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Σε συνέχεια της μεταφοράς της αρμοδιότητας για την κατάρτιση των
ιατροδικαστών στην Αγγλία και την Ουαλία από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Judicial College) το
2012 –διαδικασία που συνέπεσε με τον διορισμό του νέου
προϊσταμένου της ιατροδικαστής υπηρεσίας και τη συγκρότηση νέας
Επιτροπής Κατάρτισης Ιατροδικαστών (τα μέλη της οποίας υποτίθεται
ότι πρέπει επίσης να συμμετέχουν στην επιλογή των εκπαιδευτών και
την παροχή κατάρτισης)– η Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προέβη σε
ολοκληρωμένη λειτουργική αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης,
προκειμένου να βοηθήσει τους νεοδιορισθέντες φορείς διαχείρισης
και κατάρτισης.
Εκπονήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και κλήθηκαν και οι 1 300
ιατροδικαστές και υπάλληλοι της ιατροδικαστικής υπηρεσίας να
υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης.
Τα μέλη προηγούμενων ομάδων κατάρτισης ιατροδικαστών
ανέλαβαν το έργο της εκπόνησης του ερωτηματολογίου. Οι
δεξιότητες και οι αρμοδιότητες των ιατροδικαστών συγκεντρώθηκαν
σε έναν κατάλογο με βάση τις θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται
για ιατροδικαστές σε όλη τη χώρα. Τα μέλη της ομάδας-στόχου είχαν
στη διάθεσή τους τρεις εβδομάδες για να συμπληρώσουν το
ερωτηματολόγιο. Τους ζητήθηκε επίσης να δηλώσουν κατά πόσον
είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
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Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η τελική έκθεση σχετικά
με τις ανάγκες κατάρτισης των ιατροδικαστών παραδόθηκε στον
προϊστάμενο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και στην Επιτροπή
Κατάρτισης και χρησιμεύει ως βάση για την ανάπτυξη σχεδίων
κατάρτισης.
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Άλλες
παρατηρήσεις

Μολονότι κάθε φορέας κατάρτισης δικαστικού προσωπικού στην ΕΕ
εφαρμόζει το δικό του σύστημα για την αξιολόγηση των αναγκών
κατάρτισης, κατά τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης συλλέχθηκαν
ορισμένες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδέες.
Ωστόσο, η πρακτική που περιγράφεται ανωτέρω μπορεί να
χαρακτηριστεί ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ για τις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η απαιτούμενη προσέγγιση επιβάλλει στον φορέα κατάρτισης
να ανταποκριθεί γρήγορα και αποτελεσματικά σε προσφάτως
ανατεθείσα αρμοδιότητα σε νέο τομέα κατάρτισης.

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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