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Καλωσήρθατε στο δεύτερο 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 για να
λαμβάνετε

τακτικές

ενημερώσεις

για

τις

δράσεις

του

έργου,

που

περιλαμβάνουν

διασυνοριακές δράσεις βιωματικής κατάρτισης για εκπαιδευτές, δικαστές και εισαγγελείς,
επιστημονικές πηγές σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και των
κατηγορουμένων, διακρατικά συνέδρια και πολλά άλλα!

ΤΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Τον Νοέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία δύο διήμερα διακρατικά
σεμινάρια κατάρτισης για το Ενωσιακό Ποινικό Δίκαιο, για σπουδαστές και εν ενεργεία
δικαστές και εισαγγελείς από την Ισπανία, την Αυστρία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Τα
σεμινάρια

πραγματοποιήθηκαν

σε

υβριδική

μορφή,

στην

Εθνική

Σχολή

Δικαστικών

Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη, και συνολικά εκπαιδεύτηκαν 114 δικαστές και εισαγγελείς με τη
συμμετοχή 13 εκπαιδευτών και ομιλητών, ενώ προσφέρθηκε ταυτόχρονη διερμηνεία σε όλες
τις γλώσσες των συμμετεχόντων.

Αντικείμενο της εκπαίδευσης ήταν η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
δικαστών και εισαγγελέων, οι οποίοι επιθυμούν μεν να συμμετέχουν σε διακρατικές
εκπαιδεύσεις, αλλά προτιμούν να το κάνουν στη μητρική τους γλώσσα. Η εκπαίδευση ήταν
βιωματική και διαδραστική και έδωσε στους συμμετέχοντες πρακτικά εργαλεία για την
εφαρμογή του ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη για τα δικονομικά δικαιώματα, συγκεκριμένα την
πρόσβαση σε δικηγόρο, τη νομική βοήθεια, το τεκμήριο αθωότητας και τις δικονομικές
εγγυήσεις για παιδιά.
Ταυτόχρονα ενίσχυσε την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με ομολόγους τους από την
Ισπανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, διασφαλίζοντας εύκολη γλωσσική πρόσβαση μέσω
ταυτόχρονης διερμηνείας. Η εκπαίδευση βασίστηκε σε πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο
σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου και ελέγχθηκε μέσω πιλοτικών εκπαιδεύσεων. Το υλικό
ήταν βιωματικό και πρακτικό, και περιλάμβανε μελέτες υποθέσεων βασισμένες σε
πραγματικές αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ, άσκηση προσομοίωσης δικαστηρίου (moot
court), καθώς και παιχνίδι ρόλων με παιδοψυχίατρους σχετικά με τη φιλική προς τα παιδιά
επικοινωνία στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
Για να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα που έχουν παρόμοιες εκπαιδεύσεις στην επαγγελματική
πρακτική των δικαστικών λειτουργών διενεργείται αξιολόγηση αποτελεσμάτων, την οποία θα
ακολουθήσει ex post αξιολόγηση.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου για να βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό που
σχεδιάστηκε, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις εκπαιδεύσεις, την αξιολόγηση και
τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Είστε επαγγελματίας ή εκπρόσωπος αρμόδιας αρχής, στο χώρο της πολιτικής/ποινικής
δικαιοσύνης; Εάν ναι, ίσως σας ενδιαφέρουν οι σχεδιαζόμενες εκδηλώσεις διάχυσης
των αποτελεσμάτων του έργου! Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο του
2022, τόσο σε εθνικό επίπεδο σε Ελλάδα, Αυστρία και Ισπανία, όσο και σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την παρουσίαση και συζήτηση των επιστημονικών
αποτελεσμάτων του έργου, της βιωματικής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και του υλικού
που σχεδιάστηκε.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
θα διοργανωθούν μέσα στον Ιανουάριο του 2022. Η ελληνική ημερίδα θα λάβει χώρα στις
18.01.2022 και διοργανώνεται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και το Ίδρυμα
Τσάτσου - Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Στην Αυστρία η ημερίδα θα λάβει
χώρα στις 26.01.2022 και διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ludwig Boltzmann, ενώ ημερίδα
θα διοργανωθεί και στην Ισπανία από την Ισπανική Σχολή Δικαστών (CGPJ), η ημερομηνία
της οποίας θα ανακοινωθεί προσεχώς. Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε δικαστές και
εισαγγελείς, εκπροσώπους αρμόδιων εθνικών αρχών στον τομέα της πολιτικής και ποινικής
δικαιοσύνης, εκπροσώπους άλλων δικαστικών σχολών ή φορέων εκπαίδευσης δικαστών.
Ακολουθήστε την ιστοσελίδα του έργου για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνήστε με
τον εθνικό εταίρο για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση που σας ενδιαφέρει!

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στην αγγλική γλώσσα, στις 28 Ιανουαρίου 2022 και
απευθύνεται σε δικαστές, εισαγγελείς, εκπαιδευτές, εκπροσώπους αρμόδιων οργανισμών και
εθνικών αρχών και ευρωπαϊκές σχολές δικαστών.
Σας καλούμε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση.
Σύντομα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του έργου η πρόσκληση, μείνετε συντονισμένοι!

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)

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
"ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ" ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

