
Καλαμαριά  Θεσσαλονίκης, 22‐12‐2017 
 
Αριθ.πρωτ. 2795 

 
 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας 

στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ Α 164/05‐08‐2008} «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3910/2011 (ΦΕΚ Α 11/08‐02‐2011}. 

2. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (έκδοση 1, έναρξη ισχύος 26‐11‐2015). 

3. Την  από  31‐3‐2016  απόφαση  του  Συμβούλιου  Σπουδών  με  θέμα  «Κριτήρια  και 

διαδικασία  επιλογής  των διδασκόντων όλων  των  κατευθύνσεων»  και  την από 8‐4‐2016 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με το ίδιο θέμα. Το ως άνω Συμβούλιο  Σπουδών  

κατένειμε  τα  αντικείμενα  στις  επιμέρους  κατηγορίες  διδασκόντων  που  ορίζει  ο  ν. 

3689/2008,  όπως  ισχύει,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  είναι  αναγκαίο  να  ανατίθενται  σε 

δικαστικούς  λειτουργούς,  λόγω  του  επαγγελματικού  χαρακτήρα  της  Σχολής  και  της 

ανάγκης  για  επεξεργασία  δικογραφιών  και  γενικότερα  της  επίλυσης  ζητημάτων  της 

δικαστηριακής πρακτικής, τα οποία γνωρίζουν ως εκ της εμπειρίας τους.  

4. Την υπ' αριθμ. 3593/24‐12‐2015 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Προεισαγωγική 

Εκπαίδευση ΕΣΔι 2014 ‐ 2018» με κωδ. ΟΠΣ 5000232. 

Η   Ε.Σ.Δι,   στο   πλαίσιο   της   υλοποίησης   του   συγχρηματοδοτούμενου  Έργου 

«Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2014 ‐ 2018» (Ε.Π Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα), 

προσκαλεί  τους  ενδιαφερόμενους/ες : 

 Εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς του ΣτΕ με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου ή 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Εφέτη  των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων  (άρθρο 43 

παρ. lα,  αα και γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει), να καταθέσουν αίτηση, συνοδευόμενη 

με τα παρακάτω στοιχεία, με την  οποία να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για   την συμμετοχή 

τους, ως διδάσκοντες για το μάθημα «Έρευνα στις νομικές βάσεις δεδομένων».  

 

 

•  



• Έντυπο  αίτησης,  στο  οποίο  πρέπει  να  αναφέρεται  υποχρεωτικά  η  ηλεκτρονική 

διεύθυνση του αιτούντος, με σκοπό  τη  διευκόλυνση επικοινωνίας με τη Σχολή. 

• Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη συνδρομή 

των κριτηρίων που απαιτούνται για την επιλογή  τους. 

Υποχρέωση  προς  υποβολή  δικαιολογητικών  έχουν  μόνο  οι  αιτούντες  που 

επιλέγονται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Σχολής,  μετά  την  ολοκλήρωση  της 

διαδικασίας. 

Κατ'  εξαίρεση  για  τους  δικαστικούς  λειτουργούς,  μαζί  με  την  αίτηση 

υποβάλλονται  οι εκθέσεις αξιολόγησης  της τελευταίας δεκαετίας για όσους διαθέτουν. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και την 

Τετάρτη 10  Ιανουαρίου 2017, στη διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων. Φοίνικας, Καλαμαριά, ΤΘ 

22 Θεσσαλονίκη Μακεδονία, 55102. 

Είτε 

• Αυτοπροσώπως στην Ε.Σ.Δι., από ώρα 08.00 μέχρι 15.00, 

είτε 

• Ταχυδρομικά (σφραγίδα  ταχυδρομείου  το αργότερο την ημερομηνία  λήξης της 

προθεσμίας  υποβολής των αιτήσεων) 

είτε 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e‐mail: gramd@esdi..gr  i nfo@esdi.gr  
 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  και  διευκρινήσεις,  μπορούν  να  απευθύνονται 

(αυτοπροσώπως,  τηλεφωνικά  ή  μέσω  αποστολής  e‐mail),  στα  κάτωθι  στοιχεία 

επικοινωνίας : 

Σελήνη Ακριτίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΣΔι, τηλέφωνο 2310 494 104 και 2310 494 

105, e‐mail: i nfo@esdi.gr 

Χριστίνα  ‐  Αλεξάνδρα   Μιχέλη,  Υπάλληλος   ΕΣΔι,  τηλέφωνο   2310  494  106,  e‐mail: 

gramd@esdi.gr  

 
Κριτήρια Επιλογής 

 

Ως κριτήρια για την επιλογή διδασκόντων  της Ε.Σ .Δι. ορίζονται, κατά το άρθρο 43 

παρ. 1 δ του ν . 3689/2008, όπως ισχύει  : 

 

 

 

 



 

α)  η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας. 

β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας. 

γ)  η  κατοχή  διδακτορικού  ή  μεταπτυχιακού  τίτλου  σχετικού  με  το  αντικείμενο  της 

διδασκαλίας. 

δ) η συμμετοχή ως εισηγητών σε συνέδρια  ή ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο  

της διδασκαλίας  

ε) οι εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας δεκαετίας (για όσους διαθέτουν) 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 18‐1‐2017 Συνεδρίασή του αποφάσισε να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα για την επιλογή των διδασκόντων, στο ως άνω κριτήριο α', το οποίο 

αφορά  στην  επαγγελματική  εμπειρία  από  την  ενασχόληση  με  το  αντικείμενο  της 

διδασκαλίας,  ενόψει  του  χαρακτήρα  και  της  αποστολής  της  Σχολής  ως  εκπαιδευτικού 

οργανισμού  που  καλλιεργεί  πρωτίστως  επαγγελματικές  δεξιότητες  για  την  άσκηση  του 

δικαστικού  λειτουργήματος. 

Τα λοιπά κριτήρια, ήτοι η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο 

της  διδασκαλίας,  η  κατοχή  διδακτορικού  ή  μεταπτυχιακού  τίτλου,  η  συμμετοχή  με  την 

ιδιότητα του εισηγητή σε συνέδρια ή ημερίδες και οι εκθέσεις αξιολόγησης λαμβάνονται 

υπόψη με μικρότερη βαρύτητα. 

Ο  πίνακας  κατάταξης  των  διδασκόντων  καταρτίζεται  με  βάση  την  ακόλουθη 

μοριοδότηση των ως άνω κριτηρίων: 

 
 Δικαστικοί Λειτουργοί 

α)  η  ειδική  ενασχόληση  με  το  αντικείμενο  της  διδασκαλίας  (η  άσκηση  δικαστικών 

καθηκόντων σχετικών με το αντικείμενο διδασκαλίας, τυχόν  κτηθείσα διδακτική  εμπειρία 

σε οποιονδήποτε  φορέα), από  1 έως 10 μόρια. 

β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας, από 1 έως 

3 μόρια. 

γ)  η  κατοχή  διδακτορικού  (3  μόρια) ή  μεταπτυχιακού  τίτλου  (2  μόρια) σχετικού  με  το 

αντικείμενο  της  διδασκαλίας  (αν  ο  ενδιαφερόμενος  διαθέτει  διδακτορικό  και 

μεταπτυχιακό  λαμβάνονται  υπόψη  τα  μόρια  του  διδακτορικού.  Αν  ο  ενδιαφερόμενος 

διαθέτει περισσότερους  μεταπτυχιακούς τίτλους λαμβάνεται  υπόψη μόνον ο ένας). 

δ) η συμμετοχή ως εισηγητών σε συνέδρια ή ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο  

της διδασκαλίας, από  1 έως 3 μόρια. 

 

 

 



 

ε) οι εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας δεκαετίας, από 1 έως 3 μόρια (για όσα χρόνια 

αξιολογήθηκαν  την  τελευταία δεκαετία,  στο  βαθμό που  κατέχουν ή  σε προηγούμενους   

βαθμούς). 

Όσοι  δεν  διαθέτουν  εκθέσεις  αξιολόγησης,  η  επιλογή  τους  θα  γίνει  με  βάση  τα 

τέσσερα πρώτα κριτήρια. 

 
Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων: 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα βιογραφικά σημειώματα εξετάζονται από το 

Συμβούλιο  Σπουδών  της  οικείας  κατεύθυνσης,  μετά  από  αιτιολογημένη  εισήγηση  του 

Γενικού Διευθυντή, και επιλέγονται  επί τη βάσει των ανωτέρω  κριτηρίων ο/οι διδάσκοντες  

για  το  συγκεκριμένο  αντικείμενο,  που  έχει  καθορίσει  το  Συμβούλιο  Σπουδών  κατά  την 

κατάρτιση  του  Προγράμματος  Σπουδών.  Οι  επιλεγόμενοι  εγγράφονται  στον  πίνακα 

διδασκόντων και καλούνται προς διδασκαλία, ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής. Για τους 

λοιπούς  υποψηφίους  που  έχουν  τα  προσόντα  διδασκαλίας  και  δεν  έχουν  επιλεγεί, 

συντάσσεται  πίνακας  κατάταξης  και  καλούνται  προς  διδασκαλία  ανάλογα  με  τις 

εκπαιδευτικές  ανάγκες.  Ο  πίνακας  των  επιλεγομένων  διδασκόντων  από  το  Συμβούλιο 

Σπουδών  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της  Σχολής.  Μη  επιλεγείς  υποψήφιος  από  το 

Συμβούλιο Σπουδών, μπορεί να υποβάλει  τις αντιρρήσεις  του στη Σχολή  (με επισύναψη 

τυχόν στοιχείων που τεκμηριώνουν τις αντιρρήσεις του), εντός προθεσμίας 5 ημερών από 

την  ανάρτηση  του  πίνακα  στην  ιστοσελίδα  της  Σχολής,  προκειμένου  να κριθούν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Δι. 

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται : 

 

Είτε: 

• Αυτοπροσώπως στην Ε.Σ.Δι., από ώρα 08.00 μέχρι 15.00 

είτε 

• Ταχυδρομικά (τελευταία ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου κατά τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), 

είτε 

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e‐mail: grammateia@esdi.gr,   info@esdi.gr 

  
 
 

 

 

 

 



 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής επιλαμβάνεται τυχόν αντιρρήσεων 

εκ  μέρους  μη  επιλεγέντων/εισώv  υποψηφίων,  αποφαίνεται  επ'  αυτών  και 

ακολούθως  εγκρίνει  τον  πίνακα  διδασκόντων  της  Σχολής  (άρθρο  43  του  Ν. 

3689/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3910/2011). 

 
 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 
 

της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

 
 

 

Δημήτριος Κράvης  

                                                          Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


