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Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 9 περιπ. α του ν.4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 246 Α΄).
2. Τη με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.66528/18‐11‐2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας, ο
Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID ‐19 στο σύνολο της Επικράτειας από
τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022» (ΦΕΚ Β΄5874).
4.Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1‐7‐2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Μέτρα για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που
ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ Β΄ 3424 ).
5. την με αριθμό 95/ 18.1.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΔι, με την οποία
παρέχεται εξουσιοδότηση στον Γενικό Διευθυντή για σημειακές τροποποιήσεις των
προγραμμάτων σπουδών της προεισαγωγικής εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης
κατάρτισης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 συνεχίζονται τα μαθήματα για την ΚΗ’
εκπαιδευτική σειρά της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με φυσική
παρουσία τόσο των σπουδαστών όσο και των διδασκόντων.
2) Η Σχολή λειτουργεί σε πρωινή ζώνη, στην οποία κατανέμονται τα Τμήματα
όλων των Κατευθύνσεων. Ειδικότερα, στις 09.00 αρχίζουν τα μαθήματα στο Α΄
Τμήμα της Κατεύθυνσης της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και στο Α΄ Τμήμα
της Κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης, τα οποία ολοκληρώνονται στις

14.00, στις 09.15 αρχίζουν τα μαθήματα στην Κατεύθυνση των Ειρηνοδικών,
στο Β΄ τμήμα της Κατεύθυνσης της Πολιτικής – Ποινικής Δικαιοσύνης και στο Β΄
τμήμα της Κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης τα οποία ολοκληρώνονται
στις 14.15.Ακολούθως, στις 09.30 αρχίζουν τα μαθήματα στην Κατεύθυνση των
Εισαγγελέων, τα οποία ολοκληρώνονται στις 14.30.

3) Τα διαλείμματα πραγματοποιούνται μετά το πέρας κάθε διδακτικού δίωρου
και διαρκούν δέκα πέντε (15) λεπτά έκαστο. Ο διαφορετικός χρόνος έναρξης
και λήξης των μαθημάτων έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπίπτουν οι ώρες των
διαλειμμάτων μεταξύ τους και να περιορίζεται ο αριθμός των ατόμων που
συγχρωτίζεται ταυτόχρονα εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής.
4) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων έχουν την υποχρέωση να
βρίσκονται εκτός των αιθουσών διδασκαλίας και ειδικότερα στους εξωτερικούς
χώρους της σχολής.
5) Οι σπουδαστές, οι διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό της Σχολής που
δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και
3 του άρθρου 9 του παρόντος και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός
των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια
διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά με ειδική διάταξη της παρούσας, με τη μέθοδο
μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID‐19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α' 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε
ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.
6) Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου
(rapid ‐ test) από τον κορωνοϊό COVID‐19, όσοι εκ των σπουδαστών,
διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού
α)έχουν ολοκληρώσει προ
τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID‐
19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και β)όσοι έχουν εμβολιαστεί
για κορωνοϊό COVID‐19 με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο (2) δόσεων,
κατόπιν νοσούν από κορωνοϊό COVID‐19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό
πλήρους κάλυψης ‐ανάρρωσης και εμβολιασμού. Επίσης, όσοι έχουν
εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα(9) μηνών
από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών
εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης.

7) Κατ’ εξαίρεση, διατηρείται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής παρακολούθησης των μαθημάτων σε
περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι διδάσκοντες ή σπουδαστές παρουσιάζουν
αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας, τα οποία διαπιστώνονται μετά από
γνωμάτευση ιατρού δημόσιου νοσοκομείου.
8) Συνιστάται κάθε εισερχόμενος στη Σχολή να φορά ατομική μάσκα
προστασίας.
9) Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η χρήση απολυμαντικού σε κάθε εισερχόμενο
στη Σχολή ευθύς μετά την είσοδο. Το απολυμαντικό διατίθεται από τη Σχολή.
Η ατομική ευθύνη του καθενός μας και η συλλογική ωριμότητα θα συμβάλλουν τα
μέγιστα στην τήρηση των υγειονομικών όρων για τη λειτουργία της Σχολής με
ασφάλεια.
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