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

Τίτλος Συνεδρίου: : «Διοικητική εκτέλεση – Ζητήματα Δικαίου αλλοδαπών» 
(Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης). 

Σημείωση 

Πρόκειται για δύο (2) ανεξάρτητες μεταξύ τους θεματικές, μία για κάθε ημέρα. 

Τόπος Διενέργειας: Θεσσαλονίκη. 

Ημερομηνία διενέργειας: 14 και 15 Νοεμβρίου 2019. 

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 
καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές, στο πρόγραμμα με 
τίτλο «Διοικητική εκτέλεση – Ζητήματα Δικαίου αλλοδαπών» (Κατεύθυνσης 
Διοικητικής Δικαιοσύνης), να υποβάλουν αίτηση μέχρι 11/10/2019, ημέρα 
Παρασκευή. 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες για: “ Διοικητική Εκτέλεση ” 

Α) ΑΝΑΚΟΠΗ (άρθρο 217 ΚΔιοικΔικ) 

α. Προσβαλλόμενες πράξεις (Ατομική ειδοποίηση (άρθρα 4 και 7 του ΝΔ 356/1974) 
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β) Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση (άρθρο 219 ΚΔιοικΔικ) 

γ) Εκπροσώπηση Δημοσίου 

δ) Συμμετοχή τρίτων στη δίκη της ανακοπής- Παρέμβαση 

ε) Ομοδικία -Συνάφεια 

Β) ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ -ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (άρθρα 5-6 του ΝΔ 356/1974) 

(Έναρξη οφειλής, αναστολή εκτέλεσης, οφειλή μετά την έκδοση δικαστικής 

απόφασης, αναδρομικότητα). 

Γ) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

α) κατάσχεση στα χέρια τρίτου 

β) Κατάσχεση σε πιστωτικά ιδρύματα (προστασία οφειλέτη) 

Δ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΏΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΙ ΑΕ 

α) Γέννηση ευθύνης 

β) Έναρξη εκτέλεσης 

γ) Δικαστική προστασία-λόγοι ανακοπής 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες για: " Ζητήματα Δικαίου Αλλοδαπών" 

 

1.Διεθνής προστασία των προσφύγων  

2.Η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου κατά το εθνικό και ενωσιακό 
δίκαιο  

3.Η οδηγία για την υποδοχή των αλλοδαπών και πρακτικά ζητήματα που 
ανακύπτουν  
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4.Λόγοι αποκλεισμού από την Διεθνή Προστασία 

5.Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας στο προσφυγικό δίκαιο  

6.Ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εξέταση των μεταγενεστέρων αιτημάτων 
ασύλου  

7.Η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων  

8.H  προστασία των ανιθαγενών   

9.Διοικητική κράτηση των αλλοδαπών ( αιτούντων διεθνή προστασία  και 
παρανόμως διαμενόντων )  

10.Η Ευρωπαϊκή  Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Μεσόγειο  

11.Πρακτικά θέματα από την έκδοση της Golden Visa   

12.Το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση . 

 

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 και του 
άρθρου 25 του ν. 4587/2018, 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. Επίτιμοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, όπως και ομότιμοι καθηγητές ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, λόγω της γενικής επιστημονικής αναγνώρισής τους ή της 
εμπειρίας τους στο αντικείμενο.  

γγ. Μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή και άνω.  

δδ. Μέλη διοικητικών συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, 
δημόσιοι λειτουργοί, δικηγόροι με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία 
και άλλοι ημεδαποί ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες.  

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ως εισηγητές 
πρέπει να αποστείλουν έως τις 11/10/2019, ημέρα Παρασκευή, 
στο epimorfosi@esdi.gr σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία: 
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1. να διευκρινίζει σε ποια από τις δύο (2) ανεξάρτητες θεματικές αφορά 
2. 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 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Εφαρμογής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης 
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