ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και
ασκούμενους δικηγόρους, δικαστές, σπουδαστές και
υποψήφιους της Εθνικής Σχολής Δικαστών,
μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Νομικής,
υπαλλήλους της Διοίκησης και εν γένει νομικούς
ασχολούμενους με το δημόσιο δίκαιο.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των
βασικών θεμάτων του Κώδικα
Διοικητικής
Διαδικασίας και η ερμηνεία των σχετικών διατάξεων
σε συνδυασμό με τη νομολογία του ΣτΕ και των
Διοικητικών Δικαστηρίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
•
•
•
•

Διοικητική πράξη: Περιεχόμενο - Διαδικασία
έκδοσης - Ανάκληση
Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και δικαίωμα
πρόσβασης σε έγγραφα
Συλλογικά διοικητικά όργανα: Συγκρότηση –
Σύνθεση - Λειτουργία
Διοικητικές
Προσφυγές:
Διακρίσεις
και
λειτουργία

φορολογικού δικαίου, της ψηφιακής οικονομίας και
του εμπορικού δικαίου.
Έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και σεμινάρια που
άπτονται των παραπάνω αντικειμένων και έχει
συγγράψει άρθρα και σχόλια επί σχετικών
αποφάσεων.
Ημερομηνία διεξαγωγής: 6/07/2022
Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00
Αξία συμμετοχής:
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75 €
Για νομικά πρόσωπα: 95 €
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική
του Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα:
https://www.cecl.gr/katigoriaseminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/ )

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του
αντιτίμου: 30/06/2022

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 22/06/22, θα
λάβουν
15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σιδηροκαστρίτη Αγγελική
Υποψήφια Διδάκτορας Τμήματος Νομικής ΑΠΘ,
Δικηγόρος
Η κυρία Σιδηροκαστρίτη είναι υποψήφια διδάκτορας
του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο
γνωστικό αντικείμενο του Φορολογικού Δικαίου.
Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στο
Δημόσιο Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο
Διεθνικό Εμπορικό Δίκαιο και την Εναλλακτική
Επίλυση Διαφορών από το Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ελλάδος.
Είναι Δικηγόρος με ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και
πρακτική εμπειρία στον τομέα του διοικητικού και του

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το αρχείο της
παρουσίασης μαζί με παραπομπές στη σχετική νομολογία.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
Zoom
Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα
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