδα εργασίας προσδιόρισε τη θεματική του τελικού για το 
διαγωνισμό του 2019. Το θέμα θα αφορά στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη με βάση την ΕΣΔΑ και το 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Ακολούθως ο υπογράφων ανέπτυξε τα αποτελέσματα του σεμιναρίου σχετικά με τη 
σύγκρουση των διατάξεων και την πολυδιάστατη προστασία κατά την εφαρμογή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Το σεμινάριο διεξήχθη το Μάρτιο του 2018 στη Θεσσαλονίκη με τη συνεργασία και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. Ομοίως αναπτύχθηκαν από άλλα μέλη της ομάδας 
εργασίας τα αποτελέσματα άλλων σεμιναρίων, όπως: α) για την εφαρμοσιμότητα και την 
αποτελεσματικότητα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις εθνικές δικαιοδοσίες, β) της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη στην Ε.Ε., γ) της επιμόρφωσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για 
εκπαιδευτές δικαστικών σχολών σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Από την εκπρόσωπο 
της Σλοβενικής Σχολής παρουσιάσθηκε το πρόγραμμα του επόμενου σεμιναρίου σχετικά με την 
πολιτισμική διαφορετικότητα στη δικαστική αίθουσα, που θα γίνει το Νοέμβριο του 2018 στη 
Γερμανία. 



Επίσης παρουσιάσθηκε το νέο σύστημα εγγραφής των συμμετεχόντων στα διάφορα 
σεμινάρια του Δικτύου. Όπως και η βάση δεδομένων των εμπειρογνωμόνων. 

Για το έτος 2019 ο υπογράφων μαζί με τον εκπρόσωπο της Ιταλικής Σχολής θα διοργανώσει 
στη Φλωρεντία το σεμινάριο του Δικτύου για την εφαρμοσιμότητα και τα αποτελέσματα του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις δίκες ενώπιον εθνικών δικαστηρίων τον Απρίλιο του 2019. Ομοίως 
θα πραγματοποιηθούν και τα υπόλοιπα σεμινάρια του έτους 2018. 

Τέλος, αποφασίστηκε ότι ο υπογράφων θα εκπροσωπήσει το Δίκτυο στη συμβουλευτική 
επιτροπή του προγράμματος δικαστικής επιμόρφωσης σχετικά με το αστικό και το ποινικό δίκαιο 
και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το πρόγραμμα διεξάγεται από το Κέντρο για τη Δικαστική 
Συνεργασία (Centre for Judicial Cooperation) του Κέντρου Σπουδών Robert Schuman του Νομικού 
Τμήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου που εδρεύει στη Φλωρεντία της Ιταλίας. 
Η συμμετοχή θα είναι τριετής για τα έτη 2020-2022. Η επόμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας 
θα γίνει στη Φλωρεντία της Ιταλίας το Φεβρουάριο του 2019. 

 

    


