
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΖ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
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(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Οι γραπτές εξετάσεις  του εισαγωγικού διαγωνισµού για την Εθνική Σχολή 
Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων) θα διεξαχθούν στις 2, 3 και 4-10-
2020 στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY 
THESSALONIKI(13ο χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας), στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 
ξενοδοχείου NIKOPOLIS THESSALONIKI, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου 
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ- δίπλα στην ΕΣΔι) καθώς και 
στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ATHLOS HOTEL (Τέρμα Νέας Κρήνης –Αθλητικό 
Κέντρο Μίκρας). 
 
Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίσθηκε ως εξής:  
 
Παρασκευή 2-10-2020 ώρα 09.30: Α΄ Αστικού Δικαίου - Εµπορικού Δικαίου - 

Πολιτικής Δικονομίας  

Παρασκευή  2-10-2020 ώρα 17.00 : Θέµα Γενικής Παιδείας. 

Σάββατο  3-10-2020 ώρα 09.30: Α΄Θέµα  Ποινικού Δικαίου - Ποινικής  

Δικονομίας 

Σάββατο  3-10-2020 ώρα 17.00: Ξένη Γλώσσα 

Κυριακή 4-10-2020 ώρα 09.30: Β΄ Θέµα Ποινικού Δικαίου - Ποινικής  Δικονομίας 

- Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου. 

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής: 
 Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες πλην  της εξέτασης στη 
ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες. 

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν 
από την έναρξη της γραπτής εξέτασης. 

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γνωστοποιηθεί  με ανακοίνωση 
στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών η οποία  θα 
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα αυτής.(www.esdi.gr). 

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους 
αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους 
ασχολίαστους κώδικες σχετικούς με την εξεταστέα ύλη. 

Όσον αφορά το Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία επιτρεπτοί 
είναι οι κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του νόμου χωρίς αιτιολογική 
έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις. 

 
Να φορούν μάσκες κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
 
Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να 

κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες 
συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές  ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο 
χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη 
διάρκεια της γραπτής εξέτασης.  

 
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα 

παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές. 
                                                                         Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020 
                                                         Η Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής 

                                                                   
                                                                 Αβροκόμη Θούα 

Αντιπρόεδρος  του Αρείου Πάγου 

 


