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Θέμα: Ανακατανομή προκηρυχθεισών θέσεων του ΚΗ´ εισαγωγικού διαγωνισμού στην Εθνική 

Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Διοικητικής Δικαιοσύνης και της 

Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις ισχύουσες διατάξεις: 

α) της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4871/2001 «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της 

Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 246), 

β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α´ 121) και 

γ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 7). 

2. Την υπ’ αρ. 28854/09.07.2021 (Γ´ 1593) κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 41437οικ./31.08.2021 (Γ´ 1975) όμοια, με την οποία 

προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών 

Λειτουργών. 

3. Τον από 22.12.2021 πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας της εξεταστικής 

επιτροπής του ΚΗ´ εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή 

Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης (Γ´ 4/2022). 

4. Τον από 09.01.2022 πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας της εξεταστικής 

επιτροπής του ΚΗ´ εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή 

Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (Γ´ 

4/2022). 

5. Το υπ’ αρ. 294/03.02.2022 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, από το οποίο 

προκύπτει ότι, για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, με βάση τον τελικό βαθμό 

επιτυχίας, κατατάχθηκαν μόνο πενήντα τρεις (53) επιτυχόντες, οι οποίοι υπολείπονται κατά 

δεκαπέντε (15) του αριθμού των θέσεων εισακτέων της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού 

για την οικεία κατεύθυνση, ο οποίος είχε ορισθεί σε εξήντα οκτώ (68). 

6. Το υπ’ αρ. 295/03.02.2022 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, από το οποίο 

προκύπτει ότι: α) για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, με βάση τον 

τελικό βαθμό επιτυχίας, κατατάχθηκαν μόνο πενήντα ένας (51) επιτυχόντες, οι οποίοι 
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υπολείπονται κατά δύο (2) του αριθμού των θέσεων εισακτέων της σχετικής προκήρυξης του 

διαγωνισμού για την οικεία κατεύθυνση, ο οποίος είχε ορισθεί σε πενήντα τρεις (53) και β) ότι 

υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, μετά από πρόσκληση 

του Γενικού Διευθυντή της, σαράντα επτά (47) επιτυχόντες, οι οποίοι, συνεπώς, υπολείπονται 

κατά έξι (6) του συνολικού αριθμού των εισακτέων της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού 

για την οικεία κατεύθυνση (πενήντα τρεις). 

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 

 

A π o φ α σ ί ζ o υ μ ε 

 

 

Α) Μειώνουμε κατά είκοσι έναν (21) τον συνολικό αριθμό των εισακτέων σπουδαστών της ΚΗ΄ 

εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οριζομένου αυτού σε εκατόν 

είκοσι πέντε (125). 

Κατόπιν τούτου, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: 

 - Διοικητική Δικαιοσύνη: πενήντα τρεις (53) 

 - Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη: σαράντα επτά (47) 

 - Εισαγγελείς: δεκαπέντε (15) 

 - Ειρηνοδίκες: δέκα (10). 

Β) Ανακατανέμουμε τις πενήντα τρεις (53) θέσεις επιτυχόντων για την κατεύθυνση της 

Διοικητικής Δικαιοσύνης, ως ακολούθως:  

 - πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας,  

 - εννέα (9) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και  

 - τριάντα εννέα (39) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 

Γ)  Ανακατανέμουμε τις σαράντα επτά (47) θέσεις επιτυχόντων για την κατεύθυνση της 

Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης σε ισάριθμες θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου. 

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

      

 

 

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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