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Προς 

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών και  

κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της Χώρας  

και δι '  αυτών σε όλους τους Εισαγγελικούς  Λειτουργούς της 

Υπηρεσίας  τους 

  

 Θέµα:  Εκπαίδευση Εισαγγελέων 

Σύµφωνα  µε  τις ετήσιες εκθέσεις της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

των ετών 2016 & 2017  για την ευρωπαϊκή  δικαστική  κατάρτιση , 

προκύπτει  ιδιαίτερα χαµηλό  ποσοστό  συµµετοχής δικαστών και  

εισαγγελέων της  χώρας µας σε  ευρωπαϊκά προγράµµατα  

κατάρτισης. Ειδικότερα:  

α) Στην έκθεση  του  2016 προκύπτει  ποσοστό  χαµηλότερο  του 

5% για τους δικαστές (συνυπολογιζοµένων και  των εισαγγελέων)  

στην εκπαίδευση  τους στο  δίκαιο  της Ε .Ε . και  περίπου  7% για τους 

εισαγγελείς,  η  χώρα µας δε  κατατάσσεται  στην εκπαίδευση  των 

δικαστικών λειτουργών εκτός Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις των 

κρατών µελών.  

β) Στην έκθεση  του  2017 τα αντίστοιχα ποσοστά 

παρουσιάζονται  να  είναι  χαµηλότερα  του  5% για τους  δικαστές 

(συνυπολογιζοµένων και  των εισαγγελέων) στην εκπαίδευση  τους 
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στο  δίκαιο  της Ε .Ε . και  5% για τους εισαγγελείς, ήτοι  µειούµενο  

κατά 2% σε  σχέση  µε  το  προηγούµενο  έτος, η  χώρα µας  δε  

κατατάσσεται  στην εκπαίδευση  των δικαστικών λειτουργών εκτός  

Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις των κρατών µελών.  

Αντιλαµβανόµενοι  την ανάγκη  ενίσχυσης της διαρκούς  

επιµόρφωσης των Εισαγγελικών Λειτουργών όλων των  βαθµίδων 

δηµιουργήθηκε  µε  την τελευταία Τροποποίηση  του  Κανονισµού  

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας του  Αρείου  Πάγου  (ΦΕΚ  Β '  

387/08.02.2018) το  Τµήµα  ∆ιεθνών Σχέσεων και ∆ια  Βίου  

Εκπαίδευσης των Εισαγγελικών Λειτουργών, στην αρµοδιότητα 

του  οποίου  υπάγεται , µεταξύ  άλλων: "10. Η µέριµνα για τη διοργάνωση 

εκπαιδευτικών σεµιναρίων, την κατάρτιση προγραµµάτων εκπαίδευσης και 

τη συµµετοχή των Εισαγγελικών Λειτουργών της Χώρας σε  ευρωπαϊκά 

προγράµµατα και δίκτυα κατάρτισης και επιµόρφωσης, σε συνέδρια, 

διαλέξεις και ηµερίδες, σχετικά µε την πρόληψη και καταστολή σύγχρονων 

µορφών εγκληµατικότητας σε συνεργασία µε ηµεδαπά, ευρωπαϊκά και διεθνή 

όργανα, όπως, ενδεικτικά, µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο ∆ικαστικής Εκπαίδευσης 

(EJTN), την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία (CEPOL) το Γραφείο 

∆ηµοκρατικών Θεσµών και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων (ODIHR), τον 

Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)  και 

την Ακαδηµία Ευρωπαϊκού Νόµου (ERA) καθώς και µε εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή άλλης επαγγελµατικής 

κατάρτισης του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 

ή µε πρόσωπα αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους». 
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 Κατόπιν των ανωτέρω, κρίθηκε  αναγκαία η  συνεργασία της  

Εισαγγελίας του  Αρείου  Πάγου  µε  το  Ευρωπαϊκό  ∆ίκτυο  ∆ικαστικής 

Εκπαίδευσης  (EJTN). Κατά το  έτος 2018 η  Εισαγγελία του  Αρείου 

Πάγου  συµµετείχε  ως εταίρος στο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραµµα 

Αµοιβαίας Ανταλλαγής Εισαγγελικών Λειτουργών, διάρκειας µίας  

και  δύο  εργάσιµων εβδοµάδων, του  EJTN µε  την αποστολή  προς τα 

κράτη-µέλη  είκοσι  ενός (21) Ελλήνων Εισαγγελέων  και  την 

αντίστοιχη  υποδοχή  από  τα κράτη-µέλη  του  ∆ικτύου  είκοσι  ενός  

(21) εισαγγελέων.  

 Για το  έτος 2019, επίσης ως εταίρος η  Εισαγγελία του  Αρείου 

Πάγου  συµµετέχει  στο  εκπαιδευτικό  πρόγραµµα Αµοιβαίας 

Ανταλλαγής του  EJTN. Συγκεκριµένα , µε  το  υπ '  αρ. πρωτ .  

11775/22-10-2018 έγγραφό  µας, σας  γνωρίζαµε  ότι  η  Εισαγγελία 

του  Αρείου  Πάγου  θα στείλει  εβδοµήντα ένα (71) Έλληνες  

Εισαγγελείς όλων των βαθµών για εκπαίδευση  σε  κράτη  µέλη  του 

∆ικτύου  και  σας καλούσαµε  να δηλώσετε  ενδιαφέρον. Αφού  

ολοκληρώθηκε  η  επιλογή  των Εισαγγελέων για τα τέσσερα (4) 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, που  είχαµε  στη  διάθεση  µας από  το  

EJTN να συµµετάσχουµε , ήτοι : α. Εκπαιδευτικό  Πρόγραµµα  

Αµοιβαίας Ανταλλαγής ∆ιάρκειας Μιας (1) Εργάσιµης Εβδοµάδας,  

β . Εκπαιδευτικό  Πρόγραµµα Αµοιβαίας Ανταλλαγής ∆ιάρκειας ∆ύο 

(2) Εργάσιµων  Εβδοµάδων,  γ . Εκπαιδευτικό  Πρόγραµµα 

Επισκέψεων (Study Visits) σε  Θεσµικά Όργανα της Ε .Ε  και  δ . 

Εκπαιδευτικό  Πρόγραµµα ΑΙΑΚΟS ∆ιάρκειας Μίας (1) Εργάσιµης  

Εβδοµάδας, ζητήθηκε  από  τους Εισαγγελείς µας να προχωρήσουν  

στην ηλεκτρονική  εγγραφή  τους. 
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 ∆υστυχώς, ορισµένοι  εξ αυτών είτε  παρέλειψαν να  µας   

γνωστοποιήσουν την αδυναµία συµµετοχής τους εγκαίρως και  δη  

πριν παρέλθει  η  καταληκτική  ηµεροµηνία εγγραφής όλων των 

υποψηφίων στην ηλεκτρονική  πλατφόρµα του  EJTN (ήτοι  η  14-12-

2018), είτε  µας γνωστοποίησαν την αδυναµία συµµετοχής τους  

εκπροθέσµως, µε  αποτέλεσµα να καθίσταται  αδύνατη  η  

αντικατάστασή  τους από  άλλο  συνάδελφό  µας και  µάλιστα τη 

στιγµή  που  υπήρχαν αιτήσεις συναδέλφων µας,  που  δεν 

ικανοποιήθηκαν, γιατί  έκλεισε  µε  τη  λήξη  της προθεσµίας η  

πλατφόρµα του  EJTN που  δέχεται  τα αιτήµατα. 

 Θα θέλαµε  να καταστήσουµε  σαφές,  ότι  η  Εισαγγελία του  

Αρείου  Πάγου  έχει  δεσµευτεί  προς  τους υπεύθυνους  του  ∆ικτύου  

για την αποστολή  εβδοµήντα  ενός  (71) εισαγγελέων για εκπαίδευση  

στα συµµετέχοντα κράτη  - µέλη  του  ∆ικτύου  για το τρέχον έτος. Με  

βάση  την αρχή  της αµοιβαιότητας η  Εισαγγελία του  Αρείου 

Πάγου , µε  τη  σειρά  της, καλείται  να φιλοξενήσει  πενήντα πέντε  (55) 

εισαγγελείς από  τα κράτη- µέλη , οι  οποίοι θα επιλέξουν να 

επισκεφθούν την Ελλάδα και  την Εισαγγελία του  Αρείου  Πάγου  για 

την εκπαίδευσή  τους.  

 Συνεπώς, η  µη  συµµετοχή  σας  αλλά κυρίως  η  µη  έγκαιρη  

γνωστοποίηση  της  αδυναµίας σας να συµµετάσχετε  στο  εν λόγω  

εκπαιδευτικό  πρόγραµµα ανταλλαγής, δεν αφαιρεί  µόνο  το  

δικαίωµα εκπαίδευσης κάποιου  Έλληνα συναδέλφου  µας σε  άλλο  

κράτος-µέλος, αλλά ταυτόχρονα  αποκλείει  τη δυνατότητα  

εκπαίδευσης συνάδελφου  µας  από  άλλο  κράτος - µέλος της  Ε .Ε . 

στην Ελλάδα. 
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 Θα παρακαλούσαµε , στο  µέλλον, επειδή , εκτός  από  Έλληνες 

Εισαγγελείς, είµαστε  και  Ευρωπαίοι  Εισαγγελείς να αγκαλιάσουµε  

µε  υπευθυνότητα τα ευρωπαϊκά προγράµµατα εκπαίδευσής µας και  

να εκµεταλλευτούµε  στο  έπακρο  την δωρεάν τις περισσότερες 

φορές (όπως η  περίπτωση  του  EJTN) χορήγησή  τους  σε  εµάς. 

Άλλωστε ,  η  υπευθυνότητά µας  ως προς  την τήρηση  των 

προθεσµιών για την υποβολή  των αιτήσεών µας, καθώς και  η  

ενεργή  από  µέρους µας  παρακολούθηση  των εκπαιδευτικών 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων αντικατοπτρίζει  τον επαγγελµατισµό ,  

µε  τον οποίο  ασκούµε  το  λειτούργηµά µας. 

 Πέρα από  τη  συνεργασία µε  το  προαναφερόµενο  ∆ίκτυο , η  

Εισαγγελία του  Αρείου  Πάγου  έχει  αναπτύξει  και  άλλες  

πρωτοβουλίες για  την εκπαίδευση  των Εισαγγελέων,  όπως τη  

διοργάνωση  εκπαιδευτικών ηµερίδων και  σεµιναρίων σε  

συνεργασία µε  φορείς του  εσωτερικού  και  του  εξωτερικού .  

Ενδεικτικά αναφέρουµε : 

1. Τριήµερο  εκπαιδευτικό  σεµινάριο  είκοσι  πέντε  (25) 

εισαγγελικών λειτουργών, µε  θέµα " Εκπαίδευση  στα  

Εγκλήµατα Μίσους για Εισαγγελείς" , το  οποίο  

διοργανώθηκε  από  την Εισαγγελία του  Αρείου  Πάγου  σε  

συνεργασία µε  το  Γραφείο  ∆ηµοκρατικών Θεσµών και  

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του  Οργανισµού  για την Ασφάλεια 

και  τη  Συνεργασία στην Ευρώπη  (OSCE Off ice for Democrat ic 

Institut ions and Human Rights - ODIHR), στη  ∆ιεύθυνση  

Εγκληµατολογικών Ερευνών, 1-3/12/2017 και  το  οποίο 
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πρόκειται  να επαναληφθεί  κατά το  τρέχον έτος 2019 σε 

συνεργασία µε  τον ODIHR. 

2. Στρογγυλή  Τράπεζα, που  οργανώθηκε  υπό  την αιγίδα της 

Εισαγγελίας του  Αρείου  Πάγου  και  του  Εθνικού  Κέντρου  

Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (ΕΚΚΑ) µε  την οικονοµική  

υποστήριξη  της UNICEF και  της  Ύπατης Αρµοστείας του  ΟΗΕ  

για τους Πρόσφυγες καθώς και  τη  στήριξη  της Οµάδας  

Εργασίας για τις Εναλλακτικές Μορφές Φροντίδας  των 

Ασυνόδευτων Παιδιών, µε  θέµα " Υποστηριζόµενη  

Ανεξάρτητη ∆ιαβίωση για Ασυνόδευτους Ανηλίκους" ,  στην 

Αθήνα , 29-30/1/2018. 

3. Επιστηµονικό  Εκπαιδευτικό  Σεµινάριο , που  οργάνωσε  η 

Εισαγγελία του  Αρείου  Πάγου  από  κοινού  µε  τη  ∆ιεύθυνση  

Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων του  Συµβουλίου  της Ευρώπης µε  

θέµα: " Ενίσχυση της ικανότητας των Ελλήνων ∆ικαστών 

και  Εισαγγελέων στην εφαρµογή  των προτύπων του  

Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε τα δικαιώµατα  των 

λεσβίων, οµοφυλόφιλων,  αµφιφυλόφιλων,  διεµφυλικών 

και µεσοφυλικών ατόµων" , στην Αθήνα , 25/6/2018. 

4. Ηµερίδα, που  συνδιοργανώθηκε  από  το  Γραφείο  Εθνικού  

Εισηγητή  για την Καταπολέµηση  της  Εµπορίας Ανθρώπων 

του  Υπουργείου  Εξωτερικών, τη  Γενική  Γραµµατεία 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του  Υπουργείου  ∆ικαιοσύνης, 

∆ιαφάνειας και  Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και  την Εισαγγελία 

του  Αρείου  Πάγου , υπό  την Αιγίδα του  Γενικού  Γραµµατέα του  

Συµβουλίου  της Ευρώπης , µε  θέµα:  " Νέα δεδοµένα  και  
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προκλήσεις που  σχετίζονται µε  την εκτέλεση  της  

Απόφασης του  Ε∆∆Α "Chowdury και λοιποί  κατά  

Ελλάδας"-Puttong Chowdury into practice" , στο  Υπουργείο  

Εξωτερικών, 30/11/2018. 

5. Ηµερίδα Επιµόρφωσης Εισαγγελέων & ∆ικαστικών 

Λειτουργών για  τη  " ∆ιαχείριση Περιστατικών 

Κακοποιηµένων Παιδιών" , που  διοργανώθηκε  από  την 

ΕΛΙΖΑ-Εταιρία κατά της Κακοποίησης του  Παιδιού , υπό  την 

αιγίδα της Εισαγγελίας του  Αρείου  Πάγου , στη  Θεσσαλονίκη ,  

10/12/2018, στην Αθήνα  11/12/2018 και  στη  Λάρισα 18-3-

2019. 

6. ∆ιηµερίδα, που  διοργάνωσε  η  Εισαγγελία του  Αρείου  Πάγου  

σε  συνεργασία µε  το  Συµβούλιο  της Ευρώπης, µε  θέµα: 

" Αστυνόµευση:  Μεταχείριση Ατόµων υπό Κράτηση και  

Συνέπειες" , στην Αθήνα ,  10-11/01/2019. 

7. Επιστηµονική  Ηµερίδα, που  διοργάνωσε  η  Εισαγγελία  του 

Αρείου  Πάγου  σε  συνεργασία µε  τον ∆ικηγορικό  Σύλλογο  

Θεσσαλονίκης και  το  Τµήµα Επιµελητών Ανηλίκων  της 

Υπηρεσίας Επιµελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής  

Θεσσαλονίκης,  µε  θέµα: " Ανήλικοι οι οποίοι αιτούνται ή 

δικαιούνται διεθνή προστασία  & η αντιµετώπισή τους από  

το δικαστικό σύστηµα" , στη  Θεσσαλονίκη , 21/01/2019  

8. Το  ∆ιεθνές Συνέδριο  για τη  " Σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Εισαγγελίας" ,  που  διοργανώθηκε  από  την Εισαγγελία του  

Αρείου  Πάγου  µε  τη  συνδροµή  της Γενικής Γραµµατείας 

Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς  και  της Γενικής  
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Επιθεωρήτριας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, υπό  την αιγίδα  της  Α .Ε .  

του  Προέδρου  της ∆ηµοκρατίας  κυρίου  Προκοπίου  

Παυλοπούλου , στο  Μέγαρο  Μουσικής Αθηνών,  23-

25/11/2018. 

9. ∆ιήµερα εκπαιδευτικά σεµινάρια σε  " Θέµατα Αντιµετώπισης  

των Εξαρτήσεων"  για δικαστικούς και  εισαγγελικούς  

λειτουργούς, που  διοργανώθηκαν από  το  Κέντρο  Θεραπείας  

Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) και  την Εισαγγελία του  Αρείου  

Πάγου  και  πραγµατοποιήθηκαν στις ακόλουθες πόλεις: 

Λάρισα, Βόλο , Καλαµάτα, Πάτρα, Αθήνα, Ιωάννινα, 

Θεσσαλονίκη  και  Καβάλα, 5/2-15/3/2019. 

10. Εκπαιδευτικό  Σεµινάριο , που  διοργάνωσε  η  Α21, υπό  

την αιγίδα της  Εισαγγελίας του  Αρείου  Πάγου  και  του 

Γραφείου  του  Εθνικού  Εισηγητή  για την Καταπολέµηση  της 

Εµπορίας Ανθρώπων, µε  θέµα την " Καταπολέµηση  της 

Εµπορίας  Ανθρώπων" , στη  Λάρισα,  19/3/2019, και  το  οποίο 

θα επαναληφθεί  στην Πάτρα,  15/5/2019 και  Ρόδο  19/6/2019.   

11. Σεµινάριο  ∆ικαστικών Λειτουργών, που  διοργανώθηκε  

από  τη  ∆ιεύθυνση  Ψυχικής Υγείας και  Κοινωνικής Πρόνοιας 

του  Ινστιτούτου  Υγείας του  Παιδιού , στα πλαίσια του 

προγράµµατος PROchild και  υπό  την αιγίδα της Εισαγγελίας 

του  Αρείου  Πάγου , µε  θέµα: " Σύγχρονες αντιλήψεις για την  

προστασία των παιδιών και  την αποφυγή  της  

επαναθυµατοποίησής τους" , στο   Αµφιθέατρο  ∆ιεύθυνσης  

Εγκληµατολογικών Ερευνών (∆ΕΕ) της Ελληνικής  

Αστυνοµίας , 20/3/2019.  
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12. Κύκλο  εκπαιδευτικών σεµιναρίων για  Εισαγγελείς, που  

θα διοργανώσει  η  Εθνική  Επιτροπή  για τα ∆ικαιώµατα του  

Ανθρώπου  (ΕΕ∆Α) σε  συνεργασία µε  την Εισαγγελία του  

Αρείου  Πάγου , για  " Θέµατα ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου", 

Αθήνα , 29/3/2019-8/5/2019 και  

13. Συνέδριο , που  διοργανώνει  η  Εισαγγελία του  Αρείου 

Πάγου  σε  συνεργασία µε  την Ελληνική  Εταιρεία Μελέτης 

∆ιαταραχής του  Εθισµού  στο  ∆ιαδίκτυο  και  την υποστήριξη  

του  Κέντρου  Μελέτης του  Εγκλήµατος, µε  θέµα: 

«Τεχνολογικές Εξελίξεις και  ∆ικαιοσύνη», Αίθουσα Τελετών 

του  Εφετείου  Αθηνών, 5-6/4/2019. Σας πλαίσια του  ανωτέρω 

Συνεδρίου  θα πραγµατοποιηθεί  την Παρασκευή  5 Απριλίου 

τ .ε ., η  πρώτη  συνεδρία µε  θέµα:  "Τα παιδιά και  οι  

τεχνολογικές εξελίξεις", στο  Αµφιθέατρο  "Αντώνης Τρίτσης" 

του  Πνευµατικού  Κέντρου  ∆ήµου  Αθηναίων (Ακαδηµίας 50, 

10679 Αθήνα). Πρόκειται  για µία ειδική  συνεδρία, η  οποία 

απευθύνεται  σε  παιδικό  κοινό .  

 Στα συνέδρια και  στις εκπαιδεύσεις παρατηρείται  το  

φαινόµενο  Εισαγγελείς να  µην συµµετέχουν,  παρότι  σε  αυτές ως  

επί  το  πλείστον προσκαλούµε  ως εισηγητές σηµαντικούς  

ηµεδαπούς ή  αλλοδαπούς συναδέλφους ή  εµπειρογνώµονες - ή  να  

δηλώνουν συµµετοχή  και  να µην προσέρχονται  ή  η  πλειονότητα 

των εισαγγελέων, που  προσέρχονται ,  να υπηρετούν σε  Εισαγγελίες 

εκτός Αθηνών, καθιστώντας έκδηλη  τη  µεγάλη  αδιαφορία και  την 

αποχή  των Εισαγγελικών Λειτουργών των Εισαγγελιών Πρωτοδικών 

και  Εφετών Αθηνών.    
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 Θεωρούµε , ότι  η  συνεχής επιµόρφωση  ενός εισαγγελέα είναι  

καταλυτικής σηµασίας για την ορθή  και  ολοκληρωµένη  εκπλήρωση  

των καθηκόντων του , καθώς και  την αξιοπρεπή  συνύπαρξή  του  µε  

τους λοιπούς Εισαγγελείς των κρατών - µελών  της Ε .Ε ., 

προκειµένου  µε  την ανταλλαγή  νοµοθετικών πρωτοβουλιών και 

καλών πρακτικών η  δικαιοσύνη  των κρατών - µελών να εµφορείται  

από  τις ίδιες δικαιϊκές αξίες και  στο  µέλλον, γιατί  όχι , να  

ενοποιηθεί . 

H Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 

 
Ξένη ∆ηµητρίου-Βασιλοπούλου 
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