
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

Συμβούλιο της Επικρατείας 

Μετά από αίτημα της διευθύντριας του Β’ Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού, κ. Νέλλης 

Παππά, προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ Δημήτριο Σκαλτσούνη για 

συνεργασία των δύο φορέων (Συμβούλιο της Επικρατείας και Β’ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο 

Ψυχικού), με σκοπό τη μελέτη λειτουργίας του ΣτΕ, ως ένας από τους τρείς δημοκρατικούς 

θεσμούς της ελληνικής πολιτείας, ο Πρόεδρος του ΣτΕ, κ. Δημήτριος Σκαλτσούνης 

αποδέχτηκε άμεσα στο αίτημα και πρότεινε άμεσα τα κατωτέρω: 

1. Ανάθεση σε δύο δικαστικούς λειτουργούς του ΣτΕ, την κ. Μαρίνα Σκανδάλη 

(πάρεδρο) και τον κ. Διονύσιο Αντωνάτο (εισηγητή), να συνεργαστούν με τους 

εκπροσώπους του Β’ Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού ( κ. Σοφία Ραπτάκη, 

Φιλόλογο, Υποδιευθύντρια, και κ. Δήμητρα Χατζηαγγελάκη, καθηγήτρια Πολιτικών και 

Οικονομικών Επιστημών), προκειμένου να τους παράσχουν τα απαραίτητα στοιχεία 

για την πραγματοποίηση ενός εγχειριδίου με θέμα την λειτουργία του ΣτΕ. 

2. Επίσκεψη μαθητών/τριών του Β΄ Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού στο ΣτΕ, 

προκειμένου να θέσουν ερωτήματα προς τον Πρόεδρο του ΣτΕ και να συζητήσουν 

μαζί του σχετικά με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 

καθώς και την ιστορία του Αρσακείου Μεγάρου.  

 

 

Οι εκπαιδευτικοί-εκπρόσωποι του Β΄ Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού, κ. Σοφία Ραπτάκη 

και κ. Δήμητρα Χατζηαγγελάκη, συνοδευόμενες από την κ. Καλλιόπη Λαμπρινουδάκη, 

Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 

της Φ.Ε., επισκέφθηκαν, κατόπιν προσκλήσεως, το ΣτΕ, την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022 και 

συζήτησαν  με τους κ.κ. Μαρίνα. Σκανδάλη και Διονύσιο Αντωνάτο σχετικά με το πλαίσιο 

συνεργασίας του ΣτΕ με το Β΄ Αρσάκειο ΓΕΛ Ψυχικού.  

Στη συνάντηση τέθηκαν οι βάσεις της συνεργασίας των δύο φορέων. 

Οι στόχοι της συνεργασίας αυτής εστιάζουν στα εξής σημεία: 

1. Ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού για τη σημασία λειτουργίας του ΣτΕ, που μαζί 

με τη Βουλή και την Προεδρία της Δημοκρατίας αποτελούν τους τρείς πυλώνες του 

δημοκρατικού πολιτεύματος. 

2. Έμφαση στην επιστημονικότητα της μελέτης και έρευνας εκπαιδευτικών και μαθητών 

για το ΣτΕ, κατά τη του σύνταξη του εγχειριδίου για τη λειτουργία του ΣτΕ, με το υλικό 

(έντυπο και ψηφιακό) με το οποίο οι δικαστικοί λειτουργοί θα συνδράμουν τους 

εκπαιδευτικούς.  

3. Διοργάνωση από την Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των 

Σχολείων της Φ. Ε. κ. Λαμπρινουδάκη σε συνεργασία με τη Διευθύντρια του Β΄ 

Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού α) επίσκεψης των εμπλεκομένων στο 

πρόγραμμα μαθητών στο ΣτΕ και συνέντευξης με τον Πρόεδρό του κ. Δ. Σκαλτσούνη 

και β) συνεννόηση με τους κ.κ. Μαρίνα. Σκανδάλη και Διονύσιο Αντωνάτο για 

συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώνει το ΣτΕ.  

 


