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ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή 

Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) θα διεξαχθούν  στη 
Θεσσαλονίκη από  την 30η/03/2016 έως και την  1η/04/2016. Ειδικότερα, λόγω 
αυξημένου αριθμού υποψηφίων, οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν  στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου HYATT REGENCY THESSALONIKI (13o χλμ. 
Θεσσαλονίκης- Περαίας). 

 
Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού έχει ορισθεί ως εξής: 
 

    Τετάρτη , 30/03/2016, ώρα 17.00    : Θέμα Γενικής Παιδείας  
  
    Πέμπτη  , 31/03/2016, ώρα 9.00      : 1ο θέμα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού 
 Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου                                              
                                                                  Διοικητικών Διαφορών  
 (ακυρωτική διαφορά) 
    
    Πέμπτη , 31/03/2016, ώρα 17.00      : Ξένη Γλώσσα  
  
    Παρασκευή  , 1/04/2016, ώρα 9.00  :  2ο θέμα Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού 
 Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου  
                                                                  Διοικητικών Διαφορών  
                                                                  (διαφορά ουσίας) 
 
     Παρασκευή , 1/04/2016, ώρα 17.00 :   Θέμα Δημοσιονομικού Δικαίου 
 

Επιπλέον ισχύουν τα ακόλουθα: 
 Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες, εκτός από την εξέταση στην 
ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες. 

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μισή 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 της.(www.esdi.gr). 

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

Το κάπνισμα στις αίθουσες απαγορεύεται. 
Απαγορεύεται στους υποψηφίους σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας 

να κατέχουν  κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές,  
ενεργοποιημένες ή όχι, καθώς και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.). 
Παράβαση του όρου αυτού συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την εξέταση. Οι 
προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται 
υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές. 
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