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Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 11‐3‐2021
Αριθ.πρωτ. 445

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 27ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ A 164/05‐08‐2008) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
3. Την από 31‐3‐2016 απόφαση του Συμβούλιου Σπουδών με θέμα «Κριτήρια και
διαδικασία επιλογής των διδασκόντων όλων των κατευθύνσεων», που επικυρώθηκε με την
από 8‐4‐2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο Σπουδών, με την πιο
πάνω απόφασή του, κατένειμε τα αντικείμενα στις επιμέρους κατηγορίες διδασκόντων που
ορίζει ο ν. 3689/2008, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ανατίθενται σε
δικαστικούς λειτουργούς, τα αντικείμενα που προσδιορίζονται στο συνημμένο πίνακα,
λόγω του επαγγελματικού χαρακτήρα της Σχολής και της ανάγκης για επεξεργασία
δικογραφιών και γενικότερα της επίλυσης ζητημάτων της δικαστηριακής πρακτικής, τα
οποία γνωρίζουν ως εκ της εμπειρίας τους δικαστές και εισαγγελείς. Τα λοιπά αντικείμενα,
που αφορούν ειδικά θέματα της νομικής επιστήμης και απαιτούν ειδικές θεωρητικές
γνώσεις ή διοικητική ή δικηγορική εμπειρία, ανατίθενται στις άλλες κατηγορίες
διδασκόντων που προβλέπονται από το νόμο (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές,
επίκουρους καθηγητές Α.Ε.Ι., δικηγόρους, ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους λειτουργούς,
μέλη Δ.Σ. εγνωσμένου κύρους επιστημονικών οργανώσεων).
4. Την υπ’ αριθμ. 901/2‐6‐2020 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Προεισαγωγική Εκπαίδευση
ΕΣΔι 2020 ‐ 2023» με κωδ. ΟΠΣ 5063525, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το γεγονός ότι συγκεκριμένος διδάσκων, που περιελήφθη στον πίνακα διδασκόντων για
την τριετία 2019 – 2021, απώλεσε την ιδιότητα με την οποία του ανατέθηκε η διδασκαλία
συγκεκριμένου μαθήματος, λόγω παραίτησής του.
7. Την από 9‐3‐2021 απόφαση του Συμβούλιου Σπουδών των κατευθύνσεων της Πολιτικής –
Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.
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Η Ε.Σ.Δι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Έργου
«Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2020 ‐ 2023» (Ε.Π Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα),
προσκαλεί, εν προκειμένω, τους ενδιαφερόμενους/ες :
α) μέλη ΔΕΠ Νομικών Σχολών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη βαθμίδα
του επίκουρου καθηγητή και άνω (άρθρο 43 παρ. 1α περ. ββ του ν. 3689/2008, όπως
ισχύει) και
β) μέλη διοικητικών συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών οργανώσεων,
δημοσίους λειτουργούς, δικηγόρους με 15ετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία και
άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς ειδικούς επιστήμονες, επίτιμους ανώτατους δικαστικούς
λειτουργούς και ομότιμους καθηγητές Νομικών Σχολών ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων (άρθρο 43 παρ. 1α περ. γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει),
να καταθέσουν αίτηση, με την οποία να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη
συμμετοχή τους ως διδάσκοντες στο κατωτέρω αναφερόμενο αντικείμενο:
Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης 27ης Εκπαιδευτικής σειράς:
Μάθημα Β΄ σταδίου:
ΜΑΘΗΜΑ

Εγκληματικές συμπεριφορές
όπως παρουσιάζονται στην
τέχνη

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Καθηγ.-Αναπλ.-Επίκ.
Καθηγητής Νομικών
Σχολών ΑΕΙ
ή
Πρόσωπο του άρθρου
43 παρ.1 α περ. γγ
ν. 3689/2008

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΒΛΕ
ΠΟΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ/
ΤΜΗΜΑ

Α+Β+Γ+Δ
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Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία:
•
Έντυπο αίτησης, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσδιορίσουν το
συγκεκριμένο αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται
υποχρεωτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, με σκοπό τη διευκόλυνση
επικοινωνίας με τη Σχολή.
•
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συνδρομή
των κριτηρίων που απαιτούνται για την επιλογή τους.
Υποχρέωση προς υποβολή δικαιολογητικών έχουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι/ες που
επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και την
Δευτέρα 22‐03‐2021, στη διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας, Καλαμαριά, ΤΘ 22
Θεσσαλονίκη, ΤΚ 55102.
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Είτε
•

Αυτοπροσώπως στην Ε.Σ.Δι., από ώρα 09.00 μέχρι 14.00,

είτε
•
Ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων),

την ημερομηνία λήξης

είτε
•

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

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
απευθύνονται (αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής e‐mail), στα κάτωθι
στοιχεία επικοινωνίας :
Σελήνη Ακριτίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310.494104 και 2310.
494105, e‐mail: info@esdi.gr.
Γεωργία Κεφαλά, Προϊσταμένη Τμήματος Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης ΕΣΔι, τηλέφωνο
2310494 107, e‐mail: grammateia@esdi.gr .
Χριστίνα – Αλεξάνδρα Μιχέλη, Υπάλληλος ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310.494106.
Η πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα έντυπα, αίτησης και βιογραφικού
σημειώματος, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής http://www.esdi.gr

Κριτήρια Επιλογής

Ως κριτήρια για την επιλογή των ενδιαφερομένων ορίζονται, κατά το άρθρο 43 παρ.
1 δ του ν . 3689/2008, όπως ισχύει, τα εξής :
α) η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας.
β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας.
γ) η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της
διδασκαλίας.
δ) η συμμετοχή ως εισηγητών σε συνέδρια ή ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο
της διδασκαλίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 8‐4‐2016 Συνεδρίασή του, η οποία
συμπληρώθηκε με την από 16‐12‐2019 συνεδρίασή του, αποφάσισε να δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα για την επιλογή των διδασκόντων, στο ως άνω κριτήριο α’, το οποίο αφορά στην
επαγγελματική εμπειρία από την ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας, ενόψει
του χαρακτήρα και της αποστολής της Σχολής ως εκπαιδευτικού οργανισμού που
καλλιεργεί πρωτίστως επαγγελματικές δεξιότητες για την άσκηση του δικαστικού
λειτουργήματος.
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Τα λοιπά κριτήρια, ήτοι η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο
της διδασκαλίας, η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου, η συμμετοχή με την
ιδιότητα του εισηγητή σε συνέδρια ή ημερίδες σχετικού με το αντικείμενο της διδασκαλίας
και οι εκθέσεις αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη με μικρότερη βαρύτητα.
Ο πίνακας κατάταξης των διδασκόντων / των εισηγητών σε ημερίδες ή σεμινάρια
καταρτίζεται με βάση την ακόλουθη μοριοδότηση των ως άνω κριτηρίων:
Α. Μέλη ΔΕΠ Νομικών Σχολών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη
βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω.
α) η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας (διδακτική ή οποιαδήποτε άλλη
εμπειρία), από 1 έως 10 μόρια.
β) η εμπειρία που αποκτήθηκε από την άσκηση καθηκόντων ως μελών ανεξαρτήτων αρχών,
οργανισμών και άλλων οργάνων της Διοίκησης, από 1 έως 3 μόρια.
γ) η συγγραφή ειδικών μονογραφιών ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της
διδασκαλίας, από 1 έως 5 μόρια.

Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση σύγκρισης μεταξύ καθηγητών και λοιπών
κατηγοριών μοριοδοτείται και ο διδακτορικός τους τίτλος.

Β. Μέλη διοικητικών συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών
οργανώσεων, δημόσιοι λειτουργοί, δικηγόροι με 15ετή τουλάχιστον δικηγορική
υπηρεσία και άλλοι ημεδαποί ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες, επίτιμοι ανώτατοι
δικαστικοί λειτουργοί και ομότιμοι καθηγητές Νομικών Σχολών ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων.
α) η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας (επαγγελματική εμπειρία,
άσκηση καθηκόντων ως μελών ανεξαρτήτων αρχών, οργανισμών και άλλων οργάνων της
Διοίκησης και άλλες συναφείς δραστηριότητες), από 1 έως 10 μόρια.
β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας, από 1 έως 3
μόρια.
γ) η κατοχή διδακτορικού (3 μόρια) ή μεταπτυχιακού τίτλου (2 μόρια) σχετικού με το
αντικείμενο της διδασκαλίας, (αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει διδακτορικό και μεταπτυχιακό
τίτλο λαμβάνονται υπόψη τα μόρια του διδακτορικού. Αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει
περισσότερους μεταπτυχιακούς τίτλους λαμβάνεται υπόψη μόνον ο ένας).
δ) η συμμετοχή ως εισηγητών σε συνέδρια ή ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο
της διδασκαλίας, από 1 έως 3 μόρια.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων:
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Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα βιογραφικά σημειώματα εξετάζονται από το
Συμβούλιο Σπουδών της οικείας κατεύθυνσης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης και επιλέγονται επί τη βάσει των ανωτέρω
κριτηρίων οι διδάσκοντες για κάθε αντικείμενο, σύμφωνα με την κατανομή των κατηγοριών
διδασκόντων που έχει καθορίσει το Συμβούλιο Σπουδών κατά την κατάρτιση του
Προγράμματος Σπουδών. Οι επιλεγόμενοι εγγράφονται στον πίνακα διδασκόντων και
καλούνται προς διδασκαλία, ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής. Για τους λοιπούς
υποψηφίους που έχουν τα προσόντα διδασκαλίας και δεν έχουν επιλεγεί, συντάσσεται
πίνακας κατάταξης και καλούνται προς διδασκαλία ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ο πίνακας των επιλεγομένων διδασκόντων από το Συμβούλιο Σπουδών αναρτάται στην
ιστοσελίδα της Σχολής.

Ο Γενικός Διευθυντής
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Δημήτριος Εμμανουηλίδης
Σύμβουλος Επικρατείας

