
 

 

 
 

 
Μνημόνιο Συνεργασίας  

Συμβουλίου της Επικρατείας και 

Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Δεδομένης της συνεισφοράς του Συμβουλίου της Επικρατείας στην εξέλιξη του 

δικαίου και ιδίως του δημοσίου δικαίου στη Χώρα μας και δεδομένων των στενών 

σχέσεων μεταξύ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι 

πολλοί δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν αποφοιτήσει από 

τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Συμβούλιο της Επικρατείας και η 

Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμφωνούν 

το ακόλουθο Μνημόνιο Συνεργασίας:  

 

Άρθρο 1: Το  Συμβούλιο της Επικρατείας και η Νομική Σχολή του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζουν να συνεργαστούν προς όφελος 

της ενημέρωσης και της διαρκούς επιμόρφωσης τόσο των μελών ΔΕΠ όσο και των 

δικαστικών λειτουργών, αλλά και της εξοικείωσης των φοιτητών με τη νομολογία του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και τη λειτουργία του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου 

της Χώρας.  

 

Άρθρο 2: Η συνεργασία αυτή θα υλοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως: α) με 

την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, β) την πρακτική άσκηση 

τελειόφοιτων της Νομικής Σχολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λαμβανομένων υπ’ 

όψιν των δυνατοτήτων υποδοχής τους από το Δικαστήριο, γ) την πραγματοποίηση 

διαλέξεων από δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας στη Νομική 

Σχολή, στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων, δ) την διευκόλυνση 

πρόσβασης (επιτόπιας και απομακρυσμένης) των δικαστών του Σ.τ.Ε. στις υπηρεσίες 

που παρέχει η βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και την διευκόλυνση, κατά το δυνατόν, 

της πρόσβασης μελών ΔΕΠ στην βιβλιοθήκη του Δικαστηρίου και ε) την 

παρακολούθηση συνεδριάσεων των Τμημάτων και της Ολομέλειας του Συμβουλίου 

της Επικρατείας από περιορισμένο κάθε φορά αριθμό φοιτητών της Νομικής Σχολής.  

 

Άρθρο 3: Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και το Συμβούλιο της Επικρατείας θα ορίσουν από έναν εκπρόσωπο, οι οποίοι θα 

αναλάβουν από κοινού τον συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των δύο μερών.  

 

Άρθρο 4: Η διάρκεια του Μνημονίου Συνεργασίας ορίζεται τριετής, με δυνατότητα 

παράτασης, έπειτα από συμφωνία των μερών. 

 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2022 

 

Ο Πρόεδρος  

του Συμβουλίου της Επικρατείας 

* 

Δημήτριος Σκαλτσούνης 

Ο Κοσμήτορας  

της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 

* 

Καθηγητής Λίνος-Αλέξανδρος Γ. Σισιλιάνος 

 
*Οι υπογραφές τέθηκαν στο πρωτότυπο 


