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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση  υπαλλήλων στην Εθνική 

Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. 

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για 

τις δύο (2) ακόλουθες πράξεις με τίτλους: 

  «Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2020-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5063525, όπως 

ισχύει. 

 «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Στελεχών Δικαστικού Σώματος 2014-2021» με κωδικό 

ΟΠΣ 5000233, όπως ισχύει. 

Προκειμένου να καλύψει την ανάγκη στελέχωσής της με υπαλλήλους, οι οποίοι στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων, θα απασχοληθούν στα τμήματα 

α. Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης, β. Οικονομικού Προγραμματισμού, γ. Εφαρμογής 

Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, δ. Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς 

και στο Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, καλεί τους ενδιαφερόμενους κατόπιν της με 

αριθμό 86/24-6-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΔι, να υποβάλουν σχετική 



 

  

αίτηση με βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.3689/2008, 

όπως ισχύει για τις εξής θέσεις: δύο (2) θέσεις ΠΕ Γραμματέων, μία (1) θέση ΠΕ 

Οικονομολόγων, μία (1) θέση ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου και δύο (2) θέσεις ΔΕ Γραμματέων . 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να προέρχονται από τις δικαστικές υπηρεσίες της Χώρας, 

την Μονάδα Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Α.Ε.(Μ.Ο.Δ. Α.Ε). ή και από τον 

ευρύτερο Δημόσιο τομέα και να διαθέτουν, ανάλογα με τη θέση στην οποία επιθυμούν να 

αποσπαστούν, είτε απολυτήριο Λυκείου είτε πτυχίο ανωτάτης σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού 

εκπαιδευτικού ιδρύματος, το οποίο , στην τελευταία περίπτωση, έχει αναγνωριστεί από τον  

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) και να έχουν εμπειρία στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, 

στην υλοποίηση και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Παράλληλα, απαραίτητο 

προσόν είναι η άριστη γνώση τουλάχιστον μίας (1) ξένης γλώσσας(αγγλικά, γαλλικά γερμανικά 

και ιταλικά). Επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες θα αξιολογηθούν θετικά. 

 Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, από τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής 

Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, το πρώτο θα αφορά την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων 

των υποψηφίων και το δεύτερο  της συνεντεύξεως. Οι επιλεγόμενοι  θα αποσπαστούν για τρία 

(3) χρόνια στη Σχολή και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους με 

τα πάσης φύσεως επιδόματα της οργανικής θέσης τους από το φορέα από τον οποίο 

αποσπώνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους. 

  Οι υποψήφιοι  πρέπει αφενός να υποβάλουν δια μέσω του φορέα στον οποίο ανήκουν 

αίτηση υποψηφιότητας, αφετέρου να συμπληρώσουν βιογραφικό σημείωμα,  το αργότερο μέχρι 

και την 27.7.2020, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@esdi.gr ή μέσω 

ταχυδρομείου  με συστημένη επιστολή. 

Επισημαίνεται ότι υποδείγματα της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού 

σημειώματος επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 



 

  

Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Σ.Δι. 

 

Δημήτριος Εμμανουηλίδης 

Σύμβουλος Επικρατείας 


