
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2017 
Αριθμός Πράξης:  10 

Ο Γενικός  Διευθυντής 
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 14 παραγρ. 1,2,3,6 του 
ν.3689/2008 (ΦEK Α΄164/2008) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» 
να υποβάλουν αίτηση εγγραφής  στη Σχολή , για την  κατεύθυνση των 
Εισαγγελέων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, αρχόμενη 
από την επομένη της αναρτήσεως της πρόσκλησης στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Σχολής, ήτοι από 24/1/2017 και λήγουσα την 30/1/2017. 
γ)Το γεγονός ότι από τους ανωτέρω προσκαλούμενους οι κατωτέρω 
επιτυχόντες  1)Παναγοπούλου Νάντια, με σειρά επιτυχίας (33η ) και 2)Σύψας 
Θωμάς, με σειρά επιτυχίας (35ος) αντίστοιχα, δεν υπέβαλαν αίτηση για 
εγγραφή τους στη Σχολή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,  για την πιο 
πάνω κατεύθυνση, και με τις  από 24/1/2017(αριθμ.πρωτ.174) και 25/1/2017 
(αριθμ.πρωτ.179) αντίστοιχα υπεύθυνες δηλώσεις τους, αποποιήθηκαν  του 
δικαιώματος  για εγγραφή  τους στη Σχολή, δηλώνοντας ότι έχουν ήδη 
εγγραφεί στην κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης .  
δ) Το ότι το σύνολο των επιτυχόντων που υπέβαλαν αίτηση για την εγγραφή 
τους στη Σχολή , για την ως άνω κατεύθυνση (είκοσι οκτώ) υπολείπεται κατά 
δύο (2) του συνολικού αριθμό των θέσεων εισακτέων που αναφέρεται στη 
σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού για την ίδια κατεύθυνση (τριάντα), 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 υποψήφιους, με βάση 
τον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων των επιτυχόντων κατά τον εισαγωγικό 
διαγωνισμό  της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, κατεύθυνσης 
Εισαγγελέων, κατά τη σειρά επιτυχίας τους, ήτοι  
1) Γρηγοριάδου Ευσεβία (38η) και
2) Βέλτσιστας Γεώργιος Αλέξανδρος (39oς),όπως υποβάλουν αίτηση εγγραφής 
στη Σχολή , για την ως άνω κατεύθυνση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο(2) ημερών, αρχόμενη από την επομένη της αναρτήσεως της πρόσκλησης 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής, ήτοι από την 31/1/2017 και λήγουσα 
την 1/2/2017. 

Ο Γενικός Διευθυντής της 
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

           Δημήτριος Κράνης  
     Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου 


