ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η διαδικασία στο ποινικό ακροατήριο
Βήμα προς βήμα μέχρι την ολοκλήρωση της
ποινικής δίκης

Εισηγητής:

Γιατί να το επιλέξω

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών και
Επίκουρος Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς

Το Σεμινάριο επιδιώκει μέσω περιπτωσιολογικών παραδειγμάτων και νομολογιακής  προσέγγισης, αφενός να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με
τα πολλά και σημαντικά θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της διαδικασίας στο ακροατήριο (προπαρασκευαστικής και κύριας), αναλύοντας τα
σχετικά άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αφετέρου να αναδείξει
σημαντικά πρακτικά δικονομικά ζητήματα στο περιβάλλον της ποινικής δίκης, τα οποία αντιμετωπίζουν δικαστές και δικηγόροι κατά τη διάρκειά της.

Απόστολος Γραμμένος,

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
(16:00 – 20:00)

Σε ποιους απευθύνεται
Διάγραμμα ύλης
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
�

Προπαρασκευαστική διαδικασία
▶

Ορισμός δικασίμου και κλήτευση στο ακροατήριο (κλήση-κλητήριο
θέσπισμα)

▶

Ανάκληση της εισαγωγής που έγινε με απευθείας κλήση

▶

Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης

▶

Περιπτωσιολογικά παραδείγματα αναστολής της παραγραφής του
αδικήματος μετά την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος

▶
�

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς, καθώς και σε φοιτητές των νομικών σχολών, που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τη διαδικασία στο ακροατήριο,
από την έναρξή της έως το πέρας της, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα ανακύπτοντα στην πράξη δικονομικά ζητήματα.

Γνωστοποίηση-κλήτευση μαρτύρων

Σύντομο βιογραφικό εισηγητή
O Aπόστολος Γραμμένος είναι Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών και
επίκουρος Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς. Σπούδασε Νομικά στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και εισήχθη στη Σχολή
Δικαστών και Εισαγγελέων το έτος 2009. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο». Από το έτος 2016 είναι Καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας, έχοντας διδάξει μαθήματα δημοσίου κατηγόρου,
τροχαίων ατυχημάτων και ναρκωτικών. Έχει επίσης διατελέσει αναπληρωτής αθλητικός εισαγγελέας κατά τα έτη 2018-2019.

Κύρια διαδικασία
▶

Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας

▶

Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση

▶

Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο (τυπική και ουσιαστική έναρξη) - Δικαιώματα των διαδίκων προ της ενάρξεως της αποδεικτικής
διαδικασίας

Πληροφορίες Συμμετοχής
Τρόποι Παρακολούθησης
Διάρκεια
4 ώρες

Κόστος Συμμετοχής: 110 €

▶

Αποδεικτική διαδικασία (Μάρτυρες-Έγγραφα)

15% έκπτωση για Ασκούμενους Δικηγόρους – Φοιτητές Δικαστικούς Λειτουργούς

▶

Εξέταση κατηγορουμένου

Πληροφορίες & εγγραφές:

▶

Τι ακολουθεί μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας
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