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Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΕΘΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                           
  
                                                                                       Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2016 
                                                                                Αρίθμ. πρωτ. 1771 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών 
Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Ε.Σ.Δι), αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. το ν.3689/2008 (A΄164), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3910/2011 «Εθνική Σχολή 

Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» ( A΄11). 

2. το άρθρο 221 του ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών», 

3. τα άρθρα 13-15 «Συλλογικά όργανα της Διοίκησης» του ν.2690/1999 (Α΄45)  
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

4. το άρθρο 26 του ν.4024/2011 « Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και 
ορισμός μελών τους με κλήρωση » (Α΄ 226). 

 5. τη με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 απόφαση του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( Β΄ 254)  «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης ……»,    

Αποφασίζει 

 Τη διενέργεια κλήρωσης την 22η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12.00΄, για την ανάδειξη υπαλλήλων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ως 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών των τριμελών επιτροπών για τη διεξαγωγή 
δημόσιων διαγωνισμών, την ανάθεση, την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προμηθειών και υπηρεσιών, εξέταση ενστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.4412/2016, για το έτος 2017. 

 Στην κλήρωση για την κάλυψη των μελών των ανωτέρω επιτροπών θα 
συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι του διοικητικού προσωπικού της Σχολής. 

 Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή ονομάτων των υπαλλήλων από 
κληρωτίδα (σύνολο 14).  

1. Ακριτίδου Σελήνη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικού της ΕΣΔι,  

2. Κεφαλά Γεωργία, Προϊσταμένη του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της ΕΣΔι,  
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3. Παπαδοπούλου Ευφημία, Προϊσταμένη του τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΕΣΔι, 

4. Μακρίδης Γεώργιος, Προϊστάμενος του τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού  
της ΕΣΔι, 

5. Χαράλαμπος Πλατής, Προϊστάμενος του τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων 
Επιμόρφωσης της ΕΣΔι,  

6. Αμπατζής Κωνσταντίνος, υπάλληλος του τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού 
της ΕΣΔι, 

 7. Γεωργαντάς Ιωάννης, υπάλληλος του τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού 
της ΕΣΔι, 

 8. Παπαβασιλείου Φωτεινή, υπάλληλος του τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού 
της ΕΣΔι,  

9. Πουρνάρα Χρυσάνθη, υπάλληλος του τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού 
της ΕΣΔι, 

10. Ατσέρπη Άννα, υπάλληλος του τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού της 
ΕΣΔι, 

11. Μανδραβέλη Ειρήνη υπάλληλος του τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού της 
ΕΣΔι,  

12. Μιχέλη Χριστίνα-Αλεξάνδρα, υπάλληλος του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας  της 
ΕΣΔι,  

13. Σωτηριάδης Λάζαρος, υπάλληλος του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της ΕΣΔι,  

14. Παπαδοπούλου Μαρία, υπάλληλος του τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων 
Επιμόρφωσης της ΕΣΔι,  

 

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των τακτικών μελών: α) της Επιτροπής 
Διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών της Σχολής, β) της Επιτροπής 
παρακολούθησης/παραλαβής Προμηθειών, γ) της Επιτροπής 
παρακολούθησης/παραλαβής Υπηρεσιών - εργασιών και δ) της Επιτροπής Εξέτασης 
Ενστάσεων (σύνολο κληρωθέντων τακτικών μελών 12). Στην κλήρωση για τα τακτικά 
μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων δεν θα συμμετέχουν οι υπάλληλοι που 
κληρώθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών της 
Σχολής (άρθρο 221 παρ.11α΄ του ν.4412/2016). Ακολούθως, θα κληρωθούν τα 
ονόματα των αναπληρωματικών μελών των ανωτέρω Επιτροπών. Στην κλήρωση για 
τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διενέργειας δεν θα συμμετάσχουν, πέραν 
των υπαλλήλων που κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη της επιτροπής αυτής, οι υπάλληλοι 
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που κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων (άρθρο 221 
παρ.11α΄ του ν.4412/2016).  

Στην κλήρωση για τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Εξέτασης 
Ενστάσεων, δεν θα συμμετέχουν, πέραν των υπαλλήλων που κληρώθηκαν ως τακτικά 
μέλη της Επιτροπής αυτής, οι υπάλληλοι που κληρώθηκαν ως τακτικά ή 
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών  (άρθρο 221 
παρ.11α΄ του ν.4412/2016). 

            Η κλήρωση θα διεξαχθεί δημόσια, στη βιβλιοθήκη του 1ου ορόφου των 
εγκαταστάσεων της ΕΣΔι, από τον Γεώργιο Μακρίδη, Προϊστάμενο του Τμήματος 
Οικονομικού Προγραμματισμού, παρουσία των:  

α) Χαράλαμπου Πλατή, Προϊστάμενου του τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων 
Επιμόρφωσης, 

β) Ευφημίας Παπαδοπούλου, Προϊσταμένης του τμήματος Διεθνών Σχέσεων.       
 

Σε περίπτωση κωλύματος κάποιου εκ των ανωτέρω, θα γίνει αναπλήρωση 
αυτού από υπάλληλο του Τμήματος Οικονομικού Προγραμματισμού.          

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό 
πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρείς (3) ανωτέρω υπαλλήλους. 

     Το περιεχόμενο της παρούσας θα ανακοινωθεί με σχετική ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της Σχολής.   
                                                                                                        

                       Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού  
και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι 

 
 
 

 
Δημήτριος Πέππας 

    Σύμβουλος του  Ελεγκτικού Συνεδρίου 
 
 
 
 
 
 
Κοιν. Στους αρμόδιους για την κλήρωση υπαλλήλους 
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