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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΕΤΟΥΣ 2019 
 

(άρθρο 4 παρ.2 ν. 3689/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 
 
 

I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

( 1994-2019) 

 
 

  1. H Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) ιδρύθηκε το 1994, με 

αρχική ονομασία Σχολή Δικαστών (ΕΣΔι) και αποτελεί νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, το οποίο 

εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ήδη δε διέπεται από το ν. 

3689/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

2. Σκοπός της ΕΣΔι, κατά το άρθρ. 1§2(α) του ν. 3689/2008, είναι: α) η 

επιλογή, προεισαγωγική κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική) και  

αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών 

λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών 

Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών 

Δικαστηρίων και β) η διαρκής επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών 

λειτουργών (συνεχιζόμενη κατάρτιση). 

 

3. Η εισαγωγή στην ΕΣΔι των υποψήφιων δικαστικών και εισαγγελικών 

λειτουργών γίνεται κατόπιν διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται από 

εξεταστικές επιτροπές, στις οποίες προεδρεύει αντιπρόεδρος του 

Συμβουλίου της Επικρατείας για τη διοικητική κατεύθυνση και του Αρείου 
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Πάγου για την κατεύθυνση της πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης και των 

εισαγγελέων (άρθρ. 11§§ 2-4 ν. 3689/2008).  

 

4. Όργανα Διοίκησης της ΕΣΔι είναι κατά το άρθρ. 3 του ν. 3689/2008: 

α) το Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου ορίζεται στο άρθρ. 4 του 

ν. 3689/2008, β) ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του 

Υπουργού Δικαιοσύνης  εκ περιτροπής από το Συμβούλιο της Επικρατείας 

και τον Άρειο Πάγο, για τριετή θητεία με πλήρη και αποκλειστική 

απασχόληση και γ) ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και 

Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων, ο οποίος είναι Σύμβουλος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προβλέπονται επίσης θέσεις Διευθυντών 

Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για κάθε κατεύθυνση, μερικής απασχόλησης 

και με διάρκεια θητείας τρία έτη, ήτοι ένας Πρόεδρος Εφετών για την 

κατεύθυνση της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, ένας Πρόεδρος 

Εφετών για την κατεύθυνση της διοικητικής δικαιοσύνης και ένας 

Εισαγγελέας Εφετών για την εισαγγελική κατεύθυνση (άρθρ. 6 ν. 

3689/2008). 

 

5. Η εκπαίδευση στην ΕΣΔι περιλαμβάνει τρία στάδια κατάρτισης  και 

διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Μαΐου του επόμενου έτους, 

ήτοι το διάστημα εκπαίδευσης είναι 16 συνολικά μήνες, παρατείνεται δε 

μέχρι τη δημοσίευση των πράξεων διορισμού των αποφοίτων. Κατά το 

πρώτο στάδιο κατάρτισης, που διαρκεί τους δύο πρώτους μήνες, 

διδάσκονται αντικείμενα γενικότερου ενδιαφέροντος. Στο δεύτερο στάδιο 

κατάρτισης, το οποίο διαρκεί εννέα μήνες, η διδασκαλία διενεργείται 

πρωτίστως με την επεξεργασία δικογραφιών και πρακτικών ζητημάτων. Στα 

δύο πρώτα στάδια κατάρτισης διδάσκοντες είναι δικαστικοί λειτουργοί, 

καθηγητές Α.Ε.Ι., δικηγόροι και ειδικοί επιστήμονες. Στο τρίτο στάδιο 

κατάρτισης, το οποίο διαρκεί πέντε μήνες και μπορεί να παραταθεί έως τον 
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διορισμό των σπουδαστών σε θέσεις δικαστικών ή εισαγγελικών 

λειτουργών, πραγματοποιείται πρακτική άσκηση στα δικαστήρια ή στις 

εισαγγελίες του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου των σπουδαστών, ενώ η ΕΣΔι 

οργανώνει παραλλήλως σεμινάρια επί ειδικών αντικειμένων.    

 

 6. Η  ΕΣΔι συμπλήρωσε το 25ο έτος της λειτουργίας της. Κατά την 

περίοδο αυτή αποφοίτησαν σπουδαστές είκοσι τριών (24) σειρών, οι οποίοι 

ήδη υπηρετούν ως δικαστικοί λειτουργοί. Όπως προκύπτει και από τον 

επισυναπτόμενο πίνακα (αριθ. 1), έχουν εισαχθεί στην ΕΣΔι είκοσι πέντε 

(25) εκπαιδευτικές σειρές με σύνολο εκπαιδευομένων 2.866 και έχουν 

αποφοιτήσει είκοσι (24) εκπαιδευτικές σειρές. Ως εκ τούτου 2.754 

δικαστικοί λειτουργοί είναι απόφοιτοι της Σχολής.  

 

7. Παράλληλα η ΕΣΔι προς εκπλήρωση του σκοπού της για διαρκή 

επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών, διοργάνωσε από 

το έτος 2009 έως και το έτος 2019 ογδόντα δύο (82) επιμορφωτικά 

σεμινάρια επίκαιρης νομικής θεματολογίας. Τα σεμινάρια αυτά  

παρακολούθησαν 9.917 περίπου δικαστικοί λειτουργοί  από όλους τους 

κλάδους της Δικαιοσύνης, δικαστές από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε, καθώς και 

οι σπουδαστές των αντίστοιχων εκπαιδευτικών σειρών (βλ. τον 

επισυναπτόμενο πίνακα αριθ. 2).  

 

8. Κατά την περίοδο 2014 – 2018 η Σχολή εξασφάλισε τη 

χρηματοδότησή της μέσω ένταξης των πράξεων «Προεισαγωγική 

Εκπαίδευση ΕΣΔι 2014-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5000233, «Προεισαγωγική 

Εκπαίδευση ΕΣΔι 2014-2018» και «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Στελεχών 

Δικαστικού Σώματος 2018-2021»  με κωδικό ΟΠΣ 5010725 στο ΕΣΠΑ και 

ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα 2014-2020», με τις υπ’ αριθ. 3593/24-12-2015, όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει, 1720/20-6-2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

και 3707/24-2-2016 και 1371/22-5-2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού.  

9. Η λειτουργία της ΕΣΔι έχει ετήσιο λειτουργικό κόστος κατά μέσο  όρο 

το ποσό των 3.444.820,58 € περίπου (μισθοδοσία σπουδαστών, 

απόδοση των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών, αμοιβές 

διδασκαλίας, έξοδα διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, 

λειτουργικά έξοδα). Τα ποσά των επιχορηγήσεων  από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, που προέβλεπαν για την ΕΣΔι οι κρατικοί 

προϋπολογισμοί των τελευταίων ετών, ήταν της τάξεως των 250.000€ 

ετησίως κατά μέσο όρο. Με τα δεδομένα αυτά, είναι προφανές ότι η 

απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και 

ειδικότερα από το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου τομέα 2014 – 2020»  αποτελεί τη μοναδική λύση για τη 

λειτουργία της ΕΣΔι. 

 

 

ΙΙ.ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο νόμος που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής  (ν. 

3689/2008, όπως ήδη ισχύει) προβλέπει ότι πρωταρχικός σκοπός της είναι 

η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση όσων πρόκειται να διοριστούν σε 

θέσεις δοκίμων δικαστών και εισαγγελέων [προεισαγωγική εκπαίδευση σε 

αντιδιαστολή με την επιμόρφωση (συνεχιζόμενη εκπαίδευση) των 

υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών]. Ειδικότερα η Σχολή, στο πλαίσιο 

αυτό της προεισαγωγικής εκπαίδευσης, έχει ως αποστολή την 
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προετοιμασία δικαστών και εισαγγελέων, ήτοι νομικών που θα 

ερμηνεύουν και θα εφαρμόζουν το δίκαιο κατά την άσκηση του 

λειτουργήματός τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σπουδαστές έχουν 

πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές ή έχουν ασκήσει δικηγορία και 

επομένως διαθέτουν θεωρητική κατάρτιση, αλλά και εμπειρία από τη 

νομική πράξη, καθώς και ότι ο χρόνος διδασκαλίας στη Σχολή είναι 

περιορισμένος και εκτείνεται σε ικανό αριθμό αντικειμένων, η διδασκαλία 

στη Σχολή αποβλέπει στην επίτευξη τεσσάρων βασικών εκπαιδευτικών 

στόχων. Οι στόχοι αυτοί είναι: α) η ανάπτυξη της κρίσης των σπουδαστών 

κατά την ερμηνεία των κανόνων δικαίου, αλλά και κατά την επεξεργασία 

του πραγματικού υλικού των υποθέσεων, β) η εξοικείωσή τους με τις 

τεχνικές προσέγγισης των υποθέσεων σε όλα τα στάδια χειρισμού τους, γ) 

η ανάπτυξη της ικανότητάς τους ως προς τη γραπτή διατύπωση του 

δικανικού συλλογισμού τόσο στην μείζονα όσο και στην ελάσσονα 

πρόταση, δ) η μετάδοση αρχών και αξιών που σχετίζονται με τη 

δεοντολογία του δικαστικού λειτουργήματος. Με τα δεδομένα αυτά, είναι 

προφανές ότι το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, η οποία έχει ως 

αποστολή την εκπαίδευση υποψήφιων λειτουργών της δικαιοσύνης, 

διαφέρει ουσιωδώς από το πρόγραμμα σπουδών των Νομικών Σχολών σε 

προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς έχει εντελώς διαφορετική 

στόχευση. 

 

Κατά το έτος 2019 η προεισαγωγική εκπαίδευση περιέλαβε τις εξής 

δραστηριότητες : α) το πρώτο και δεύτερο στάδιο κατάρτισης της 25ης 

εκπαιδευτικής σειράς (κατευθύνσεων διοικητικής (26 σπουδαστές), 

πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης (39 σπουδαστές) και εισαγγελέων(25 

σπουδαστές)), β) το τρίτο στάδιο κατάρτισης, ήτοι την πρακτική άσκηση 

στα δικαστήρια, των σπουδαστών της 24ης εκπαιδευτικής σειράς γ) την 

παράταση του τρίτου σταδίου κατάρτισης, ήτοι της πρακτικής άσκησης 
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στα δικαστήρια των σπουδαστών της 24ης εκπαιδευτικής σειράς των 

κατευθύνσεων Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης (34 σπουδαστές) , της 

Διοικητικής Δικαιοσύνης (40 σπουδαστές) και των Εισαγγελέων (16 

σπουδαστές), μέχρι την έκδοση των με αριθ. 1547/9-9-2019, 1549/9-9-

2019 και 1598/17-9-2019 ΦΕΚ(Γ΄) αποφάσεων διορισμού τους σε θέσεις 

δικαστικών λειτουργών.  Σύνολο σπουδαστών:   180. 

 

Οι δραστηριότητες της προεισαγωγικής εκπαίδευσης ανά 

κατεύθυνση έχουν ως ακολούθως:  

 

1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 24ης εκπαιδευτικής σειράς 

 

Α. Τρίτο στάδιο κατάρτισης των Σπουδαστών Πολιτικής – 

Ποινικής Κατεύθυνσης 24ης Σειράς (πρακτική άσκηση) 

          Οι τριάντα τέσσερις (34) σπουδαστές της κατεύθυνσης πολιτικής –

ποινικής δικαιοσύνης της 24ης εκπαιδευτικής σειράς άρχισαν την πρακτική 

τους άσκηση (τρίτο στάδιο κατάρτισης) την 7η Ιανουαρίου 2019 στο 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με εποπτεύουσα την Εφέτη Μαρί Δεργαζαριάν 

και στο Πρωτοδικείο Αθηνών με εποπτεύοντα τον Αρεοπαγίτη Ιωάννη 

Φιοράκη, οι οποίοι υπέβαλαν στη Σχολή σχετική έκθεση για το 

εκπαιδευτικό έργο κατά το στάδιο αυτό . 

Οι σπουδαστές που πραγματοποίησαν την πρακτική τους στο 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατανεμήθηκαν σε τέσσερα (4) τμήματα των 

τριών ατόμων με Προέδρους Πρωτοδικών ως υπεύθυνους εκπαιδευτές. Οι 

εκπαιδευόμενοι, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης,  

επεξεργάστηκαν υποθέσεις της αμφισβητούμενης και της εκούσιας 

δικαιοδοσίας, παρακολούθησαν συνεδριάσεις πολιτικών και ποινικών 

δικαστηρίων  και διασκέψεις επί πολιτικών, ποινικών υποθέσεων και 
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δικαστικών συμβουλίων,  ενώ έρχονταν σε επαφή με τους Ανακριτές και 

την Εισηγήτρια Πτωχεύσεων, μετά προηγούμενη συνεννόηση, για σχετική 

ενημέρωσή τους.  

        Οι σπουδαστές που πραγματοποίησαν την πρακτική τους στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών κατανεμήθηκαν σε έξι(6) τμήματα των τριών ή 

τεσσάρων ατόμων με Προέδρους Πρωτοδικών ως υπεύθυνους εκπαιδευτές. 

Οι εκπαιδευόμενοι, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης,  

επεξεργάστηκαν υποθέσεις της αμφισβητούμενης και της εκούσιας 

δικαιοδοσίας, παρακολούθησαν συνεδριάσεις πολιτικών και ποινικών 

δικαστηρίων  και διασκέψεις επί πολιτικών, ποινικών υποθέσεων και 

δικαστικών συμβουλίων,  ενώ έρχονταν σε επαφή με τους Ανακριτές και 

την Εισηγήτρια Πτωχεύσεων, μετά από προηγούμενη συνεννόηση, για 

σχετική ενημέρωσή τους.  

        Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης πραγματοποιήθηκαν 

ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις με τη συμμετοχή των 

υπευθύνων της πρακτικής άσκησης. 

         Επίσης παρακολούθησαν επιπλέον ένα τριήμερο εκπαιδευτικό 

σεμινάριο σε εξειδικευμένο αντικείμενο της κατεύθυνσής τους και 

ειδικότερα στις 8, 9 και 10 Απριλίου με θέμα «Ζητήματα 

πραγματογνωμοσύνης». 

           Από 18 έως 22 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα 

Ευρωπαϊκά Δικαστήρια στο Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο.          

 

          Β. Τρίτο στάδιο κατάρτισης των Σπουδαστών Κατεύθυνσης  

                         Εισαγγελέων της 24ης   Σειράς (πρακτική άσκηση) 

Οι δεκαέξι (16) σπουδαστές της κατεύθυνσης των εισαγγελέων της 24ης 

εκπαιδευτικής σειράς άρχισαν την πρακτική τους άσκηση (τρίτο στάδιο 

κατάρτισης) την 7η Ιανουαρίου 2019 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης με εποπτεύοντα τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
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Χαράλαμπο Βουρλιώτη και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με 

εποπτεύοντα τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Κων/νο Παρασκευαϊδη, οι 

οποίοι υπέβαλαν στη Σχολή σχετική έκθεση για το εκπαιδευτικό έργο κατά 

το στάδιο αυτό . 

         Οι σπουδαστές που πραγματοποίησαν την πρακτική τους στην 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κατανεμήθηκαν σε δύο (2) 

τμήματα των τεσσάρων ατόμων με Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως 

υπευθύνους εκπαιδευτές. Οι ανωτέρω παρακολούθησαν από έδρας 

συνεδριάσεις δικαστηρίων (Τριμελών και Μονομελών 

Πλημμελειοδικείων, Δικαστηρίων Ανηλίκων, Μικτού Ορκωτού 

Δικαστηρίου). Επίσης, παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς τη λειτουργία 

όλων  των Γραφείων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, καθώς 

και τον τρόπο που σκέπτονται και ενεργούν οι  Εισαγγελείς Ποινικής 

Δίωξης, Υπηρεσίας, Εκτέλεσης Ποινών και Γνωμοδοτήσεων προς τους 

Ανακριτές κατά τη διάρκεια της ανακριτικής  διαδικασίας. Παράλληλα 

ασχολήθηκαν με την επεξεργασία μηνύσεων και εγκλήσεων, αναφορικά 

με την αρχειοθέτηση των πρώτων ή την έκδοση απορριπτικών διατάξεων 

επί των τελευταίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων των 

άρθρων 43-48 ΚΠΔ. Τέλος συνέταξαν κατηγορητήρια και προτάσεις προς 

το Δικαστικό Συμβούλιο, κατέστησαν δε κοινωνοί του τρόπου υποβολής 

δικογραφιών προς τον Εισαγγελέα Εφετών, μετά την τυπική περάτωση της 

κύριας ανάκρισης στις προβλεπόμενες προς τούτο περιπτώσεις.  

           Οι σπουδαστές που πραγματοποίησαν την πρακτική τους στην 

Εισαγγελία  Πρωτοδικών Αθηνών κατανεμήθηκαν σε δύο (2) τμήματα των 

τεσσάρων ατόμων με Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως υπεύθυνους εκπαιδευτές. 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ανατέθηκε στους σπουδαστές η 

επεξεργασία του ίδιου αριθμού υποθέσεων, της ίδιας βαρύτητας και κατά 

το δυνατόν του ίδιου αντικειμένου, η σύνταξη εισαγγελικών προτάσεων, 

αναφορών κατ’ άρθρ. 43 ΚΠΔ, διατάξεων κατ’ άρθρ. 47 ΚΠΔ, κλητηρίων 
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θεσπισμάτων και παραγγελιών για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, 

προανάκρισης και ανάκρισης. Παραστάθηκαν στα Εισαγγελικά Γραφεία 

Ποινικής Δίωξης, Γνωμοδοτήσεων προς τους Ανακριτές, Προσδιορισμού 

Υποθέσεων, Εκτέλεσης, Ακροάσεων και Εισαγγελέα Ανηλίκων και 

παρακολούθησαν τους εσωτερικούς εισαγγελείς κατά την εκτέλεση της 

υπηρεσίας τους. Οι σπουδαστές μετείχαν χωρίς δικαίωμα λόγου στις 

συνθέσεις όλων των ποινικών δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών.  

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης πραγματοποιήθηκαν 

ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις με τη συμμετοχή των υπευθύνων 

της πρακτικής άσκησης. 

Επίσης παρακολούθησαν επιπλέον ένα τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο 

σε εξειδικευμένο αντικείμενο της κατεύθυνσής τους και ειδικότερα στις 8,9 και 10 

Απριλίου με θέμα «Ζητήματα πραγματογνωμοσύνης». 

Από 18 έως 22 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε τετραήμερη εππίσκεψη 

στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια στο Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο. 

 

 

      Γ. Τρίτο στάδιο κατάρτισης των Σπουδαστών της Κατεύθυνσης της  

Διοικητικής Δικαιοσύνης  της 24ης   Σειράς (πρακτική άσκηση) 

Οι σαράντα (40) σπουδαστές της κατεύθυνσης της διοικητικής 

δικαιοσύνης της 24ης εκπαιδευτικής σειράς άρχισαν την πρακτική τους 

άσκηση (τρίτο στάδιο κατάρτισης) την 7η Ιανουαρίου 2019. 

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (πέντε σπουδαστές) με εποπτεύοντες 

τους παρέδρους ΣτΕ Ζωή Θεοδωρικάκου και Χρήστο Νέγρη, στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο (ένας σπουδαστής) με εποπτεύουσα την σύμβουλο 

του Ελ.Συν. Αικατερίνη Μποκώρου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Αθηνών (είκοσι ένας σπουδαστές) με εποπτεύουσα την Πρόεδρο 

Εφετών ΔΔ Ζαφειρούλα Βασιλάτη και στο Διοικητικό  Πρωτοδικείο 
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Θεσσαλονίκης (δεκατρείς σπουδαστές) με εποπτεύουσα την Εφέτη ΔΔ 

Όλγα Ζήκου. Όλοι οι εποπτεύοντες έχουν υποβάλει  στη Σχολή σχετικές 

εκθέσεις για το εκπαιδευτικό έργο κατά το στάδιο αυτό . 

 

Οι σπουδαστές, που πραγματοποίησαν την άσκησή τους στο 

ΣτΕ, επεξεργάσθηκαν δικογραφίες όλων των Τμημάτων του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, παρακολούθησαν τις εργασίες του 

Δικαστηρίου και στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συναντήσεων 

ασχολήθηκαν με ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την άσκηση 

των καθηκόντων του εισηγητή στο ΣτΕ. 

Ο σπουδαστής, που πραγματοποίησε την άσκησή του στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο επεξεργάσθηκε υποθέσεις της δικαιοδοσίας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλαδή τόσο των δικαστικών υποθέσεων, 

δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών, όσο και των υποθέσεων 

προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των δαπανών και προσυμβατικού 

ελέγχου νομιμότητας. Παράλληλα, ο εκπαιδευόμενος παρακολούθησε 

δημόσιες συνεδριάσεις και διασκέψεις των περισσοτέρων 

σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τμημάτων και Κλιμακίων, 

προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα στα καθήκοντα 

που θα του ανατεθούν μετά το διορισμό του. 

Η πρακτική άσκηση τόσο στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 

όσο και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης περιέλαβε όλο το 

φάσμα των εργασιών, με τις οποίες έρχεται σε επαφή ο 

πρωτοβάθμιος διοικητικός δικαστής και προς το σκοπό αυτό 

ανατέθηκε σε κάθε σπουδαστή η επεξεργασία αντιπροσωπευτικού 

δείγματος από όλα τα είδη των υποθέσεων που δικάζονται στα 

διοικητικά πρωτοδικεία (φορολογικών, ασφαλιστικών, ν. 

1406/1983, ακυρωτικών, διοικητικής εκτέλεσης) τόσο σε επίπεδο 
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κύριας διαδικασίας όσο και σε επίπεδο προσωρινής προστασίας και η 

σύνταξη ακολούθως προσχεδίων αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό οι 

εκπαιδευόμενοι απασχολήθηκαν με τη μελέτη των δικογραφιών πριν 

από τις δικασίμους, με την παρακολούθηση της διαδικασίας στο 

ακροατήριο, τριμελούς και μονομελούς, σε θέση επί της έδρας, με την 

παρακολούθηση της διαδικασίας σε συμβούλιο επί αιτήσεων 

αναστολών, μετείχαν δε και σε όλες τις διασκέψεις του τμήματός τους.  

Οι σπουδαστές που πραγματοποίησαν την άσκησή τους στο 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατανεμήθηκαν σε επτά(7) 

τμήματα, των τριών ατόμων με Προέδρους Πρωτοδικών Δ.Δ. ως 

υπεύθυνους εκπαιδευτές.  

Οι σπουδαστές που πραγματοποίησαν την άσκησή τους στο 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατανεμήθηκαν σε 

τέσσερα(4) τμήματα, των τριών ή τεσσάρων ατόμων με Προέδρους 

Πρωτοδικών Δ.Δ. ως υπεύθυνους εκπαιδευτές. 

Κατά  τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης  

πραγματοποιήθηκαν  ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις 

με τη συμμετοχή των υπευθύνων της πρακτικής άσκησης. 

Επίσης,  παρακολούθησαν επιπλέον δύο τριήμερα 

εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε εξειδικευμένα αντικείμενα της 

κατεύθυνσής τους  και ειδικότερα  1)στις 15-16 και 17 Απριλίου με 

θέμα «α.Διοικητικές	 προσφυγές	 και	 αναφυόμενα	 ζητήματα	

β.Ειδικά	 θέματα	 κοινωνικής	 ασφάλισης και	 γ.κρατικές	

ενισχύσεις» 2)Στις 26-27 και 28 Ιουνίου με θέμα «Ειδικά	ζητήματα	

φορολογικού	και	τελωνειακού	δικαίου». 
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Από 14 έως 18 Μαίου 2019 πραγματοποιήθηκε τετραήμερη 

επίσκεψη στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια στο Στρασβούργο και το 

Λουξεμβούργο. 

 

 

                               2. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

    25ης εκπαιδευτικής σειράς 

Α. Πρώτο και δεύτερο στάδιο κατάρτισης των Σπουδαστών 

Διοικητικής Κατεύθυνσης της 25ης   Σειράς  

Τον Ιανουάριο 2019 έγινε η εγγραφή στη Σχολή των είκοσι έξι (26) 

σπουδαστών της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης της 25ης 

εκπαιδευτικής σειράς. 

         

    α.	Μαθήματα	

Τα μαθήματα του πρώτου σταδίου άρχισαν την 8.2.2019 και 

ακολούθως, από 1.4.2019, τα μαθήματα του δεύτερου σταδίου, σύμφωνα με 

το εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής πρόγραμμα. Για την 

υλοποίηση του προγράμματος σπουδών της κατεύθυνσης Διοικητικής 

Δικαιοσύνης αξιοποιήθηκαν ως διδάσκοντες 35 δικαστικοί λειτουργοί από 

το Συμβούλιο της Επικρατείας , το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα Τακτικά 

Διοικητικά Δικαστήρια, 2 καθηγητές Πανεπιστημίου και 3 δικηγόροι, ενώ 

κλήθηκαν και άλλοι επιστήμονες από τις προαναφερόμενες ή άλλες 

κατηγορίες ως εισηγητές στις ημερίδες. Η ολοκλήρωση της φοίτησης έλαβε 

χώρα την 6.12.2019 και ακολούθησαν στις 16, 17  και 18.12.2019  οι 

εξετάσεις αποφοίτησης. 

	

β.	Ημερίδες	–Σεμινάρια	

Κατά το έτος 2019 οι σπουδαστές παρακολούθησαν: 
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1. Στις 19.4.2019 ημερίδα με θέμα «Ειδικές	 περιπτώσεις	

αποζημιωτικής	 ευθύνης	 ενώπιον	 των	 Διοικητικών	

Δικαστηρίων:	 α)	 από	 νόμιμες	πράξεις	 β)	 από	 	 παράνομες,	 για	

τυπικούς	λόγους,	πράξεις»	

2. Στις 9-10 Μαίου 2019 σεμινάριο με θέμα	 ¨Σχέση	πολιτικής,	

ποινικής	διοικητικής	δίκης»	

3. Στις 14.6.2019  ημερίδα με θέμα «Ειδικά	 ζητήματα	 Δικαίου	

Κοινωνικής	Ασφάλισης»	

4.  Στις 2.10.2019 ημερίδα με θέμα «Τυπικές	πλημμέλειες	διοικητικών	

πράξεων» 

              5. Στις  25.10.2019 ημερίδα με θέμα «Ειδικά	 ζητήματα	Τραπεζικού	

Δικαίου»	

 

γ.	Εκπαιδευτικές	Επισκέψεις	

Κατά το έτος 2019 οι σπουδαστές επισκέφθηκαν : 

1.	Στις 12/7/2019   τη Σχολή Αριστοτέλη  

2.Στις 31 Οκτωβρίου και 1/11/2019 την Προεδρία της Δημοκρατίας , 

το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο 

3.  Στις 20/11/2019  το Κέντρο Κράτησης αλλοδαπών Θεσσαλονίκης  

4. Στις 18/2, 6/3, 31/7, 19/9, 29/10, 21 -22/11 και 27/11 στα 

τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης (Πρωτοδικείο και 

Εφετείο) και παρακολούθησαν ακροατήρια (διαδικασία επί της 

έδρας), συμβούλια επί αιτήσεων αναστολών και διασκέψεις 

τμημάτων.  

 

 

Β. Πρώτο και δεύτερο στάδιο κατάρτισης των Σπουδαστών της 

Πολιτικής – Ποινικής Κατεύθυνσης της 25ης   Σειράς  
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Τον Ιανουάριο  2019 έγινε η εγγραφή στη Σχολή των τριάντα εννέα(39) 

σπουδαστών της κατεύθυνσης Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης της 25ης 

εκπαιδευτικής σειράς. 

            

             α. Μαθήματα 

Τα μαθήματα του πρώτου σταδίου άρχισαν την 8.2.2019 και ακολούθως, 

από 1.4.2019, τα μαθήματα του δεύτερου σταδίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής πρόγραμμα. Για την υλοποίηση του 

προγράμματος σπουδών της κατεύθυνσης Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης 

αξιοποιήθηκαν ως διδάσκοντες 30 δικαστικοί λειτουργοί, 26 καθηγητές 

Πανεπιστημίου και 5 δικηγόροι, ενώ κλήθηκαν και άλλοι επιστήμονες από τις 

προαναφερόμενες ή άλλες κατηγορίες ως εισηγητές σε ημερίδες. Η ολοκλήρωση 

της φοίτησης έλαβε χώρα την 6.12.2019 και ακολούθησαν στις 16 και 17.12.2019 

οι εξετάσεις αποφοίτησης. 

            β. Ημερίδες – Σεμινάρια 

             1.Στις 15.2.2019 οι σπουδαστές παρακολούθησαν ημερίδα με θέμα «Αρχή 

της αναλογικότητας» 

2. Στις 20.2.2019 οι σπουδαστές παρακολούθησαν ημερίδα με θέμα «Δίκες 

του Δημοσίου / Ανακοπές ΚΕΔΕ» 

3.Στις 13.3.2019  οι σπουδαστές παρακολούθησαν ημερίδα με θέμα 

«Ζητήματα ιατρικής ευθύνης και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και 

συγγένειας» 

4.Στις 18.11.2019 οι σπουδαστές παρακολούθησαν ημερίδα με θέμα 

«Ευρωπαϊκή Σύμβαση έκδοσης - Ευρωπαϊκή Εντολή έρευνας - Ευρωπαϊκό 

Ένταλμα Σύλληψης - Σύμβαση Δικαστικής Συνδρομής και Δικαστική 

συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις» 

5.Στις 9 – 10 Μαΐου  2019 οι σπουδαστές παρακολούθησαν επιμορφωτικό 

σεμινάριο με θέμα «Σχέση πολιτικής, ποινικής , διοικητικής δίκης»  

            γ. Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
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1. Στις 8.3.2019  οι σπουδαστές επισκέφθηκαν το Γενικό Κατάστημα 

Κράτησης  Θεσσαλονίκης. 

2.Στις 27.3.2019 οι σπουδαστές επισκέφθηκαν τη Σχολή Αριστοτέλη. 

3. Στις 31 Οκτωβρίου και 1.11.2019  οι σπουδαστές επισκέφθηκαν τον 

Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 

4.Στις 1.4.2019, 8.4.2019, 10.4.2019, 12.4.2019,                                   6.5.2019, 

20.5.2019 ,   19.6.2019, 22.7.2019, 20.6.2019, 16.9.2019,    20.9.2019, 4.10.2019,  

8.10.2019, 22.11.2019,    7.11.2019 , 26.11.2019 , 27.11.2019 , επισκέφθηκαν το 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και παρακολούθησαν συνεδριάσεις πολιτικών και 

ποινικών δικαστηρίων, διασκέψεις επί πολιτικών, ποινικών υποθέσεων και 

δικαστικών συμβουλίων. 

 

Γ. Πρώτο και δεύτερο στάδιο κατάρτισης των Σπουδαστών της 

Κατεύθυνσης Εισαγγελέων της 25ης  Σειράς  

Τον Ιανουάριο  2019 έγινε η εγγραφή στη Σχολή των είκοσι πέντε(25) 

σπουδαστών της κατεύθυνσης Εισαγγελέων της 25ης εκπαιδευτικής σειράς. 

            α. Μαθήματα 

Τα μαθήματα του πρώτου σταδίου άρχισαν την 8.2.2019 και ακολούθως, 

από 1.4.2019, τα μαθήματα του δεύτερου σταδίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής πρόγραμμα. Για την υλοποίηση του 

προγράμματος σπουδών της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων αξιοποιήθηκαν ως 

διδάσκοντες 26 δικαστικοί λειτουργοί, 16 καθηγητές Πανεπιστημίου και 1 

δικηγόρος με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορία ενώ κλήθηκαν και άλλοι 

επιστήμονες από τις προαναφερόμενες ή άλλες κατηγορίες ως εισηγητές σε 

ημερίδες. Η ολοκλήρωση της φοίτησης έλαβε χώρα την 6.12.2019 και 

ακολούθησαν στις  196 και 17.12.2019 οι εξετάσεις αποφοίτησης. 

            β. Ημερίδες – Σεμινάρια 
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1..Στις 27.2.2019 οι σπουδαστές παρακολούθησαν ημερίδα με θέμα 

«Ποινική συνδιαλλαγή (άρθρο 308 Β ΚΠΔ)- Ποινική συνδιαλλαγή στην 

ενδοοικογενειακή βία». 

            2. Στις 6.3.2019 οι σπουδαστές παρακολούθησαν ημερίδα με θέμα « 

Προστασία των μειονοτήτων , των ατόμων με ειδικές αναπηρίες και των ανηλίκων 

και θέματα μεταναστών» 

3. Στις 13.3.2019 οι σπουδαστές παρακολούθησαν ημερίδα με θέμα 

«Ζητήματα ιατρικής ευθύνης και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και 

συγγένειας» 

4. Στις 20.5.2019 οι σπουδαστές παρακολούθησαν ημερίδα με θέμα  

«Διασυνοριακή δικαστική συνεργασία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις στα 

πλαίσια του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προδικαστική Παραπομπή»  

5.Στις 9-10 Μαΐου 2019 οι σπουδαστές παρακολούθησαν επιμορφωτικό 

σεμινάριο με θέμα «Σχέση πολιτικής, ποινικής διοικητικής δίκης». 

 

            γ. Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

1. Στις 8.3.2019  οι σπουδαστές επισκέφθηκαν το Γενικό Κατάστημα 

Κράτησης Θεσσαλονίκης. 

2.Στις 12.7.2019 οι σπουδαστές επισκέφθηκαν τη Σχολή Αριστοτέλη 

3. Στις 31 Οκτωβρίου και 1.11.2019  οι σπουδαστές επισκέφθηκαν τον 

Άρειο Πάγο και  την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 

4.Στις 10/4, 7/5, 26/9, 25/10, 13/11, 19/11 και 28/11 επισκέφθηκαν την 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και παρακολούθησαν ακροατήρια 

(διαδικασία επί της έδρας), γραφείο του εισαγγελέα ποινικής δίωξης και 

υπηρεσίας (ακροάσεις). 

 

                      Στο πλαίσιο των σκοπών της, αλλά και της ευρύτερης 

αποστολής της στην ελληνική κοινωνία, που δικαιολογεί δραστηριότητες 

γενικότερου εκπαιδευτικού φάσματος, η Σχολή  διοργάνωσε δύο ημερίδες 
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στις 10 Απριλίου 2019 εκδήλωση με θέμα « Η δύναμη της ελληνικής 

γλώσσας με αναφορά και στη γλώσσα της Δικαιοσύνης», με κύριο 

ομιλητή τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη, Καθηγητή Γλωσσολογίας και πρώην 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και  στις 10 Ιουνίου 2019 ωση με 

θέμα  «Πρόσωπα που απασχόλησαν τη δικαιοσύνη και τη λογοτεχνία».           

 

                3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ της 26ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΣΕΙΡΑΣ  

Με την υπ’ αριθ. 64693/1-10-2019  κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1738/1-

10-2019, Τεύχος Γ’ ) προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή στην 

ΕΣΔι  εκατόν είκοσι (120) σπουδαστών. 

 

IIΙ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛEΩΝ 

           

        Τα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους υπηρετούντες δικαστές όλων 

των δικαιοδοτικών κλάδων και τους εισαγγελείς, που έλαβαν χώρα, είναι 

τα παρακάτω: 

 

        1.Στη Θεσσαλονίκη, στις 24- 25 Ιανουαρίου 2019, με θέμα «Ο νέος 

νόμος 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών». Αριθμός συμμετεχόντων:25 

         2.Στη Θεσσαλονίκη, στις 21-22 Φεβρουαρίου 2019, με θέμα 

«Ομοδικία, συμμετοχή τρίτων στην πολιτική δίκη, νομιμοποίηση μη 

δικαιούχων διαδίκων, πλαγιαστική άσκηση αγωγής». Αριθμός 

συμμετεχόντων: 100 

         3. Στη Θεσσαλονίκη, στις 14 και 15 Μαρτίου 2019, με θέμα 

«Ζητήματα εκτέλεσης ποινών, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης 

στην Ελλάδα αλλοδαπών αποφάσεων / Εναλλακτική έκτιση ποινών / 



18 

Ποινικές δικονομικές ακυρότητες», κοινό των κατευθύνσεων της 

Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων. Αριθμός 

συμμετεχόντων :85 

           4.Στη Θεσσαλονίκη, στις 11-12 Απριλίου 2019, με θέμα «Ζητήματα 

εφαρμογής ΚΠολΔ μετά τους ν.4335/2015 και 4512/2018 (Τακτική 

διαδικασία- Ειδικές διαδικασίες – Αναγκαστική εκτέλεση)/ Διαχρονικό 

δίκαιο). Αριθμός συμμετεχόντων: 138 

5. Στην Κομοτηνή, στις 9 και 10 Μαΐου 2019,  με θέμα «Σχέση 

πολιτικής, ποινικής, διοικητικής δίκης», κοινό των κατευθύνσεων της 

Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, της Διοικητικής Δικαιοσύνης και των 

Εισαγγελέων. Αριθμός συμμετεχόντων:83 

 6. Στη Θεσσαλονίκη, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019, με θέμα 

«Προσωπικά δεδομένα – Δικαιοσύνη, επικοινωνία, ΜΜΕ, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης», κοινό των κατευθύνσεων της Πολιτικής - 

Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων. Αριθμός συμμετεχόντων:113 

7. Στη Θεσσαλονίκη στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2019, με θέμα «Ο 

νέος Ποινικός Κώδικας – Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» κοινό 

των κατευθύνσεων της πολιτικής – ποινικής δικαιοσύνης και των 

εισαγγελέων. Αριθμός συμμετεχόντων: 143  

8. Στη Θεσσαλονίκη, στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2019, με θέμα 

«Διοικητική εκτέλεση – Ζητήματα Δικαίου αλλοδαπών», της 

κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Αριθμός συμμετεχόντων:81 

          9. Στη Θεσσαλονίκη στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2019, με θέμα «Ορθή 

διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Διάλογος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου με τις άλλες δικαιοδοσίες», της κατεύθυνσης της Διοικητικής 

Δικαιοσύνης. Αριθμός συμμετεχόντων:131 

 

Σύνολο συμμετεχόντων: 899.  
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 IV. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 
 

 
           Η ΕΣΔι έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με 

ευρωπαϊκούς φορείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης κατά την 

υπερεικοσαετή περίοδο λειτουργίας της, με σκοπό την επιμόρφωση των 

υπηρετούντων δικαστών και εισαγγελέων. Η ΕΣΔι ενισχύει την ευρωπαϊκή 

παρουσία της χώρας με τη συμμετοχή της στους εν λόγω οργανισμούς σε 

θέματα δικαιοσύνης και ταυτοχρόνως συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων 

για θέματα δικαστικής εκπαίδευσης. Κατά το έτος 2019 η ΕΣΔι 

εξακολούθησε να συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα, τα 

οποία περιγράφονται κατωτέρω:   

 
Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ     
(EJTN) 
 

 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης (ΕJTN), που 

εδρεύει στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε στις 13.10.2006 ως μη κερδοσκοπικός 

διεθνής οργανισμός (non-profit making international organization), με 

σκοπούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ της 2.10.1997 (δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού «χώρου» 

δικαιοσύνης, προαγωγή της αμοιβαίας ενημέρωσης ως προς τα  ευρωπαϊκά 

νομικά  συστήματα κλπ). Περιλαμβάνει τους εθνικούς οργανισμούς οι 

οποίοι είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση δικαστών. 

 Η ΕΣΔι, ήδη από το 2006, συμμετέχει ενεργά σε όλα σχεδόν τα 

επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει και χρηματοδοτεί το EJTN, 

καταβάλλοντας για τη συμμετοχή της σε αυτά ετήσια συνδρομή περίπου 

13.500,00 €.     
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Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELP  

 

          Το  Συμβούλιο της Ευρώπης έχει θέσει σε εφαρμογή ήδη  από το 

2006 πρόγραμμα, με την ονομασία HELP,  που έχει ως αντικείμενο την 

ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ΕΣΔΑ) και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στα προγράμματα σπουδών των Σχολών 

Δικαστών και Εισαγγελέων και γενικότερα στην οργάνωση της 

εκπαίδευσης των δικαστών και εισαγγελέων των κρατών μελών της ΕΕ. 

Η πρώτη συνάντηση έγινε τον Σεπτέμβριο του 2006 και 

συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις περισσότερες χώρες που είναι μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. Σ’ αυτή τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των 

κρατών χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας. Η χώρα μας εντάχθηκε στην 

ομάδα εργασίας που έχει ως αντικείμενο τη σύνταξη ενός εγχειριδίου για 

τους εκπαιδευτές που διδάσκουν δικαιώματα του ανθρώπου στους 

εθνικούς φορείς εκπαίδευσης δικαστών και εισαγγελέων. Οι άλλες ομάδες 

εργασίας που συγκροτήθηκαν, ασχολούνται, η μεν πρώτη με τη συλλογή 

και επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού, η δε δεύτερη με τις μεθόδους 

ηλεκτρονικής  διδασκαλίας  (e-learning). 

 Το έτος 2013 ζητήθηκε από τους εκπροσώπους  των κρατών μελών 

να υποδείξουν δικαστές και επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα 

δικαιωμάτων του ανθρώπου που θα ενδιαφέρονταν να γίνουν αποδέκτες 

του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο συγκεντρώνεται στο πλαίσιο του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και να αποτελέσουν έτσι έναν κύκλο 

εμπειρογνωμόνων που θα  συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης. 

Ως εκπρόσωποι της Ελλάδας στο HELP ορίστηκαν για το έτος 2019 ο 

Πέτρος Αλικάκος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, για θέματα πολιτικής και 
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ποινικής δικαιοσύνης και η Ιωάννα Λαμπίρη, Εφέτης Δ.Δ., για θέματα 

διοικητικής δικαιοσύνης.  

Κατά το έτος 2019 η ΕΣΔι και ειδικότερα στις 21.06.2019 

φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της 17 αξιωματικούς της Ελληνικής 

Αστυνομίας και 8 δικαστές της πολιτικής –ποινικής και διοικητικής 

δικαιοσύνης και εισαγγελικούς λειτουργούς που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα με αντικείμενο «Ξενοφοβία – Ομοφοβία – Ρατσισμός». 

Το πρόγραμμα επαναλήφθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αστυνομίας 

στην Αθήνα με τη συμμετοχή 19 αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 

και 8 δικαστών της πολιτικής –ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης στις 

24.06.2019. 

 

 

Γ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕRΑ) 

 

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία του Δικαίου, που εδρεύει στην πόλη  Τρίερ 

της Γερμανίας, δημιουργήθηκε το 1992 με πρωτοβουλία κυρίως του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Η ΕΣΔι συμμετέχει ενεργά ήδη από το 2006 σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια που διοργανώνει  η ERA  και κατά κύριο λόγο σε εκείνα για τα 

οποία δεν χρειάζεται να καταβάλει έξοδα εγγραφής. Γενικότερα η ΕΣΔι 

δεν πληρώνει εισφορά στην ΕRA.  

 

Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (OSCE) 

 

          Η ΕΣΔι έχει αναπτύξει σταθερή συνεργασία με τον Organization for 

Security  and Cooperation in Europe – Office for Democratic Institutions 



22 

and Human Rights (OSCE), για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων 

σε ζητήματα διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας.  

          Εφαλτήριο αυτής της συνεργασίας αποτέλεσε, κατά το 2015,  η 

πραγματοποίηση διήμερου επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο: «Hate 

Crime workshop for prosecutors  and prosecutorial trainees », με Έλληνες 

και ξένους εισηγητές και με τη συμμετοχή 40 περίπου ημεδαπών 

εισαγγελικών λειτουργών και εκπαιδευομένων της κατεύθυνσης των 

Εισαγγελέων. 

 
Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 

(ΕΝΑ) 
 

  Η θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων στην Ecole Nationale 

de l’ Administration της Γαλλίας  περιλαμβάνει  τις ενότητες Ευρώπη, 

Εδάφη, Διαχείριση και Δημόσια Διοίκηση (στην ενότητα εδάφη 

εξετάζονται οι μέθοδοι δράσης του κράτους σε κεντρικό και τοπικό 

επίπεδο), με βασικούς άξονες την εμπειρογνωμοσύνη και τη διαχείριση 

και ακολουθεί η πρακτική εκπαίδευση που διενεργείται στα δικαστήρια 

και σε κρατικές δομές, όπως υπουργεία, πρεσβείες, νομαρχίες.  

      Οι απόφοιτοι της Σχολής γίνονται Διοικητικοί Δικαστές ή 

στελεχώνουν τη  Γαλλική Δημόσια Διοίκηση και τις εθνικές 

αντιπροσωπείες της Χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς. 

 Η ΕΣΔι  έχει αναπτύξει ήδη από το 2014 σταθερή συνεργασία με 

την ΕΝΑ που αφορά κυρίως τη διενέργεια εκπαιδευτικών επισκέψεων 

σπουδαστών της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης στη 

Γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό την από κοινού 

αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και την 

προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε διασυνοριακές υποθέσεις στα 

πλαίσια της Διοικητικής Δικαιοσύνης. 
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        V. Συμμετοχή της ΕΣΔι σε επιμορφωτικά προγράμματα για 

δικαστικούς λειτουργούς που διοργανώθηκαν από ευρωπαϊκούς 

εκπαιδευτικούς φορείς κατά το 2019 

 

           Α. 1.EJTN  

        (επιμορφωτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες-μέλη του Δικτύου) 

1. ROL/2019/01 Upholding the Rule of Law in practice: a crucial 

role of Judges and Prosecutors       

         Brussels, 29 – 30.01.2019 

        Οργάνωση: EJTN  

        Συμμετοχή :    Δύο (2) Εφέτες 

                                Ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών  

2. HFR/2019/01 5-6 February Human rights and access to justice in 

the EU-1  

Zagreb, Croatia 5-6.02.2019 

        Οργάνωση:  EJTN 

         Συμμετοχή : Δύο (2) Πρωτοδίκες 

                             Ένας (1) Πρωτοδίκης Δ.Δ.  

3.CI/2019/01 Consumer protection  

Omsenie, The Slovak Republic 6-7.2.2019 

        Οργάνωση:  EJTN 

         Συμμετοχή : ΄Ενας (1) Πρωτοδίκης 

 

4.  ROL/2019/02 Independence and Accountability of the Judiciary 

and Effectiveness  

        Brussels, 26-27.2.2019 

Οργάνωση: EJTN 

         Συμμετοχή :  Δύο (2) Εφέτες 

                           Ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών  
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5.  TM/2019/01 27-28 February Evaluation and best practices 

Krakow, Poland  27.28.02.2019 

Οργάνωση:  EJTN 

Συμμετοχές :  Ένας (1) Πρωτοδίκης  

 

6. LI/2019/01 Legal language training in cooperation in criminal 

matters  

Bucharest, Romania 11-15 March 

         Οργάνωση: EJTN 

         Συμμετοχή: ΄Ενας Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 

 

7. CI/2019/02 I recast (introductory)  

         13-14 2019 March Brussels,  

          Οργάνωση: EJTN 

          Συμμετοχές : ΄Ενας Πρόεδρος Πρωτοδικών  

 Δύο Πρωτοδίκες 

                                                                         

8. HFR/2019/02 14-15 March Conflict of norms / Multi level of 

protection in the application of fundamental rights  

Ljubljana, Slovenia 14-15 March 

Οργάνωση: : EJTN 

Συμμετοχές : Τρεις (3)  Πρωτοδίκες Δ.Δ. 

 

 9. CR/2019/02 The European Investigation Order in practice  

          Barcelona, Spain 19-20 March  

 Οργάνωση: EJTN 

 Συμμετοχές :  Ένας (1) Εισαγγελέας Πρωτοδικών  
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 10. CR/2019/03 20-22 March Cybercrime and E-Evidence I  

Lisbon, Portugal 20-22 March 

            Οργάνωση: EJTN 

            Συμμετοχές: ΄Ενας   Πρωτοδίκης 

   ΄Ενας Εισαγγελικός Πάρεδρος   

                         

11. LI/2019/02  Legal language training in cooperation in civil matters  

Barcelona, Spain 1-5 April 

             Οργάνωση: EJTN 

             Συμμετοχή: Δύο (2) Πρωτοδίκες  

 

12. ROL/2019/03 4-5 April The Rule of law Independence and 

accountability of the 

Judiciary and effective judicial protection  

Florence, Italy 4-5 April 

             Οργάνωση: EJTN 

            Συμμετοχή:   ΄Ενας Αντιπρόεδρος ΣτΕ 

                                 Δύο (2) Εφέτες 

 

13. CR/2019/04 8-9 April Procedural Safeguards in Criminal 

Proceedings in the EU in Practice  

Malta 8-9 Apri 

              Οργάνωση: EJTN 

              Συμμετοχή: :  Τρεις (3)  Πρωτοδίκες   

                                     ΄Ενας Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 

                                     

14. AD/2019/02 Administrative and Procedure Law Brussels, Belgium 

9-10 April Brussels, Belgium 
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              Οργάνωση: EJTN 

              Συμμετοχή: ΄Ενας Πρωτοδίκης Δ.Δ. 

                                                       

15. CI/2019/03 10-11 April Matrimonial property  

      Barcelona, Spain 10-11 April 

               Οργάνωση: EJTN 

               Συμμετοχές: Δύο  (2)  Εφέτες 

                                   

 

16.  HFR/2019/03 Applicability and effect of the EU charter on 

fundamental rights in national proceedings,                

 FRA, Vienna, Aust.  11-12 April 

                Οργάνωση: EJTN 

                Συμμετοχές:  ΄Ενας Αρεοπαγίτης 

                                       ΄Ενας Εφέτης 

                                        ΄Ενας Πρόεδρος Πρωτοδικών 

             

17. CR/2019/05  Counter-Terrorism  

      Madrid, Spain, 11-12 April  

                Οργάνωση: EJTN 

                Συμμετοχές: Ένας (1) Πρωτοδίκης 

    

18. LI/2019/03 Legal language training in cooperation in cybercrime  

        Kromeriz, 15-17 April  

                 Οργάνωση: EJTN 

                 Συμμετοχές:  Ένας (1) Πρωτοδίκης 

 

19. CR/2019/06 9-10 May Cybercrime and E-evidence II   

       Lisbon,, 9-10 May  
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                 Οργάνωση: EJTN 

                 Συμμετοχή: Δύο  (2) Πρωτοδίκες 

 

20. ROL/2019/04  Final Conference Luxembourg 

       Luxembourg 13-14 May 

                 Οργάνωση: EJTN 

                 Συμμετοχές: ΄Ενας  Αντιπρόεδρος Α.Π.-Διδάσκων ΕΣΔι 

            

 

21. LI/2019/04 Legal language training in cooperation in criminal 

matters , 

                  Bordeaux 13-17 May 

                 Οργάνωση: EJTN 

                 Συμμετοχές:   Ένας (1) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών 

                                       ΄Ενας Εισαγγελικός Πάρερδος 

 

22. CI/2019/04 15-16 May Cross-border maintenance Lithuania 

                  Lithuania 15-16 May 

                  Οργάνωση: EJTN 

  Συμμετοχές:       ΄Ενας (1) Εφέτης 

 

23. CR/2019/07 21-22 May Economic Crimes: asset recovery and   

confiscation in the EU  

                  Brussels 21-22 May 

                  Οργάνωση: EJTN 

                  Συμμετοχές: Δύο  (2) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών 

 

24. AD/2019/03 EU Environmental Law Vienna, Austria 

          Vienna, Austria 27-28 May 
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                   Οργάνωση: EJTN 

                   Συμμετοχές:΄Ενας (1) Εφέτης Δ.Δ. 

 

25. SS/2019/01 Summer school: Legal language training in cooperation 

in civil matters Vienna, Austria 

 Vienna, Austria 3-7 June 

                   Οργάνωση: EJTN 

                   Συμμετοχές : Τρεις  (3) Πάρεδροι 

 

26. CI/2019/05 European family law  

          Brussels, Belgium, 6-7 June 

                    Οργάνωση: EJTN 

                    Συμμετοχές:  Τρεις (3) Πρωτοδίκες 

 

27. LI/2019/05  Legal language training in cooperation in asylum & 

refugees  

            Vilnius, Lithuania, 10-12 June  

                     Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές:   Ένας (1) Πρωτοδίκης 

  

 

28. AD/2019/04  Data Protection and Privacy Right  

                    Sofia, Bulgaria 13-14 June 

                     Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές: :΄Ενας (1) Εφέτης Δ.Δ. 

 

29. CR/2019/09 The Protection of the financial interests of the Union 

and the EPPO  

Thessaloniki, Greece 13-14 June 
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                      Οργάνωση: EJTN 

                      Συμμετοχές:    Ένας (1) Αντεισαγγελέας Α.Π.  

                                              Δύο  (2) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών 

                                              ΄Ενας Εισαγγελικός Πάρερδος 

 

30. TM/2019/03 E-courses and E-tools- Best practices    

       Tallinn, Estonia 17-18 June 

                     Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές:  :΄Ενας (1) Εφέτης Δ.Δ. 

                                              ΄Ενας (1) Εφέτης  

                                               Ένας  Πρωτοδίκης 

31. SS/2019/02 Summer school: Legal language training in cooperation 

in criminal matters EJTN,  

Brussels 24-28 June 

                      Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές:  τέσσερις (4) Εισαγγελικοί Πάρεδροι 

 

32. SS/2019/03 Summer school: Legal language training in cooperation 

inhuman rights  

EJTN, Brussels 1-5 July 

                Οργάνωση: EJTN 

                Συμμετοχές: ΄Ενας Πρόεδρος Πρωτοδικών 

                                       Ένας (1) Πρωτοδίκης Δ.Δ. 

  

33. CI/2019/06 10-11 July European Civil Procedure  

Thessaloniki, Greece 10-11 July 

                Οργάνωση: EJTN 

                Συμμετοχές: Πέντε (5) Πρόεδροι Πρωτοδικών 
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34. AD/2019/05 Public Procurement seminar  

ERA, Trier, Germany 15-16 July            

                      Οργάνωση: EJTN 

                      Συμμετοχές:    Ένας (1) Σύμβουλος Ε.Σ.  

                                              Υπεύθυνος Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΔι 

35. SS/2019/04 26-30 August Summer school: Legal language training 

in cooperation in family law  

Krakow, Poland 26-30 August 

                         Οργάνωση: EJTN      

                         Συμμετοχές: τρεις (3) Πάρεδροι 

 

36. HFR/2019/04 Freedom of Speech  

Bucharest, Romania September TBC 

                  Οργάνωση: EJTN 

             Συμμετοχή: Δύο (2) Πρωτοδίκες Δ.Δ. 

 

37. TM/2019/05  Training on the job 

 Budapest, Hungary 11-12 September 

                   Οργάνωση: EJTN 

                   Συμμετοχές:΄Ενας (1) Εφέτης  

 

38.AD/2019/06 EU Taxation law  

Vilnius, Lithuania 12-13 September 

                        Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές:   Ένας (1) Πρωτοδίκης Δ.Δ. 

 

39. HFR/2019/05 ECtHR – EJTN training on Human Rights for EU 

judicial trainers ECtHR  

 Strasbourg, France 23-25 September 
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                      Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές:   Ένας (1) Πρωτοδίκης Δ.Δ. 

 

40. CP/2019/23  Renaissance project 

 Bordeaux, France 23-27 September 

                     Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές: ΄Ενας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

41. CM/2019/74 "The act of judging in troubled historical times" 

 ENM France (23-27 September) 

                     Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές: ΄Ενας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

  42. AD/2019/07 EU Asylum Law  

Thessaloniki, Greece 30 September-1 October 

               Οργάνωση: EJTN 

             Συμμετοχή: τρεις (3) Πρωτοδίκες Δ.Δ. 

 

43. HFR/2019/06 8-9 October Human Rights and Access to Justice in 

the EU -2 CoE, 

 Strasbourg, France 8-9 October 

               Οργάνωση: EJTN 

             Συμμετοχή: δύο (2) Πρωτοδίκες Δ.Δ. 

 

44. LI/2019/09 Legal language training in cooperation in competition 

law  

Vienna, Austria 14-16 October 

                        Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές:   Ένας (1) Πρωτοδίκης  
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45.TM/2019/06 22-23 October Judgecraft  

Barcelona, Spain 22-23 October 

                     Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές: ΄Ενας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

46.CR/2019/12 The European Investigation Order in Practice  

Madrid, 22-23 October 

               Οργάνωση: EJTN 

             Συμμετοχή: τρεις (3) Πρωτοδίκες  

                                  Ένας (1)Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 

 

47. CI/2019/08  Alternative Dispute Resolution  

Italy 23-24 October 

                      Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές: ΄Ενας (1) Εισηγητής Ελ.Συν. 

 

48.AD/2019/08 Preliminary Ruling Procedure Luxembourg 24-25 

October 

               Οργάνωση: EJTN 

              Συμμετοχή: δύο (2) Πρωτοδίκες Δ.Δ. 

 

49. LI/2019/10 4-6 November Legal language training in cooperation 

in tax law 

 Sofia, Bulgaria, 4-6 November 

                    Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές:   Ένας (1) Πρωτοδίκης Δ.Δ. 

 

50.TM/2019/08 Personal Leadership  
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Prague, The Czech Republic 6-7 November 

                  Οργάνωση: EJTN 

                   Συμμετοχές:΄Ενας (1) Εφέτης Δ.Δ. 

 

51.HFR/2019/07  Cultural Diversity in the Courtroom – judges in 

Europe facing new challenges  

Utrecht, The Netherlands 6-7 November 

                 Οργάνωση: EJTN 

                   Συμμετοχές:΄Ενας (1) Αρεοπαγίτης. 

                                        δύο (2) Πρωτοδίκες. 

 

52.CM/2019/98 Radicalism and Neo-Nazism-continuity and current 

trends  

Germany 10-15 November 

                     Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές:   Ένας (1) Πρωτοδίκης  

 

53.AD/2019/09  Administrative and Procedure law - 2 Rome, Italy 14-

15 November 

               Οργάνωση: EJTN 

             Συμμετοχή: τρεις (3) Πρωτοδίκες Δ.Δ. 

 

54.CR/2019/13  Economic Crimes: asset recovery and confiscation in 

the EU 

 Zagreb, Croatia 19-20 November 

              Οργάνωση: EJTN 

             Συμμετοχή: τρεις (3) Πρωτοδίκες  
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55. CI/2019/09  Brussels I recast – advanced level ERA, Trier, 

Germany 20-21 November 

                     Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές: ΄Ενας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών 

56. LI/2019/11 Legal language training in cooperation in human 

rights’ EU law  

Wustrau, Germany 25-29 November 

              Οργάνωση: EJTN 

             Συμμετοχή: δύο (2) Πρωτοδίκες Δ.Δ. 

57.TM/2019/07  Change Management  

Stockholm, Swede 28-29 November 

                      Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές: ΄Ενας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

58.TM/2019/09 Judgecraft  

Riga, Latvia 2-3 December 

                      Οργάνωση: EJTN 

                     Συμμετοχές: ΄Ενας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. 

 

59. CR/2019/15 3-4 December Victims’ Rights in the EU 

 Brussels, Belgium 3-4 December 

                   Οργάνωση: EJTN 

                   Συμμετοχές:΄Ενας (1) Εφέτης  

                                        Ένας (1) Πρωτοδίκης  

60. AD/2019/10 10-11 December EU Competition law  

Brussels, Belgium 10-11 December 

                   Οργάνωση: EJTN 

                   Συμμετοχές:΄Ενας (1) Εφέτης  

                                        ΄Ενας (1) Εισηγητής Ελ.Συν. 
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2 CEPOL-EJTN (σεμινάρια για ανακριτές και εισαγγελείς) 

1. CR/2019/16 The investigation and prosecution of core 

international crimes in EU and the impact of refugees 

Nuremberg, Germany 18-20 September 

                      Οργάνωση: CEPOL - EJTN 

                     Συμμετοχές:  Ένας  (1) Πρωτοδίκης 

 

2. CR/2019/22 CEPOL Joint Investigation Team-Leadership 

                     Lyon, 25-29 November 

                     Οργάνωση: CEPOL - EJTN 

                     Συμμετοχές:  Ένας  (1) Πρωτοδίκης 

 

3. EASO Headquarters Valetta Malta-EJTN (σεμινάρια για το 

δίκαιο του ασύλου) 

1. Asylum Procedures 

EASO Headquarters Valetta Malta, 4-5 June 

                    Οργάνωση: EASO - EJTN 

                     Συμμετοχές: Δύο (2) Εφέτες Δ.Δ. 

                                          Τρεις (3)  Πρωτοδίκες Δ.Δ. 

 

       2. Detention of Applicants for International Protection 

          EASO Headquarters Valetta Malta 26 – 27 June 2019 

                      Οργάνωση: EASO - EJTN 

                     Συμμετοχές: Τέσσερις (4)  Πρωτοδίκες Δ.Δ. 

 

3.Ending International Protection,  

          EASO Headquarters Valetta Malta 19-20 September 2019 

                      Οργάνωση: EASO - EJTN 
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                     Συμμετοχές: ΄Ενας (1)  Πρωτοδίκης Δ.Δ. 

 

4. Exclusion,  

EASO Headquarters Valetta Malta 03 – 04 October 2019 

                   Οργάνωση: EASO - EJTN 

                     Συμμετοχές: ΄Ενας (1)  Πρωτοδίκης Δ.Δ. 

 

 

               5.International Protection,  

                 EASO Headquarters Valetta Malta 21 -22 November 2019,  

                     Οργάνωση: EASO - EJTN 

                     Συμμετοχές: Τέσσερις (4)  Πρωτοδίκες Δ.Δ. 

 

 

STUDY VISITS TO THE EUROPEAN COURTS AND 

INSTITUTIONS 

 Το EJTN διοργάνωσε επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 διήμερες 

εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Δικαστήρια του Λουξεμβούργου, του 

Στρασβούργου, της Χάγης, στη EUROJUST, στην Academy of Human 

Rights (ΕRA) και  EU Institutions (Brussels). 

Συμμετείχαν: 1 Σύμβουλος ΣτΕ,  2 Πρόεδροι Πρωτοδικών, 6 Πρωτοδίκες, 

2 Πρωτοδίκες Δ.Δ.. 

 

           Β. ERA 

             (συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια) 

 

    1. Gender Equality Law 

                      Trier, 8-10.4.2019 

                      Οργάνωση: ERA 
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                      Συμμετοχές: Δύο (2) Πρωτοδίκες 

 

2. Αrtificial Intelligence (AI) and Human Rights,  

                         Brussels, 15 – 16 April 2019 

                      Οργάνωση: ERA 

                       Συμμετοχές: ΄Ενας (1) Πρωτοδίκης Δ.Δ. 

 

5. Applying EU Anti-Discrimination Law  

Florence 9-10 May 

                     Οργάνωση: ERA 

                      Συμμετοχές: Τρεις (3) Πρωτοδίκες Δ.Δ. 

 

    2. Gender Equality Law 

                       Lisbon, 28-29.10.2019 

                       Οργάνωση: ERA 

                       Συμμετοχές: ΄Ενας (1) Πρωτοδίκης . 

                                              Δύο (2) Πρωτοδίκες Δ.Δ. 

 

      Γ. Συμμετοχή και εισήγηση στο πρόγραμμα  International 

Conference in Competition Law (Freedom House Romania, funded by 

the European Commission) 

              Bucharest (FHR) , 20-21 Ιουνίου  

              Συμμετοχές : ΄Ενας (1) Πρωτοδίκης 

 

      Δ. Συμμετοχή στο πρόγραμμα  United Forces against cyber 

challenges of terrorism (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 

funded by the European Commission) 

              Spa Belgium (IGO) 22-25 Oκτωβρίου  

                Συμμετοχές : Ένας (1) Εφέτης   
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      Ε. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Training of National Judges in EU 

Competition Law (University of Valencia, funded by the European 

Commission) 

              Valencia 24-25 Οκτωβρίου  

               Συμμετοχές :    Ένας (1) Εφέτης 

                                        ΄Ενας (1) Εισηγητής Ελ.Συν. 

                                         ΄Ενας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών 

 

Σύνολο συμμετεχόντων στις  ευρωπαϊκές διοργανώσεις: 161 

                      

 

VI. Διοργάνωση και φιλοξενία ευρωπαϊκών εκδηλώσεων 

 

         Α. Σε συνεργασία με την ERA (Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου) η 

ΕΣΔι διοργάνωσε και φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη στις 3 έως και 5 

Απριλίου 2019 σεμινάριο με θέμα: Βασικό Δίκαιο Ανταγωνισμού της 

Ε.Ε. –σεμινάριο για ΄Ελληνες δικαστές (άρθρα 101,102 ΣΛΕΕ, 

κρατικές ενισχύσεις κλπ.). Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν  3 

δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 11 δικαστές της τακτικής διοικητικής 

δικαιοσύνης, 17 δικαστές της πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης και 1 

εισαγγελικός λειτουργός. 

 

          Β. Σε συνεργασία με την ERA (Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου) η 

ΕΣΔι διοργάνωσε και φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη στις 24 και 25 Ιουνίου 

2019 σεμινάριο με θέμα: «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ισότητας των φύλλων». 

Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν 50 δικαστές  και εισαγγελείς από 

διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων 19 δικαστικοί λειτουργοί από την 

Ελλάδα. 
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          Γ. Σε συνεργασία με την ERA (Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου) η 

ΕΣΔι διοργάνωσε και φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη στις 11-13 Νοεμβρίου 

2019 σεμινάριο με θέμα: «Δίκαιο του Περιβάλλοντος (οδηγία περί 

βιομηχανικών ρύπων)». Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν 40 δικαστές  

και εισαγγελείς από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων 19 δικαστικοί 

λειτουργοί από την Ελλάδα. 

 

 

          Γ. Σε συνεργασία με τον οργανισμό European Judicial Training 

Network (EJTN) η ΕΣΔι διοργάνωσε και φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη, 

στις 13 και 14 Ιουνίου 2019,  σεμινάριο με θέμα: «Η προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε και  ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας 

(The Protection of the Financial Interests of the Union and the 

EPPO)». Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν 31 δικαστές και εισαγγελείς 

από διάφορες χώρες της Ε.Ε. , μεταξύ των οποίων 4 εισαγγελείς  από την 

Ελλάδα.  

 

          Δ. Σε συνεργασία με τον οργανισμό European Judicial Training 

Network (EJTN) η ΕΣΔι διοργάνωσε και φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη, 

στις 10 και 11 Ιουλίου 2019,  σεμινάριο με θέμα: «Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Δικονομία  (European civil procedure)». Στο εν λόγω σεμινάριο 

συμμετείχαν 50 δικαστές από διάφορες χώρες της Ε.Ε. , μεταξύ των 

οποίων 5 δικαστές από την Ελλάδα. 

        Ε. Σε συνεργασία με τον οργανισμό European Judicial Training 

Network (EJTN) η ΕΣΔι διοργάνωσε και φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη, 

στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2019,  σεμινάριο με θέμα: « Service of 

Documents & Taking of Evidence Abroad EU Regulation». Στο εν 

λόγω σεμινάριο συμμετείχαν 50 δικαστές από διάφορες χώρες της Ε.Ε. , 

μεταξύ των οποίων 3 δικαστές από την Ελλάδα. 
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        ΣΤ. Σε συνεργασία με τον οργανισμό European Judicial Training 

Network (EJTN) η ΕΣΔι διοργάνωσε και φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη, 

στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου  2019,  σεμινάριο με θέμα: « EU 

Asylum Law». Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν 50 δικαστές από 

διάφορες χώρες της Ε.Ε. , μεταξύ των οποίων 3 δικαστές από την Ελλάδα. 

         Ζ. Στις 28 Μαΐου 2019 επισκέφθηκε την ΕΣΔι αντιπροσωπεία 

Λεττονών Δικαστών από το τμήμα Επιμόρφωσης Δικαστών του 

Υπουργείου Δκαιοσύνης. Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων πάνω 

σε θέμα δικαιοσύνης, δικαιϊκών συστημάτων, εκπαίδευσης δικαστικών 

λειτουργών και παρουσιάστηκε η οργάνωση και λειτουργία της Σχολής. 

         Η. Σε συνεργασία με τον οργανισμό European Judicial Training 

Network (EJTN) η ΕΣΔι διοργάνωσε και φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη, 

τον Semi Final C του THEMIS Competition,, στις εγκαταστάσεις της 

Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από τις 7 έως τις 9.5.2019 και 

στην κατηγορία «European Family Law», στον οποίο συμμετείχαν 7 

ομάδες ευρωπαίων σπουδαστών με τους διδάσκοντες τους και Πρόεδρος 

της Επιτροπής ήταν Πρόεδρος Πρωτοδικών-Διδάσκων της ΕΣΔι. 

 

                 VII. Εκπαιδευτικές δράσεις σπουδαστών και διδασκόντων 

          Α. Η ΕΣΔι  έλαβε μέρος  για πέμπτη συνεχή χρονιά στο THEMIS 

Competition, με την παρουσία της σε δύο ημιτελικούς , που διοργανώνει 

κάθε χρόνο το European Judicial Training Network ,  και στο οποίο 

παίρνουν μέρος σπουδαστές από όλες τις Σχολές Δικαστών της Ε.Ε. 

Στον Semi Final Α, που διενεργήθηκε στη Βουδαπέστη από τις 23 έως τις 

26.4.2019 και στην κατηγορία “EU and European Criminal Procedure”, 

διαγωνίστηκαν οι Σπυρίδων Κοθράς, Πηνελόπη-Δανάη 

Χριστοδουλοπούλου και Ιωάννης Κατσάνος σπουδαστές της 24ης 
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εκπαιδευτικής σειράς της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων, με την 

καθοδήγηση και τη συνδρομή του Λάμπρου Τσόγκα, Αντεισαγγελέα 

Εφετών-Διδάσκοντα της ΕΣΔι. 

Στον Semi Final C, που διενεργήθηκε στο Scandicci και στις 

εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από τις 11 

έως τις 14.6.2019 και στην κατηγορία «European Civil Procedure», 

διαγωνίστηκαν οι Ιωάννης Εγγλέζος, Χαρίλαος-Ιωάννης Χατζηδημητρίου 

και Ευαγγελία-Ευτυχία Σταματέλου,  σπουδαστές της 24ης εκπαιδευτικής 

σειράς, της κατεύθυνσης Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, με την 

καθοδήγηση του Σπυρίδωνα Τσαντίνη, Αναπληρωτή  Καθηγητή της 

Νομικής Σχολής του ΔΠΘ-Διδάσκοντα της ΕΣΔι. 

Οι διαγωνισμοί διεξήχθησαν στην αγγλική γλώσσα και περιλάμβαναν την 

σύνταξη γραπτής εργασίας σε θέμα που επιλέχθηκε από τη συμμετέχουσα  

ομάδα, την προφορική παρουσίαση της εργασίας και την υποστήριξή της 

στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε. 

          Β.  Η ΕΣΔι συμμετείχε στο πρόγραμμα AIAKOS Exchanges που 

διοργάνωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά ο οργανισμός European Judicial 

Training Network (EJTN). Στόχος του προγράμματος είναι να φέρνει σε 

επαφή τόσο τους μελλοντικούς δικαστές και εισαγγελείς κρατών μελών 

της Ε.Ε. όσο και τους διδάσκοντες σε Σχολές Δικαστικών Λειτουργών των 

κρατών αυτών, προκειμένου να αναδειχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση του 

δικαστικού λειτουργήματος και να προωθηθεί η αμοιβαία κατανόηση των 

διαφορετικών δικαστικών συστημάτων.  

    α. Η διάρκεια του προγράμματος για σπουδαστές ήταν δύο (2) 

εβδομάδες, και αφορούσε επίσκεψη σπουδαστών της ΕΣΔι σε Σχολές 

Δικαστικών Λειτουργών άλλων χωρών της Ε.Ε., όπου παρακολούθησαν 

μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών αυτών. Αντίστοιχα και 
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η ΕΣΔι υποδέχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδαστές από Σχολές 

Δικαστικών Λειτουργών άλλων χωρών της Ε.Ε., οι οποίοι παρακολούθησαν 

μέρος του δικού της εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Ειδικότερα η ΕΣΔι: 

- έστειλε την εβδομάδα από  20 έως 24.5.2019, 20 σπουδαστές της 25ης 

εκπαιδευτικής σειράς και των τριών κατευθύνσεων σε Σχολές Δικαστικών 

Λειτουργών της ΕΕ και συγκεκριμένα  7 στην Πολωνία, 9 στην Ιταλία,  3 στη 

Σλοβενία, και 1 στη Λιθουανία. 

-φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη την εβδομάδα από 20 έως 24.5.2019 17 

σπουδαστές προερχόμενους από Σχολές Δικαστικών Λειτουργών της ΕΕ και 

συγκεκριμένα 10 από την Ιταλία, 3 από τη Γερμανία, 2 από την Ολλανδία, 1 

από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη  και 1 από την Αλβανία . 

 -   έστειλε την εβδομάδα από  18 έως 22.11.2019, 20 σπουδαστές της 25ης 

εκπαιδευτικής σειράς και των τριών κατευθύνσεων σε Σχολές Δικαστικών 

Λειτουργών της ΕΕ και συγκεκριμένα  2 στο Βέλγιο, 7 στη Γαλλία, 1 στη 

Γερμανία, 1 στην Ιταλία και 1 στην Πολωνία. 

  - φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη την εβδομάδα από 18 έως 22.11.2019, 20 

σπουδαστές προερχόμενους από Σχολές Δικαστικών Λειτουργών της ΕΕ και 

συγκεκριμένα 5 από την Γαλλία, 2 από τη Γερμανία, 1 από την Πορτογαλία, 

1 από τη Ρουμανία , 2 από την Ιταλία και 1 από τη Βουλγαρία. 

 

    β. Η διάρκεια του προγράμματος για διδάσκοντες ήταν δύο (2) 

εβδομάδες, από τις οποίες η μία εβδομάδα αφορούσε επίσκεψη έντεκα (11) 

ελλήνων δικαστών από όλους τους κλάδους της Δικαιοσύνης (διδασκόντων 

στην ΕΣΔι ή και υπευθύνων για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών) σε 

Σχολές Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστήρια άλλων χωρών της Ε.Ε., 

όπου παρακολούθησαν μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών 

αυτών ή αναλόγως δίκες στα Δικαστήρια. Αντίστοιχα και η ΕΣΔι υποδέχθηκε 

κατά τη δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος δεκαπέντε (15)  δικαστές, 
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εκπαιδευτές σε Σχολές Δικαστικών Λειτουργών χωρών της Ε.Ε., οι οποίοι 

παρακολούθησαν μέρος του εκπαιδευτικού της προγράμματος.   

Ειδικότερα η ΕΣΔι: 

- έστειλε  1 Σύμβουλο του ΣτΕ στη Γαλλία, 1 Σύμβουλο του ΣτΕ στην 

Κύπρο, 1 Σύμβουλο του ΣτΕ στην ERA (Trier) , 1 Πρόεδρο Εφετών και 2 

Εφέτες στην Πολωνία, 1 Πάρεδρο του ΣτΕ και 1 Εφέτη Δ.Δ. στην Ισπανία, 

1 Εφέτη Δ.Δ. στη Γαλλία, 1 Εφέτη Δ.Δ. στη Βουλγαρία, 1 Πρόεδρο 

Πρωτοδικών στη Γερμανία. 

- φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη δικαστές προερχόμενους από την 

Πορτογαλία (6), Πολωνία (1), Γαλλία (1), Ισπανία (2), Τσεχία (1) 

Λεττονία (1), Κροατία (1), Αλβανία (1) και Ολλανδία (1). Οι ξένοι 

δικαστές συζήτησαν σε στρογγυλό τραπέζι με τη σύμβουλο επιμόρφωσης 

της ΕΣΔι για θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθηγήτρια του ΑΠΘ και 

διδάσκουσα στη Σχολή Ευγενία Σαχπεκίδου, καθώς και με έλληνες 

δικαστές, διδάσκοντες στη Σχολή και με εκπροσώπους των σπουδαστών 

(γλώσσα εργασίας η αγγλική), θέματα οργάνωσης και διοίκησης σχολών 

εκπαίδευσης δικαστικών λειτουργών, δικαιϊκά συστήματα, ζητήματα 

αξιολόγησης σπουδαστών και βέλτιστων πρακτικών εκπαίδευσης κλπ 

Επίσης παρακολούθησαν τα μαθήματα Ηλεκτρονικό Εμπόριο  και 

Ηλεκτρονικό Έγκλημα, τα οποία διεξήχθησαν στα αγγλικά, 

επισκέφθηκαν τα Δικαστήρια, όπου παρακολούθησαν την ακροαματική 

διαδικασία και ενημερώθηκαν για τη διεξαγόμενη εκεί πρακτική άσκηση 

των σπουδαστών, την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (Υπ/νση 

Εγκληματολογικών Ερευνών),  και τέλος επισκέφθηκαν το Μουσείο και 

τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και τη Σχολή Αριστοτέλους (Τάφοι 

της Κρίσεως) στον Κοπανό Ημαθίας και το Γενικό Κατάστημα Κράτησης 

Διαβατών. 

Για πρώτη φορά η ΕΣΔι διεκδίκησε θέσεις στο πρόγραμμα μακροχρόνιων 

επισκέψεων στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 
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΄Ενας Πρωτοδίκης-ανακριτής συμμετείχε στο τρίμηνο πρόγραμμα 

ανταλλαγής της Eurojust στην έδρα της στη Χάγη και ένας Πρωτοδίκης 

βρίσκεται σε πρόγραμμα ανταλλαγής δέκα μηνών στο Δικαστήριο της Ε.Ε. 

στο Λουξεμβούργο. 

 

 
 
 
 
 

VIII. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 
 
                    H ΕΣΔι προγραμματίζει: 

               Α. Σε συνεργασία με τον οργανισμό EJTN  

1) τη διοργάνωση από 5 έως 8.5.2020  του διαγωνισμού THEMIS 

Competition (Β΄ημιτελικός) με θέμα «European Criminal Law»  

2) τη διοργάνωση από 12 έως 13.5.2020 ενός εκπαιδευτικό προγράμματος 

με τίτλο «Οικονομικό ΄Εγκλημα-Προστασία των Οικονομικών 

Συμφερόντων της Ε.Ε »  

3) τη διοργάνωση από 22 έως 23.7.2020 ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού 

προγράμματος, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία (Ρώμη Ι-ΙΙ)». 

4) τη διοργάνωση από 1 έως 2 Δεκεμβρίου 2020 ενός ευρωπαϊκού 

εκπαιδευτικού προγράμματος, με τίτλο «Μέθοδοι Διδασκαλίας – 

Leadership».  

5) τη διοργάνωση από 22 έως 23 Οκτωβρίου της συνάντησης εργασίας της 

ομάδας του EJTN Programmes 

6) τη διοργάνωση από 9 έως 10 Δεκεμβρίου 2020 ενός ευρωπαϊκού 

εκπαιδευτικού προγράμματος, με τίτλο «Διοικητική Διαδικασία» . 

 

          B. Η ΕΣΔι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του 

προγράμματος HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης να διοργανώσει στις 
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εγκαταστάσεις της σεμινάριο με  θέμα «΄Ασυλο-ασυνόδευτα παιδιά» τον 

Οκτώβριο του 2020 παρέχοντας με τον  τρόπο αυτό τη δυνατότητα 

επιμόρφωσης σε περισσότερους εθνικούς δικαστικούς λειτουργούς. 

      

         Γ. Η ΕΣΔι θα συνεχίσει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες της 

με αντίστοιχους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για τη δικαιοσύνη, είτε 

στέλνοντας Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς σε επιμορφωτικές 

συναντήσεις στην αλλοδαπή είτε οργανώνοντας επιμορφωτικές 

εκδηλώσεις στην έδρα της, στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή δικαστών 

και εισαγγελέων από άλλα κράτη. Ειδικότερα θα ληφθεί μέριμνα για την 

πραγματοποίηση, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικών επισκέψεων των 

σπουδαστών της ΕΣΔι στη Γαλλία, στο πλαίσιο ανταλλαγών με τις 

αντίστοιχες γαλλικές σχολές που εκπαιδεύουν τους εκεί πολιτικούς και 

διοικητικούς δικαστές. Εξ άλλου η ΕΣΔι συμμετέχει σε τρεις (3) επιτροπές 

(programmes, exchange programmes, training methods) και στις 

αντίστοιχες υποεπιτροπές του European Judicial Training Network 

(EJTN), προωθώντας θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο της, τον 

έλληνα δικαστικό λειτουργό, την ελληνική δικαιοσύνη και γενικότερα τον 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας.   

Δ. Ακόμη η ΕΣΔι, στο πλαίσιο του προγράμματος Justice της 

European Commission, συμμετέχει ως εταίρος (partner) σε συνεργασία με 

την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στο 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο Restorative Justice (στο οποίο 

συμμετέχουν πέντε ευρωπαϊκές σχολές δικαστών σε συνεργασία με τις 

αντίστοιχες Νομικές Σχολές). Από το 2020 έως το 2020 θα 

πραγματοποιηθούν συναντήσεις ομάδων εργασίας, σύσταση ερευνητικών 

ομάδων, εκπαίδευση εκπαιδευτών, συγγραφή εγχειριδίων, δημοσιεύσεις 

στο διαδίκτυο, εθνικό και πανευρωπαϊκό σεμινάριο. Για τη συμμετοχή της 

η ΕΣΔι  θα λάβει απευθείας επιχορήγηση από την Επιτροπή. 
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          Ε. Η ΕΣΔι θα προωθήσει τις σχέσεις της και με εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης του εσωτερικού, όπως, άλλωστε, 

προβλέπει ο ν. 3689/2008 και ειδικότερα με τις Νομικές Σχολές της χώρας 

και με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν ως αντικείμενο την 

εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης. Συνεργάζεται με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 

Δικαίου (΄Ιδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου) στο πρόγραμμα 

Braking the Barriers. Συμμετέχουν επίσης η Αυστριακή και η Ισπανική 

Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Από το 2020 έως το 2021 θα 

πραγματοποιηθούν συναντήσεις ομάδων εργασίας, σύσταση ερευνητικών 

ομάδων, εκπαίδευση εκπαιδευτών, συγγραφή εγχειριδίων, δημοσιεύσεις 

στο διαδίκτυο, εθνικό και πανευρωπαϊκό σεμινάριο.  

 

          ΣΤ. Κατά το τρέχον έτος 2019 πραγματοποιείται ήδη η πρακτική 

άσκηση των σπουδαστών της 25ης εκπαιδευτικής σειράς όλων των 

κατευθύνσεων Δικαιοσύνης, ενώ άρχισε η φοίτηση και των σπουδαστών 

της 26ης εκπαιδευτικής σειράς, με εγγεγραμμένους σπουδαστές 120, όπως 

ο αριθμός τους ορίστηκε στη σχετική προκήρυξη εισαγωγής τους στη 

Σχολή, δηλαδή 60 σπουδαστές για την κατεύθυνση της Πολιτικής – 

Ποινικής Δικαιοσύνης, 17 για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων και 43 

για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.  

 

          Ζ. Στο πλαίσιο υλοποίησης της προεισαγωγικής εκπαίδευσης και με 

βασικό γνώμονα τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας η Σχολή 

εφαρμόζει από την έναρξη κατάρτισης της 26ης εκπαιδευτικής σειράς την 

αναγνωρισμένη διεθνώς εκπαιδευτική πλατφόρμα e-learning Moodle. 
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         Η. Στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, η ΕΣΔι 

θα υλοποιήσει για τους υπηρετούντες ήδη δικαστικούς λειτουργούς το 

πρόγραμμα επιμόρφωσης που πρότεινε το Συμβούλιο Σπουδών της και 

ενέκρινε το Διοικητικό της Συμβούλιο στην από 16.12.2019 συνεδρίασή 

του. Τα προβλεπόμενα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι:  

1) Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Οι νέοι 

Ειρηνοδίκες» (κατεύθυνση Πολιτικής – Ποινικής δικαιοσύνης). 

          2) Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Ένδικα μέσα κατά 

τον ΚΠολΔ(ανακοπή ερημοδικίας, έφεση, αναίρεση κατά αποφάσεων 

πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων δικαστηρίων και ειδικότερα οι 

λόγοι αναίρεσης, αναψηλάφιση)» (κατεύθυνση Πολιτικής – Ποινικής 

Δικαιοσύνης). 

          3) Ημερήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Αόριστες νομικές 

έννοιες στο ιδιωτικό δίκαιο (καλή πίστη, χρηστά ήθη, σπουδαίος λόγος 

καταγγελίας διαρκών συμβάσεων)- Αρχή αναλογικότητας» 

(κατεύθυνσης Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης). 

 4) Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Ο νέος Ποινικός 

Κώδικας μετά και τις νέες τροποποιήσεις» (κοινό των κατευθύνσεων 

της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων). 

 5) Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Ο νέος Κώδικας 

Ποινικής Δικονομίας» (κοινό των κατευθύνσεων  Πολιτικής – Ποινικής 

Δικαιοσύνης  και Εισαγγελέων). 

 6) Διήμερο  επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Η εκτέλεση στην 

ποινική δίκη – Ακυρότητες στην ποινική δίκη» (κατεύθυνση 

Εισαγγελέων). 

 7) Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Η νομολογία των 

Ευρωπαϊκων Δικαστηρίων και η επιρροή τους στη Διοικητική, 

Πολιτική και Ποινική δίκη» (κοινό όλων των κατευθύνσεων). 
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 8) Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Φοροαποφυγή - 

Φοροδιαφυγή» (κοινό όλων των κατευθύνσεων) 

 9) Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Ι.Πιλοτική Δίκη 

ενώπιον του ΣτΕ – Προδικαστικά ερωτήματα ενώπιον των 

Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων ΙΙ. Προβλήματα από τη συμμόρφωση της 

Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις» (κατεύθυνση Διοικητικής 

Δικαιοσύνης). 

 10) Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Ι.Περιβάλλον και 

Ανάπτυξη ΙΙ.Αόριστες νομικές έννοιες στο Δημόσιο Δίκαιο» 

(κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης). 

            Επίσης, στο πλαίσιο των σκοπών της, αλλά και της ευρύτερης 

αποστολής της στην ελληνική κοινωνία, που δικαιολογεί δραστηριότητες 

γενικότερου εκπαιδευτικού φάσματος, η Σχολή  θα διοργανώσει 

απογευματινή εκδήλωση με τίτλο: «Παγκοσμιοποίηση και εθνική 

ταυτότητα» (κοινό όλων των κατευθύνσεων).  

 

                              

 
                                 ΙX. ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
 
          Η ΕΣΔι ολοκλήρωσε με επιτυχία και κατά το έτος 2019 το 

εκπαιδευτικό της έργο ως προς όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.  

           Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η συνέχιση της λειτουργίας της ΕΣΔι 

συνδέεται αρρήκτως με την ένταξη όλων των δράσεων της  Σχολής στο 

νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», με 

τίτλο «Δράσεις Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ανάπτυξη του 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα και την Υποστήριξη 

Μεταρρυθμίσεων» και  με την  ομαλή χρηματοδότησή της από αυτό, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της και του 
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έργου που επιτελεί τόσο στην προ-εισαγωγική εκπαίδευση όσο και στη 

συνεχιζόμενη κατάρτιση. 

                                                            Θεσσαλονίκη 24 Ιουνίου 2020 

                                                    Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΣΔι  
α.α 

 

                                    Η Διευθύντρια Κατάρτισης & Επιμόρφωσης 
         της Διοικητικής Δικαιοσύνης 
 
     Αικατερίνη Περιστεροπούλου 
     Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. 

 
 
Εγκριθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 
κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 86 της  24ης  Ιουνίου  2020. 
 


