
Δευτέρα 22 & Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 
(17:00 - 20:00) 

Διάγραμμα ύλης
1η ημέρα: Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 (17:00 - 20:00)

� Σύνταξη κατηγορητηρίου - Νομικός Χαρακτηρισμός

� Δικαιώματα κατηγορουμένου κατά την ανάκριση

� Δικαιώματα υποστηρίζοντος την κατηγορία κατά την ανάκριση

� Προσωρινή κράτηση - περιοριστικοί όροι

� Διαφωνία Εισαγγελέα - Ανακριτή (Δικαστικό Συμβούλιο)

� Άρση - αντικατάσταση όρων

2η ημέρα: Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 (17:00 - 20:00)

� Αρμοδιότητα δικαστικού συμβουλίου (307 ΚΠΔ) κατά τη διάρκεια 
της τακτικής ανάκρισης

� Ακυρότητες κατά την ανάκριση - Τρόπος προβολής - Αρμόδιο όργα-
νο

� Ένταλμα σύλληψης – τυπικό πέρας ανάκρισης

� Ανακριτικές πράξεις

� Ουσιαστικό πέρας ανάκρισης (Συμβούλιο Πλημμελειοδικών - Συμ-
βούλιο Εφετών – Συμφωνία Εισαγγελέα και Προέδρου Εφετών 309 
ΚΠΔ)

Γιατί να το επιλέξω
Κύριος στόχος του Σεμιναρίου αυτού είναι να αναδείξει όλα τα πρακτικά 
ζητήματα και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τα πολλά και σημαντικά 
θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της κυρίας ανακρίσεως ως ένα από τα 
βασικότερα στάδια της προδικασίας στην ποινική δικονομία, από την άσκηση 
της ποινικής δίωξης και μέχρι το πέρας της ανακρίσεως. Περαιτέρω, αυτό 
που θα αποτελέσει κύρια επιδίωξη του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες 
να αποκτήσουν γνώση που θα είναι το αποτέλεσμα του συγκερασμού της 
δικαστικής πρακτικής και εμπειρίας από τη μια πλευρά και της δικηγορικής 
εμπειρίας από την άλλη, οι οποίες στηρίζονται τόσο στις απόψεις της θεωρί-
ας όσο και στα νομολογιακά πορίσματα.

Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε μαχόμενους δικηγόρους, δικαστές, εισαγγε-
λείς, ασκούμενους δικηγόρους, φοιτητές, αστυνομικούς και σε όποιον άλλον 
ενδιαφέρεται να κατανοήσει την πρακτική διάσταση της κύριας ανάκρισης 
στην ποινική διαδικασία.

Σύντομα Βιογραφικά Εισηγητών
Ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος είναι Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Εί-
ναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών. Με απόφαση του Αρείου 
Πάγου ορίστηκε σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης (2010-2012). Έχει 
μετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, κατά τη σύνταξη των νόμων 
3904/2010, 4022/2011, 4055/2012 κ.ά. Κατά τα έτη 2006-2009 διετέλε-
σε δικαστής στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Υπήρ-
ξε εισηγητής σε πολλά συνέδρια και ημερίδες, ενώ άρθρα και μελέτες του 
έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά. Έχει διατελέσει Γεν. Γραμματέας 
της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Είναι μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου 
Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δι-
καίου και Αντιπρόεδρος του Κύκλου Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών.

Ο Πολυχρόνης Τσιρίδης είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, διδάκτωρ Ποινι-
κού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και Επισκέπτης Καθηγητής στο τμή-
μα Νομικής του Ευρωπαϊκού Παν/μίου Κύπρου. Έχει διδάξει σε σεμινάρια 
ασκουμένων και νέων δικηγόρων του ΔΣΑ και διδάσκει τα αντίστοιχα μα-
θήματα στον ΔΣΠ επί σειρά ετών. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολλά 
συνέδρια και επιστημονικές συζητήσεις ανά την Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει 
ως μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε πολλά ποινικά νομοσχέδια 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως μέλος της κεντρικής νομοπαρασκευαστι-
κής επιτροπής αυτού από το 1997. Έχει εκδώσει πέντε βιβλία ουσιαστικού 
και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Εισηγητές:
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών

Πολυχρόνης Τσιρίδης, Δικηγόρος, ΔΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ISO 29990:2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η κύρια ανάκριση

Όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν από την 
άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι το (ουσιαστικό) 
πέρας της ανάκρισης

Πληροφορίες & εγγραφές:
T: 210 3678925 | E: edu@nb.org | www.nb.org

Διάρκεια
6 ώρες

Τρόποι Παρακολούθησης

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - Εκπαίδευση

Κόστος Συμμετοχής: 100 €
15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους - Φοιτητές - 
Δικαστικούς Λειτουργούς


