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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για επιμορφωτικό πρόγραμμα 
Δικαστικών Λειτουργών που διοργανώνει η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. 

Τίτλος Συνεδρίου: «Δημόσιες συμβάσεις. Κρατικές ενισχύσεις». 

Τόπος Διενέργειας: Θεσσαλονίκη. 

Ημερομηνία Διενέργειας: 15 και 16 Οκτωβρίου 2018. 

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 
καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές, στο πρόγραμμα με 
τίτλο «Δημόσιες συμβάσεις. Κρατικές ενισχύσεις», να υποβάλουν αίτηση μέχρι 
28/09/2018.  

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες 

1. Α. Δημόσιες Συμβάσεις 

Αα. Προσυμβατικό Στάδιο 

Προδικαστική Προσφυγή. Έκταση ελέγχου από την Α.Ε.Π. - Αιτιολόγηση και συνέπειες 
των αποφάσεών της. 
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Προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δέσμευση από τις αποφάσεις της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Όρια του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Αβ. Στάδιο εκτέλεσης σύμβασης 

Η εφαρμογή των γενικών αρχών του Αστικού Δικαίου στις δημόσιες συμβάσεις. 

Εφαρμογή των διατάξεων του αναγκαστικού δικαίου και η δυνατότητα ανατροπής 
τους. 

Η αυτοδίκαιη έγκριση των πράξεων της Υπηρεσίας. 

Η αυτοτέλεια των πράξεων της διαδικασίας. 

Ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 4412/2016 ως προς τη 
δικαιοδοσία των δικαστηρίων αναφορικά με τις συμβάσεις 

Β. Κρατικές Ενισχύσεις 

Ι. Η νομική/εννοιολογική οριοθέτηση της κρατικής ενίσχυσης και ο δικαιοδοτικός 
ρόλος του εθνικού δικαστή. 

ΙΙ. Ένδικη προστασία τρίτων μερών και ο δικαιοδοτικός ρόλος του εθνικού δικαστή. 

ΙΙΙ. Η ανάκτηση κρατικών και ενωσιακών ενισχύσεων και τα όρια της εφαρμογής του 
εθνικού δικαίου κατά την υλοποίησή της. 

IV. Ζητήματα δικαιοδοσίας κατά την εκδίκαση υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3689/2008, όπως έχουν 
αντικατασταθεί και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3910/2011, οι 
εισηγητές πρέπει να είναι:  

αα. Εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου του 
Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα 
Εφετών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εφέτη των Τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων.  

ββ. Μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη βαθμίδα του 
αναπληρωτή καθηγητή και άνω.  

γγ. Μέλη διοικητικών συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, 
δημόσιοι λειτουργοί, δικηγόροι με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία 
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και άλλοι ημεδαποί ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες. Σε αυτούς εντάσσονται για 
περιορισμένο αριθμό ωρών διδασκαλίας και επίτιμοι ανώτατοι δικαστικοί 
λειτουργοί, όπως και ομότιμοι καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, λόγω 
της γενικής επιστημονικής αναγνώρισής τους ή της εμπειρίας τους στο αντικείμενο.  

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ως εισηγητές 
πρέπει να αποστείλουν έως τις 28/09/2018 στο epimorfosi@esdi.gr σχετική αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία να συνοδεύεται από τίτλο και διάγραμμα της 
ειδικότερης θεματικής που προτίθενται να αναπτύξουν, καθώς και από συνοπτικό 
βιογραφικό. 

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την αρμόδια οργανωτική επιτροπή του 
επιμορφωτικού προγράμματος.  

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των ενδιαφερομένων στο 
μητρώο εισηγητών της  Ε.Σ.Δι., μέσω της ιστοσελίδας της, εφόσον δεν είναι ήδη 
εγγεγραμμένοι σ’ αυτό. 

 

Για την ΕΣΔι  
 
 

Για την οργανωτική επιτροπή  
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