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Έκθεση Πεπραγμένων



1. Στη Μάλτα πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Οκτωβρίου 2016 η πρώτη 
συνάντηση των αντιπροσώπων των εθνικών φορέων εκπαίδευσης 
δικαστών (στο εξής NJTB) υπό την αιγίδα της EASO. Ο υπογράφων 
συμμετείχε εκπροσωπώντας την Εθνική Σχολή Δικαστών. Συμμετείχαν 
συνολικά εκπρόσωποι NJTB από 14 κράτη-μέλη, καθώς και εκπρόσωπος 
του EJTN. 

2. Της συνάντησης προηγήθηκε η αποστολή αναλυτικού 
ερωτηματολογίου από την EASO που είχε τριπλό σκοπό: να λάβει 
πληροφορίες ως προς το είδος, τον τύπο και τη συχνότητα της 
κατάρτισης των δικαστών σε κάθε χώρα, να διερευνήσει τις 
δυνατότητες συνεργασίας με την EASO για τη διενέργεια εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων στο ζήτημα του προσφυγικού δικαίου και να εκτιμήσει τις 
ανάγκες εκπαίδευσης που έχει κάθε χώρα από την άποψη του αριθμού 
δικαστών που ασχολούνται με το αντικείμενο κλπ. Το ερωτηματολόγιο 
συμπληρώθηκε αρμοδίως από τη Σχολή και ο υπογράφων συζήτησε εν 
συνεχεία τις απαντήσεις με την κ. Ε.Παπαδοπούλου, υπάλληλο της 
Σχολής. 

3. Ο σκοπός της σύγκλησης της συνάντησης εργασίας, όπως μας 
εξηγήθηκε από τον υπεύθυνο της EASO Killian O’Brien, ήταν η 
χαρτογράφηση του τομέα της εκπαίδευσης δικαστών στα κράτη-μέλη, 
ώστε να διερευνηθεί το περιθώριο που έχει η EASO για να συνδράμει 
τις NJTB στον τομέα ειδικά της εκπαίδευσης πάνω σε ζητήματα ασύλου. 
Στην ουσία, επρόκειτο για μία προκαταρκτική συνάντηση προκειμένου 
να προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες συνεργασιών. 

4. Την πρώτη ημέρα (Πέμπτη 27 Οκτωβρίου) αρχικώς μας 
παρουσιάστηκαν αναλυτικά ο σκοπός και το πεδίο δραστηριοτήτων της 
EASO. Βάσει του κανονισμού λειτουργίας της, όπως έχει εγκριθεί από τα 
θεσμικά όργανα της Ε.Ε., αποστολή της ΕASO, μεταξύ άλλων, είναι και η 
υποστήριξη των κρατών μελών σε ζητήματα επιμόρφωσης των 
δικαστικών λειτουργών στο προσφυγικό δίκαιο. Εν συνεχεία, έγινε μια 
ενημέρωση πάνω στα εκπαιδευτικά εργαλεία που έχει αναπτύξει η 
EASO και συγκεκριμένα αφενός τα εγχειρίδια της σειράς Professional 
Development Series (judicial analyses and their implementation), 



αφετέρου το Judicial Training Guidance Note. Τα εγχειρίδια αυτά είναι 
διαθέσιμα ηλεκτρονικά στο site του οργανισμού.  

5. Τη δεύτερη ημέρα (Παρασκευή 28 Οκτωβρίου) η συνάντηση ξεκίνησε 
με μια συζήτηση πάνω στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, όπως 
συμπληρώθηκε από 21 από τα κράτη μέλη. Ακολούθησε ανοιχτή 
συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες συνεργασίας EASO-NJTB, καθώς 
και για τον ρόλο του EJTN στη συνεργασία αυτή. Περαιτέρω, 
συζητήθηκαν οι τομείς πιθανής μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ EASO 
και EJTN. Ειδικότερα, τέθηκαν θέματα, όπως τα αντικείμενα πάνω στα 
οποία μπορούν να οργανωθούν σεμινάρια δικαστών, οι πιθανές 
ανάγκες εθνικών προσαρμογών, η δυνατότητα αποστολής αναφορών 
για σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο με υλικό της 
EASO και ο ρόλος των NJTB στη δημιουργία δεξαμενής εκπαιδευτών. 

6. Συμπερασματικά, σημαντικά είναι τα ακόλουθα σημεία: 

Α) Η συνάντηση είχε προκαταρκτικό χαρακτήρα και ήταν μάλλον μια 
πρώτη προσπάθεια της EASO να διευρύνει το δίκτυο επαφών της στα 
κράτη μέλη, πέρα από τους εθνικούς συνδέσμους που ήδη έχει 
(συνήθως πρόκειται για άτομα προερχόμενα από τα ανώτατα 
δικαστήρια ή τα εξειδικευμένα δικαστήρια ασύλου ή τις ενώσεις 
δικαστών).  

Β) Διατυπώθηκαν σοβαρές ενστάσεις τόσο από τον εκπρόσωπο της 
EJTN όσο και από εκπροσώπους εθνικών σχολών επιμόρφωσης 
δικαστών όσον αφορά τη δυνατότητα ενός οργάνου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να εμπλακεί στην εκπαίδευση των δικαστών από την 
άποψη αφενός της δικαστικής ανεξαρτησίας, αφετέρου του κινδύνου 
αλληλεπικαλύψεων με τις λοιπές εθνικές και διεθνείς δομές 
επιμόρφωσης. Η EASO διαβεβαίωσε ότι ο ρόλος της είναι αποκλειστικά 
και μόνο υποστηρικτικός και συνεπώς δεν ενδιαφέρεται να 
υποκαταστήσει ή να επικαλύψει τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα, 
καθώς και ότι το σύνολο του υλικού της αποφασίζεται, προετοιμάζεται 
και ελέγχεται αποκλειστικά από δικαστές διαφόρων κρατών μελών. 

Γ) Η EASO διευκρίνισε ότι λόγω περιορισμών προϋπολογισμού δεν 
μπορεί να οργανώσει σεμινάρια για το σύνολο των δικαστών που 



εμπλέκονται με υποθέσεις ασύλου (ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, 
όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένο δικαστήριο υποθέσεων ασύλου). Αυτό 
που, αντιθέτως, κάνει είναι να οργανώνει εκπαιδεύσεις εκπαιδευτών 
και να προσφέρει το υλικό της (το οποίο αποτελεί υψηλού επιπέδου 
δικαστική ανάλυση συγκεκριμένων ζητημάτων) και τη μεθοδολογία της 
για την οργάνωση εκπαιδεύσεων. Ήδη έχουν εκπαιδευτεί δεκάδες 
δικαστές (κάποιοι και από την Ελλάδα) ως εκπαιδευτές πάνω σε 
ζητήματα ασύλου. 

Δ) Διατυπώθηκε από αρκετούς εκπροσώπους NJTB (ιδίως Ιταλίας, 
Τσεχίας και Ισπανίας) η ένσταση ότι ο τρόπος επιλογής των 
εκπαιδευόμενων από την EASO είναι αδιαφανής και παρακάμπτει τους 
επίσημους εθνικούς φορείς. Δηλώθηκε κατηγορηματικά ότι προτιμάται 
η επιλογή να γίνεται με το σύστημα της EJTN, δηλαδή μέσα από τις 
εθνικές σχολές δικαστών ή τα αντίστοιχα σώματα. Ο εκπρόσωπος της 
EASO δεσμεύτηκε να συζητήσει το ζήτημα με τον οργανισμό.  

Ε) Συζητήθηκαν επιμέρους ζητήματα που αφορούσαν τη δομή των 
σεμιναρίων (workshops ή διαλέξεις, e-learning κλπ), τη δυνατότητα ή μη 
συμμετοχής ως ακροατών ή εκπαιδευτών και προσώπων που δεν έχουν 
δικαστική ιδιότητα, τη διάρθρωση του υλικού της εκπαίδευσης (case 
studies με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, χρήση υποθετικών ή 
πραγματικών ονομάτων και σεναρίων κλπ) και την ανάγκη 
προσαρμογής στις απαιτήσεις κάθε χώρας. Κατέστη σαφές ότι η EASO 
δεν επιδιώκει να επιβάλλει μεθόδους και αντιλήψεις, αλλά να 
συνδράμει τα κράτη μέλη στο να πραγματοποιήσουν το είδος 
κατάρτισης που επιθυμούν. 

Στ) Ειδικά για την Ελλάδα: διευκρινίστηκε ότι είναι ανοιχτοί σε 
προτάσεις για συνεργασία στη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης. 
Η δική τους συνεισφορά μπορεί να αφορά τεχνική υποστήριξη, να 
προτείνουν εκπαιδευτές ή ίσως και να καλύψουν το κόστος αλλοδαπών 
εκπαιδευτών, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών τους. Δεν 
αποκλείεται, βέβαια, ανάλογα με τις συνθήκες και τα διαθέσιμα 
κονδύλια για την Ελλάδα να μπορούν να καλύψουν περισσότερες 
δαπάνες. Διευκρινίστηκε ότι κάθε αίτημα για συνεργασία μπορεί να 
έχει την μορφή ενός άτυπου email εκ μέρους της Σχολής (δεν υπάρχει 



δηλαδή κάποια τυπική φόρμα υποβολής πρότασης), όπου θα 
αναφέρονται όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για την 
πρόταση επιμόρφωσης. Περαιτέρω, μπορεί να ζητηθεί από τη Σχολή να 
συμβάλει στο να βρεθεί Έλληνας δικαστής, ειδικός σε ζητήματα 
ασύλου, που να είναι πρόθυμος και διαθέσιμος να συνεργαστεί με την 
EASO στη σύνταξη ή τη διόρθωση και επιμέλεια κάποιων από τα 
εγχειρίδια που κατά διαστήματα εκδίδουν. 


