ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015
(άρθρο 4 παρ.2 ν.3689/2008 όπως τροποποιήθηκε με το ν.3910/2011)
I. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
( 1994-2015)

1. H Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) ιδρύθηκε το 1994
και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ήδη δε διέπεται
από το ν. 3689/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Σκοπός της ΕΣΔι είναι: α) η επιλογή, κατάρτιση και αξιολόγηση
όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών
του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών
Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων και β) η διαρκής επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών
λειτουργών.
3. Η εισαγωγή στην ΕΣΔι των υποψήφιων δικαστικών και εισαγγελικών
λειτουργών γίνεται κατόπιν διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται από
εξεταστικές

επιτροπές

στις

οποίες

προεδρεύει

αντιπρόεδρος

του

Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου, ανάλογα με τον δικαιοδοτικό κλάδο.
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4. Όργανα της ΕΣΔι είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο
μετέχουν, μεταξύ άλλων, οι πρόεδροι των τριών ανωτάτων δικαστηρίων
της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος και Ελεγκτικό
Συνέδριο) και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, β) ο Γενικός Διευθυντής,
ο οποίος ορίζεται εκ περιτροπής από το Συμβούλιο της Επικρατείας και
τον Άρειο Πάγο, για τριετή θητεία με πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση, γ) ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και
Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων, ο οποίος είναι σύμβουλος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, δ) οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για
κάθε κατεύθυνση, ήτοι ένας πρόεδρος εφετών για την κατεύθυνση της
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, ένας πρόεδρος εφετών για την
κατεύθυνση της διοικητικής δικαιοσύνης και ένας εισαγγελέας εφετών για
την εισαγγελική κατεύθυνση.
5. Η εκπαίδευση στην ΕΣΔι περιλαμβάνει τρία στάδια κατάρτισης και
διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Μαΐου του επόμενου έτους,
ήτοι το διάστημα εκπαίδευσης είναι 16 συνολικά μήνες, παρατείνεται δε
μέχρι τη δημοσίευση των πράξεων διορισμού των αποφοίτων. Κατά το
πρώτο στάδιο κατάρτισης, που διαρκεί τους δύο πρώτους μήνες,
διδάσκονται αντικείμενα γενικότερου ενδιαφέροντος. Στο δεύτερο στάδιο
κατάρτισης, το οποίο διαρκεί εννέα μήνες, η διδασκαλία διενεργείται
πρωτίστως με την επεξεργασία δικογραφιών και πρακτικών ζητημάτων.
Στα δύο πρώτα στάδια κατάρτισης διδάσκοντες είναι δικαστικοί
λειτουργοί, καθηγητές Α.Ε.Ι., δικηγόροι και ειδικοί επιστήμονες. Στο τρίτο
στάδιο κατάρτισης, το οποίο διαρκεί πέντε μήνες και μπορεί να παραταθεί
έως τον διορισμό των σπουδαστών σε θέσεις δικαστικών λειτουργών,
πραγματοποιείται πρακτική άσκηση στα δικαστήρια στα οποία πρόκειται
να διοριστούν οι σπουδαστές, ενώ η ΕΣΔι οργανώνει παραλλήλως
σεμινάρια επί ειδικών αντικειμένων.
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6. Η ΕΣΔι διανύει το 21ο έτος της λειτουργίας της. Κατά την περίοδο
αυτή αποφοίτησαν σπουδαστές είκοσι σειρών, οι οποίοι ήδη υπηρετούν ως
δικαστικοί λειτουργοί. Όπως προκύπτει και από τον επισυναπτόμενο
πίνακα (αριθ. 1), έχουν εισαχθεί στην ΕΣΔι είκοσι μία (21) εκπαιδευτικές
σειρές με σύνολο εκπαιδευομένων 2.516 κι έχουν αποφοιτήσει είκοσι (20)
εκπαιδευτικές σειρές και ως εκ τούτου 2.414 δικαστικοί λειτουργοί είναι
απόφοιτοι της Σχολής. H εικοστή πρώτη (21η) εκπαιδευτική σειρά, με
σύνολο εκπαιδευομένων 80, συνεχίζει την πρακτική της άσκηση.
7. Παράλληλα η ΕΣΔι προς εκπλήρωση του σκοπού της για διαρκή
επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών, διοργάνωσε κατά
την τελευταία επταετία πενήντα τρία επιμορφωτικά σεμινάρια με
ιδιαίτερα

επίκαιρη

νομική

θεματολογία.

Τα

σεμινάρια

αυτά

παρακολούθησαν 7.200 περίπου δικαστικοί λειτουργοί από όλους τους
κλάδους της Δικαιοσύνης, δικαστές από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε, καθώς
και οι σπουδαστές των αντίστοιχων εκπαιδευτικών σειρών (βλ. τον
επισυναπτόμενο πίνακα αριθ. 2).
8. Κατά την περίοδο 2011 – 2014 η Σχολή εξασφάλισε τη
χρηματοδότηση της μέσω της ένταξης της πράξης «Προεισαγωγική
Εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Στελεχών Δικαστικού Σώματος»
στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.)
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με την αριθ.πρωτ. 2289/28-62012 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ήδη
με την αριθμ.πρωτ. 3593/24-12-2015 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εντάχθηκε η πράξη
«Προεισαγωγική Εκπαίδευση ΕΣΔι 2014 – 2018» στο νέο επιχειρησιακό
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πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014 – 2020» για τα έτη
2014 – 2018, ως προς την προεισαγωγική εκπαίδευση, ενώ βαίνει προς
ολοκλήρωση και η ένταξη της πράξης «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Στελεχών
Δικαστικού Σώματος», για τα έτη 2014 – 2018.
9. Η λειτουργία της ΕΣΔι απαιτεί ως ετήσιο λειτουργικό κόστος το
ποσό των 5.500.000€ περίπου (μισθοδοσία σπουδαστών, απόδοση
των αντίστοιχων κρατήσεων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς,
αμοιβές διδασκαλίας, έξοδα διοργάνωσης σεμιναρίων για την
επιμόρφωση, λειτουργικά έξοδα).
Τα ποσά των επιχορηγήσεων

από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

που προέβλεπαν για την ΕΣΔι οι κρατικοί προϋπολογισμοί των
τελευταίων ετών ήταν της τάξεως των 350.000€ ετησίως κατά μέσο
όρο.
10.

Είναι

προφανές,

από

τα

ανωτέρω

δεδομένα

ότι,

η

απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και
ειδικότερα από το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση
Δημοσίου τομέα 2014 – 2020» αποτελεί τη μοναδική λύση για τη
διατήρηση της ΕΣΔι.
11. Κατά το έτος 2015, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, 2013
και 2014, παρατηρήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα στην ομαλή
χρηματοδότηση της ΕΣΔι από το ΕΣΠΑ με συνέπεια να διακοπεί για
δύο μήνες η μισθοδοσία των σπουδαστών και να ανασταλεί για
ικανό

χρονικό

διάστημα

κάθε

επιμορφωτική

δραστηριότητα.

Προβλήματα καθυστερήσεων στη χρηματοδότηση παρατηρούνται
ήδη τους πρώτους μήνες του 2016, λόγω της καθυστερημένης
ένταξης της Σχολής στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση
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Δημοσίου τομέα 2014 – 2020», με αποτέλεσμα να μην καθίσταται
δυνατή ούτε η μισθοδοσία των σπουδαστών μετά τις 15-1-2016,
ούτε η έναρξη της επιμορφωτικής δραστηριότητας του 2016,
τουλάχιστον μέχρι το Μάρτιο του τρέχοντος έτους.
12. Με τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως αναγκαία, για τη
ύπαρξη της ΕΣΔι η ομαλή και έγκαιρη χρηματοδότηση της ΕΣΔι με
τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων (Διαχειριστική Αρχή,
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014 – 2020», Υπουργείο
Ανάπτυξης, Υπουργείο Δικαιοσύνης).
ΙΙ.ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ο νόμος που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής (ν.
3689/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) προβλέπει ότι σκοπός της
είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση όσων πρόκειται να διοριστούν
σε θέσεις δοκίμων δικαστών και εισαγγελέων. Επομένως η Σχολή έχει ως
αποστολή την προετοιμασία δικαστών και εισαγγελέων, ήτοι νομικών
που θα ερμηνεύουν και θα εφαρμόζουν το δίκαιο κατά την άσκηση του
λειτουργήματός τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σπουδαστές έχουν
πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές ή έχουν ασκήσει δικηγορία και
επομένως διαθέτουν θεωρητική κατάρτιση αλλά και εμπειρία από τη
νομική πράξη, καθώς και ότι ο χρόνος διδασκαλίας στη Σχολή είναι
περιορισμένος και εκτείνεται σε ικανό αριθμό αντικειμένων, η
διδασκαλία στη Σχολή

αποβλέπει στην επίτευξη τεσσάρων βασικών

εκπαιδευτικών στόχων. Οι στόχοι αυτοί είναι: α) η ανάπτυξη της κρίσης
των σπουδαστών κατά την ερμηνεία των κανόνων δικαίου αλλά και κατά
την επεξεργασία του πραγματικού υλικού των υποθέσεων, β) η
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εξοικείωσή τους με τις τεχνικές προσέγγισης των υποθέσεων σε όλα τα
στάδια χειρισμού τους, γ) η ανάπτυξη της ικανότητάς τους ως προς τη
γραπτή διατύπωση του δικανικού συλλογισμού τόσο στην μείζονα όσο
και στην ελάσσονα πρόταση, δ) η μετάδοση αρχών και αξιών που
σχετίζονται με τη δεοντολογία του δικαστικού λειτουργήματος. Με τα
δεδομένα αυτά, είναι προφανές ότι το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, η
οποία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση υποψήφιων λειτουργών της
δικαιοσύνης, διαφέρει ουσιωδώς από το πρόγραμμα σπουδών των
Νομικών Σχολών σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς
έχει εντελώς διαφορετική στόχευση.
Κατά το έτος 2015 η προεισαγωγική εκπαίδευση περιέλαβε τις
εξής δραστηριότητες : α) το τρίτο στάδιο κατάρτισης, ήτοι την
πρακτική άσκηση στα δικαστήρια, των σπουδαστών της Κ΄
εκπαιδευτικής

σειράς

της

Κατεύθυνσης

της

Διοικητικής

Δικαιοσύνης (112 σπουδαστές), β) την παράταση του τρίτου σταδίου
κατάρτισης, ήτοι της πρακτικής άσκησης στα δικαστήρια, των
σπουδαστών της Κ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Κατεύθυνσης της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (76 σπουδαστές) και της
Κατεύθυνσης των Εισαγγελέων (16 σπουδαστές), μέχρι την έκδοση
του με αριθμό 203/11-3-2015 ΦΕΚ διορισμού τους σε θέσεις
δικαστικών λειτουργών, γ) τα δύο πρώτα στάδια κατάρτισης των
σπουδαστών

της

σπουδαστές)

και

Πολιτικής
της

και

Ποινικής

Κατεύθυνσης

των

Κατεύθυνσης

(45

Εισαγγελέων

(14

σπουδαστές) της ΚΑ΄ εκπαιδευτικής σειράς, δ) τα δύο πρώτα στάδια
κατάρτισης

των

σπουδαστών

της

Κατεύθυνσης

Διοικητικής

Δικαιοσύνης (21 σπουδαστές) της ΚΑ΄ εκπαιδευτικής σειράς.
Σύνολο σπουδαστών : 284
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Κατωτέρω

παρουσιάζονται

οι

δραστηριότητες

της

προεισαγωγικής εκπαίδευσης ανά κατεύθυνση :
1. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. Τρίτο στάδιο κατάρτισης των Σπουδαστών της Κ΄ Σειράς
(Πρακτική άσκηση)
Οι εβδομήντα έξι (76) σπουδαστές της κατεύθυνσης των Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης της Κ΄ Εκπαιδευτικής σειράς που άρχισαν την πρακτική
άσκησή τους (τρίτο στάδιο κατάρτισης) στις 3-11-2014 στο Πρωτοδικείο
Αθηνών (26 σπουδαστές) και στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (50 σπουδαστές)
τη συνέχισαν μέχρι τις 11-3-2015, οπότε και εκδόθηκε το ΦΕΚ με το οποίο
τοποθετήθηκαν σε θέσεις παρέδρων στα Πρωτοδικεία της χώρας. Κατά το εν
λόγω στάδιο, από 3-11-2014 και μέχρι 31-12-2014 οι σπουδαστές
παρακολούθησαν ημερίδες και σεμινάρια όπως αυτά περιγράφονται στην
έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2014 και από την 1-1-2015 και εντεύθεν στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν τις εξής εκπαιδευτικές ημερίδες
και σεμινάρια:
1.

Την Τετάρτη 21-1-2015 ημερίδα με Α΄ Θεματική «Ζητήματα

επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας τέκνου» και Β΄ Θεματική
«Διαδικασίες εκλογών σε συνδικαλιστικά σωματεία»,
2. Την Πέμπτη 22-1-2015 ημερίδα με θέμα «Δικαστής ανηλίκων από τη
θεωρία στην πράξη»,
3. Την Πέμπτη 29-1-2015 ημερίδα με θέμα «Η αποδεικτική διαχείριση του
ηλεκτρονικού εγγράφου» και
4. Την Τετάρτη 18-2-2015 σεμινάριο με θέμα «Η εφηβεία και οι κρίσεις της».
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Β. Πρώτο και δεύτερο στάδιο Κατάρτισης
των Σπουδαστών της ΚΑ΄ Σειράς
Τον Ιανουάριο έγινε η εγγραφή στη Σχολή των σαράντα πέντε
(45) Σπουδαστών Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής δικαιοσύνης της
ΚΑ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς.
α. Μαθήματα
Τα μαθήματα των σταδίων άρχισαν την 2-2-2015 σύμφωνα με
το εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής πρόγραμμα. Για
την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών της Κατεύθυνσης Πολιτικής
και Ποινικής δικαιοσύνης αξιοποιήθηκαν ως διδάσκοντες 28 δικαστικοί
και εισαγγελικοί λειτουργοί, 25 πανεπιστημιακοί καθηγητές, 3
δικηγόροι με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορία και 1 ειδικός
επιστήμονας, ενώ κλήθηκαν και άλλοι επιστήμονες, ως εισηγητές στις
ημερίδες,

από

τις

προαναφερόμενες

ή

άλλες

κατηγορίες

(λ.χ.

εγκληματολόγος καθηγητής, ψυχίατρος, γραφολόγος της ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.).
Η ολοκλήρωση της φοίτησης

έλαβε

χώρα την 4-12-2015 και

ακολούθησαν στις 14-12-2015 και 15-12-2015 οι εξετάσεις αποφοίτησης
και μετά την

έκδοση των αποτελεσμάτων άρχισε την 7-1-2016 η

πρακτική άσκηση των σπουδαστών.
β. Ημερίδες (κοινές με την Κατεύθυνση Εισαγγελέων )
1. 13-2-2015 με θέμα «Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία».
2. 24-2-2015 με θέμα «ΕΣΔΑ και Εθνικός Δικαστής».
3. 9-3-2015 με θέμα «Προστασία των μειονοτήτων και των ατόμων με
ειδικές αναπηρίες και των ανηλίκων».
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4. 20-3-2015 με θέμα «Δικαιοσύνη και Λογοτεχνία».
5. 30-3-2015 με θέμα «Εγκληματολογία – Σωφρονιστική και
Κοινωνιολογία».
6. 27-4-2015 με θέμα «Θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας».
7. 25-5-2015 με θέμα «Ζητήματα ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής και συγγένειας».
8. 25-9-2015 με θέμα «Ζητήματα πραγματογνωμοσύνης».
9. 8-10-2015 με θέμα «Ένοπλες Δυνάμεις και Διατάξεις Δικαίου» σε
συνεργασία με την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου.
10. 30-10-2015 με θέμα «Διαδικασία του Δικαστηρίου ανηλίκων,
δικαιώματα του Δικαστή Ανηλίκων και ποινές που επιβάλλονται από
το Δικαστήριο ανηλίκων».
11. 30-11-2015 με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διασυνοριακή δικαστική συνεργασία σε
ποινικές και αστικές υποθέσεις».
12. 2-12-2015 με θέμα «Η καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος και η απόδειξή του στην ακροαματική διαδικασία» και
13. 4-12-2015 με θέμα «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης, Ευρωπαϊκό
Ένταλμα Σύλληψης, Σύμβαση Δικαστικής Συνδρομής».
γ. Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (κατά κανόνα κοινές με την
Κατεύθυνση των Εισαγγελέων, και με συνοδούς, πάντοτε, τους
δύο Διευθυντές των Κατευθύνσεων)
1. 9-2-2015 στη Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ του ΚΕΘΕΑ.
2. 6-3-2015 στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης
(Γ.Κ.Κ.Θ.).
3. 13-3-2015 στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Βόρειας Ελλάδας (ΥΕΕΒΕ).
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4. 24-3-2015 στον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.
5. 2-4-2015, 21-4-2015, 20-5-2015, 29-5-2015, 2-6-2015, 24-6-2015,
22-10-2015 και 29-10-2015 στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
6.

26-6-2015

στο

Ειδικό

Κατάστημα

Κράτησης

Νέων

Κασσαβέτειας (Ε.Κ.Κ.Ν.Κασσαβέτειας) και στο Ίδρυμα Αγωγής
Αρρένων Βόλου.
7. 13-7-2015 στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας.
8. 11, 12 και 13-11-2015 στον Άρειο Πάγο, την Εισαγγελία του
Αρείου

Πάγου

και

τη

Διεύθυνση

Δίωξης

Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος.
δ. Επίσημη επίσκεψη στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στη
Βουλή των Ελλήνων
Στις 12 Νοεμβρίου 2015 οι σπουδαστές της ΚΑ΄ εκπαιδευτικής
σειράς της Κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
της Κατεύθυνσης των Εισαγγελέων πραγματοποίησαν επίσημη
επίσκεψη, με τη συνοδεία Διευθυντών και υπαλλήλων της Σχολής,
στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
Της ανωτέρω επίσκεψης προηγήθηκε φιλοξενία των σπουδαστών
της ΕΣΔι στους χώρους της Βουλής των Ελλήνων και ενημέρωση από το
Διευθυντή του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Καθηγητή Παύλο Σούρλα και
από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των
Ελλήνων,

Καθηγητή

Κωνσταντίνο

Μαυριά.

ξενάγηση των σπουδαστών στο κτήριο της Βουλής.

Τέλος,

ακολούθησε
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2. ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. Τρίτο στάδιο κατάρτισης των Σπουδαστών της Κ΄ Σειράς
(Πρακτική άσκηση)
Οι εκατό δώδεκα (112) σπουδαστές κατεύθυνσης διοικητικής
δικαιοσύνης της Κ΄ εκπαιδευτικής σειράς, άρχισαν την πρακτική άσκησή
τους (τρίτο στάδιο κατάρτισης) την 7-1-2015 στο Συμβούλιο της
Επικρατείας (δέκα σπουδαστές), στο Ελεγκτικό Συνέδριο (τέσσερις
σπουδαστές),

στο

Διοικητικό

Πρωτοδικείο

Θεσσαλονίκης

(40

σπουδαστές) και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας (58
σπουδαστές).
Οι σπουδαστές, που πραγματοποίησαν την άσκησή τους στο ΣτΕ
και στο Ε.Σ., ανέλαβαν την επεξεργασία φακέλων δικογραφιών υπό την
επίβλεψη των δικαστών, που είχαν ορισθεί υπεύθυνοι, τη μελέτη ειδικών
θεμάτων, που τους ανατέθηκαν και παρακολούθησαν διασκέψεις.
Οι σπουδαστές, που πραγματοποίησαν την άσκησή τους στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, κατανεμήθηκαν σε δέκα πέντε 15
τμήματα ανεξάρτητα από τη σειρά εξόδου τους από την ΕΣΔι,
επεξεργάστηκαν, με τους Προέδρους των τμημάτων στα οποία
τοποθετήθηκαν,
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υποθέσεις

διαφόρων

αντικειμένων

και

διαβαθμισμένης δυσκολίας αναφορικά με το αντικείμενο, τα νομικά
ζητήματα και το πραγματικό τους και, στη συνέχεια, ετοίμασαν σχέδια
αποφάσεων. Παράλληλα, συμμετείχαν στο ακροατήριο του οικείου
Τμήματος, στις διασκέψεις και στις ακροάσεις και διασκέψεις σε
υποθέσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας, ενώ παρακολούθησαν τις
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» των Προέδρων τους. Επίσης, παρακολούθησαν τα εξής
επιμορφωτικά σεμινάρια:
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1. Στις 5-2-2015 με θέμα «Το Δίκαιο της Εξυγίανσης και
αναδιοργάνωσης των τραπεζών υπό το πρίσμα των νεότερων
εξελίξεων στο ενωσιακό δίκαιο»,
2. Στις 13-2-2015 με θέμα «Εισαγωγή στο φορολογικό δίκαιο και η
σύνδεσή του με τη Λογιστική»,
3. Στις 9-3-2015 με θέμα «Ζητήματα συνταγματικότητας από την
εισαγωγή της ενδικοφανούς προσφυγής στις φορολογικές διαφορές»,
4. Στις 16-3-2015 με θέμα «Ζητήματα επιθεώρησης και αξιολόγησης
των Διοικητικών Δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών
τους»,
5. Στις 6-4-2015 με θέμα «Διοικητική κράτηση υπηκόων τρίτων
χωρών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο»,
6. Στις 21-4-2015 με θέμα «Η αναστολή εκτέλεσης των αρνητικών
διοικητικών πράξεων» και
7. Στις 5-5-2015 με θέματα «α. Εξέλιξη, έννοια και σκοπός της
Λογιστικής, β. Οι οικονομικές καταστάσεις και σύνδεση μεταξύ τους,
γ. Χρήστες των

οικονομικών καταστάσεων, δ. Θεμελιώδεις

λογιστικές παραδοχές και βασικές λογιστικές αρχές, ε. Ισολογισμός,
έννοια του ισολογισμού. Ανάλυση των εννοιών των στοιχείων του
Ενεργητικού και παθητικού. Περιεχόμενο και διάρθρωση του
ισολογισμού. Δομή του ισολογισμού, στ. Λογαριασμοί και ζ. Η έννοια
της χρέωσης – πίστωσης των λογαριασμών».
Οι σπουδαστές, που πραγματοποίησαν την άσκησή τους στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κατανεμήθηκαν σε δέκα (10)
τμήματα, με Προέδρους, εκ των οποίων οι οκτώ προεδρεύουν σε
τμήματα διαφορών ουσίας και οι δύο προεδρεύουν στα δύο ακυρωτικά
τμήματα του Δικαστηρίου. Έτσι η εκπαίδευση των σπουδαστών έγινε
κατά τέτοιο τρόπο ώστε με τη σειρά τους όλοι να διανύσουν θητεία ενός
μηνός, τουλάχιστον, σε ένα από τα δύο ακυρωτικά τμήματα, όπου και
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παρακολούθησαν όλες τις διαδικασίες και συνέταξαν εισηγήσεις και
σχέδια ακυρωτικών αποφάσεων. Η εκπαίδευση των σπουδαστών
περιέλαβε όλο το φάσμα των εργασιών τις οποίες έχει ένας δικαστής,
τόσο σε επίπεδο κύριας διαδικασίας όσο και σε διαδικασίες προσωρινής
προστασίας και συγκεκριμένα αιτήσεων αναστολής, αντιρρήσεων
αλλοδαπών λόγω κράτησης, προσωρινών διαταγών κ.λπ. Στο πλαίσιο
αυτό οι εκπαιδευόμενοι απασχολήθηκαν με την προμελέτη των
δικογραφιών πριν τις δικασίμους, με την παρακολούθηση της
διαδικασίας στο ακροατήριο, από θέση επί της έδρας, τριμελούς και
μονομελούς, με την παρακολούθηση της διαδικασίας σε συμβούλιο των
αιτήσεων αναστολής και όλων των διασκέψεων του τμήματός τους, με τη
χρέωση υποθέσεων από διάφορα αντικείμενα και διαδικασίες, τη
διάσκεψη αυτών και τη σύνταξη των προσχεδίων αποφάσεων. Τέλος,
καθ'

όλη

τη

διάρκεια

της

άσκησής

τους

οι

εκπαιδευόμενοι

παρακολούθησαν τα εξής σεμινάρια ή ημερίδες:
1. Στις 26-2-2015 σεμινάριο για το θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη,
2. Στις 6-3-2015 σεμινάριο με θέμα «Εικονικά και πλαστά τιμολόγια»,
3. Στις 20-3-2015 ημερίδα με θέμα «Λογοτεχνία και Δικαιοσύνη»,
4. Στις 6-4-2015 ημερίδα με θέμα «Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης
και Πειθαρχικό Δίκαιο Υπαλλήλων»,
5. Στις 22-4-2015 σεμινάριο με θέμα «Ελεγκτική Λογιστική»,
6. Στις 28-4-2015 παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για
την εκπαίδευση των επαγγελματιών του δικαίου στα ανθρώπινα
δικαιώματα (πρόγραμμα HELP),
7. Στις 7-5-2015 σεμινάριο με θέμα «Φορολογική Διαδικασία –
ενδικοφανής προσφυγή»,
8. Στις 19-5-2015 σεμινάριο με θέμα «Λαθρεμπορία»,
9. Στις 5-6-2015 σεμινάριο με θέμα «Ζητήματα που δημιουργούνται
από την εφαρμογή των νέων διατάξεων περί ΕΟΠΥΥ»,
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10. Στις 16-6-2015 σεμινάριο με θέμα «Ζητήματα ερμηνείας του
άρθρου 79 του Κώδικα Διοικητικής δικονομίας – Εξουσίες του
Δικαστηρίου»,
11. Στις 18, 19-6-2015 διημερίδα με θέμα «Προστασία Περιβάλλοντος
και Οικονομική Ανάπτυξη» (Κομοτηνή) και
12. Στις 23-6-2015 σεμινάριο με θέμα «Αγωγή αποζημίωσης από
παράλειψη νομοθέτησης».
Β. Πρώτο και δεύτερο στάδιο κατάρτισης
ΚΑ΄ εκπαιδευτικής σειράς.
Τον Ιανουάριο έγινε η εγγραφή στη Σχολή των είκοσι ενός (21)
Σπουδαστών

Κατεύθυνσης

Διοικητικής

δικαιοσύνης

της

ΚΑ΄

Εκπαιδευτικής Σειράς.
α. Μαθήματα
Τα μαθήματα των σταδίων άρχισαν την 2-2-2015 σύμφωνα με
το εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής πρόγραμμα. Για
την

υλοποίηση

του

προγράμματος

σπουδών

της

Κατεύθυνσης

Διοικητικής δικαιοσύνης αξιοποιήθηκαν ως διδάσκοντες 41 δικαστικοί
λειτουργοί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό
Συνέδριο και τα διοικητικά δικαστήρια, 5 καθηγητές Πανεπιστημίου
και 3 δικηγόροι, ενώ κλήθηκαν και άλλοι επιστήμονες από τις
προαναφερόμενες ή άλλες κατηγορίες (εγκληματολόγοι, ψυχίατροι κ.λπ.)
ως εισηγητές στις ημερίδες. Η ολοκλήρωση της φοίτησης έλαβε χώρα
την 4-12-2015 και ακολούθησαν στις 14-12-2015 και 15-12-2015 οι
εξετάσεις αποφοίτησης και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων άρχισε
την 7-1-2016 η πρακτική άσκηση των σπουδαστών.
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β. Ημερίδες
1. 24-2-2015 με θέμα «ΕΣΔΑ και Εθνικός δικαστής».
2. 20-3-2015 με θέμα «Δίκαιο και Λογοτεχνία».
3. 30-3-2015 με θέμα «Ζητήματα φορολογικού δικαίου».
4. 6-4-2015 με θέμα «Οργάνωση της Διοίκησης και κινητικότητα των
δημοσίων υπαλλήλων».
5. 27-4-2015 με θέμα «Θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας».
6. 21-10-2015 με θέμα «Προσωπικά δεδομένα και Δικαιοσύνη».
γ. Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
1. 23-3-2015 στον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.
2. 7-7-2015 στα Διοικητικά Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
3. 4, 5 και 6-11-2015 στο Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
δ. Επίσημη Επίσκεψη στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στη
Βουλή των Ελλήνων
Στις 5 Νοεμβρίου 2015 οι σπουδαστές της ΚΑ΄ εκπαιδευτικής
σειράς

της

Κατεύθυνσης

της

Διοικητικής

Δικαιοσύνης

πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη, με τη συνοδεία Διευθυντών και
υπαλλήλων της Σχολής, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγιναν δεκτοί
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
Την ανωτέρω επίσκεψη ακολούθησε, στις 6 Νοεμβρίου 2015,
φιλοξενία των σπουδαστών της ΕΣΔι στους χώρους της Βουλής των
Ελλήνων και ενημέρωση από το Διευθυντή του Ιδρύματος της Βουλής
των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Καθηγητή
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Παύλο Σούρλα και από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου της
Βουλής των Ελλήνων, Καθηγητή Κωνσταντίνο Μαυριά. Τέλος,
ακολούθησε ξενάγηση των σπουδαστών στο κτήριο της Βουλής.
3.ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Α. Τρίτο στάδιο κατάρτισης των Σπουδαστών της Κ΄ Σειράς
(Πρακτική άσκηση)
Οι δέκα έξι (16) σπουδαστές της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων της Κ΄
Εκπαιδευτικής σειράς που άρχισαν την πρακτική άσκησή τους (τρίτο στάδιο
κατάρτισης) την 3-11-2014 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών (4
σπουδαστές) και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (12 σπουδαστές)
τη συνέχισαν μέχρι τις 11-3-2015, οπότε και εκδόθηκε το ΦΕΚ με το οποίο
τοποθετήθηκαν σε θέσεις εισαγγελικών παρέδρων στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών
της χώρας. Κατά το εν λόγω στάδιο, από 3-11-2014 και μέχρι 31-12-2014 οι
σπουδαστές παρακολούθησαν ημερίδες και σεμινάρια όπως αυτά περιγράφονται
στην έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2014 και από την 1-1-2015 και εντεύθεν
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρακολούθησαν την Πέμπτη 12-2-2015
ένα σεμινάριο στον Άρειο Πάγο.
Β. Πρώτο και δεύτερο στάδιο Κατάρτισης
των Σπουδαστών της ΚΑ΄ Σειράς
Τον Ιανουάριο του 2015 έγινε η εγγραφή στη Σχολή των δέκα
τεσσάρων (14) Σπουδαστών της Κατεύθυνσης των Εισαγγελέων της ΚΑ΄
Εκπαιδευτικής Σειράς.
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α. Μαθήματα
Τα μαθήματα των σταδίων άρχισαν την 2-2-2015 σύμφωνα με
το εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής πρόγραμμα. Για
την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών της Κατεύθυνσης των
Εισαγγελέων αξιοποιήθηκαν ως διδάσκοντες 23 δικαστικοί και
εισαγγελικοί λειτουργοί, 15 πανεπιστημιακοί καθηγητές και 2 δικηγόροι
με δεκαπενταετή

τουλάχιστον δικηγορία, ενώ κλήθηκαν

και άλλοι

επιστήμονες, ως εισηγητές στις ημερίδες, από τις προαναφερόμενες ή
άλλες

κατηγορίες

(λ.χ.

εγκληματολόγος

καθηγητής,

ψυχίατρος,

γραφολόγος της ΕΛ.ΑΣ. κ.λπ.). Η ολοκλήρωση της φοίτησης έλαβε
χώρα την 4-12-2015 και ακολούθησαν στις 14-12-2015 και 15-12-2015
οι εξετάσεις αποφοίτησης και μετά την

έκδοση των αποτελεσμάτων

άρχισε την 7-1-2016 η πρακτική άσκηση των σπουδαστών.
β. Ημερίδες (κοινές με την Κατεύθυνση της Πολιτικής –
Ποινικής Δικαιοσύνης)
1. 13-2-2015 με θέμα «Ανακριτική και Δικαστική Ψυχολογία».
2. 24-2-2015 με θέμα «ΕΣΔΑ και Εθνικός Δικαστής».
3. 9-3-2015 με θέμα «Προστασία των μειονοτήτων και των ατόμων με
ειδικές αναπηρίες και των ανηλίκων».
4. 20-3-2015 με θέμα «Δικαιοσύνη και Λογοτεχνία».
5. 30-3-2015 με θέμα «Εγκληματολογία – Σωφρονιστική και
Κοινωνιολογία».
6. 27-4-2015 με θέμα «Θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας».
7. 25-5-2015 με θέμα «Ζητήματα ιατρικώς υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής και συγγένειας».
8. 25-9-2015 με θέμα «Ζητήματα πραγματογνωμοσύνης».
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9. 8-10-2015 με θέμα «Ένοπλες Δυνάμεις και Διατάξεις Δικαίου» σε
συνεργασία με την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου.
10. 30-10-2015 με θέμα «Διαδικασία του Δικαστηρίου ανηλίκων,
δικαιώματα του Δικαστή Ανηλίκων και ποινές που επιβάλλονται από
το Δικαστήριο ανηλίκων».
11. 30-11-2015 με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διασυνοριακή δικαστική συνεργασία σε
ποινικές και αστικές υποθέσεις».
12. 2-12-2015 με θέμα «Η καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος και η απόδειξή του στην ακροαματική διαδικασία» και
13. 4-12-2015 με θέμα «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης, Ευρωπαϊκό
Ένταλμα Σύλληψης, Σύμβαση Δικαστικής Συνδρομής».
γ. Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (κατά κανόνα κοινές με την
Κατεύθυνση της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και με
συνοδούς, πάντοτε, τους δύο Διευθυντές των Κατευθύνσεων)
1. 9-2-2015 στη Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ του ΚΕΘΕΑ.
2. 6-3-2015 στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης
(Γ.Κ.Κ.Θ.).
3. 13-3-2015 στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Βόρειας Ελλάδας (ΥΕΕΒΕ).
4. 23-3-2015 στον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.
5. 24-4-2015, 14-5-2015, 17-6-2015 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης.
6.

26-6-2015

στο

Ειδικό

Κατάστημα

Κράτησης

Νέων

Κασσαβέτειας (Ε.Κ.Κ.Ν.Κασσαβέτειας) και στο Ίδρυμα Αγωγής
Αρρένων Βόλου.
7. 13-7-2015 στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας.
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8. 4-9-2015 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.).
9. 11, 12 και 13-11-2015 στον Άρειο Πάγο, την Εισαγγελία του
Αρείου

Πάγου

και

τη

Διεύθυνση

Δίωξης

Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος.
δ. Επίσημη επίσκεψη στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στη
Βουλή των Ελλήνων.
Στις 12 Νοεμβρίου 2015 οι σπουδαστές της ΚΑ΄ εκπαιδευτικής
σειράς της Κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
της Κατεύθυνσης των Εισαγγελέων πραγματοποίησαν επίσημη
επίσκεψη, με τη συνοδεία Διευθυντών και υπαλλήλων της Σχολής,
στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγιναν δεκτοί από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
Της ανωτέρω επίσκεψης προηγήθηκε φιλοξενία των σπουδαστών
της ΕΣΔι στους χώρους της Βουλής των Ελλήνων και ενημέρωση από το
Διευθυντή του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Καθηγητή Παύλο Σούρλα και
από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των
Ελλήνων,

Καθηγητή

Κωνσταντίνο

Μαυριά.

Τέλος,

ακολούθησε

ξενάγηση των σπουδαστών στο κτήριο της Βουλής.
IIΙ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛEΩΝ
Παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε η ΕΣΔι κατά το
έτος 2015, εξαιτίας της καθυστέρησης κατά την εκταμίευση της
χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, πραγματοποιήθηκε ικανός αριθμός
επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους υπηρετούντες δικαστές όλων των
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δικαιοδοτικών κλάδων και τους εισαγγελείς. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια
που έλαβαν χώρα είναι τα παρακάτω:
1) Στη Θεσσαλονίκη, στις 14, 15 και 16 Ιανουαρίου 2015, με
Θέμα «Οι νέοι Ειρηνοδίκες ως λειτουργοί της δικαιοσύνης», της
κατεύθυνσης της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης.
Αριθμός συμμετεχόντων : 34.
2) Στη Θεσσαλονίκη στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2015 με θέμα
«Δικαιοσύνη, Διοίκηση και αντιμετώπιση της διαφθοράς στο
Δημόσιο τομέα», κοινό των κατευθύνσεων της Πολιτικής – Ποινικής
Δικαιοσύνης, της Διοικητικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.
Αριθμός συμμετεχόντων : 122.
3) Στη Θεσσαλονίκη στις 30 Μαρτίου 2015 με θέμα «Ζητήματα
φορολογικού Δικαίου», της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Αριθμός συμμετεχόντων : 107.
4) Στη Θεσσαλονίκη στις 5 και 6 Μαΐου 2015 με θέμα «Επιβουλή
δημόσιας τάξης: Ανθρώπινα Δικαιώματα και αποτελεσματική
δικαιοσύνη, στην προδικασία και στο ακροατήριο», κοινό των
κατευθύνσεων της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και των
Εισαγγελέων.
Αριθμός συμμετεχόντων : 30.
5) Στη Θεσσαλονίκη στις 14 και 15 Μαΐου 2015 με θέμα
«Εργατικό Δίκαιο, κοινωνική ασφάλιση και οικονομική κρίση»,
κοινό των κατευθύνσεων της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και της
Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Αριθμός συμμετεχόντων : 58.
6) Στην Κομοτηνή, στις 18 και 19 Ιουνίου 2015, με θέμα
«Προστασία περιβάλλοντος και οικονομική ανάπτυξη», σε συνεργασία
με τη

Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, κοινό των

κατευθύνσεων της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, της Διοικητικής
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Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.
Αριθμός συμμετεχόντων : 128.
7) Στη Θεσσαλονίκη, στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2015, με θέμα
«Judicial Training Methods – Conference on ‘Leadership’», κοινό
των κατευθύνσεων της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, της
Διοικητικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.
Αριθμός συμμετεχόντων : 48.
8) Στη Θεσσαλονίκη, στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, με θέμα «Το
Ελεγκτικό Συνέδριο στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον.
Επίκαιροι προβληματισμοί και προτάσεις», της κατεύθυνσης της
Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Αριθμός συμμετεχόντων : 168.
9) Στη Θεσσαλονίκη, στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2015, με θέμα
«Ζητήματα Ερμηνείας και Εφαρμογής του νόμου 3869/2010, όπως
ισχύει», της κατεύθυνσης της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης.
Αριθμός συμμετεχόντων : 223.
10) Στη Θεσσαλονίκη στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2015, με θέμα
«Δικαστική Μεσολάβηση», της κατεύθυνσης της Πολιτικής – Ποινικής
Δικαιοσύνης.
Αριθμός συμμετεχόντων : 17.
11) Στη Θεσσαλονίκη στις 1η Δεκεμβρίου 2015, με θέμα «Οι
Πρόσφατες Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», της
κατεύθυνσης της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης.
Αριθμός συμμετεχόντων : 135.
Σύνολο συμμετεχόντων : 1070 (ήτοι από τα Πολιτικά Δικαστήρια 594,
από τις Εισαγγελίες 44, από το ΣτΕ 35, από το Ελεγκτικό Συνέδριο 177,
από τα Διοικητικά Δικαστήρια 168 και από το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους 11, δικαστές από διάφορες χώρες της Ευρώπης 41).
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IV. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Η ΕΣΔι έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με
ευρωπαϊκούς φορείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης κατά την εικοσαετή
περίοδο λειτουργίας της, με σκοπό την επιμόρφωση των υπηρετούντων
δικαστών και εισαγγελέων. Η ΕΣΔι ενισχύει την ευρωπαϊκή παρουσία
της χώρας με τη συμμετοχή της στους εν λόγω οργανισμούς, σε θέματα
δικαιοσύνης, και ταυτοχρόνως συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων για
θέματα δικαστικής εκπαίδευσης. Κατά το έτος 2015 η ΕΣΔι
εξακολούθησε να συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα, τα
οποία περιγράφονται κατωτέρω.
Α. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης (EJTN)
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης (ΕJTN), που
εδρεύει στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε στις 13.10.2006 ως μη κερδοσκοπικός
διεθνής οργανισμός (non-profit making international organization), με
σκοπούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης του
Άμστερνταμ της 2.10.1997 (δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού «χώρου»
δικαιοσύνης, προαγωγή της αμοιβαίας ενημέρωσης ως προς τα
ευρωπαϊκά νομικά

συστήματα κλπ). Περιλαμβάνει τους εθνικούς

οργανισμούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση δικαστών,
έχουν όμως προσχωρήσει και άλλοι φορείς (π.χ. η Ένωση Συμβουλίων
της

Επικρατείας

και

Ανωτάτων

Διοικητικών

Δικαστηρίων

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Η ΕΣΔι, ήδη από το 2006, συμμετέχει ενεργά σε όλα σχεδόν τα
επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει και χρηματοδοτεί το EJTN,
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καταβάλλοντας για τη συμμετοχή της σε αυτά ετήσια συνδρομή περίπου
11.000,00€.
Β. Πρόγραμμα HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης
Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει θέσει σε εφαρμογή ήδη από το
2006 πρόγραμμα, με την ονομασία HELP, που έχει ως αντικείμενο την
ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στα προγράμματα σπουδών των
Σχολών Δικαστών και Εισαγγελέων και γενικότερα στην οργάνωση της
εκπαίδευσης των δικαστών και εισαγγελέων των κρατών μελών της ΕΕ.
Η πρώτη συνάντηση

έγινε τον Σεπτέμβριο του 2006 και

συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις περισσότερες χώρες που είναι μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Σ’ αυτή τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των
κρατών χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας. Η χώρα μας εντάχθηκε στην
ομάδα εργασίας που έχει ως αντικείμενο τη σύνταξη ενός εγχειριδίου για
τους εκπαιδευτές που διδάσκουν δικαιώματα στους εθνικούς φορείς
εκπαίδευσης δικαστών και εισαγγελέων. Οι άλλες ομάδες εργασίας που
συγκροτήθηκαν ασχολούνται, η μεν πρώτη, με τη συλλογή κι
επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού, η δε δεύτερη με τις μεθόδους
ηλεκτρονικής διδασκαλίας (e-learning).
Το 2013 ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των κρατών μελών να
υποδείξουν δικαστές και επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα
δικαιωμάτων που θα ενδιαφέρονταν να γίνουν αποδέκτες του
εκπαιδευτικού υλικού το οποίο συγκεντρώνεται στο πλαίσιο του
Συμβουλίου

της

Ευρώπης

και

να

αποτελέσουν

ένα

κύκλο

εμπειρογνωμόνων που θα συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ως

εκπρόσωπος του HELP για την Ελλάδα ορίστηκαν ο Δημήτρης
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Βανδώρος, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, για θέματα
διοικητικής δικαιοσύνης και ο Πέτρος Αλικάκος, Πρωτοδίκης, για
θέματα πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης.
Γ. Ευρωπαϊκή Ακαδημία του Δικαίου (ΕRΑ)
Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία του Δικαίου, που εδρεύει στην πόλη
Τρίερ της Γερμανίας, δημιουργήθηκε το 1992 με πρωτοβουλία κυρίως
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η ΕΣΔι συμμετέχει ενεργά ήδη από το 2006 σε επιμορφωτικά
σεμινάρια που διοργανώνει η ERA και κατά κύριο λόγο σε εκείνα για τα
οποία δεν χρειάζεται να καταβάλλει έξοδα εγγραφής. Επιπλέον η ΕΣΔι
δεν πληρώνει καμία εισφορά στην ΕRA.
Δ. Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
Ευρώπη (OSCE)
Η ΕΣΔι έχει αναπτύξει σταθερή συνεργασία με τον οργανισμό
Organization for Security

and Cooperation in Europe – Office for

Democratic Institutions and Human Rights (OSCE), για την υλοποίηση
επιμορφωτικών δράσεων σε ζητήματα διακρίσεων, ρατσισμού και
ξενοφοβίας.
Εφαλτήριο

αυτής

προηγούμενο έτος,

της

συνεργασίας

αποτέλεσε,

κατά

το

η πραγματοποίηση διήμερου επιμορφωτικού

προγράμματος με τίτλο: «Hate Crime workshop for prosecutors and
prosecutorial trainees», με Έλληνες και ξένους εισηγητές και με τη
συμμετοχή 40 περίπου ημεδαπών εισαγγελικών λειτουργών και
εκπαιδευομένων της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων.
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Ε. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Γαλλίας (ΕΝΑ)
Η θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων στην Ecole
Nationale de l’ Administration της Γαλλίας περιλαμβάνει τις ενότητες
«Ευρώπη, Εδάφη, Διαχείριση και Δημόσια Διοίκηση ( στην ενότητα
«εδάφη» εξετάζονται οι μέθοδοι δράσης του κράτους σε κεντρικό και
τοπικό επίπεδο)», με βασικούς άξονες την εμπειρογνωμοσύνη και τη
διαχείριση και ακολουθεί η πρακτική εκπαίδευση που διενεργείται στα
δικαστήρια και σε κρατικές υπηρεσίες (όπως υπουργεία, πρεσβείες,
νομαρχίες).
Οι απόφοιτοι της Σχολής γίνονται Διοικητικοί Δικαστές ή
στελεχώνουν τη

Γαλλική Δημόσια Διοίκηση και τις εθνικές

αντιπροσωπείες της Χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς.
Η ΕΣΔι έχει αναπτύξει ήδη από το 2014 σταθερή συνεργασία με
την ΕΝΑ που αφορά κυρίως τη διενέργεια εκπαιδευτικών επισκέψεων
σπουδαστών της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης στη
Γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό την από κοινού
αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και την
προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε διασυνοριακές υποθέσεις
στα πλαίσια της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΣΔΙ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015
1. Training of HELP Trainers
Στρασβούργο, 16-18/2/2015
Οργάνωση: Council of Europe
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Συμμετοχή : Ένας (1) Πάρεδρος του ΣτΕ
2. EJTN Administrative Law
Trier, 5-6/3/2015
Οργάνωση: ERA, EJTN
Συμμετοχή : Ένας (1) Πάρεδρος του ΕλΣ
3. Judicial Cooperation in Civil Matters (language training)
Βρυξέλλες, 23-27/3/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχή : Ένας (1) Πρωτοδίκης
4. Measuring Learning Results and Training Effect – The Challenge
of Proper Evaluation and Assessment at the Reactionary Level
Ζάγκρεμπ, 5-6/5/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχή : Ένας (1) Εφέτης
5. Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgements
Βαρκελώνη , 7-8/5/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχές : Ένας (1) Πρωτοδίκης
Δύο (2) Πάρεδροι Πρωτοδικείου
6. Training on Human Rights and Access to Justice in the EU
Λιθουανία , 14-15/5/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχή : Ένας (1) Εφέτης

27

7. HELP Network Conference 2015
Στρασβούργο , 4-5/6/2015
Οργάνωση: HELP
Συμμετοχές : Ένας (1) Πρωτοδίκης
8. INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Βουκουρέστι, 4-5/6/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχές : Δύο (2) Πάρεδροι Πρωτοδικείου
9. INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL
MATTERS
Στοκχόλμη, 15-17/6/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχές: Ένας (1) Εισαγγελέας Εφετών, ως επικεφαλής
Δύο (2) Πρόεδροι Πρωτοδικών
Τρεις (3) Πρωτοδίκες
Ένας (1) Πάρεδρος Πρωτοδικείου
Τρεις (3) Εισαγγελείς Πρωτοδικών
Δύο (2) Εισαγγελικοί Πάρεδροι
10. Exchange of EJTN practices on organizing training projects with
the external funding
Βρυξέλλες, 7/7/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχή: Ένας (1) Σύμβουλος του Ελ.Σ
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11. Language Training on Vocabulary Human Rights’ European
Law
Μαδρίτη, 5-9/10/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχή: Δύο (2) Πρωτοδίκες
12. Alternative Dispute in Administrative Law
Βautzen, 8-9/10/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχές: Δύο (2) Πρωτοδίκες Δ.Δ
13. Craftmanship
Σλοβακία, 12-13/10/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχές: Ένας (1) Εφέτης
Ένας (1) Πάρεδρος ΣτΕ
14. Applying EU Anti-Discrimination Law
Παρίσι, 19-21/10/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχές: Ένας (1) Εφέτης
Ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών
Ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ
15. Administrative Law SWG Seminar on EU Asylum Law
Λισαβώνα, 5-6/11/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχή: Ένας (1) Πρόεδρος Πρωτοδικών
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16. Cross Border Evidence in Practice
Φλωρεντία, 17-18/11/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχές: Ένας (1) Πρωτοδίκης
Έξι (6) Πάρεδροι Πρωτοδικείου
17. EU Anti-Discrimination Law
Τρίερ, 23-25/11/2015
Οργάνωση: EJTN
Συμμετοχές: Ένας (1) Πρωτοδίκης Δ.Δ
Ένας (1) Πάρεδρος Πρωτοδικείου
Σύνολο συμμετεχόντων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις : 43
VI. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Α. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας
(Ecole Nationale d΄Administation)
Η ΕΣΔι πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην
Σχολή

Δημόσιας

d’Administration),

Διοίκησης
που

της

εδρεύει

Γαλλίας
στο

(Εcole

Παρίσι.

Η

Εθνική

Nationale
επίσκεψη

πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 17 έως 22/5/2015 και συμμετείχαν
σε αυτή έξι (6) σπουδαστές της Κ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς, συνοδευόμενοι
από τον κ.Ιωάννη Γράβαρη, Σύμβουλο Επικρατείας, διδάσκοντα της
ΕΣΔι στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη περιλάμβανε : α) την παρακολούθηση
ειδικών σεμιναρίων σε θεματικές ενότητες του διοικητικού δικαίου και
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της διοικητικής δικονομίας, με εισηγητές Γάλλους Δικαστές του
Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων και β)
την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Συνταγματικό
Συμβούλιο στον Άρειο Πάγο και στο Διοικητικό Εφετείο του Παρισιού.
Β. Πρόγραμμα THEMIS Competition του Οργανισμού
European Judicial Training Network (EJTN)
Η ΕΣΔι έλαβε μέρος για δεύτερη συνεχή χρονιά στο THEMIS
Competition, με την παρουσία της σε τρεις ημι-τελικούς :
Στον Semi-Final B που διενεργήθηκε στο Βέλγιο από τις 19 έως τις
22/5/2015 και στην κατηγορία “European Family and Succession Law”,
διαγωνίστηκαν τρεις σπουδάστριες της ΚΑ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς, στην
κατεύθυνση της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης, με την καθοδήγηση
και τη συνδρομή του κ.Χριστόδουλου Κυρτσίδη, Εφέτη.
Στον Semi-Final C που διενεργήθηκε στο Λουξεμβούργο από τις
9 έως τις 12/6/2015 και στην κατηγορία “European Civil Procedure”,
διαγωνίστηκαν τρεις σπουδαστές της ΚΑ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς, στην
κατεύθυνση της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης, με την καθοδήγηση
και τη συνδρομή του κ.Στυλιανού Σταματόπουλου, Καθηγητή της
Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ, διδάσκοντα της ΕΣΔι.
Στον Semi-Final D που διενεργήθηκε στην Τσεχία από τις 23 έως
τις 26/6/2015 και στην κατηγορία “Judicial Ethics and professional
conduct”, διαγωνίστηκαν δύο σπουδαστές της ΚΑ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς
στην Κατεύθυνση της

Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης, με την

καθοδήγηση και τη συνδρομή του κ.Κωνσταντίνου Κουσούλη,
Συμβούλου Επικρατείας, διδάσκοντα της ΕΣΔι. Στον διαγωνισμό έλαβαν
μέρος 10 ομάδες από 9 χώρες. Την ΕΣΔι εκπροσώπησαν στον
διαγωνισμό οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Εισαγγελέων Δήμητρα
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Μπλίτσα και Ιωάννης Παπαθανασίου. Την πρώτη θέση κατέλαβε η
Γαλλία και την δεύτερη θέση η Πολωνία. Οι δύο αυτές ομάδες θα
μετάσχουν στον τελικό που θα γίνει το φθινόπωρο στο Βουκουρέστι. Η
ελληνική ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση (αναπληρωματική των δύο
πρώτων ομάδων). Η ελληνική ομάδα έλαβε επίσης το ειδικό βραβείο της
κριτικής επιτροπής για την καλύτερη γραπτή εργασία (στη σύνταξη του
γραπτού κειμένου συνέπραξε η σπουδάστρια της κατεύθυνσης δικαστών
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης Μαρία Σαλμανλή). Το θέμα της
εργασίας της ελληνικής ομάδας ήταν «Δικαστές και Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης: Διαχείριση των Κινδύνων» (“Judges and Social Media:
Managing the Risks”).
Γ. Πρόγραμμα ΑΙΑΚΟS Exchanges του Οργανισμού
European Judicial Training Network (EJTN)
Η ΕΣΔι συμμετείχε για πρώτη φορά φέτος στο πρόγραμμα
AIAKOS Exchanges που διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά ο
οργανισμός European Judicial Training Network (EJTN).
Στόχος του προγράμματος ήταν να φέρει σε επαφή τους
μελλοντικούς δικαστές και εισαγγελείς από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ,
να αναδείξει την ευρωπαϊκή διάσταση του δικαστικού λειτουργήματος
και να προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών
ευρωπαϊκών πολιτισμών και των δικαστικών τους συστημάτων.
Η διάρκεια του προγράμματος ήταν δύο (2) εβδομάδες : μία
εβδομάδα επίσκεψης σε Σχολές Δικαστών άλλων χωρών και ένταξη στο
εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα για το διάστημα αυτό και μία εβδομάδα
υποδοχής στην ΕΣΔι σπουδαστών Σχολών Δικαστών άλλων χωρών και
παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών σε αυτή.
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Συγκεκριμένα η ΕΣΔι :
- έστειλε την εβδομάδα από 16 έως 30/11/2015, 10 σπουδαστές της ΚΑ΄
Εκπαιδευτικής Σειράς και των τριών κατευθύνσεων σε Σχολές Δικαστών
της ΕΕ, οι οποίοι κατανεμήθηκαν ως εξής: 1 στο Βέλγιο, 3 στη Γαλλία, 3
στη Γερμανία, 1 στην Κροατία και 2 στην Πολωνία.
- φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη την εβδομάδα από 30/11 έως 4/12/2015,
10 σπουδαστές προερχόμενους από τις Σχολές Δικαστών της Αυστρίας,
του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της
Ουγγαρίας,

της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της

Τσεχίας.
Δ. Εκπαιδευτική Επίσκεψη στα Δικαστήρια
European Court of Justice και European Court of Human Rights
Η ΕΣΔι πραγματοποίησε επίσημη εκπαιδευτική επίσκεψη στα
δικαστήρια European Court of Justice στο Λουξεμβούργο και στο
European Court of Human Rights στο Στρασβούργο.
Στην επίσκεψη συμμετείχαν 62 σπουδαστές της Κ΄ Εκπαιδευτικής
Σειράς, χωρισμένοι σε δύο αποστολές, τα διαστήματα 4-8/1/2015 και 812/3/2015.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους οι σπουδαστές της ΕΣΔι :
 Ενημερώθηκαν για τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.
 Παρακολούθησαν δικάσιμο της Ολομέλειας στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο

του

Λουξεμβούργου

και

τη

διάσκεψη

που

ακολούθησε.
 Συμμετείχαν σε ημερίδα για τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν
τη λειτουργία του European Court of Justice και το «προδικαστικό
ερώτημα» από Έλληνες και Ευρωπαίους δικαστές.
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 Παρακολούθησαν δικάσιμο στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο
 Ενημερώθηκαν για τη θέση του Δικαστηρίου στο ζήτημα της
μεταναστευτικής πολιτικής και για τις υποθέσεις εκείνες που
αφορούν προσφυγές κατά της Ελλάδας.
Σύνολο

συμμετεχόντων

σπουδαστών

σε

εκπαιδευτικές

επισκέψεις στην Ευρώπη : 86
VIΙ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Στα πλαίσια του προγράμματος «Judicial Training Methods» και
σε συνεργασία με τον οργανισμό European Judicial Training Network
(EJTN), η ΕΣΔι διοργάνωσε και φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη, στις 30
Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2015,
Οργάνωση

και

Διοίκηση

εκπαιδευτική διημερίδα με θέμα:
της

Δικαιοσύνης

(Conference

on

Leadership)».
Στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 70 δικαστές,
μέλη των Συμβουλίων Διεύθυνσης των Δικαστηρίων, από 15 χώρες της
Ε.Ε και συγκεκριμένα από το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη
Δανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιταλία, την Κροατία την Κύπρο,
την Ουγγαρία, την Πολωνία , την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Τσεχία
και τη Φιλανδία.
VIII. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
1. H ΕΣΔι συμμετέχει στη διοργάνωση δύο ευρωπαϊκών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τον οργανισμό EJTN
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στα οποία θα μετάσχουν δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί από την
Ελλάδα και από άλλες χώρες της Ε.Ε. Συγκεκριμένα:
‐

9 έως 11/3/2016 : Criminal Justice Seminar on International

Cooperation in Criminal Matters in practice
‐

21 και 22/4/2016 : Administrative Law Seminar on EU Direct

Taxation
2. Η Σχολή προτίθεται να λάβει μέρος σε consortia για τη
διεκδίκηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Συγκεκριμένα επεξεργάζεται πρόταση της Ιταλικής Σχολής
Δικαστών με τίτλο «Just MED. Access to Rights in the Mediterranean
Region» που αφορά τη συνεργασία των Σχολών Δικαστών της Ισπανίας,
της Πορτογαλίας, της Ιταλίας της Ρουμανίας και της Ελλάδας για την
αντιμετώπιση των πραγματικών και νομικών ζητημάτων που καλείται να
αντιμετωπίσει το δικαστικό σώμα αυτών των χωρών, ως απόρροια του
μεταναστευτικού κύματος (migration wave), όπως είναι η παράνομη
διακίνηση ανθρώπων, η παιδική κακοποίηση, το διεθνές οργανωμένο
έγκλημα κλπ.
3. Η Σχολή κατέθεσε υποψηφιότητα για τη συμμετοχή της στο
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο HERCULES III,
το οποίο χρηματοδοτείται από αυτή, σε ποσοστό 80% κι από εθνικούς
πόρους σε ποσοστό 20%.
Συγκεκριμένα στις 29/9/2015, η ΕΣΔι υπέβαλε πρόταση για την
υλοποίηση ενός κύκλου εργασιών με θέμα:” Fraud against the EU by
illegal subsidies in agricultural products and tobacco smuggling”.
Η δράση προγραμματίζεται να υλοποιηθεί το 2016 και περιλαμβάνει
έναν κύκλο εργασιών με round tables, training programs, working groups
και conclusions, στον οποίο θα συμμετέχουν αντιπροσωπείες δικαστών
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από κράτη-μέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία,
Κύπρος, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρουμανία) και από τις υπό
ένταξη στην ΕΕ χώρες (Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία).
4. Η ΕΣΔι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της
European Academy of Justice (ERA) να συμμετάσχει ως co-beneficial
σε πρόγραμμα της European Commission με θέμα : “ Trafficking in
Human Beings”.
Η δράση αφορά τη διοργάνωση τεσσάρων (4) events στη συγκεκριμένη
θεματική και η ΕΣΔι προτίθεται να φιλοξενήσει στην έδρα της στη
Θεσσαλονίκη ένα (1) από αυτά, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό

τη

δυνατότητα επιμόρφωσης σε περισσότερους εθνικούς δικαστές.

5. Η ΕΣΔι προτίθεται να εορτάσει τη συμπλήρωση των είκοσι
χρόνων λειτουργίας της σε επετειακή εκδήλωση η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαΐου 2016, στο Βασιλικό Θέατρο
Θεσσαλονίκης με τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης,
και

με

την

παρουσία

Πρωθυπουργού,

του

του

Προέδρου

Υπουργού

της

Δημοκρατίας,

του

Δικαιοσύνης,

εκπροσώπων

των

πολιτικών κομμάτων, άλλων προσωπικοτήτων της δημόσιας ζωής και με
τη

συμμετοχή

δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και

εκπροσώπων του νομικού κόσμου της Χώρας.

6. Η ΕΣΔι θα συνεχίσει τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνεργασίες
της με εκπαιδευτικούς οργανισμούς για τη δικαιοσύνη είτε στέλνοντας
Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς σε επιμορφωτικές συναντήσεις στην
αλλοδαπή, είτε οργανώνοντας επιμορφωτικές εκδηλώσεις στο κτίριο της
στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή δικαστών και εισαγγελέων από άλλα
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κράτη.

Επίσης

θα

ληφθεί

μέριμνα

για

την

πραγματοποίηση

εκπαιδευτικών επισκέψεων στη Γαλλία στα πλαίσια ανταλλαγών με τις
αντίστοιχες γαλλικές σχολές που εκπαιδεύουν τους πολιτικούς και
διοικητικούς δικαστές.
7. Η ΕΣΔι θα προωθήσει και τις σχέσεις της με άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης, όπως άλλωστε προβλέπει ο ν.
3689/2008, και ειδικότερα με τις Νομικές Σχολές της Χώρας και με
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν ως αντικείμενο την
εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης.
8. Κατά το τρέχον έτος 2016 πραγματοποιείται η πρακτική των
σπουδαστών της ΚΑ΄ εκπαιδευτικής σειράς των κατευθύνσεων της
Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης, της Διοικητικής Δικαιοσύνης και των
Εισαγγελέων. Επίσης αναμένεται η έναρξη της φοίτησης των
σπουδαστών της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς, ο αριθμός των οποίων
ορίζεται στην προκήρυξη σε 61 (26 για τη διοικητική δικαιοσύνη και 35
για την πολιτική – ποινική δικαιοσύνη).
9. Η ΕΣΔι θα πραγματοποιήσει το πρόγραμμα επιμόρφωσης για
τους υπηρετούντες δικαστές και εισαγγελείς που έχει προτείνει το
Συμβούλιο Σπουδών και έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο στην από
23-11-2015

συνεδρίασή

του.

Τα

προβλεπόμενα

επιμορφωτικά

προγράμματα είναι :
1. Διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα : «Αρχές Διοίκησης της
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Δικαστηρίων» (κοινό όλων των
κατευθύνσεων).
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2. Διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα : «Σεμινάρια για τους
διδάσκοντες της Σχολής κατά το άρθρο 30 του Ν. 3689/2008)» (κοινό
όλων των κατευθύνσεων)
3. Διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα : «Μετανάστες –
Πρόσφυγες. Αντιμετώπιση του πρόσφατου προβλήματος από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος» (κοινό όλων των
κατευθύνσεων)
4. Διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα : «Εργατικό Δίκαιο –
Κοινωνική

ασφάλιση

και

οικονομική

κρίση»

(κοινό

των

κατευθύνσεων Διοικητικής και Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης)
5. Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα : «Αστική, διοικητική και ποινική
ευθύνη

σε

ζητήματα

ιατρικής

αμέλειας»

(κοινό

όλων

των

κατευθύνσεων)
6.

Διήμερο

επιμορφωτικό

πρόγραμμα

με

θέμα

:

«Ζητήματα

πειθαρχικού δικαίου» (κοινό όλων των κατευθύνσεων)
7. Διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα : «Εγκλήματα
φοροδιαφυγής. Αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων μετά το
Ν. 4337/2015 και Ζητήματα φορολογικού δικαίου» (κοινό όλων των
κατευθύνσεων)
8. Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα : «Ναρκωτικά και χρήστες τοξικών
ουσιών. Αντιμετώπιση του προβλήματος από την κοινωνική πλευρά
και από τον ποινικό νόμο» (κοινό των κατευθύνσεων της Πολιτικής –
Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων)
9. Διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα : «Προσωπικά δεδομένα
(προστασία) και παράνομα αποδεικτικά μέσα» (κοινό όλων των
κατευθύνσεων)
10. Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα : «Το ηλεκτρονικό έγκλημα» (κοινό
των κατευθύνσεων της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και των
Εισαγγελέων)
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11. Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα : «Ενδοοικογενειακή βία και
προβλήματα που ανακύπτουν από αυτή σχετικά με τα ανήλικα –
Παραβατικότητα των ανηλίκων» (κοινό των κατευθύνσεων της
Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων)
12. Διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα : «Ελεγκτικό Συνέδριο,
μορφές ελέγχου και παρεχόμενης δικαστικής προστασίας» (της
κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης).
13. Διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα : «Οι τροποποιήσεις του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» (της κατεύθυνσης της Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης)
14. Διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα : «Οι νέοι Ειρηνοδίκες
ως λειτουργοί της δικαιοσύνης. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά» (της
κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης)
10. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η συνέχιση της λειτουργίας της ΕΣΔι
συνδέεται αρρήκτως με την ένταξη όλων των δράσεων της Σχολής στο
νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», με
τίτλο «Δράσεις Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ανάπτυξη του
Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα και την Υποστήριξη
Μεταρρυθμίσεων» και

με την

ομαλή χρηματοδότησή της από αυτό,

προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της και του
έργου που επιτελεί τόσο στην προ-εισαγωγική εκπαίδευση όσο και στη
συνεχιζόμενη κατάρτιση.

Εγκριθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών κατά τη συνεδρίαση με αριθμό 66 της 3ης Φεβρουαρίου 2016.

