Κατηγορίες προσωπικού των δικαστηρίων στην
ΕΕ
Ελλάδα
Τις πληροφορίες παρείχε το: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Μάιος, 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ στην Ελλάδα
1. Κατηγορία προσωπικού των δικαστηρίων / επάγγελμα
Ονομασία της
κατηγορίας
προσωπικού των
δικαστηρίων

Στα ελληνικά: Δικαστικοί υπάλληλοι

Νομική βάση /
κανονιστικά έγγραφα

Νόμος 2812/2000 (Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων)

Στα αγγλικά: Judicial clerks / officers

Στα αγγλικά: Code of Judicial Officers

2. Πρόσβαση στην κατηγορία / επάγγελμα
Βασικές προϋποθέσεις
πρόσβασης

Τυπικά προσόντα:
 Απολυτήριος τίτλος λυκείου/δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (θεωρείται πρόσθετο
προσόν, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο)
 Καλή γνώση ξένης γλώσσας (άλλου κράτους μέλους),
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πτυχές δικαίου της ΕΕ: προαιρετικά

Διαδικασία
πρόσβασης

Διαδικασία πρόσληψης: λαμβάνει χώρα σε εθνικό επίπεδο (το
Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφασίζει κατόπιν συστάσεων των
δικαστηρίων)
 Κρατικές/δημόσιες εξετάσεις

Εναλλακτικές

Δυνατότητες μετάταξης από άλλα επαγγέλματα:
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δυνατότητες
πρόσβασης

Ναι – πολλοί δικηγόροι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και
άλλοι επαγγελματίες του νομικού κλάδου συμμετέχουν στους
διαγωνισμούς του δημοσίου για να προσληφθούν ως
δικαστικοί υπάλληλοι

3. Αρμοδιότητες / καθήκοντα
Γενικές αρμοδιότητες






Διαδικασίες
Διαχείριση
Διοικητικά καθήκοντα
Κατάθεση διαδικαστικών εγγράφων, γραμματειακά
καθήκοντα κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων των
δικαστηρίων, παροχή δημόσιων υπηρεσιών, τήρηση
πρακτικών

Η εν λόγω κατηγορία προσωπικού των δικαστηρίων
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους ακόλουθους τομείς:
 Αστικό δίκαιο και διαδικασίες
 Εμπορικό δίκαιο και διαδικασίες
 Ποινικό δίκαιο και διαδικασίες
 Διοικητικό δίκαιο και διαδικασίες
 Παροχή συνδρομής στους δικαστές και/ή τους
εισαγγελείς
 Διοίκηση των δικαστηρίων
Ρόλος σε διαδικασίες
με πτυχές ενωσιακού
δικαίου

Πτυχές δικαίου της ΕΕ: καθίστανται ολοένα και
σημαντικότερες, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των
θεσπιζόμενων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ

4. Οργάνωση της κατηγορίας / επαγγέλματος
Οργανωτική δομή

Πάροχοι κατάρτισης

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων



Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ)
ΙΝΕΠ: Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) και η
αποκεντρωμένη δομή του στη Θεσσαλονίκη (ΠΙΝΕΠΘ)
αποτελούν τη μονάδα του ΕΚΔΔΑ που παρέχει
επιμόρφωση. Το προσωπικό των δικαστηρίων μπορεί
να λάβει επιμόρφωση τόσο στο ΕΚΔΔΑ όσο και στο
ΙΝΕΠ, κατόπιν υπογραφής σχετικών συμβάσεων
επιμόρφωσης. Το ΙΝΕΠ συνεργάζεται με το ΕΚΔΔΑ για
την παροχή κατάρτισης στο προσωπικό των
δικαστηρίων σε δεξιότητες πληροφορικής. Στην πράξη,
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οι υπάλληλοι των δικαστηρίων παρακολουθούν
εκπαιδευτικά σεμινάρια στο ΙΝΕΠ σε διάφορα
αντικείμενα (διοίκηση, νομικά ζητήματα, σχέσεις
κράτους–πολίτη κ.λπ.).
Αριθμοί 1 Δομή εθνικού επιπέδου
Τύποι Δομή του δημόσιου τομέα
Ονομασίες Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ)

Επαγγελματικές
οργανώσεις

Άνευ αντικειμένου

Πηγή: Πιλοτικό έργο – Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Τμήμα 3 – Παρούσα κατάσταση της
κατάρτισης του προσωπικού των δικαστηρίων στο δίκαιο της ΕΕ και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ
των παρόχων κατάρτισης σε προσωπικό των δικαστηρίων σε επίπεδο ΕΕ», μελέτη που εκπονήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) σε συνεργασία με κοινοπραξία οργανισμών
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