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Το Εθνικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Σχολή Νομικής ( 
Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής) έχει την τιμή να σας προσκαλέσει σε μία σειρά 
διήμερων διαδικτυακών εργαστηρίων κατάρτισης στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα οποία διοργανώνει consortium εταίρων από πέντε Κράτη Μέλη της ΕΕ 
(Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Πολωνία), με την οικονομική υποστήριξη του 
Προγράμματος «Δικαιοσύνη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα εργαστήρια θα εστιάσουν στο νομικό πλαίσιο, τη νομολογία και την πρακτική 
εφαρμογή των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου σχετικά με τις αστικές και 
εμπορικές διαδικασίες, την πτώχευση και την κυκλοφορία των εγγράφων. Μία 
διακρατική ομάδα εξειδικευμένων ακαδημαϊκών και ειδικών εκπαιδευτών σχεδίασε 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
δικηγόρων, των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών που επιθυμούν να 
εμβαθύνουν τη γνώση τους, να εξελίξουν τις ικανότητές τους και αναπτύξουν δίκτυα 
με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, να επιλύσουν πρακτικά προβλήματα μέσα από 
μελέτες περίπτωσης (case studies) και να μελετήσουν καλές πρακτικές στο πεδίο της 
επαγγελματικής τους ενασχόλησης, στη βάση μίας διαδραστικής, συμμετοχικής και 
προβληματοκεντρικής μεθοδολογίας.  

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, με δυνατότητα παράλληλης 
διερμηνείας στα ελληνικά, εσθονικά, λετονικά και πολωνικά. Το εκπαιδευτικό υλικό 
θα είναι επίσης διαθέσιμο στα αγγλικά, ελληνικά, εσθονικά, λετονικά και πολωνικά.  

Για να παρακολουθήσετε κάποιο από τα τέσσερα εργαστήρια που θα διοργανωθούν, 
παρακαλούμε εγγραφείτε ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο. Παρακαλούμε να 
επιλέξετε μόνο μία από τις διαθέσιμες επιλογές, με δεδομένο ότι ο όρος αρχική 
εκπαίδευση υποδηλώνει μηδενική εμπειρία στο αντικείμενο ενώ ο όρος επιμόρφωση 
υποδηλώνει τουλάχιστον κάποια μικρή εξοικείωση με το αντικείμενο.  

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων συμμετοχής, θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας κατά την επιλογή των συμμετεχόντων. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον κ. Ναούμ στο nnaoum@uoa.gr ή στο 210 36 88972.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj5hjF-6KUhoaFl-5Fxv1wmKJttC4ms21cQd1QsXAekq5k3g/viewform?usp=sf_link
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