
 

 

 
ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το παρόν πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα 

σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
 

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 
 

Θέμα σεμιναρίου: «Νέες προκλήσεις για τη δικαστική ακεραιότητα - Η επίδραση των νέων 
τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» 

 
Έργο UNODC – Ελλάδα - Άξονας 1: Ενίσχυση του πλαισίου ακεραιότητας των δικαστικών και 
εισαγγελικών λειτουργών. 
 
Σύνοψη: 
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστών, το Γραφείο των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνουν 
εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τις νέες προκλήσεις για τη δικαστική ακεραιότητα, και ειδικότερα 
την επίδραση των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης κατά την άσκηση του 
δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργήματος. Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Άξονα 1 του έργου «Εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς στην 
Ελλάδα».  
 
Εισαγωγή: 
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (UNCAC) αποτελεί τη μόνη 
νομικά δεσμευτική, οικουμενική πράξη κατά της διαφθοράς περιλαμβάνοντας μέτρα για την πρόληψη 
και την καταπολέμησή της. Ως θεματοφύλακας της σύμβασης, το UNODC υποστηρίζει τα 
Συμβαλλόμενα Κράτη στις προσπάθειές τους για την υλοποίηση των όρων της UNCAC. 
 
Το άρθρο 11 παράγραφος 1 της Σύμβασης (όπως κυρώθηκε με τον ν. 3666/2008) σημειώνει τα εξής: 

 
« Μέτρα που αφορούν τους δικαστές και τις εισαγγελικές υπηρεσίες: 
1. Λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και τον κρίσιμο ρόλο του στην 
καταπολέμηση της διαφθοράς, κάθε Κράτος Μέρος, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του 
νομικού του συστήματος και με την επιφύλαξη της δικαστικής ανεξαρτησίας, λαμβάνει μέτρα για 
να ενισχυθεί η ακεραιότητα και να προληφθούν οι ευκαιρίες για διαφθορά μεταξύ των μελών του 
δικαστικού σώματος. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν κανόνες για τη συμπεριφορά 
των μελών του δικαστικού σώματος. 
 
2. Μέτρα παρόμοια με αυτά που λαμβάνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, μπορούν να εισαχθούν και να εφαρμοστούν και για την εισαγγε-λική υπηρεσία, στα 
Κράτη Μέρη Κράτη Μέρη όπου δεν αποτελεί τμήμα του δικαστικού σώματος, αλλά χαίρει 
ανεξαρτησίας παρόμοιας με αυτή του δικαστικού σώ-ματος.» 

 
Υπό την ιδιότητά του αυτή, το UNODC δημιούργησε τον Οδηγό Εφαρμογής και το Πλαίσιο 
Αξιολόγησης, με σκοπό την υποστήριξη των Συμβαλλομένων Κρατών κατά την εφαρμογή του Άρθρου 
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11 της UNCAC. Λόγω της συντομίας του άρθρου 11 και του ευρέος και ποικίλου φάσματος μέτρων 
που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή του, ο Οδηγός Εφαρμογής αποσκοπεί να υποστηρίξει 
τα κράτη κατά τον καθορισμό του καλύτερου τρόπου εφαρμογής του άρθρου. Για τον σκοπό αυτό, 
περιγράφονται αναλυτικά τα σχετικά διεθνή πρότυπα και οι βέλτιστες πρακτικές και παρουσιάζεται μια 
σειρά ερωτημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των πολιτικών και μέτρων που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 11. Μέσω των δύο αυτών 
εργαλείων, παρέχεται  ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης για το άρθρο 11, όπως σημειώνει ο 
Οδηγός Εφαρμογής. 
 
Παρά τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών των διαφόρων κρατών, τα μέλη του δικαστικού 
και εισαγγελικού σώματος καλούνται συχνά να αντιμετωπίσουν στη χώρα τους παρόμοιες προκλήσεις 
σχετικά με την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα. Δεδομένου ότι οι προκλήσεις αυτές εξελίσσονται 
συνεχώς και προκειμένου αυτές να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, είναι απαραίτητο οι κοινώς 
αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές για τα δικαστικά θέματα παραμένουν να επίκαιρες. Οι βασικές 
αρχές δικαστικής ακεραιότητας έχουν συμφωνηθεί και απαριθμούνται στις Αρχές Bangalore για τη 
Δικαστική Δεοντολογία1. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στον Σχολιασμό των Αρχών Bangalore για τη 
Δικαστική Δεοντολογία, οι κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται για ορισμένα επίκαιρα θέματα 
χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων για να φτάσουν στο επίπεδο των απαιτούμενων προτύπων. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που δημιουργούνται λόγω της συνεχούς 
ανάπτυξης και της αυξανόμενης χρήσης των νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, και η 
άνοδος των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Σε αυτές τις προκλήσεις περιλαμβάνεται η άνοδος της 
μηχανικής μάθησης (machine learning) και της αποκαλούμενης «προγνωστικής δικαιοσύνης», καθώς 
και οι επιπτώσεις της χρήσης των κοινωνικών μέσων από δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς 
υπό την επαγγελματική τους ιδιότητα. Ο νέος αυτός ρόλος των ψηφιακών συστημάτων έχει γίνει 
πρόσφατα όλο και πιο συναφής με το δικαστικό έργο και χρήζει στενότερης παρακολούθησης. 
 
Κατά την έναρξη λειτουργίας του Παγκόσμιου Δικτύου Δικαστικής Ακεραιότητας το 2018, μια 
παγκόσμια πρωτοβουλία που στοχεύει στην υποστήριξη των δικαστικών φορέων για την ενίσχυση της 
δικαστικής ακεραιότητας και την πρόληψη της διαφθοράς στον τομέα της δικαιοσύνης, σύμφωνα με 
το άρθρο 11 της UNCAC, εκπρόσωποι δικαστικών φορέων συμφώνησαν ότι η εμφάνιση νέων 
εργαλείων τεχνολογίας, πληροφοριών και κοινωνικών μέσων αποτελεί προτεραιότητα που χρήζει 
άμεσης αντιμετώπισης. Ένα από τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν από το UNODC, στο πλαίσιο αυτό, 
είναι οι  Μη Δεσμευτικές Κατευθυντήριες Γραμμές Σχετικά με τη Χρήση των Κοινωνικών Μέσων από 
τους Δικαστές. Το εργαλείο αυτό αποβλέπει να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για δικαστικούς 
φορείς που σχεδιάζουν μέτρα για την αντιμετώπιση του θέματος και στοχεύει στην ενημέρωση των 
δικαστών σχετικά με τους διάφορους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση των 
κοινωνικών μέσων. 
 
Το σεμινάριο θα αναλύσει τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση και την 
προγνωστική δικαιοσύνη, οι οποίες απαιτούν νέες μορφές λογοδοσίας για τη διασφάλιση των 
θεμελιωδών αξιών της δικαστικής ακεραιότητας, της αμεροληψίας και της διαφάνειας. Η συμμόρφωση 
της χρήσης των νέων τεχνολογιών κατά την άσκηση δικαιοδοτικών καθηκόντων στις ίδιες αρχές και 

                                                            
1 Οι Aρχές Bangalore για τη Δικαστική Δεοντολογία, (όπως προκύπτουν από το Σχέδιο Κώδικα της Δικαστικής Δεοντολογίας 
του Bangalore του 2001, εγκρίθηκαν από την Δικαστική Ομάδα για την Ενίσχυση της Δικαστικής Ακεραιότητας και 
αναθεωρήθηκαν στη Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης των Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων που πραγματοποιήθηκε στο 
Παλάτι της Ειρήνης, Χάγη, το Νοέμβριο του 2002), περιλαμβάνουν έξι βασικές αξίες με  στόχο την καθιέρωση προτύπων 
ηθικής δικαστικής δεοντολογίας, την παροχή καθοδήγησης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών τους καθηκόντων, καθώς 
και τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου δικαστικής δεοντολογίας. 
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αξίες που καθοδηγούν τη δικαστική συμπεριφορά αποτελεί το κυριότερο μέσο αντιμετώπισης των εν 
λόγω προκλήσεων. 
 
Σκοπός:  
Το σεμινάριο στοχεύει να υποστηρίξει δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς στην 
ευαισθητοποίηση και καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που θέτουν οι νέες τεχνολογίες για τη 
δικαστική ακεραιότητα, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
καθώς και τα σχετικά μέσα αντιμετώπισής τους. 
 
Τα θέματα που θα αναλυθούν στο σεμινάριο εξετάζουν την εφαρμογή των Αρχών Bangalore στο εθνικό 
επίπεδο και την ανάγκη συμμόρφωσης της χρήσης των νέων πληροφορικών τεχνολογιών, ιδιαίτερα της 
τεχνητής νοημοσύνης και των κοινωνικών μέσων, προς αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αρχές της 
Bangalore καθοδηγούν τη δικαστική συμπεριφορά, θα πρέπει επίσης να κατευθύνουν τη λειτουργία 
των συστημάτων πληροφοριών και της τεχνητής νοημοσύνης κατά την άσκηση του δικαστικού έργου. 
Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει συζητήσεις, πρακτικές ασκήσεις και ομιλίες διακεκριμένων ομιλητών, 
οι οποίοι θα παρέχουν τη δική τους εμπειρία και τις γνώσεις τους σχετικά με τα θέματα αυτά και θα 
παρουσιάσουν τις ορθές πρακτικές αντιμετώπισης. Οι ομιλητές θα περιλαμβάνουν έμπειρους εν 
ενεργεία δικαστές και εισαγγελείς, μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου Δικαστικής Ακεραιότητας, καθώς 
και ειδικούς συμβούλους δικαστικής ακεραιότητας. 
 
Στόχοι και Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: 
Σύμφωνα με τους ανωτέρω σκοπούς, κατά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες 
αναμένεται να ενισχύσουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες: 

 Ικανότητα αναγνώρισης κινδύνων και ευκαιριών στη χρήση νέων τεχνολογιών, 

 Ικανότητα να εντοπίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν τις αρχές 
δικαστικής δεοντολογίας, τόσο εντός, όσο και εκτός του χώρου εργασίας, και εξοικείωση με 
μια σειρά μεθόδων αντιμετώπισης συναφών προκλήσεων, 

 Κατανόηση των Αρχών Bangalore, των Μη Δεσμευτικών Κατευθυντήριων Γραμμών Σχετικά 
με τη Χρήση των Κοινωνικών Μέσων από τους Δικαστές, καθώς και άλλων εργαλείων 
καθοδήγησης που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν 
από νέα εργαλεία πληροφορικής και κοινωνικά μέσα. 

 
Επιπλέον, στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στο πλαίσιο της 
Δραστηριότητας 6 του έργου. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο γνωστικών εγχειριδίων και 
εργαλείων κατάρτισης, όπως εξειδικευμένα μαθήματα, ασκήσεις και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε 
μορφή βίντεο. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, το UNODC θα εξηγήσει επίσης πώς οι συμμετέχοντες 
μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα, προκειμένου να επωφεληθούν από το υλικό αυτό και να το 
αξιοποιήσουν στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. 
 
Μεθοδολογία και Ενδεικτικές Δραστηριότητες: 
Το σεμινάριο θα διαρκέσει μία ημέρα και θα έχει διαδραστική δομή. Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει 
παρουσιάσεις, συζητήσεις, καθώς και ομαδικές εργασίες, κατά τις οποίες θα συζητηθούν οι 
προβληματικές που θα εκτεθούν, τα πρότυπα αντιμετώπισης και σχετικά ερωτήματα που προκύπτουν. 
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να 
προσαρμοστεί, να αλλάξει ή να αντικατασταθεί κατά τη διοργάνωση του σεμιναρίου εντός των 
επόμενων μηνών. 
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Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω διαδικτύου, 
χρησιμοποιώντας λογισμικό τηλεδιάσκεψης, όπως Microsoft Teams,  Zoom ή  Kudo. Οι συμμετέχοντες 
θα λάβουν σαφείς οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του επιλεγμένου λογισμικού, την εγγραφή και τη 
συμμετοχή τους στο σεμινάριο. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία 
από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντιστρόφως. 
 
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πρόγραμμα του σεμιναρίου σε ηλεκτρονικό αντίγραφο, καθώς και το 
επιπλέον υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις δραστηριότητες του σεμιναρίου. Στο πλαίσιο των 
εργασιών του σεμιναρίου, προτείνεται στους  συμμετέχοντες να μελετήσουν τις Aρχές Bangalore για 
τη Δικαστική Δεοντολογία και τις Μη Δεσμευτικές Κατευθυντήριες Γραμμές Σχετικά με τη Χρήση των 
Κοινωνικών Μέσων.  
 
Περιγραφή δραστηριοτήτων 
Το πρώτο μέρος του σεμιναρίου θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες το σκεπτικό και τους στόχους 
του σεμιναρίου και θα περιλαμβάνει τις σχετικές συστάσεις και τα εισαγωγικά σχόλια των ομιλητών. 
Κατά την επόμενη συνεδρία θα αναλυθεί η σημασία των Αρχών Bangalore για την παρακολούθηση 
της χρήσης των νέων τεχνολογιών κατά την άσκηση του δικαστικού έργου και την καθοδήγηση της 
χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει παρουσίαση σχετικά με τις 
προφανείς προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα αναλυθούν λεπτομερώς οι πιθανές επιπτώσεις της χρήσης και 
των δύο τύπων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των επιπτώσεων της τεχνολογίας 
«προγνωστικής δικαιοσύνης» και της μηχανικής μάθησης (machine learning), καθώς και των ακούσιων 
συνεπειών της χρήσης των κοινωνικών μέσων από δικαστές και εισαγγελείς. Οι προσκεκλημένοι 
ομιλητές θα παρουσιάσουν παραδείγματα των προκλήσεων που έχουν αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της 
προσωπικής και επαγγελματικής τους εμπειρίας. 
 
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τις θετικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η εφαρμογή 
της τεχνολογίας για τη διευκόλυνση του δικαστικού και εισαγγελικού έργου. Συγκεκριμένα, κατά τη 
συζήτηση θα εκτεθεί, μεταξύ άλλων, ότι η θετική πρόοδος και η χρήση αυτών των τεχνολογιών πρέπει 
να αντισταθμίζεται με κατάλληλους μηχανισμούς λογοδοσίας. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα 
παρουσιάσουν τις δικές τους επαγγελματικές ή προσωπικές εμπειρίες, καθώς και τις πρακτικές που 
εφαρμόζονται στη χώρα τους ως προς τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών και τα συναφή προληπτικά μέτρα 
που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, προκειμένου: 

1. να συζητήσουν τις διάφορες προκλήσεις και τις πρακτικές συνέπειες της χρήσης νέων 
τεχνολογιών κατά την απονομή της δικαιοσύνης και πώς η χρήση αυτή μπορεί να 
συμμορφώνεται με και να καθοδηγείται από τις Αρχές Bangalore 

2. να αξιολογήσουν τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζονται από την τεχνητή 
νοημοσύνη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Μέσα από αυτή τη συζήτηση, οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν υποθετικές μελέτες περιπτώσεων και 
θα κληθούν να σκεφτούν τις προκλήσεις που έχουν τυχόν αντιμετωπίσει ή άλλα παραδείγματα από την 
εμπειρία τους για το πώς και οι τεχνολογίες αυτές θα μπορούσαν να βελτιώσουν, θεωρητικά και 
πρακτικά, στοιχεία της απονομής της δικαιοσύνης που αφορούν την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια 
κλπ. Τα παραδείγματα και τα ευρήματα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν μαζί με τις άλλες ομάδες. 
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Η τελική συνεδρία του σεμιναρίου θα συνοψίσει όλες τις προκλήσεις που τέθηκαν προς συζήτηση  και 
τις ευκαιρίες που εντοπίστηκαν κατά τις εργασίες των ομάδων. Επιπλέον, θα αναφερθούν συνοπτικά 
τα γνωστικά εγχειρίδια και άλλα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην ενημέρωση των 
συμμετεχόντων σχετικά με τα διάφορα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης, τις πολιτικές και αποφάσεις που 
λαμβάνονται από δικαστές και εισαγγελείς για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την 
αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που εντοπίζονται στο δικό τους επαγγελματικό και 
προσωπικό περιβάλλον. 
 
Συμμετέχοντες 
30 εν ενεργεία δικαστές και εισαγγελείς: 

 10 δικαστές διοικητικής δικαιοσύνης, 

 10 δικαστές πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, 

 10 εισαγγελείς. 
 
Διάρκεια: 
4 ώρες 30 λεπτά 
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30 Ιουνίου 2021 – Ενδεικτικό Πρόγραμμα 
 

10:00 – 10:05 
 
Διάρκεια: 5 λεπτά 

Υποδοχή, συζήτηση τεχνικών θεμάτων και διαδικασία διαδικτυακού 
σεμιναρίου  

10:05 – 10:15 
 
Διάρκεια:10 λεπτά 

Εισαγωγή 
 Ομιλητής UNODC 

10:15 – 10:50  
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάρκεια: 35 λεπτά 

Η σημασία των Αρχών Bangalore για την παρακολούθηση της χρήσης 
των νέων τεχνολογιών κατά την άσκηση του δικαστικού έργου και την 
καθοδήγηση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 Εισαγωγή από τον ομιλητή του UNODC (10 λεπτά) 
 Παρουσίαση από διεθνή ομιλητή σχετικά με την πρακτική 

εφαρμογή των Αρχών Bangalore για την παρακολούθηση της 
χρήσης των νέων τεχνολογιών κατά την άσκηση του δικαστικού 
έργου και την καθοδήγηση της χρήσης μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (10 λεπτά) 

 Συζήτηση (15 λεπτά) 
10:50 – 11:40 
 
 
 
 
 
 
 
Διάρκεια: 50 λεπτά 

Προσδιορισμός των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη χρήση 
λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης, νέων τεχνολογιών και μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης κατά την απονομή δικαιοσύνης 

 Παρουσίαση διεθνούς ομιλητή – μελέτη περίπτωσης (10 λεπτά) 
 Παρουσίαση Έλληνα Δικαστικού Λειτουργού - μελέτη 

περίπτωσης (10 λεπτά) 
 Παρουσίαση ομιλητή UNODC- μελέτη περίπτωσης ή/και 

διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (10 λεπτά) 
 Συζήτηση (20 λεπτά) 

 
11:40 – 11:55 Σύντομο διάλειμμα 
11:55 – 12:35 
 
 
 
 
 
 
Διάρκεια: 40 λεπτά 

Ευκαιρίες που προκύπτουν από την πρόοδο της τεχνολογίας των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών: βελτίωση της λειτουργίας των 
δικαστηρίων και των εισαγγελιών μέσω της χρήσης των τεχνολογιών για 
την προώθηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. 
 
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (με διεθνείς και Έλληνες ομιλητές, 
καθώς και τον εκπρόσωπο του UNODC – εισηγήσεις διάρκειας 8 – 10 
λεπτών από κάθε ομιλητή)  

12:35 – 12:50 Σύντομο διάλειμμα 
12:50 – 13:35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ομαδική εργασία - (Συντονιστής: Έλληνας Δικαστικός Λειτουργός) 
Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες τους, προκειμένου: 

1. να συζητήσουν τις διάφορες προκλήσεις και τις πρακτικές 
συνέπειες της χρήσης νέων τεχνολογιών κατά την απονομή της 
δικαιοσύνης και πώς η χρήση αυτή μπορεί να συμμορφώνεται με 
και να καθοδηγείται από τις Αρχές Bangalore 

2. να αξιολογήσουν τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που 
παρουσιάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Μέσα από αυτή τη συζήτηση, οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν 
υποθετικές μελέτες περιπτώσεων και θα κληθούν να σκεφτούν τις 
προκλήσεις που έχουν τυχόν αντιμετωπίσει ή άλλα παραδείγματα από 
την εμπειρία τους για το πώς και οι τεχνολογίες αυτές θα μπορούσαν να 
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Διάρκεια: 45 λεπτά 

βελτιώσουν, θεωρητικά και πρακτικά, στοιχεία της απονομής της 
δικαιοσύνης που αφορούν την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια κλπ.  
 

13:35 – 14:20 
 
 
Διάρκεια: 45 λεπτά 

Παρουσιάσεις συμπερασμάτων ομαδικών εργασιών 
Οι εισηγητές κάθε ομάδας θα κληθούν να παρουσιάσουν τα βασικά 
συμπεράσματα των συζητήσεων που προηγήθηκαν (διάρκεια κάθε 
παρουσίασης: 3 – 5 λεπτά). 

14:20 – 14:30 
 
Διάρκεια: 10 λεπτά 

Συμπεράσματα και λήξη του σεμιναρίου 

 


