ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 28ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

65

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

TMHMATA

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΜΕΡΕΣ /
ΤΜΗΜΑ

Αλικάκος Πέτρος

Πρόεδρος
Πρωτοδικών

Ειρηνοδικών

6

Ειρηνοδίκης
ε.τ.

Ειρηνοδικών

5

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

1

Νομή, οιονεί νομή (έννοια, προσβολή,
προστασία, λήψη ασφαλιστικών μέτρων
νομής) - Διαφορές γειτονικού δικαίου
(άρθρα 1003-1009, 1018-1020, 1023-1031)
– Κυριότητα – Δουλείες – Διανομή
ακινήτου.
(ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ –
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ι)
Σωματειακό δίκαιο (αίτηση, απόφαση
εγγραφής, τροποποίηση καταστατικού
σωματείου) – Διαφορές του άρθρου 14
παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠολΔ - Καθήκοντα
εποπτικού συμβουλίου από τον Ειρηνοδίκη
(άρθρα 1635 και 1682 ΑΚ) - Δημοσίευση
διαθήκης, κήρυξη διαθήκης κυρίας,
αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας,
αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής,
βεβαίωση κληρονομικού δικαιώματος του
δημοσίου, δικαστική εκκαθάριση
2 κληρονομίας, κληρονομητήριο, εκτελεστής Λαμπράκη Ευανθία
διαθήκης - ΄Αδεια για τη διενέργεια
πράξεων από τον ανήλικο, τον ασκούντα τη
γονική μέριμνα, τον επίτροπο ανηλίκου, τον
δικα-στικό συμπαραστάτη ενηλίκου, τον ίδιο
των ενήλικο που βρίσκεται σε κατάσταση
δικαστικής συμπαράστασης, τον
κληρονόμο από απογραφή, τον κηδεμόνα
σχολάζουσας κληρονομιάς, τον
εκκαθαριστή κληρονομιάς και τον εκτελεστή
διαθήκης – Διορισμός επιμελητή στις
περιπτώσεις δικαστικής επιμέλειας ξένων
υποθέσεων – Πρόσκληση για αναγγελία
δικαιώματος.
(ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ)

3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΙΙ)
Καθύλην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Η χορήγηση άδειας για επίδοση άρθρο 125
ΚΠολΔ - Συμβιβαστική επέμβαση του
Ειρηνοδίκη - Πρακτικό συμβιβασμού
(άρθρα 209 επ. ΚΠολΔ) - Οι ένορκες
βεβαιώσεις ως αποδεικτικό μέσο
(διαδικασία λήψης – λήψη ενόρκων
βεβαιώσεων για διοικητικές διαφορές) - Η
εξαιρετική αρμοδιότητα του ειρηνοδίκη για
την επανεγκατάσταση μισθωτή (617
ΚΠολΔ) - Διαταγές Πληρωμής και Διαταγές
απόδοσης χρήσης μισθίου - Ασφαλιστικά
Μέτρα - Προσωρινή Διαταγή Προσημειώσεις - Αντικατάσταση
μεσεγγυούχου (717 παρ. 1 ΚΠολΔ) Εκποίηση κατασχεθέντων (719 ΚΠολΔ).
Εκούσια Δικαιοδοσία : Ληξιαρχικές πράξεις
(βεβαίωση – διόρθωση) - Εγγραφή κ.λπ.
σωματείου - Σύγκληση συνέλευσης
συνεταιρισμού - Διορισμός εκκαθαριστών
συνεταιρισμού – Εκποίηση, απόδοση
ενεχύρου, διορισμός μεσεγγυούχου,
πραγματογνώμονα - Σφράγιση,
αποσφράγιση, απογραφή, βεβαιωτικός
όρκος.
(ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΝΟΜΗΣ)

Καραΐνδρου
Αικατερίνη

Πρωτοδίκης

Ειρηνοδικών

4

Τσαγκαράκης
Νικόλαος

Ειρηνοδίκης

Ειρηνοδικών

2

Λαζαρίδης Γεώργιος

Πρωτοδίκης

Ειρηνοδικών

5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΙII)
Αναγκαστική Εκτέλεση : ΄Αδεια εκποίησης
κινητών (943 παρ. 3 ΚΠολΔ) Αντικατάσταση μεσεγ-γυούχου (956 παρ. 5
4
και 6) - Κίνδυνος φθοράς κατασχεμένων
(962) - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου Περιαφή εκτελεστήριου τύπου στη δήλωση
τρίτου (982-989) - ανατροπή κατάσχεσης
(1019) - Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών
στοιχείων (1022-1023 ΚΠολΔ). ΄Αδεια
κατάσχε-σης σε νυκτερινές ώρες και αργίες.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

5

Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου –
Αρμοδιότητες εισηγητή πτώ-χευσης.
(ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στον
τομέα της δικαιοσύνης – Ευρωπαϊκός
Χάρτης δεοντολογίας – Η ψηφιοποίηση της
Τίτσιας Δημήτριος
6
δικαστικής συνεργασίας στην Ε.Ε. και η
επίδρασή της στα εθνικά δικαστικά
συστήματα – Ψηφιακές επιδόσεις στην πολιτική δίκη – Η ηλεκτρονική διακίνηση
δικαστικών αποφάσεων.

7

Πρόεδρος
Πρωτοδικών

Ειρηνοδικών

1

Εισαγγελέας
Πρωτοδικών

Ειρηνοδικών

4

Μπακαλοπούλου
Τριανταφυλλιά

Ειρηνοδίκης

Ειρηνοδικών

1

Καραναστάσης
Βασίλειος

Πρωτοδίκης

Ειρηνοδικών

7

Ο ειρηνοδίκης και ο πταισματοδίκης ως Κωνσταντακόπουλος
Ηλίας
ανακριτικός υπάλληλος

Ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας

8

Προσωρινές Διαταγές – Προσημειώσεις –
Διατάξεις (αναγνώριση σωματείου,
κληρονομητήρια, σφραγίσεις, απογραφή
για αποτροπή κινδύνου) - ΄Εκδοση
διαταγών πληρωμής - ΄Εκδοση
απογράφων - Προσδιορισμός συζήτησης Εκδίκαση των αιτήσεων παροχής νομικής
βοήθειας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, κατά τις διατάξεις του ν. 3226/2004.

Ειδικές Θεματικές

9

α) Οι ειδικές διατάξεις για τις
μικροδιαφορές.
β) Η Ευρωπαϊκή Διαδικασία
Μικροδιαφορών κατά τον Καν ΕΕ 861/2005
γ) Η ρύθμιση οφειλών κατά το ν.
3869/2010.
δ) Νομική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου (ν. 4491/2017)
ε) Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης
λογαριασμού προς διευκόλυνση της
διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις κατά τον
Καν Ε.Ε. 655/2014.
στ) Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο κατά
τον Καν Ε.Ε. 650/2012.
(ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ανακοπές κατά Διαταγών πληρωμής
και Διαταγών απόδοσης χρήσης
Φούρκας Βασίλειος
10
μισθίου

Ειρηνοδίκης

Ειρηνοδικών

4

(ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ)

11

Εμβάθυνση στη διαχείριση δικογραφιών
διαδικασίας περιουσιακών διαφορών
αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου.

Μπουτάκη Μαρία

Πρωτοδίκης

Ειρηνοδικών

4

12

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Βερβεροπούλου
Ελένη

Ειρηνοδίκης

Ειρηνοδικών

2

13

Παρακολούθηση επιμορφωτικών
σεμιναρίων

Ειρηνοδικών

3

14

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σχολή
του Αριστοτέλη στη Νάουσα

Ειρηνοδικών

1

15

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Ειρηνοδικών

16

Θεσσαλονίκη, 19-1-2022
* Κάθε ημέρα ισοδυναμεί με έξι (6) διδακτικές ώρες

