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Αριθ.πρωτ. 94/17‐1‐2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΗ (ή ΘΕΣΕΙΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΕΣΔι έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3689/2008 (ΦΕΚ A 164/05‐08‐2008) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις», όπως τροπ. και ισχύει και ειδικότερα το άρθρ.30 παρ.1
2. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (έκδοση 1, έναρξη ισχύος 26‐11‐2015).
3. Την από 29‐1‐2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΔι με θέμα «Σεμινάρια
για τους Διδάσκοντες» που αποσκοπούν σε αναγκαίες βελτιώσεις σχετικά με τον τρόπο ή την
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και με την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.
4.Την υπ’ αριθμ. 3707/24‐2‐2016 απόφαση ένταξης της πράξης «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση
Στελεχών Δικαστικού Σώματος 2014‐2018» με κωδ. ΟΠΣ 5000233, όπως τροπ. και ισχύει με
τις υπ΄αριθμ. 1244/17‐5‐2018 και 3098/30‐11‐2018 αντίστοιχες , τροποποιήσεις της πράξης.
5.Την ιδιαιτερότητα της διδασκαλίας που απευθύνεται σε ενηλίκους,

Πρόκειται να διοργανώσει για τους διδάσκοντες στη Σχολή, ενημερωτικό σεμινάριο
με αντικείμενο «Η διδακτική των μαθημάτων στην ΕΣΔι σε θεωρητικό και πρακτικό
επίπεδο».
Το σεμινάριο είναι διάρκειας οκτώ(8) ωρών εντός της αυτής ημέρας και στόχο έχει
την αναβάθμιση των διδακτικών δεξιοτήτων των διδασκόντων στον τομέα της εκπαίδευσης
ενηλίκων μέσω της αξιολόγησης και επιλογής των προσφορότερων τεχνικών και μέσων
διδασκαλίας.
Η ύλη του σεμιναρίου θα καλυφθεί από έναν εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος πρέπει
να είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) , κατά τα
οριζόμενα στην απόφαση ΓΠ/20082/2012 του Υπουργού Παιδείας, και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2844/Β/23.10.2012).

Προσκαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι:
α) 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
(άρθρο 43 παρ. 1α, αα του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),
β) καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(άρθρο 43 παρ. 1α, ββ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει) και
γ) δικηγόροι με 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ειδικοί επιστήμονες, δημόσιοι
λειτουργοί και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών
οργανώσεων (άρθρο 43 παρ. 1α, γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),

που επιθυμούν να διεκδικήσουν τη θέση του εκπαιδευτή για το ως άνω σεμινάριο
να καταθέσουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία να συνοδεύεται από
το διάγραμμα της όλης θεματικής (ύλης) που προτίθενται να αναπτύξουν, καθώς και από
συνοπτικό βιογραφικό με τους τίτλους σπουδών τους και της πιστοποίησής τους ως
καταχωρημένων εκπαιδευτών ενηλίκων στο οικείο Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και την
Τετάρτη 20.2.2019, στη διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας, Καλαμαριά, ΤΘ 22
Θεσσαλονίκη Μακεδονία, 55102.
Είτε
•

Αυτοπροσώπως στην Ε.Σ.Δι., από ώρα 08.00 μέχρι 15.00,

είτε
•
Ταχυδρομικά (τελευταία ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου δύο ημέρες πριν
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων),
είτε
•

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e‐mail: info@esdi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
απευθύνονται (αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής e‐mail), στα κάτωθι στοιχεία
επικοινωνίας :
Σελήνη Ακριτίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310 494 104 και 2310 494 105,
e‐mail: info@esdi.g.
Γεωργία Κεφαλά, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310
494 107, e‐mail: grammateia@esdi.gr
Χριστίνα Μιχέλη, Υπάλληλος ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310494107, e‐mail: gramdi@esdi.gr

Η πρόσκληση καθώς και η συνημμένη αίτηση εγγραφής, βρίσκονται αναρτημένες
στην ιστοσελίδα της Σχολής http://www.esdi.gr

διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων ενδιαφερομένων
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν από τους Διευθυντές Κατάρτισης
με βάση τα προσόντα τους (ένα ή περισσότερα) που αναγράφονται στο άρθρ. 3 παρ.4 της ως
άνω Υπουργικής Απόφασης.
Το όνομα του επιλεγέντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Ο Γενικός Διευθυντής
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Δημήτριος Κράνης
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

