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Κύρια
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) έχει αναπτύξει
χαρακτηριστικά: προγράμματα κατάρτισης που συνδυάζουν θέματα του δικαίου της ΕΕ
με θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διαχείριση
οργάνων απονομής δικαιοσύνης (δικαστήρια και εισαγγελίες). Το
πρόγραμμα αποτελείται από σειρά σεμιναρίων σχετικά με την
εισαγωγή της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (Total Quality
Management - TQM) στον δικαστικό κλάδο. Τα σεμινάρια αυτά
απευθύνονται σε προέδρους δικαστηρίων, προϊσταμένους
εισαγγελείς και προϊσταμένους διοικητικών αρχών.
Έχοντας ως γενικό στόχο την εισαγωγή της ΤQM στα δικαστήρια και
τις εισαγγελίες, οι συμμετέχοντες επανεξετάζουν την κατάσταση στα
όργανα στα οποία υπηρετούν, όπως, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον
οποίο γίνεται αντιληπτό το έργο τους από τους «πελάτες» τους, τον
Τύπο, τους πολιτικούς κ.λπ. και το κατά πόσον υπάρχει ανάγκη
βελτίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών. Τα
προγράμματα αυτά χωρίζονται σε διάφορα επίπεδα i) ενημέρωση· ii)
ειδική TQM (εργαλεία αυτοαξιολόγησης και τρόπος χρήσης αυτών)·
iii) τρόπος σχεδιασμού και υλοποίηση σχεδίων με σκοπό τη βελτίωση·
iv) τρόποι διασφάλισης της συνεχούς βελτίωσης της TQM.
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Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, η
οποία βρίσκεται σε στάδιο δυναμικής εξέλιξης. Κατά τα προσεχή έτη,
αναμένεται να παρατηρηθεί εκθετική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
αυτού του είδους.

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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