
   

         

                                          
  

 

  
  

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης αντιπροσωπεύει τις απόψεις των 
δημιουργών και είναι αποκλειστική ευθύνη τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση του 
Προγράμματος ‘Δικαιοσύνη’ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Πρόσκληση 

σε διακρατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με 

αντικείμενο το ενωσιακό ποινικό δικονομικό 

δίκαιο  

 

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  
 

 22 και 23 Νοεμβρίου 2021 

 
Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 
Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (www.cecl.gr) έχουν την τιμή να 
σας προσκαλέσουν σε διήμερο διακρατικό εκπαιδευτικό σεμινάριο, με ταυτόχρονη 
μετάφραση σε 4 γλώσσες, και αντικείμενο το ποινικό δικονομικό δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα σε υβριδική μορφή στην Εθνική 
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, στη Θεσσαλονίκη, και απευθύνεται σε σπουδαστές 
δικαστές και εισαγγελείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, 
οι οποίοι δεν είχαν έως σήμερα την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διακρατικές 
εκπαιδεύσεις λόγω γλωσσικών εμποδίων.  

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε υβριδική μορφή, παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ φυσικής παρουσίας και διαδικτυακής συμμετοχής. Παρέχεται ταυτόχρονη 
διερμηνεία μεταξύ αγγλικής, ελληνικής, ισπανικής και γερμανικής γλώσσας, ενώ θα 
μεταδοθεί ζωντανά μέσω live streaming. 

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
δικαστών και εισαγγελέων, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν σε 
διακρατικές εκπαιδεύσεις, αλλά προτιμούν να συμμετέχουν στη μητρική τους 
γλώσσα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, σχεδιάστηκε πρότυπο, πρακτικό εκπαιδευτικό 
υλικό, με τη συνεργασία ευρωπαϊκών δικαστικών σχολών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων.  

Το σεμινάριο θα είναι διαδραστικό και πρακτικό. Στοχεύει να προσφέρει πρακτικά 
εργαλεία στους συμμετέχοντες για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη για 

http://www.cecl.gr/
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τα δικονομικά δικαιώματα, συγκεκριμένα την πρόσβαση σε δικηγόρο, τη νομική 
βοήθεια, το τεκμήριο αθωότητας και τις δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά, καθώς και 
να ενισχύσει την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με ομολόγους τους από την 
Ισπανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, διασφαλίζοντας εύκολη γλωσσική πρόσβαση 
μέσω ταυτόχρονης διερμηνείας. 
 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό σκέλος, όπου οι συμμετέχοντες 
θα ασκηθούν μέσα από μελέτες πραγματικών υποθέσεων, καθώς και άσκηση 
προσομοίωσης δικαστηρίου (moot court). Η ενεργός παρουσία των συμμετεχόντων 
και τις δύο ημέρες είναι απαραίτητη. 

Το σεμινάριο προσφέρεται χωρίς χρέωση. Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε 
διαδικτυακά, θα σας αποσταλούν σαφείς οδηγίες για τη σύνδεσή σας. 

Καλούμε σπουδαστές δικαστές και εισαγγελείς, να υποβάλλουν δήλωση 

ενδιαφέροντος έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής. 

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το σεμινάριο 
θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Ε. Κρουσταλλάκης, με αυστηρή τήρηση των 
υγειονομικών κανόνων (χρήση μάσκας και απόστασης).  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την εγγραφή και τη συμμετοχή σας, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με τη γραμματεία της Εθνικής Σχολής Δικαστών (γραφείο 
διεθνών σχέσεων) στο τηλέφωνο. 2310494132-3 ή στο info@esdi.gr. 
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