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      Αριθμός Πράξης: 6  
 
 
 
 
 

Ο Γενικός  Διευθυντής 
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: α)Τις διατάξεις του άρθρου 14 παραγρ. 1,2,3 και 
6 του ν.3689/2008 (ΦΕΚ Α΄164/2008) «Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών» β)Το γεγονός ότι από τους περιλαμβανόμενους στον από 20-12-
2016  πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων των επιτυχόντων κατά τον 
εισαγωγικό διαγωνισμό στη Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών  
κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, οι κατωτέρω επιτυχόντες, 
1)Οικονόμου Αναστασία, 2)Χατζάκη Δήμητρα, 3)Καραγιάννη Μαρία, 
4)Λιακάκος Ιωάννης, 5)Μωυσίδου Παρθένα, 6) Μπρεάνου Παναγιώτα και 
7)Κορκακάκης Παναγιώτης,  με σειρά επιτυχίας 1η, 3η, 7η, 31ος ,43η, 54η, και 
61ος  αντίστοιχα, δεν υπέβαλαν αίτηση για εγγραφή  στη Σχολή, για την πιο 
πάνω κατεύθυνση, μέσα στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του 
ανωτέρω άρθρου προθεσμία των δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής του ως άνω πίνακα οριστικών 
αποτελεσμάτων , η οποία  έληξε την 23/1/2017, ώρα 14.00΄,γ) Ότι το σύνολο 
των επιτυχόντων που υπέβαλαν αίτηση και ενεγράφησαν νομοτύπως στη 
Σχολή, για την ως άνω κατεύθυνση(πενήντα τέσσερις) υπολείπεται κατά επτά 
(7) του συνολικού αριθμού των θέσεων εισακτέων  της σχετικής προκήρυξης 
του διαγωνισμού για την ίδια κατεύθυνση , ο δε αριθμός των θέσεων αυτών 
που έχουν προκηρυχθεί δεν καλύπτεται με εγγραφή υπεραρίθμων διότι δεν 
συντρέχει περίπτωση ισοβαθμίας για την πλήρωση της τελευταίας θέσης.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Προσκαλούμε  τους κατωτέρω αναφερόμενους υποψηφίους, με βάση 
τον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων των επιτυχόντων κατά τον εισαγωγικό 
διαγωνισμό  της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, κατεύθυνση 
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, κατά τη σειρά επιτυχίας τους, ήτοι: 
1)Χατζοπούλου Ιωάννα (62η) 
2)Σαμόλη Ναταλία (63η) 



3)Λουλουδόπουλος Αριστείδης (64ος ) 
4)Καριώτη Πολυξένη(65η) 
5)Βαρούχα Καλλιόπη (66η) 
6)Μαγούλα Φερενίκη(67η) και 
7)Τζέρμια Μαρία (68η )  όπως υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους στη Σχολή , 
για την ως άνω κατεύθυνση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) 
ημερών, αρχόμενη από την επομένη της αναρτήσεως της παρούσας 
πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής, ήτοι από  24/1/2017 και 
λήγουσα την 30/1/2017. 
 

 
 
 

Ο Γενικός Διευθυντής της  
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

 
 

                                Δημήτριος Κράνης  
                            Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου 


