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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΕΘΝΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                           
  
                                                                                   Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2017 
                                                                            Αριθμ. πρωτ.  132 

                                                
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ανακοινώνεται ότι, κατ’ εφαρμογή α) του άρθρου 26 του ν.4024/2011 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση » 
(Α΄ 226), β)της με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 απόφαση του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄2540)  «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης ……», και γ) της με αριθμό πρωτ. 131/28.03.2017  απόφασης του Διευθυντή 
Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (Ε.Σ.Δι), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την 
ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της τριμελούς Επιτροπής η οποία 
θα έχει ως έργο την παρακολούθηση και την προσωρινή και οριστική παραλαβή των 
παραδοτέων και του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 
Υποέργου 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» στα πλαίσια υλοποίησης της 
Πράξης «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2014-2018», η οποία χρηματοδοτείται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα 2014-2020», στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.  

Στην κλήρωση για την κάλυψη των μελών της ανωτέρω επιτροπής θα λάβουν 
μέρος όσοι υπάλληλοι του διοικητικού προσωπικού της Σχολής δεν έχουν συμμετάσχει 
ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη στη συσταθείσα με την με αριθμό πρωτ. 
61/19.10.2016 και ΑΔΑ: 69ΩΡ46ΨΧ0Α-3Σ4 πράξη του Διευθυντή Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Σχολής, Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία διεξήγαγε τη διαγωνιστική διαδικασία με 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού. 

καθώς και  

τα κάτωθι μέλη του επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής 
του ΑΠΘ, ήτοι : 

1. Αγγελής Ελευθέριος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ 

2. Τσουμάκας Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ 
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3. Σταμέλος Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ 

           Η κλήρωση θα διεξαχθεί δημόσια την 31 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 13.00’, 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.                        

 

Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού 
και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι 

 
 
 
 

Δημήτριος Πέππας 
Σύμβουλος του  Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 


