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Αριθμός Πράξης: 9

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)τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ.4 του ν.2717/1999
«Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» και γ)Το γεγονός ότι από τους
περιλαμβανόμενους στον από 20.1.2020 πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων
των επιτυχόντων κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό στη Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
οι κατωτέρω επιτυχόντες 1)Κοντογιώργου Σοφία, 2)Θεοχαρόπουλος Θωμάς,
3)Τουμανίδου Μυροφόρα, 4)Βουτετάκη Αικατερίνη, 5)Σκούφη Ιωάννα,
6)Γκουτζουρέλας Βασίλειος, 7) Σίτα Μαρία, 8)Καπετανγιάννη Αικατερίνη,
9)Καραγιάννη Ηλιάνα και 10)Ζδράγκας Νικόλαος με σειρά επιτυχίας 4η, 9ος
,16η, 21η, 24η, 27ος , 33η ,40η , 43η και 55ος αντίστοιχα ,δεν υπέβαλαν αίτηση
για εγγραφή στη Σχολή, για την πιο πάνω κατεύθυνση, μέσα στην
προβλεπόμενη προθεσμία, όπως ορίστηκε με την με αριθμ. 4/22.1.2020
πράξη, και η οποία έληξε την 28-1-2020, ώρα 13.00΄, γ) Ότι το σύνολο των
επιτυχόντων που υπέβαλαν αίτηση και ενεγράφησαν νομοτύπως στη Σχολή,
για την ως άνω κατεύθυνση(πενήντα) υπολείπεται κατά δέκα (10) 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 υποψήφιους, 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 της, ήτοι:
1)Καλλίτση Ελένη(61η )
2)Περεπή Λεωνή (62η )
3)Πέτκογλου Φανή (63η )
4)Χρήστου Αθηνά (64η)
5)Στεργιούλα Αγγελική (65η)
6)Τζανακάκη Χρυσούλα(66η )
7)Αντώνου Άννα(67η )
8)Χατζηχαρίση Ευανθία (68η)
9)Βλάχου Νικολέτα (69η )
10)Μαντζαβίνος Κωνσταντίνος(70ος )
όπως υποβάλουν αίτηση εγγραφής της στη Σχολή , για την ως άνω
κατεύθυνση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών, αρχόμενη από
την επομένη της αναρτήσεως της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της
Σχολής, ήτοι από 29/1/2020 και λήγουσα την 30/1/2020.
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