BREAKING THE BARRIERS
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
πρώτο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος «Breaking the Barriers».
Σκοπός του δελτίου είναι να μοιραστούμε πληροφορίες για το Ενωσιακό Ποινικό Δίκαιο με
νομικούς από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθήστε την ιστοσελίδα του έργου στο
https://www.breakingthebarriers.eu/ για να λαμβάνετε πρώτοι τα ενημερωτικά δελτία καθώς
και τακτικές ενημερώσεις για τις δράσεις του έργου, που περιλαμβάνουν διασυνοριακές δράσεις
κατάρτισης για εκπαιδευτές, δικαστές και εισαγγελείς, επιστημονικές πηγές σχετικά με τα
δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων, διακρατικά συνέδρια και πολλά
άλλα!
Καλωσήρθατε στο

Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του έργου θα κυκλοφορήσει στο τέλος του έτους.

Είστε σπουδαστής ή εν ενεργεία δικαστής ή εισαγγελέας στον χώρο της πολιτικής/ποινικής
δικαιοσύνης; Εάν ναι, ίσως σας ενδιαφέρουν τα διακρατικά σεμινάρια κατάρτισης για το
Ενωσιακό Ποινικό Δίκαιο, που απευθύνονται σε σπουδαστές και εν ενεργεία δικαστές και
εισαγγελείς. Τα σεμινάρια θα λάβουν χώρα τον Νοέμβριο 2021, στην Εθνική Σχολή

Δικαστικών Λειτουργών, στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι πρακτικά και διαδραστικά και θα
προσφέρουν εύκολη γλωσσική πρόσβαση μέσω ταυτόχρονης διερμηνείας στα ελληνικά, τα
ισπανικά, τα γερμανικά και τα αγγλικά. Προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής με φυσική
παρουσία, ή διαδικτυακά.

Σύντομα θα δημοσιευτεί η πρόσκληση για τα σεμινάρια, μείνετε συντονισμένοι για

περισσότερες πληροφορίες!

ΤΟ ΕΡΓΟ "BREAKING THE BARRIERS"
“Breaking the Barriers” ενισχύει τα δικονομικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις
οδηγίες του Οδικού Χάρτη για τα δικονομικά δικαιώματα στην ΕΕ (πρόσβαση σε δικηγόρο,
νομική βοήθεια, τεκμήριο αθωότητας, δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά), μέσω της κατάρτισης
δικαστών και εισαγγελέων με περιορισμένη συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδεύσεις λόγω
γλωσσικών εμποδίων. Το έργο προωθεί τη δικαστική συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση μέσω
διαδραστικής, βιωματικής κατάρτισης και δίνει έμφαση στον ρόλο των δικαστών και
εισαγγελέων ως πρωταρχικών εφαρμοστών του δικαίου της ΕΕ.
Το έργο

πληροφορίες για το
https://www.breakingthebarriers.eu/
Περισσότερες

έργο

μπορείτε

να

βρείτε

στην

ιστοσελίδα

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο υλοποιείται από σύμπραξη Ερευνητικών Ιδρυμάτων και

Δικαστικών Σχολών από την
Ελλάδα, την Ισπανία και την Αυστρία. Συγκεκριμένα, το έργο συντονίζει το Ίδρυμα Θεμιστοκλή &
Δημήτρη Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ελλάδα), σε συνεργασία με τη
Σχολή Δικαστών της Ισπανίας, το Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ludwig Boltzmann του
Πανεπιστημίου της Βιέννης και με την ενεργή υποστήριξη της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών Ελλάδας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης της Αυστρίας.

πρόγραμμα διαδραστικής
κατάρτισης, βασισμένο στις πραγματικές ανάγκες και τα ζητήματα που καλούνται να
επιλύσουν στην πράξη οι ποινικοί δικαστές και οι εισαγγελείς. Το πρόγραμμα κατάρτισης
εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ομάδες σπουδαστών και εν ενεργεία δικαστών και εισαγγελέων
στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Αυστρία. Το πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε
περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων, βασισμένες σε πραγματικές αποφάσεις του ΔΕΕ και του
ΕΔΔΑ, καθώς και άσκηση προσομοίωσης δικαστηρίου, εργαλεία που αποσκοπούν να
βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις στην πράξη!
Ομάδα εξειδικευμένων δικαστών και εισαγγελέων σχεδίασε

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ:
1. Τη Μελέτη Εκπαιδευτικών Αναγκών των δικαστών και εισαγγελέων από την Αυστρία, την Ελλάδα
και την Ισπανία.
2. Πρότυπο, επίκαιρο, πρακτικό εκπαιδευτικό υλικό για:
Εκπαιδευτές
Εν ενεργεία δικαστές και εισαγγελείς
Σπουδαστές δικαστές και εισαγγελείς

Διαθέσιμο σε 4 γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Ισπανικά)
3. Εγχειρίδιο ευρωπαϊκών οδηγιών δικονομικών δικαιωμάτων, διαθέσιμο σε 4 γλώσσες (Αγγλικά,
Ελληνικά, Γερμανικά, Ισπανικά)
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις εκπαιδευτικές δράσεις του έργου και να κάνετε χρήση
του πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού!

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ" ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

