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1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
Το European Judicial Training Network (EJTN) διοργάνωσε στη Βιέννη, 
από 9-11 Νοεμβρίου, τριήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης αναφορικά με 
την εκμάθηση της αγγλικής και γαλλικής νομικής ορολογίας του 
Οικογενειακού Δικαίου στο πεδίο του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε, για την επιμόρφωση στην αγγλική νομική 
ορολογία, κατόπιν δε προηγούμενης εγκρίσεως από την Εθνική Σχολή 
Δικαστικών Λειτουργών, από την υπογράφουσα την παρούσα δικαστική 
λειτουργό Ελευθερία Κώνστα Πρόεδρο Πρωτοδικών Τρικάλων. 
Το σεμινάριο έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις των Ποινικών Δικαστηρίων 
της πόλης της Βιέννης. Οι συμμετέχοντες δικαστικοί λειτουργοί 
χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, δυο από τις οποίες με γλώσσα εργασίας την 
αγγλική και μία με γλώσσα εργασίας τη γαλλική. Η προαναφερόμενη 
δικαστική λειτουργός συμμετείχε στην ομάδα των αγγλικών, η οποία 
αποτελούνταν από 13 δικαστικούς λειτουργούς (όλων των δικαιοδοσιών) 
από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, από την 
Ισπανία, την Φιλανδία, την Τσεχία, την Εσθονία, την Πορτογαλία, την 
Ιταλία, την Αυστρία, την Γαλλία, την Ουγγαρία, την Σλοβενία, τη 
Βουλγαρία και την Κροατία. 
Η διάρκεια της επιμόρφωσης ήταν από τις 9:00 έως τις 17:00 
καθημερινά, τηρούνταν δε για τις παρουσίες ειδικό παρουσιολόγιο. Οι 
διδάσκοντες στην ομάδα των αγγλικών, όπου συμμετείχε η 
υπογράφουσα, ήταν ο ALES GALIC,   καθηγητής  της Πολιτικής Δικονομίας 
στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα (including international and 
European civil procedure),  για τη νομική θεματολογία και η καθηγήτρια 
αγγλικής δικαστικής επιμόρφωσης του Εθνικού Ινστιτούτου του 
Δικαστικού Σώματος της Ισπανίας, Eva Samaniego, για την αντίστοιχη 
αγγλική ορολογία. Οι ως άνω διδάσκοντες παρουσίαζαν τα θέματα με τη 
χρήση οπτικοακουστικού και γραπτού υλικού. 
Την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου (Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016), μετά τις 
εγγραφές και το καλωσόρισμα από την κ. Alice Herrera (Project Manager 
EJTN), οι ομάδες εργασίας κατευθύνθηκαν σε συγκεκριμένες αίθουσες. 



Ακολούθησε παρουσίαση των διδασκόντων και των συμμετεχόντων της 
δεύτερης ομάδας (ο κάθε εκπαιδευόμενος παρουσίαζε το διπλανό του 
στα αγγλικά), ενώ μοιράστηκε στους συμμετέχοντες το πρόγραμμα του 
σεμιναρίου, καθώς και βιβλίο εργασίας που περιείχε την οικεία 
νομοθεσία και ασκήσεις αγγλικής νομικής ορολογίας. Τα θέματα 
εργασίας αφορούσαν το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού IIα των 
Βρυξελλών (Κανονισμός 2201/2003 του Συμβουλίου), την Σύμβαση της 
Χάγης του 1980 για την διεθνή απαγωγή παιδιών,  τον Κανονισμό 4/2009 
και το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007. Κάθε ημέρα του σεμιναρίου, τα 
θέματα παρουσιάζονταν πρώτα από την ως άνω υπεύθυνη για την 
νομική ορολογία και κατόπιν πραγματοποιούνταν η νομική επιμόρφωση 
με συμμετοχή των εκπαιδευομένων για την παρουσίαση της αντίστοιχης 
εθνικής νομολογίας υπό την καθοδήγηση και διόρθωση της ανωτέρω 
καθηγήτριας. Την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου (Παρασκευή 11 
Νοεμβρίου 2016) οι εκπαιδευόμενοι καλούνταν εντός καθορισμένου 
χρόνου να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες ασκήσεις αγγλικής  νομικής 
ορολογίας ενώ στο τέλος κάθε εκπαιδευόμενος παρουσίασε προφορικά 
(εντός 15 λεπτών) μία υπόθεση εθνικού δικαίου που εφάρμοσε τους 
ανωτέρω κανόνες, με παράλληλη κριτική αναφορά των διαφορών 
μεταξύ του εφαρμοστέου εθνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Η 
υπογράφουσα παρουσίασε οκτώ αποφάσεις πρωτοβάθμιων και 
δευτεροβάθμιων ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με την Σύμβαση της 
Χάγης και την απαγωγή τέκνων από τον ένα γονέα.  
Η επαγγελματική κατάρτιση των διδασκόντων και η επιλογή της 
διδακτέας ύλης συνέβαλαν, στην εμβάθυνση τόσο της νομικής ορολογίας 
όσο  και στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών νομικών κειμένων 
ως προς το οικογενειακό δίκαιο. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
Διευθυντή Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστών που με τίμησε με την 
επιλογή του στο συγκεκριμένο σεμινάριο. 


