
ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Το παρόν πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα 
σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 
 

Σχέδιο Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 
 

Αξιότιμοι, 
 
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστών, το Γραφείο των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνουν δύο 
εκπαιδευτικά σεμινάρια στις 29 και 30 Ιουνίου 2021 με τις εξής θεματικές: 

α. 29 Ιουνίου 2021: «Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές στη δικαστική 
ακεραιότητα», 

β. 30 Ιουνίου 2021: «Νέες προκλήσεις για τη δικαστική ακεραιότητα - Η επίδραση των νέων 
τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης». 

Τα δύο αυτά σεμινάρια διοργανώνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή του 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα». 
 
Σκοπός του σεμιναρίου με θέμα «Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές στη δικαστική 
ακεραιότητα» είναι να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς 
στην ευαισθητοποίηση και καλύτερη κατανόηση της σημασίας των κανόνων συμπεριφοράς και 
δεοντολογίας για την επαγγελματική και προσωπική ζωή τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις 
πρακτικές άλλων κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεδρίες του σεμιναρίου στοχεύουν στην 
περαιτέρω εμβάθυνση της εφαρμογής των Aρχών Bangalore εστιάζοντας στις διάφορες προσεγγίσεις 
που υιοθετούν τα Συμβαλλόμενα Κράτη της UNCAC κατά την εφαρμογή του άρθρου 11 στις 
αντίστοιχες εθνικές τους δικαιοδοσίες, προσκαλώντας τους ομιλητές να παρουσιάσουν διεθνή πρότυπα 
και παραδείγματα καλών πρακτικών των χωρών τους. 
 
Το σεμινάριο με θέμα «Νέες προκλήσεις για τη δικαστική ακεραιότητα - Η επίδραση των νέων 
τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» στοχεύει να υποστηρίξει δικαστικούς και 
εισαγγελικούς λειτουργούς στην ευαισθητοποίηση και καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που 
θέτουν οι νέες τεχνολογίες για τη δικαστική ακεραιότητα, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τα σχετικά μέσα αντιμετώπισής τους. Τα θέματα που θα 
αναλυθούν στο σεμινάριο εξετάζουν την εφαρμογή των Αρχών Bangalore στο εθνικό επίπεδο και την 
ανάγκη συμμόρφωσης της χρήσης των νέων πληροφορικών τεχνολογιών, ιδιαίτερα της τεχνητής 
νοημοσύνης και των κοινωνικών μέσων, προς αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αρχές της Bangalore 
καθοδηγούν τη δικαστική συμπεριφορά, θα πρέπει επίσης να κατευθύνουν τη λειτουργία των 
συστημάτων πληροφοριών και της τεχνητής νοημοσύνης κατά την άσκηση του δικαστικού έργου. 
 
Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν συζητήσεις, ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις διακεκριμένων 
ομιλητών, οι οποίοι θα παρέχουν τη δική τους εμπειρία και τις γνώσεις τους σχετικά με τα θέματα αυτά 
και θα παρουσιάσουν τις ορθές πρακτικές αντιμετώπισης. Οι ομιλητές θα περιλαμβάνουν έμπειρους εν 
ενεργεία ή πρώην δικαστές και εισαγγελείς, μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου Δικαστικής Ακεραιότητας, 
καθώς και ειδικούς συμβούλους δικαστικής ακεραιότητας. 
 
Πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, προτείνεται στους συμμετέχοντες να μελετήσουν: 

 τις Aρχές Bangalore για τη Δικαστική Δεοντολογία, 



 του συναφούς Σχολιασμού αυτών, 

 τον Οδηγό Εφαρμογής και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του άρθρου 11 UNCAC και 

 τις Μη Δεσμευτικές Κατευθυντήριες Γραμμές Σχετικά με τη Χρήση των Κοινωνικών Μέσων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αναλυτικό πρόγραμμα των δύο 
σεμιναρίων. 
 
Κάθε σεμινάριο θα διαρκέσει μία ημέρα και θα έχει διαδραστική δομή. Λόγω της συνεχιζόμενης 
πανδημίας COVID-19, το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας λογισμικό 
τηλεδιάσκεψης, όπως Microsoft Teams,  Zoom ή  Kudo. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σαφείς οδηγίες 
σχετικά με την εφαρμογή του επιλεγμένου λογισμικού, την εγγραφή και τη συμμετοχή τους στο 
σεμινάριο. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία από τα αγγλικά στα 
ελληνικά και αντιστρόφως. 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους έως τη 
Δευτέρα 10 Μάϊου 2021 μέσω email. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 


