Διοργανωτής Οργανισμός: European Judicial Training Network
(EJTN) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής γεγονότος: Εγκαταστάσεις της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οδός Ικάρων αρ. 1, Καλαμαριά,
Θεσσαλονίκη T.K. 55102, από 9 έως 11 Μαρτίου 2016
Τύπος γεγονότος: Σεμινάριο Ποινικής Δικαιοσύνης με τίτλο:
Criminal Justice Seminar – International Judicial Cooperation in
Criminal matters in practice
Αριθμός αναφοράς γεγονότος: CR/2016/01
Συμμετοχές: 42 Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί από τη
Γαλλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία.

Σχόλια :
Περί τα μέσα Ιανουαρίου 2016, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του
κ. Αντώνη Τσαλαπόρτα, Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης και Διευθυντή της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (εφεξής Σχολή) με εμένα, μου
ζητήθηκε εκ μέρους της Σχολής και υμών, να μετάσχω ως επικεφαλής της
Ελληνικής Ομάδας (Εθνικός Εμπειρογνώμονας - National Eexpert) στο
ανωτέρω αναφερόμενο Σεμινάριο Ποινικής Δικαιοσύνης, που θα ελάμβανε
χώρα από 9- 11 Μαρτίου 2016 στις εγκαταστάσεις της Σχολής.
Την ιδιαίτερα τιμητική για εμένα πρόταση αυτή, την αποδέχθηκα με
μεγάλη ευχαρίστηση.
Συνοπτικά, το ανωτέρω γεγονός που διοργάνωνε ο ευρωπαϊκός
οργανισμός, γνωστός ως European Judicial Training Network (EJTN) και με
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορούσε εκπαιδευτικό σεμινάριο
Διεθνούς Δικαστικής συνεργασίας σε θέματα ποινικής δικαιοσύνης, με
συμμετοχή εκτός της Χώρας μας και της Γαλλίας και Ουγγαρίας.
Το όλο σεμινάριο, όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω είχε
σχεδιαστεί από τον έχοντα και τον γενικό συντονισμό του, Ιταλό δικαστή κ.
Marco Alma, Senior Judge, Italian Court of Cassation, General Coordinator of
the EJTN Criminal Justice Project.

Προς τον σκοπό αυτό, μετέβην και έλαβα μέρος στις Βρυξέλλες στα
γραφεία του EJTN την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 (09:00 – 16:30), σε
προπαρασκευαστική συνάντηση με τους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες (National
Experts) των άλλων δύο χωρών, ως και του συντονιστή Ιταλού Δικαστή.
Κατά την συνάντηση εκείνη, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά
το αντικείμενο, περιεχόμενο, νομικά θέματα και οι λοιπές λεπτομέρειες
διεξαγωγής του σεμιναρίου. Επίσης συζητήθηκαν οι απαιτήσεις, οι αναγκαίες
τεχνικές υποδομές που θα έπρεπε να υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της Σχολής
στη Θεσσαλονίκη, όπως αυτές τέθηκαν από τις συμμετέχουσες Χώρες, Γαλλία
και Ουγγαρία, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες προκειμένου το όλο σεμινάριο
να στεφθεί με επιτυχία και οι συμμετέχοντες Δικαστές και Εισαγγελείς να
αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη.
Έμφαση δόθηκε στον σκοπό του σεμιναρίου, που είναι η προώθηση της
δικαστικής συνεργασίας ποινικής δικαιοσύνης στον ευρωπαϊκό χώρο και
επεξηγήθηκαν και αναλύθηκαν οι αρχές που διέπουν την ανωτέρω
συνεργασία.
Επακολούθησε η διεξαγωγή του σεμιναρίου στην Θεσσαλονίκη στις 911/03/2016 (εγκαταστάσεις Σχολής), στην δε Ελληνική Ομάδα, συμμετείχαν
οι εξής Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί:
1. Χαράλαμπος Μαχαίρας (Greek Expert/ΕJTN contact point),
Αρεοπαγίτης,
2. Θεοκτή Νικολαΐδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης,
3. Ιωάννα Μάμαλη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών,
4. Παναγιώτης Καρακωνσταντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών,
(Ειδικός Ανακριτής για Διεθνείς Δικαστικές Συνδρομές σε Ποινικές
Υποθέσεις),
5. Καλλιόπη Θεολογίτου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών,
6. Αντώνιος Βαθρακοκοίλης, Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης,
7. Μαρίνα Μπόζνου, Πρωτοδίκης Αθηνών,
8. Ιωάννης Ελευθεριάδης, Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης,
9. Γεώργιος Σαφούρης, Πρωτοδίκης Ροδόπης,
10. Απόστολος Τζαμαλής, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης,
11. Παναγιώτης Μανιάτης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών,
12. Χαρίκλεια Θάνου, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά,
13. Αθανασία Υφαντή, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Κέρκυρας.

Το σεμινάριο, εκτελέστηκε με το παρακάτω ημερήσιο πρόγραμμα το οποίο
και παραθέτω αυτούσιο.

“International Judicial Cooperation in Criminal Matters in Practice:
EAW and MLA simulations”
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016
8.45 Arrival and registration of participants
9.00 Official opening of the seminar
General Director of ESDi, Judge Michail PIKRAMENOS, Pilar
CASADO, Junior Project Manager, EJTN Secretariat
9.15 Introduction to the seminar
Marco Alma, Judge, General coordinator of the EJTN Criminal Justice
I Project
9.30 The European Judicial Network in Criminal Matters (EJN):
competences,
actions and role in assisting in judicial cooperation, Ioannis Angelis,
Public Prosecutor, in the Athens Court of Appeal, EJN Contact Point,
10.00 Study of cases / drafting of international requests (in separate
rooms)
Charalambos MACHAIRAS, GR National expert, Karolina VARGA,
HU National expert, Emmanuelle LEGRAND, FR National expert.
Eurojust representative for GR. Μετείχε μόνο ο Έλληνας εκπρόσωπος,
Eισαγγελέας Πρωτοδικών, Πασχάλης Νικόλαος. Να σημειωθεί επίσης
ότι Eurojust representative for HU (δεν μετείχε), Eurojust
representative for FR (δεν μετείχε)
11.15 Coffee brake
11.30 Drafting of international requests continues (in separate rooms)
13.00 Lunch break
14.00 Drafting of international requests continues (in separate rooms)
15.30 Coffee break
16.00 Drafting of international requests continues (in separate rooms)
17.30 End of the seminar’s first day
19.30 Social Diner
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016
9.15 Arrival and registration of participants
9.30 Lecture: “The status of the vulnerable victims’ protection in
criminal proceedings in the

EU: what the Judiciary should know about?” Anastasia Ktena, Judge
in First Instance Court of Athens.
10.30 Coffee break
11.00 Executing EAW and MLA (separate rooms)
13.00 Lunch break
14.00 Executing EAW and MLA (separate rooms)
15.15 General debriefing on the execution of EAW and MLA by the
core groups (separate rooms)
16.30 End of the seminar’s second day
Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016
8.45 Arrival and registration of participants
9.00 Presentation “European actors and the effectiveness of the
European arrest warrant: the role of Eurojust in judicial cooperation
in criminal matters”, Nikos Paschalis, Eurojust representative for GR,
10.00 Execution of EAW and MLA requests: final conclusions by the
core groups
Charalampos MACHAIRAS, GR National expert, Karolina VARGA,
HU National expert, Emmanuelle LEGRAND, FR National expert
10.45 Coffee break
11.00 Plenary session – Chair: Project’s General Coordinator
• Final debriefing by rapporteurs from CG1, CG2 and CG3
• Report by the national experts
Charalampos MACHAIRAS, GR National expert, Karolina VARGA,
HU National expert, Emmanuelle LEGRAND, FR National expert
11.45 Frequently asked questions
12.00 End of the seminar
Το πρακτικό θέμα αφορούσε μια ομάδα ατόμων, αποτελούμενη από
Έλληνες Ούγγρους και Γάλλους υπηκόους, που διέπραττε διάφορα
εγκλήματα, όπως, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη διακίνηση
μεταναστών, σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση, παραγωγή και
διακίνηση πορνογραφίας ανηλίκων, ξέπλυμα χρήματος, πλαστογραφία και
χρήση πλαστών εγγράφων, βιασμό, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή,
παράνομη κατακράτηση, παράνομη είσοδο στη Χώρα κ.α. Έτσι, όπως
προέκυπτε από τα γνωστά πραγματικά περιστατικά σε κάθε Χώρα, θα έπρεπε
να διενεργηθεί μία σειρά από πράξεις από τις δικαστικές της Αρχές, ήτοι
ανακριτική διερεύνηση των εγκλημάτων, εντοπισμός και σύλληψη των
δραστών, συγκέντρωση των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και από τις
τρεις χώρες και σε συνεργασία με τις Δικαστικές τους Αρχές και να γίνουν

διάφορες ενέργειες μεταξύ των οποίων εκδόσεις ευρωπαϊκών ενταλμάτων
σύλληψης, κατασχέσεις λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, να
υποβληθούν αιτήματα εκδόσεως αλλά κα να γίνει η άσκηση των συναφών
ποινικών διώξεων κατά συγκεκριμένων ατόμων. Οι εργασίες του όλου
σεμιναρίου αναπτύχθηκαν σε τρείς ημέρες και έγιναν σύμφωνα με το
παραπάνω πρόγραμμα. Τέλος, για την επίλυση των νομικών προβλημάτων
που ανεφύησαν κατά την προσομοίωση (simulation) των υποθέσεων του
σεμιναρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα πλαίσια της Eurojust, μεταξύ
των συμμετεχόντων κρατών και κατεβλήθη προσπάθεια να επισημανθούν τα
συναφή προβλήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινή πρακτική κατά
την συνεργασία των Δικαστικών Αρχών των Χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχε, ως μόνος εκπρόσωπος της
EUROJUST, το αναπληρωματικό – εθνικό μέλος της Ελλάδος στην
EUROJUST κ. Νικόλαος ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Εισαγγελικός Λειτουργός (οι άλλες
δύο Χώρες δεν εμφάνισαν εκπρόσωπο). Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε
στην αγγλική γλώσσα σε αυτή τη συνάντηση, μετείχαν από την Ελληνική
ομάδα, η κα Ιωάννα Μάμαλη και ο κος Παναγιώτης Καρακωνσταντής,
αμφότεροι Πρόεδροι Πρωτοδικών Αθηνών. Η συμμετοχή τους σε αυτή
κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική και επιτυχής, επιλαμβανόμενοι με
πληρότητα όλων των θεμάτων που αντιμετώπισαν στη ζωντανή συζήτηση που
έγινε.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το όλο συνέδριο κατά τη γνώμη μου στέφθηκε από πλήρη επιτυχία και οι
συμμετέχοντες αποκόμισαν σημαντικά οφέλη..
Τούτο οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους:
1) Στο ιδιαίτερα περιεκτικό αλλά και περίπλοκο σενάριο που σχεδίασε και
συντόνισε ο Ιταλός Δικαστή Marco Alma, όπως αυτό διανεμήθηκε στις
τρείς Χώρες, χωρίς αρχική γνώση των ακριβών πραγματικών
περιστατικών κάθε Χώρας στις άλλες δύο και που έδωσε στους
συμμετέχοντες όλων των Χωρών την δυνατότητα να αναπτύξουν τις
δεξιότητές τους.
2) Στους Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς που έλαβαν μέρος, οι οποίοι
και διακρίθηκαν, ιδία:
a. για τις γνώσεις τους στο αντικείμενο του σεμιναρίου (νομοθεσία
– νομολογία),

b. στην ικανότητά τους να τις εφαρμόσουν στην κρινόμενη
(simulation) υπόθεση,
c. στο πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας που επέδειξαν και
στην ικανότητά τους να εργάζονται κάτω από πίεση και
παράλληλα να δίνουν τις προσήκουσες λύσεις.
d. στην ορθή στρατηγική, μεθοδολογία και κατανομή ρόλων εργασιών που σχεδίασαν και εφάρμοσαν οι ίδιοι,
e. στην λίαν επαρκή, εκ μέρους τους γνώση της αγγλικής γλώσσας
(το σεμινάριο είχε ως γλώσσα εργασίας την αγγλική τόσο στο
γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο).
f. στον ορθό χαρακτηρισμό των πράξεων και την απόδοσή τους
στους φερόμενους ως δράστες, στα ορθά αιτήματα προς τις άλλες
δύο Χώρες που συνέταξαν, αλλά και ορθά απάντησαν στα
αντίστοιχα δικά τους, ως και τη σύνταξη των Ευρωπαϊκών
Ενταλμάτων Σύλληψης και άλλων δικαστικών φορμών και δη
στην αγγλική γλώσσα.
Στο σημείο αυτό μάλιστα επιθυμώ να εξάρω ιδιαίτερα τις δεξιότητες
των ανωτέρω Δικαστών και Εισαγγελέων και προτείνω να ληφθούν τα
ανωτέρω υπόψη, για την συμμετοχή τους σε μελλοντικά συνέδρια /
σεμινάρια, αλλά και γενικότερα για την διαμόρφωση της υπηρεσιακή τους
εξέλιξης.
3) Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της Σχολής, το οποίο είχε
προετοιμάσει την υποδοχή, φιλοξενία και διεξαγωγή του όλου
γεγονότος με πληρότητα και μεθοδικότητα, όσο και στις εγκαταστάσεις
της Σχολής οι οποίες λόγω της χωροταξικής επάρκειάς τους είναι
κατάλληλες για τέτοια διεθνή γεγονότα, λαμβανομένου μάλιστα του
ικανού αριθμού των συμμετεχόντων (ο συνολικός αριθμός των
συμμετεχόντων ήταν περί τα 50 άτομα).
Με δεδομένη επομένως την επιτυχή έκβαση του όλου σεμιναρίου, κατά τη
γνώμη μου, είναι απαραίτητη η αυξημένη και συνεχής συμμετοχή των
Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων σε παρόμοια γεγονότα που
διοργανώνονται από το EJTN, αλλά και γενικότερα και από άλλους
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.
Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των νεότερων Δικαστών και
Εισαγγελέων ειδικότερα στις δραστηριότητες του EJTN, είναι λίαν επιθυμητή.

Ας μου επιτραπεί επίσης, να εκφράσω την ευχή, η Σχολή να επιδιώκει την
ανάληψη της διοργάνωσης τέτοιων γεγονότων, διεθνών και εθνικών, για την
ευκολότερη και μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή εθνικών Δικαστών και
Εισαγγελέων. Σε αυτά τα επιμορφωτικά σεμινάρια, θα πρέπει να επιδιώκεται η
συμμετοχή, Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών οι οποίοι
να
ενδιαφέρονται ειδικότερα για το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο του
σεμιναρίου και να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση ξένων γλωσσών και
ιδιαίτερα της αγγλικής, όπως ακριβώς συνέβη με τους ανωτέρω
συμμετέχοντες.
Τέλος, επιθυμώ να εκφράσω τόσο τις δικές μου θερμές ευχαριστίες όσο και
των λοιπών συμμετεχόντων Δικαστών και Εισαγγελέων, για την φιλοξενία του
εν λόγω σεμιναρίου στις εγκαταστάσεις της Σχολής, την επιτυχή υλοποίησή
του εκ μέρους της και την ευκαιρία που με αυτό τον τρόπο μας δόθηκε να
συμμετάσχουμε.
Χαράλαμπος Μαχαίρας
Αρεοπαγίτης

