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Προς τους κ. Προϊσταμένους 
των Πρωτοδικείων της Επικράτειας 
 
 

Σας γνωρίζουμε ότι η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών θα πραγματοποιήσει 
επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης, 
στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2018, με γενικό θέμα: «Ζητήματα προσωρινής 
διαταγής». 

 
Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. 
 
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την εν λόγω συμπληρωματική 

πρόσκληση στα Ειρηνοδικεία της περιφέρειας του Πρωτοδικείου σας και να 
μας γνωρίσετε εγγράφως μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2018 τα κατωτέρω: 

 
1) Ποιοι από τους Δικαστικούς Λειτουργούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον 

επιλέχθηκαν από το Δικαστήριό σας, προκειμένου να παρακολουθήσουν το 
σεμινάριο αυτό, αποστέλλοντάς μας ταυτόχρονα την συμπληρωμένη από τους 
επιλεγέντες αίτηση εγγραφής που επισυνάπτεται στο έγγραφό μας και 

 
2) Εάν το αρμόδιο όργανο του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με το άρθρο 3 

(παρ. 3 εδάφιο τελευταίο) του π. δ/τος 308/1996 για την επιμόρφωση των 
Δικαστικών Λειτουργών, συμφωνεί για τη συμμετοχή τους. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Παρατηρήσεις: 
1) Σε περίπτωση που ανακύψει κώλυμα δικαστικού λειτουργού που έχει δηλώσει 

συμμετοχή, παρακαλείται να το δηλώσει εγκαίρως. 
2) Το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό για τους δικαστικούς λειτουργούς που θα 

δηλώσουν να το παρακολουθήσουν. 
3) Στους δικαστικούς λειτουργούς που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα 

επιμόρφωσης θα χορηγηθεί από την ΕΣΔι σχετική βεβαίωση. 
4) Εγκρίνεται η μετακίνηση με οποιοδήποτε δημόσιο μεταφορικό μέσο όλων των 

δικαστικών λειτουργών και των επιμορφωτών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης, καθώς και η διανυκτέρευση, για όσους συμμετέχοντες δικαιούνται 
διανυκτέρευσης, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2018 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

5) Η ΕΣΔι θα καλύψει σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις μετακινήσεις 
δικαστικών λειτουργών διατάξεις, τα έξοδα της μετακίνησης (αεροπορικά 
εισιτήρια, ΚΤΕΛ και ΟΣΕ κλπ.) από την έδρα του Δικαστηρίου ή από τον τόπο 
κατοικίας, εφόσον αυτός βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού, προς 
την ΕΣΔι (Θεσσαλονίκη) και αντίστροφα, καθώς και τα έξοδα διανυκτέρευσης 
όλων των συμμετεχόντων (επιμορφωτών και επιμορφουμένων) που 
δικαιούνται διανυκτέρευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρ. 10, 
υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/14-08-2015 (ΦΕΚ Α’ 94), για τα οποία αναγνωρίζεται 
δαπάνη μέχρι του ποσού των 72 ή 96 Ευρώ ημερησίως, ανάλογα με την 
κατηγορία στην οποία υπάγεται ο εκάστοτε δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του του ν. 4336/14-08-2015, υποπαρ. Δ.9, άρ. 5, παρ. 1 (ΦΕΚ Α’ 
94). Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω έξοδα θα τα προκαταβάλουν οι 
επιμορφούμενοι και θα καταβληθούν σε αυτούς από την ΕΣΔι μετά την 
ολοκλήρωση του σεμιναρίου και την προσκόμιση των σχετικών 
δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν 
καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση, όπως ίσχυε, αλλά το αντίτιμο του 
εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. 
(βλ. Ν. 4336/2015, άρθρο 7 παρ. 3 & 4). 

Σημειώνεται ότι η έκδοση των εισιτηρίων και η κράτηση του ξενοδοχείου θα 
γίνεται με επιμέλεια των συμμετεχόντων. Επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό 
σημείωμα. 

Θα ακολουθήσει έγγραφό μας, όπου θα αναφέρονται οι λεπτομέρειες διεξαγωγής 
του σεμιναρίου. 

 
Ο Γενικός Διευθυντής 
   Δημήτριος Κράνης 

      Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου 
 

 
 


