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Ο Γενικός Διευθυντής
Της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.2α, 8 παρ.2ε και 18 του ν.3689/2008 (ΦΕΚ Α
164/2008) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών κ.λπ.», όπως ισχύουν.
β) Την με αριθμ. 7/7-1-2021 Πράξη του Γενικού Διευθυντή περί ανάθεσης
διδασκαλίας μαθημάτων, τοποθέτησης εισηγητών ημερίδων της 27ης εκπαιδευτικής
σειράς

και τοποθέτησης εισηγητών εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εποπτών –

εκπαιδευτών πρακτικής της 26ης εκπαιδευτικής σειράς.
γ) Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παρασχέθηκε κατά την
από 22-09-2020 συνεδρίασή του με αριθμό 88 στο Γενικό Διευθυντή της Σχολής για
να προβαίνει, εφόσον συντρέχει ανάγκη, σε μεταβολές του προγράμματος σπουδών,
οι οποίες απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής
δ) Την από 1-2-2021 εισήγηση της Διευθύντριας Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της
Κατεύθυνσης της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, με την οποία, για τους
αναφερόμενους σ΄ αυτή λόγους, εισηγείται την τροποποίηση του προγράμματος
σπουδών της 27ης εκπαιδευτικής σειράς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Κατεύθυνσης της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης της 27ης Εκπαιδευτικής σειράς : α)

με την πραγματοποίηση του μαθήματος «Δικαστική Δεοντολογία – Αρχές Δικαστικής
συμπεριφοράς – Θέματα Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (ιδίως Πειθαρχικού
Δικαίου)», που έχει ανατεθεί στην διδάσκουσα Επίτιμη Αρεοπαγίτη, Σοφία
Καρυστηναίου σε συνδιδασκαλία και των τεσσάρων τμημάτων μαζί, ήτοι Α΄ και Β΄
και Γ΄ και Δ΄, β) με την πραγματοποίηση της μίας εκ των τεσσάρων ημερών του
μαθήματος «Μεθοδολογία του Δικαστικού έργου - Δομή δικαστικής πολιτικής
απόφασης - Διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων εντός και εκτός ακροαματικής
διαδικασίας - οργάνωση χρόνου εργασίας», που έχει ανατεθεί στις διδάσκουσες
Εφέτες, Αικατερίνη Μπετσικώκου και Αικατερίνη Παπαδημητροπούλου των τεσσάρων
τμημάτων ανά δύο, ήτοι Α΄ και Β΄

μαζί και Γ΄ και Δ΄ μαζί, γ) με την

πραγματοποίηση του μαθήματος «Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας», που έχει ανατεθεί
στην διδάσκουσα Ανθούλα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής
Σχολής του Α.Π.Θ. σε συνδιδασκαλία και των τεσσάρων τμημάτων μαζί, ήτοι Α΄ και
Β΄ και Γ΄ και Δ΄, δ) με την πραγματοποίηση των μαθημάτων «Στοιχεία Διοικητικού
δικαίου» και «Προσωπικά δεδομένα», που έχουν ανατεθεί στον διδάσκοντα
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συνδιδασκαλία και των τεσσάρων τμημάτων μαζί, ήτοι Α΄ και Β΄ και Γ΄ και Δ΄, για το
κάθε μάθημα, ε) με την πραγματοποίηση του μαθήματος «Ζητήματα Τραπεζικού
Δικαίου», που έχει ανατεθεί στον διδάσκοντα Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Α.Π.Θ., Σπυρίδωνα Ψυχομάνη σε συνδιδασκαλία των τεσσάρων τμημάτων ανά δύο,
ήτοι Γ΄ και Δ΄ μαζί και Α΄ και Β΄ μαζί, στ) με την πραγματοποίηση του μαθήματος
«Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη στην Ευρώπη (E-law, e-justice portal)», που έχει ανατεθεί
στον διδάσκοντα Πρόεδρο Πρωτοδικών, Δημήτριο Τίτσια, σε συνδιδασκαλία των
τεσσάρων τμημάτων ανά δύο, ήτοι Γ΄ και Δ΄ μαζί και Α΄ και Β΄ μαζί, ζ) με την
πραγματοποίηση του μαθήματος «Θέματα ελεγκτικής - λογιστικής (ιδίως ως προς την
εκτίμηση καθαρής θέσης - ισολογισμών επιχειρήσεων)», που έχει ανατεθεί στον
διδάσκοντα Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Ειδικό επιστήμονα, Χρήστο
Νεγκάκη, σε συνδιδασκαλία των τριών τμημάτων, ήτοι Α΄ και Β΄ και Γ΄ μαζί, για την
πρώτη εκ των δύο ημερών διδασκαλίας και σε συνδιδασκαλία και των τεσσάρων
τμημάτων, ήτοι Α΄ και Β΄ και Γ΄ και Δ΄ μαζί, για τη δεύτερη ημέρα διδασκαλίας, η)
με την πραγματοποίηση του μαθήματος «Κεφαλαιουχικές Εταιρίες», που έχει
ανατεθεί στον διδάσκοντα Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., Νικόλαο Τέλλη
σε συνδιδασκαλία των τεσσάρων τμημάτων ανά δύο, ήτοι Γ΄ και Δ΄ μαζί και Α΄ και
Β΄ μαζί και θ) με την πραγματοποίηση του μαθήματος «Ειδικό Ποινικό Δίκαιο», που
έχει ανατεθεί στη διδάσκουσα Εφέτη, Αλκήστιδα Σιάννου, σε συνδιδασκαλία των

τριών τμημάτων, ήτοι Α΄ και Γ΄ και Δ΄ μαζί, για την πρώτη, εκ των τεσσάρων, ημέρα
διδασκαλίας και σε συνδιδασκαλία των τεσσάρων τμημάτων ανά δύο, ήτοι Γ΄ και Δ΄
μαζί και Α΄ και Β΄ μαζί, για τη δεύτερη, εκ των τεσσάρων, ημέρα διδασκαλίας. Η
τροποποίηση δεν αφορά τον αριθμό ημερών διδασκαλίας, αλλά τον τρόπο αυτής.
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