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

Τίτλος Συνεδρίου: : «Οι νέοι Ειρηνοδίκες» (Κατεύθυνσης Πολιτικής – Ποινικής 
Δικαιοσύνης). 

Τόπος Διενέργειας: Θεσσαλονίκη. 

Ημερομηνία διενέργειας: 5, 6 και 7 Φεβρουαρίου 2020. 

Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 
καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο πρόγραμμα με 
τίτλο : «Οι νέοι Ειρηνοδίκες» (Κατεύθυνσης Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης) να 
υποβάλουν αίτηση μέχρι 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα. 

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες 

1) Οι απαιτούμενες δικονομικές προϋποθέσεις για την άσκηση αγωγής κατά την 
τακτική διαδικασία. Έλεγχος αυτών από τον δικαστή πριν και κατά την εκδίκαση της 
υπόθεσης. 

2) Πρακτικά ζητήματα και παρεκτάσεις αυτών ως προς την τακτική διαδικασία 
και το δίκαιο αποδείξεως. 

3) Ειδικές διαδικασίες, ειδική διαδικασία μικροδιαφορών. 
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4) Η επεξεργασία εκ μέρους του Ειρηνοδίκη των συνηθέστερων αιτημάτων 
δικαστικής προστασίας εμπράγματου δικαίου. 

5) Το αποδεικτικό μέσο των ένορκων βεβαιώσεων. 

6) Ασφαλιστικά μέτρα αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου. 

7) Ευρωπαϊκή Διαταγή πληρωμής. 

8) Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης λογαριασμού. 

9) Ζητήματα κληρονομικού δικαίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου. Ευρωπαϊκό 
κληρονομητήριο. 

10) Προδικαστικό ερώτημα. Έννοια, προϋποθέσεις και τρόπος υποβολής, 
συνέπειες στην πορεία της δίκης. 

11) Ο Ειρηνοδίκης – Πταισματοδίκης ως γενικός ανακριτικός υπάλληλος 
(προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, έρευνες). 

12) Αιτήσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως ισχύει. Η 
δικαστική απόφαση ρύθμισης των χρεών. 

13) Προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στον ν. 3869/2010. Η δολιότητα του 
αιτούντος ειδικότερα. 

14) Η προστασία της κύριας κατοικίας υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό 
καθεστώς. 

15) Η ανατροπή της κατάσχεσης. 

16) Επεξεργασία δικογραφίας υπερχρεωμένων νοικοκυριών. 

17) Συγκρούσεις προνομίων κατά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης δανειστών 
μετά τον πλειστηριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 977 ΚΠολΔ. 

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 Εισηγητή του 
Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει συμπληρώσει 
επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό, Προέδρου Πρωτοδικών των Πολιτικών και 
Ποινικών Δικαστηρίων και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών. 
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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 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα, 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 οργανωτική επιτροπή 

Η Διευθύντρια Κατάρτισης και Επιμόρφωσης 

της Πολιτικής - Ποινικής Κατεύθυνσης  

 

Ευδοξία Κιουπτσίδου – Στρατουδάκη 

Πρόεδρος Εφετών 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

mailto:epimorfosi@esdi.gr

		2020-01-10T11:53:06+0200
	CHARALAMPOS PLATIS




