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Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018 

Αρ.Πρωτ. 144 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Προς τους Συλλόγους - Μέλη της ΟΔΥΕ και τους Δικαστικούς 

Υπαλλήλους της Χώρας. 
 
Θέμα: Επιμόρφωση – Κατάρτιση – Συμμετοχή ΚΑΙ Δικαστικών 

Υπαλλήλων σε σεμινάρια 

 
Συναδέλφισσα/Συνάδελφε, 
 

Η επίμονη προσπάθεια 2 και πλέον ετών άρχισε να αποδίδει καρπούς. 
Σταδιακά… 
 

Μπήκαν σε τροχιά τα ζητήματα επιμόρφωσης – κατάρτισης των Δικαστικών 
Υπαλλήλων. 

 
Κατ’ αρχήν μέσω και της συμμετοχής μας σε εκπαιδευτικό σεμινάριο της CEPOL 
(Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα Επιβολής 

του Νόμου, ο οποίος αντικατέστησε και διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Αστυνομική 
Ακαδημία, και διατηρώντας το ακρώνυμο CEPOL και για τον νέο Οργανισμό) 5 

έως 9 Σεπτεμβρίου 2018, στη Βουδαπέστη, για το δικαίωμα της Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας – Παραποίηση και Πειρατεία. 
 

Δεδομένου ότι είναι συναφές το αντικείμενο εργασίας μας με αυτό το σεμινάριο, 
με αυτήν την εκπαιδευτική δράση της CEPOL.  

 
Αυτό δε θα συνεχιστεί και με τις άλλες εκπαιδευτικές δράσεις της CEPOL στο 
μέλλον (σεμινάρια, πρόγραμμα απαλλαγής στελεχών…)  

 
Γίνεται δε διερευνητική επαφή και προσπάθεια για τον από κοινού με το 

ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας) σχεδιασμό Ad Hoc εκπαιδευτικών – 
επιμορφωτικών δράσεων σε θεματικά πεδία συναφή με τα καθήκοντά μας (π.χ. 
καταπολέμηση της διαφθοράς).  

 
Και, βεβαίως, με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης), με σκοπό την κατάρτιση φακέλου επιμορφωτικών 
προγραμμάτων για Ad Hoc θέματα αιχμής, που σχετίζονται με την επιτάχυνση 

της απονομής της Δικαιοσύνης (π.χ. ζητήματα εφαρμογής του ΚΠΔ κ.α.). Για το 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όμως, θα επανέλθουμε (π.χ. για τη ομάδα εργασίας, τους 
εκπαιδευτές, τον φάκελο – συγγραφικό έργο ανά θεματικό πεδίο κ.α.). 

Περιμένουμε δε, κυρίως, την ψήφιση του Κώδικά μας, για τον οποία θα 
κάνουμε ειδική παρουσίαση και ενημέρωση. 
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Συναδέλφισσα/Συνάδελφε, 
 

Η συμμετοχή σε αυτές τις εκπαιδευτικές δράσεις, στα σεμινάρια, θα συμβάλει 
ουσιαστικά στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αλλά 
και στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την άσκηση των 

καθηκόντων μας και την υπηρεσιακή καθημερινότητά μας. 
 

Πέραν του ότι θα είναι επωφελής και η επαφή και ανταλλαγή απόψεων και 
εμπειριών με εμπειρογνώμονες ή/και συναδέλφους μας που ακούν ανάλογα 
καθήκοντα σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.   

 
Όλα αυτά επηρεάζουν θετικά, άμεσα και έμμεσα τους Δικαστικούς Υπαλλήλους, 

ανεξάρτητα κατοχής ή μη θέσης Προϊσταμένου, τον κλάδο, τη Γραμματεία των 
δικαστικών υπηρεσιών, τις ίδιες γενικά τις δικαστικές υπηρεσίες και βεβαίως το 
συνδικαλιστικό μας κίνημα.  

 
Διευκρινίζουμε ότι: 

1. Τα χρονικά περιθώρια για το ως άνω, πρώτο για μας, σεμινάριο ήταν 
ασφυκτικά, και ως εκ τούτου η επιλογή των υπηρεσιών (Εισαγγελία και 
Πρωτοδικείο Αθηνών) από τις οποίες θα προταθούν οι υποψήφιοι ήταν και 

αναγκαστική.  
2. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η γνώση Αγγλικής γλώσσας σε τουλάχιστον 

καλό επίπεδο. 
3. Η CEPOL θα αποφασίσει τελικά για την επιλογή των εκπροσώπων της χώρας 
μας στο ως άνω σεμινάριο, αλλά θεωρείται βέβαιη η επιλογή των εκπροσώπων 

του Υπουργείου μας, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση που έχει γίνει από το 
ίδιο το Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

4. Η CEPOL καλύπτει τα έξοδα των εισιτηρίων και μεριμνά για την ηλεκτρονική 
έκδοσή τους, τα έξοδα μετακίνησης από και προς αεροδρόμιο έως ξενοδοχείο 

και αντίστροφα στη χώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου (εν προκειμένω στη 
Βουδαπέστη), τα έξοδα διαμονής και πλήρους. Θα καταβληθεί δε και ημερήσια 
αποζημίωση. 

 
Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 


