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Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 24‐11‐2022
Αριθ.πρωτ. 3116

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΤΗΣ 29ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ‐ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4871/2021 (ΦΕΚ Α 246/ 10‐12‐2021) «Μεταρρυθμίσεις στο
Νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών…….», όπως ισχύει.
2. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

3. Την υπ' αριθμ. 33635/14‐3‐2022 απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο «SUB1. Εκπαίδευση
Υποψηφίων/Σπουδαστών Δικαστών» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149206 στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας και κωδικό ΣΑΤΑ στο ΠΔΕ 2022ΤΑ02000002.

4. Την από 24‐11‐2022 απόφαση του Συμβουλίου Σπουδών των κατευθύνσεων της Πολιτικής
– Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, καθώς και της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων
με θέματα «1) Έγκριση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
διδασκαλία του μαθήματος του προγράμματος σπουδών της κατεύθυνσης της Πολιτικής –
Ποινικής Δικαιοσύνης της 29ης Εκπαιδευτικής Σειράς με τίτλο «Ειδικές θεματικές ποινικής
δικονομίας (Ι) Εκκρεμοδικία – Δεδικασμένο ‐ Δικονομικές ακυρότητες ‐ Ένδικα μέσα κατά
βουλευμάτων και αποφάσεων – Έκτακτες Διαδικασίες – Εκτέλεση της ποινικής απόφασης –
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης – Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας – Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
– Σύμβαση δικαστικής συνδρομής και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις» και 2)
Έγκριση συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία του
μαθήματος του προγράμματος σπουδών της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων της 29ης
Εκπαιδευτικής Σειράς με τίτλο «Ποινική δικονομία V (Ένδικα μέσα)».
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Η Ε.Σ.Δι προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/ες :

Δικηγόρους με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία (άρθρο 49 παρ. 1γ του ν.
4871/2021, όπως ισχύει),

να καταθέσουν αίτηση, με την οποία να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους
στα κατωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα:

1) Κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης:
Στάδιο επιμέρους εκπαίδευσης πρωτοδικών, χρονικό διάστημα από 1/7/2023 έως και
31/10/2023.

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟ‐
ΜΕΝΕΣ
ΜΕΡΕΣ /
ΤΜΗΜΑ

Δικηγόρος
άρθρ. 49 παρ. 1 γ
ν. 4871/2021

Α+Β
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ειδικές θεματικές ποινικής δικονομίας (Ι)

1

Εκκρεμοδικία – Δεδικασμένο ‐ Δικονομικές
ακυρότητες ‐ ΄Ενδικα μέσα κατά βουλευμάτων
και αποφάσεων – ΄Εκτακτες Διαδικασίες –
Εκτέλεση της ποινικής απόφασης – Ευρωπαϊκή
Σύμβαση ΄Εκδοσης – Ευρωπαϊκή Εντολή
΄Ερευνας – Ευρωπαϊκό ΄Ενταλμα Σύλληψης –
Σύμβαση δικαστικής συνδρομής και δικαστική
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

2) Κατεύθυνση Εισαγγελέων.
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

34

Ποινική Δικονομία V
(Ένδικα Μέσα)

Δικηγόρος
άρθρ. 49 παρ. 1 γ
ν. 4871/2021

ΠΡΟΒΛΕ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ

Α

4
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• Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνει την αποστολή, ηλεκτρονικά, σχετικής
αίτησης συνοδευόμενης από βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναγράφονται τα τυπικά
προσόντα και η εμπειρία των ενδιαφερομένων στο συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα
αντικείμενα, που επιθυμούν να διδάξουν στη Σχολή. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται
υποχρεωτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, με σκοπό τη διευκόλυνση
επικοινωνίας με τη Σχολή.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, ήτοι μέχρι και την 5/12/2022 και συγκεκριμένα στο e‐mail: grammateia@esdi.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
απευθύνονται (αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής e‐mail), στα κάτωθι στοιχεία
επικοινωνίας :
Γεωργία Κεφαλά, Προϊσταμένη του Πρώτου Τμήματος Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης της
ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310.494 107, e‐mail: grammateia@esdi.gr .
Βασιλική Σμοκοβίτη, Υπάλληλος του Πρώτου Τμήματος Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης της
ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310.494108, e‐mail: smokoviti@esdi.gr.

Η πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα έντυπα, αίτησης και βιογραφικού σημειώματος,
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής http://www.esdi.gr

Αναφορικά με τα βιογραφικά σημειώματα θα χρησιμοποιηθούν τα έντυπα που είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής, κατά τα ανωτέρω.

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια για την επιλογή των ενδιαφερομένων, τα οποία βαθμολογούνται με κλίμακα
από μηδέν (0) έως δέκα (10) και ορίζονται στο άρθρο 49 παρ. 4 του ν. 4871/2021, όπως
ισχύει, είναι τα εξής:
α) η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας, με συντελεστή βαρύτητας
σαράντα τοις εκατό (40%). Εφόσον ο διδάσκων έχει ήδη διδάξει στη Σχολή, συνεκτιμώνται
για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού και οι κατά την παρ. 6 του άρθρου 27 του ν.
4871/2021, αξιολογήσεις των σπουδαστών ως προς αυτόν.
β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας, με
συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%).
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γ) η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες, ως εισηγητές σχετικά με το αντικείμενο της
διδασκαλίας, με συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%.)
δ) η ύπαρξη διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της
διδασκαλίας, με συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%).

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα βιογραφικά σημειώματα εξετάζονται από το
Συμβούλιο Σπουδών της οικείας κατεύθυνσης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
Διευθυντή Κατάρτισης, και επιλέγονται επί τη βάσει των ανωτέρω κριτηρίων οι διδάσκοντες
για κάθε αντικείμενο διδασκαλίας, 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, όπου ορίζονται
συγκεκριμένα το μάθημα ή τα μαθήματα, τα οποία πρόκειται να διδάξει κάθε διδάσκων, οι
ώρες διδασκαλίας, η θεματική της ημερίδας ή των ημερίδων στις οποίες πρόκειται να
συμμετέχει κάθε εισηγητής, καθώς και οι ημέρες διδασκαλίας. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής. Η εγγραφή στον πίνακα διδασκόντων ισχύει για μία
τριετία. Ο Γενικός Διευθυντής εκδίδει πράξη ανάθεσης διδασκαλίας σε κάθε διδάσκοντα. Ο
πίνακας των επιλεγομένων διδασκόντων από το Συμβούλιο Σπουδών αναρτάται στην
ιστοσελίδα της Σχολής και στη Διαύγεια.

Η Γενική Διευθύντρια
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Αναστασία Παπαδοπούλου
Αρεοπαγίτης

