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     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
 
 
 

      
Έχοντας υπόψη:  
    1) Τις διατάξεις:  
 α) των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του v. 3689/2008 «Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών 
και άλλες διατάξεις» (A΄ 164), όπως ισχύουν. 
 β) των άρθρων 36, 37 και 38 του «Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης 
∆ικαστικών Λειτουργών», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄35), όπως 
ισχύουν. 
 γ) του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 «Ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της 
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α΄ 102). 
 δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 
 ε) των άρθρων 20 και 23 περ. θ΄, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 
(Α´ 129) και του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). 
    2) Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145). 
    3) Το π.δ. 96/2017 «Οργανισµός Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων» (Α´ 136). 
    4) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, µετονοµασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ 
Υπουργείων» (Α´ 119). 

        ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΙΚONOMIKΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Αθήvα, 1-10-2019  
Αριθ. πρωτ.: 64693 
 

                          
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ       
  ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ∆IΚΑIΟΣΥΝΗΣ 
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                    
  & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
  ΓEN. ∆/ΝΣΗ.: ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                   
∆ΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

  & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ           
  ∆/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ               
  ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝ. ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ                          
  & ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
  ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
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    5) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραµµατειών και Ειδικών 
Γραµµατειών/Ενιαίων ∆ιοικητικών Τοµέων Υπουργείων» (Α´ 123). 
    6) Το π.δ. 83/2019 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  
    7) Τη µε αριθµό 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β´ 3051/26.07.2019). 
    8) Τη µε αριθµό 47/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β´ 3100/1.08.2019). 
    9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης 
προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες σε βάρος:  
α) του κρατικού προϋπολογισµού εξόδων (Ε.Φ.1017.201.0000000 και 1017.401.0000000 
ΑΛΕ µείζονος κατηγορίας εξόδων 21 για την κάλυψη του κόστους µισθοδοσίας των 
διοριζοµένων αποφοίτων της Σχολής ύψους 2.793.260,40 ευρώ περίπου για το έτος 2021 
και 4.788.446,40 ευρώ περίπου για το έτος 2022 και για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά 
έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον 
προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 
β) του προϋπολογισµού της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών, και ειδικότερα σε 
βάρος του Π∆Ε, δεδοµένου ότι το έργο µε τίτλο «Προεισαγωγική εκπαίδευση ΕΣ∆ι 2018-
2021» µε κωδικό ΟΠΣ 5010725 έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΠ «Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου Τοµέα 
2014-2020», ύψους 110.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2019, 2.461.552,41 ευρώ περίπου 
για το έτος 2020 και 1.006.847,59 ευρώ περίπου για το έτος 2021, η οποία καλύπτεται µε 
κοινοτική συγχρηµατοδότηση (ΣΑΕ 4201). 
    10) Τo µε αριθ. πρωτ. 1293/14.06.2019 έγγραφο της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών 
Λειτουργών και το µε αριθ. πρωτ. 39967/13.06.2019 (σε ορθή επανάληψη) έγγραφο του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης περί πρόβλεψης των σχετικών πιστώσεων. 
    11) Τη µε αριθ. πρωτ. 3428/31.01.2018 απόφαση ένταξης της πράξης «προεισαγωγική 
εκπαίδευση ΕΣ∆ι, 2018-2021» στο ΕΠ «Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου τοµέα 2014-2020» (Α∆Α: 
ΨΛ2Ο465ΧΙ8-ΘΥΧ) µε κωδικό ΟΠΣ 5010725, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
    12) Το µε αριθ. πρωτ. 32853/23.04.2019 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 
    13) Το µε αριθ. πρωτ. 2/55388/9.08.2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
    14) Τη µε αριθ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./173/24636/9.09.2019 απόφαση της Επιτροπής  
της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) (A´ 280), όπως ισχύει, η 
ισχύς της οποίας παρατάθηκε µε τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 23/27.12.2018 (Α΄ 220/28.12.2018). 
    15) Την αριθ. πρωτ. Β1.Φ1.47/69904/30.09.2019 εισήγηση του Προϊσταµένου της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 
    16) Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών, όπως 
αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία µας. 
 

Α π o φ α σ ί ζ o υ µ ε 
  
       Προκηρύσσουµε διαγωνισµό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών 
Λειτουργών εκατόν είκοσι (120) σπουδαστών. Ο αριθµός των εισακτέων κατανέµεται ανά 
κατεύθυνση, ως ακολούθως: 
Α. ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη σαράντα τρεις (43) θέσεις, ως εξής: τέσσερις (4) θέσεις δοκίµων 
εισηγητών του Συµβουλίου της Επικρατείας, πέντε (5) θέσεις δοκίµων εισηγητών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, τέσσερις (4) θέσεις δοκίµων εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας 
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τριάντα (30) θέσεις παρέδρων Πρωτοδικείου των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 
Β. Πολιτική και Ποινική ∆ικαιοσύνη εξήντα (60) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου. 
Γ. Εισαγγελείς δέκα επτά (17) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας. 
       Το προκριµατικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο 
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δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους 
µήνες ∆εκέµβριο του τρέχοντος έτους και Ιανουάριο του 2020. 
       Το πρόγραµµα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο 
ορισµός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, η οποία αναφέρεται στους 
υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθορίζονται µε 
απόφαση της επιτροπής διαγωνισµού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στο  
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και στο κατάστηµα της Σχολής, δηµοσιοποιούνται δε µε 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. 
 
 Α. ∆ικαίωµα και αιτήσεις συµµετοχής υποψηφίων 

1. α) Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι : αα. ΄Εχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή 
είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, 
µε µονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι µε πτυχίο νοµικού τµήµατος, 
νοµικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή, ββ. έχουν συµπληρώσει το εικοστό 
όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέµπτο (45ο) έτος της ηλικίας 
τους, στις 31 ∆εκεµβρίου του 2019 (έτος προκήρυξης του διαγωνισµού, βλ. άρθρ. 10 παρ. 
1α, υποπερ. ββ του ν. 3689/2008, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει µε το άρθρο 8 παρ. 3 
του ν. 3910/2011). Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται σύµφωνα µε τις κείµενες κάθε 
φορά διατάξεις του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών 
Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄ 35) και γγ. έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 36, και δεν έχουν τα κωλύµατα που προβλέπονται στα 
άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών 
Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισµό τους ως δικαστικών λειτουργών.  
    β) Τα απαιτούµενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά το 
χρόνο έναρξης του διαγωνισµού, ήτοι την 25η Οκτωβρίου 2019.Τα κωλύµατα πρέπει να 
µην υπάρχουν τόσο κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισµού όσο και κατά το χρόνο 
εγγραφής στη Σχολή. 
2. α) Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό από την 2α 
Οκτωβρίου έως και την 16η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, στη γραµµατεία της Σχολής 
ή στη γραµµατεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι 
αιτήσεις διαβιβάζονται αµελλητί στη γραµµατεία της Σχολής. 
    β) Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την κατεύθυνση στην οποία επιθυµούν να 
συµµετάσχουν. Επίσης δηλώνουν µία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, 
γερµανική και ιταλική, στην οποία επιθυµούν να εξεταστούν υποχρεωτικά, καθώς και µία έως 
δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυµούν, προαιρετικά, να εξεταστούν. 
Συνυποβάλλουν δε τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τη συνδροµή των προσόντων 
και την έλλειψη κωλυµάτων εκτός των πιστοποιητικών σωµατικής και ψυχικής υγείας και του 
πιστοποιητικού ήθους, τα οποία υποβάλλονται στη γραµµατεία της Σχολής το αργότερο την 
22α Οκτωβρίου 2019. Τα πιστοποιητικά σωµατικής και ψυχικής υγείας εκδίδονται: α) από 
παθολόγο ή γενικό ιατρό, και β) ψυχίατρο, είτε του δηµοσίου είτε ιδιωτών, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 3528/2007 (Α΄ 254), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 37 παρ. 1 περ. ια΄ του ν. 1756/1988 
«Κώδικας Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών» (Α΄ 35). 
     γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωµατικών δεξιοτήτων κάποιου 
υποψηφίου, εξετάζεται από τους ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων, αν η έλλειψη αυτή 
εµποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών του καθηκόντων. Εφόσον πιστοποιηθεί η υγεία 
και η σωµατική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαµβάνονται 
όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διευκόλυνση της συµµετοχής του υποψηφίου στον εισαγωγικό 
διαγωνισµό. Στα µέτρα διευκόλυνσης µπορεί να περιλαµβάνεται και η παροχή παράτασης 
για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα 
δεύτερο του προβλεπόµενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης. 
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  Β. ∆ιεξαγωγή-στάδια διαγωνισµού 

1. Ο εισαγωγικός διαγωνισµός περιλαµβάνει δύο στάδια, προκριµατικό και τελικό.  
2. Κατά το προκριµατικό στάδιο: α) Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, για µεν την 
κατεύθυνση της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης σε θέµατα: αα. γενικής παιδείας, ββ. συνταγµατικού 
δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών και γγ. δηµοσιονοµικού 
δικαίου, για δε την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης και των Εισαγγελέων 
σε θέµατα: αα. γενικής παιδείας, ββ. αστικού δικαίου, εµπορικού δικαίου και πολιτικής 
δικονοµίας και γγ. ποινικού δικαίου και ποινικής δικονοµίας, β) Η εξέταση στα θέµατα γενικής 
παιδείας περιλαµβάνει την ανάπτυξη ενός θέµατος σχετικά µε σύγχρονα νοµικά, κοινωνικά, 
πολιτικά, οικονοµικά και πολιτιστικά ζητήµατα ή συνδυασµό ανάπτυξης θέµατος και 
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Επί των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής το ειδικό βάρος 
κάθε ερώτησης προσδιορίζεται ανάλογα µε τη δυσκολία της και αναγράφεται στο 
ερωτηµατολόγιο. Το µέρος, που αντιστοιχεί στις ερωτήσεις αντιπροσωπεύει το 25% του 
συνόλου της βαθµολογίας, γ) Η εξέταση στα νοµικά µαθήµατα διενεργείται µε συνθετική 
παρουσίαση πρακτικού θέµατος στον αντίστοιχο θεµατικό κύκλο και περιλαµβάνει µία, 
επιπλέον των ανωτέρω, γραπτή δοκιµασία των υποψηφίων για την κατεύθυνση της 
∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης στο θεµατικό κύκλο του συνταγµατικού δικαίου, του γενικού 
διοικητικού δικαίου και του δικαίου διοικητικών διαφορών, για την κατεύθυνση της Πολιτικής 
και Ποινικής ∆ικαιοσύνης στο θεµατικό κύκλο του αστικού δικαίου, του εµπορικού δικαίου και 
της πολιτικής δικονοµίας και για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων στο θεµατικό κύκλο του 
ποινικού δικαίου, της ποινικής δικονοµίας και του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου, δ) Τα µέλη 
της επιτροπής κατανέµουν µεταξύ τους την εξέταση των µαθηµάτων, έτσι ώστε σε κάθε 
µάθηµα να αντιστοιχούν δύο εξεταστές. Οι εξεταστές οφείλουν να προετοιµάσουν ο καθένας 
από δύο θέµατα για το προς εξέταση µάθηµα. Την ηµέρα των εξετάσεων συνέρχεται η 
εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει µε πλειοψηφία δύο από τα θέµατα αυτά και, µε κλήρωση, η 
οποία διενεργείται ενώπιον όλων των µελών της επιτροπής, επιλέγει το ένα θέµα που θα 
τεθεί στις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και κατά την εξέταση της υποχρεωτικής 
ξένης γλώσσας και ε) Οι υποψήφιοι και των τριών (3) κατευθύνσεων εξετάζονται 
υποχρεωτικώς σε µία από τις ακόλουθες τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, 
γερµανική και ιταλική. Η εξέταση στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα είναι γραπτή και  
συνίσταται σε µετάφραση νοµικού κειµένου από την ξένη στην ελληνική γλώσσα και 
αντιστρόφως. 
3. Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο µετέχουν µόνον όσοι έχουν επιτύχει στο προκριµατικό, οι 
υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται: α) προφορικά και δηµοσίως στην ύλη που 
προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριµατικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε 
θέµατα ευρωπαϊκού δικαίου και β) γραπτά στις ξένες γλώσσες που έχουν δηλώσει 
προαιρετικά (εκτός της υποχρεωτικής). Η εξέταση διενεργείται όπως στην υποχρεωτική ξένη 
γλώσσα. 
  
 Γ. Βαθµολόγηση υποψηφίων 

1. Η βαθµολογική κλίµακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις δοκιµασίες 
(προκριµατικού και τελικού σταδίου) εκτείνεται από µηδέν έως δεκαπέντε. 
2. Θεωρούνται επιτυχόντες στο προκριµατικό στάδιο όσοι υποψήφιοι έλαβαν µέσο όρο 
βαθµολογίας στις γραπτές δοκιµασίες οκτώ (8) και σε καµία κάτω από έξι (6). Ο τελικός 
βαθµός κάθε υποψηφίου στο προκριµατικό στάδιο, ο οποίος αποτελεί το βαθµό του 
υποψηφίου στην προκριµατική δοκιµασία, εξευρίσκεται µε το συνυπολογισµό των βαθµών 
που έλαβε στις πέντε γραπτές δοκιµασίες του σταδίου αυτού για όλες τις κατευθύνσεις, µε 
συντελεστή βαρύτητας για κάθε κατεύθυνση: α) για το γραπτό δοκίµιο του θέµατος γενικής 
παιδείας πέντε δέκατα (0,5), β) για το γραπτό δοκίµιο της ξένης γλώσσας πέντε δέκατα (0,5) 
και γ) για το καθένα από τα υπόλοιπα τρία γραπτά δοκίµια των νοµικών µαθηµάτων ένα (1). 
Κάθε βαθµός πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισµα 
των βαθµών που προκύπτει διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας. Το 
πηλίκο που προκύπτει αποτελεί τον τελικό βαθµό του υποψηφίου, στην προκριµατική 
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δοκιµασία. 
3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιµασία γίνεται από κάθε 
µέλος της επιτροπής, το οποίο, µετά το τέλος της εξέτασης, βαθµολογεί ιδιαιτέρως την 
επίδοση του υποψηφίου µε ένα βαθµό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο µέσος όρος των 
πέντε βαθµών αποτελεί το βαθµό του υποψηφίου στην προφορική δοκιµασία. 
4. α) Ο τελικός βαθµός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισµα του µέσου 
όρου της γραπτής δοκιµασίας, µε ποσοστό αξιολόγησης 85% και του µέσου όρου της 
προφορικής δοκιµασίας, µε ποσοστό αξιολόγησης 15%, β) Ο τελικός βαθµός προσαυξάνεται 
κατά µισό δέκατο (0,5/10) της µονάδας για κάθε προαιρετικά εξεταζόµενη ξένη γλώσσα, 
εφόσον ο βαθµός επίδοσης στην ξένη αυτή γλώσσα είναι τουλάχιστον δέκα, κατά ένα δέκατο 
(1/10) της µονάδας για κάθε µεταπτυχιακό δίπλωµα σε τοµείς της νοµικής επιστήµης 
συναφείς µε την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και κατά τρία δέκατα (3/10) της 
µονάδας για διδακτορικό δίπλωµα Νοµικού Τµήµατος ηµεδαπού ή αλλοδαπού 
πανεπιστηµίου, οµοίως σε τοµείς της νοµικής επιστήµης συναφείς µε την κατεύθυνση που 
έχει επιλέξει ο υποψήφιος, στα οποία δεν προστίθεται η προσαύξηση του αντίστοιχου 
µεταπτυχιακού διπλώµατος και γ) Για τη συνάφεια του µεταπτυχιακού ή διδακτορικού 
διπλώµατος αποφαίνεται η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.  
5. Στον πίνακα οριστικών αποτελεσµάτων κατατάσσονται µόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι 
έλαβαν τελικό βαθµό επιτυχίας, χωρίς την προσαύξηση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 
4 του άρθρου 13 του ν. 3689/2008, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 
11 του ν. 3910/2011, τουλάχιστον οκτώ (8). Ο πίνακας καταρτίζεται µε βάση τον τελικό 
βαθµό επιτυχίας κάθε υποψηφίου, κυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισµού, αποστέλλεται 
στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής και 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 ∆. Εγγραφή Εκπαιδευοµένων 

Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαµβάνονται στον πίνακα 
οριστικών αποτελεσµάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθµός των θέσεων, 
ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, για την πλήρωση της 
τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθµησαν, εγγράφονται ως υπεράριθµοι. 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης, στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών και στις ιστοσελίδες τους, στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε όλα τα Εφετεία και 
Πρωτοδικεία της Χώρας µε επιµέλεια των κατά τόπους Προέδρων Εφετών, καθώς και σε 
όλους τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους. 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο τεύχος Γ΄ της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.   
 
 
 
  
                                                           
 
 
 
     
 
 

 

 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Με εντολή Υπουργού 
Η Αν. Προϊσταµένη του Τµήµατος 
 
 
Σ. Κολιάδη 
 

ΑΔΑ: ΩΜΓΨΩ-661


		2019-10-02T09:03:21+0300
	Athens




