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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 

την περίοδο 2014-2018 για τις δύο (2) ακόλουθες πράξεις με τίτλους: 

 «Προεισαγωγική Εκπαίδευση Ε.Σ.Δι. 2014-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5000232 και 

 «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Στελεχών Δικαστικού Σώματος 2014-2018» με κωδικό 

ΟΠΣ 5000233. 

Προκειμένου να καλύψει την ανάγκη στελέχωσής της με υπαλλήλους,  οι οποίοι θα ασχοληθούν 

κυρίως με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων, εντασσόμενοι στα τμήματα 

αυτής Διεύθυνσης, Διοίκησης και Οικονομικού, Εφαρμογής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης και 

Οικονομικού Προγραμματισμού, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με 

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

αντικατασταθεί με το άρθρο 19 του ν.3910/2011. 
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 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προέρχονται από τις δικαστικές υπηρεσίες της Χώρας, την 

ΜΟΔ Α.Ε. ή και από το προσωπικό του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και να 

διαθέτουν πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών, γνώση Πληροφορικής και να έχουν σημαντική 

εμπειρία στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. Παράλληλα, απαραίτητο προσόν είναι η άριστη γνώση 

τουλάχιστον μίας (1) ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικών. Επιπλέον γνώσεις και 

δυνατότητες θα αξιολογηθούν θετικά. 

 Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, αυτά της αρχικής καταγραφής και 

αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων και αυτό της συνεντεύξεως που θα 

ακολουθήσει. Αυτοί που τελικά θα επιλεγούν θα αποσπασθούν 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. 

 Για τη συμπλήρωση του βιογραφικού τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το 

Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα, που επισυνάπτεται στη παρούσα πρόσκληση. Η υποβολή 

της αίτησης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί δια μέσου τoυ φορέα τους, θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την Αίτηση Υποψηφιότητας και το Τυποποιημένο Βιογραφικό του υποψηφίου 

και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 22.09.2017, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@esdi.gr ή μέσω ταχυδρομείου. 

Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Σ.Δι. 
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