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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισηγητών για επιμορφωτικό πρόγραμμα
Δικαστικών Λειτουργών που διοργανώνει η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Τίτλος συνεδρίου: «Η ενδοοικογενειακή βία – Αστική και ποινική διάσταση» (κοινό
των κατευθύνσεων Πολιτικής‐Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων).
Ημερομηνία διενέργειας: 8 και 9 Δεκεμβρίου 2022.
Τρόπος διενέργειας: διαδικτυακά.
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές, στο πρόγραμμα με
τίτλο «Η ενδοοικογενειακή βία – Αστική και ποινική διάσταση» (κοινό των
κατευθύνσεων Πολιτικής‐Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων), να υποβάλουν
αίτηση μέχρι 11/11/2022, ημέρα Παρασκευή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 1 του ν. 4871/2021, όπως ισχύουν, οι
εισηγητές πρέπει να είναι:
α. Εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί με βαθμό τουλάχιστον: αα) Εισηγητή του
Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της Γενικής Επιτροπείας
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον
επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό, αβ) Προέδρου Πρωτοδικών των πολιτικών και
ποινικών δικαστηρίων και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ή Πρωτοδίκη, ο
οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό, αγ)
Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος έχει συμπληρώσει
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τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό και αδ) Ειρηνοδίκη Α’ Τάξης, ο
οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) έτη παραμονής στην υπηρεσία,
β) μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των νομικών σχολών από τη βαθμίδα
του επίκουρου καθηγητή και άνω,
γ) μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων,
δημόσιοι λειτουργοί, δικηγόροι με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία
και άλλοι ειδικοί επιστήμονες,
δ) επίτιμοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί,
ε) ομότιμοι καθηγητές των Νομικών Σχολών,
στ) ειρηνοδίκες που αποχώρησαν από την ενεργό υπηρεσία, έχοντας συμπληρώσει
τουλάχιστον είκοσι (20) έτη υπηρεσίας,
ζ) ειδικοί στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διδασκαλία θεμάτων
εφαρμοσμένης πληροφορικής.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ως εισηγητές
πρέπει να αποστείλουν έως τις 11/11/2022, ημέρα Παρασκευή, στο
epimorfosi@esdi.gr σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία:
να συνοδεύεται από τίτλο και διάγραμμα της ειδικότερης θεματικής που
προτίθενται να αναπτύξουν, καθώς και από συνοπτικό βιογραφικό.
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από τους υπεύθυνους για την πραγματοποίηση
του προγράμματος Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.
Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή των ενδιαφερομένων στο
μητρώο εισηγητών της Ε.Σ.Δι., στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας,
επιλέγοντας το σεμινάριο που τους ενδιαφέρει:
https://www.esdi.gr/%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7‐
%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%82‐%cf%83%cf%84%ce%bf‐
%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8e%ce%bf‐
%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd/
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