
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμός 5282οικ) 
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 

στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκ-

παιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν 

θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου 

Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημια-

κής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευ-

σης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).    

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 55Α, 55Ζ, 55Η, 55Θ, 55Ι, 55ΙΑ, 55ΙΒ και 

των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55ΛΣΤ του ν. 4871/2021 
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 246) όπως προστέθηκαν με τα άρθρα 13, 
19, 20, 21, 22, 23, 24 και 48, αντιστοίχως, του ν. 5001/2022 
«Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών 
υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
-Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης», (Α’ 227), καθώς και του 
άρθρου 59 του ν. 5001/2022 και τα άρθρα 55Α και 55Θ 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 54 του ν. 5016/2023 «Δι-
εθνής Εμπορική Διαιτησία/ΕΣ/Ηλεκτρονική κατάθεση 
εγγράφων/Δικαστικοί υπάλληλοι/Δικαστικοί επιμελητές 
κ.λπ.» (Α’ 21),

β) των άρθρων 3 έως 9 και 22 του v. 4798/2021 «Κώ-
δικας Δικαστικών Υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 68),

γ) των άρθρων 3, 4, 5, 9 και 10 του π.δ. 85/2022 Καθο-
ρισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου 
(Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο),

δ) του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102),

ε) των άρθρων 20 και 23, 79 και 80 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129), καθώς και την 
παρ. 3 του άρθρου 77,

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α’98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

θ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιο-
σύνης» (Α’ 7) και

ιγ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

3. i. Την υπ’ αρ. 42/30.09.2020 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2021», ii. την υπ’ αρ. 50/04.11.2021 Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου, «Έγκριση προγραμματισμού 
προσλήψεων έτους 2022 και iii. την υπ’ αρ. 31/27.09.2022 
Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, «Έγκριση προγραμ-
ματισμού προσλήψεων έτους 2023».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης (Ε.Φ. 10172060000000 και στους Α.Λ.Ε. 
2120101001, Α.Λ.Ε 2190201002) για την κάλυψη του κό-
στους μισθοδοσίας των εκπαιδευομένων της Εθνικής 

Σχολής Δικαστικών Λειτουργών που πρόκειται να 

καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλά-

δου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 
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και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με i} την υπ’ αρ. 42/30-9-2020 Πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021», ii} την υπ’ αρ. 50/4-11-2021 Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου, «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022 και iii} την υπ’ αρ. 31/27.09.2022 
Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023,

5. Του προϋπολογισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και ειδικότερα σε βάρος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, Συλλογική απόφαση ΣΑΤΑ 020, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς 
το έργο με τίτλο «SUB 4 Εκπαίδευση Yποψηφίων/Σπουδαστών Δικαστικών Υπαλλήλων & SUB 6 Εκπαίδευση των 
Εκπαιδευτών για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5201180) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας», υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 16733 «Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων του Δικαστικού Προσωπικού» 
ύψους 3.674.972,00 ευρώ κατά το έτος 2023.

6. Το από 25/01/2023 έγγραφο του Τμήματος Β’ Μισθοδοσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί του εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού δαπάνης για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας διορισμού συνολικά τριακοσίων έντεκα (311) 
εκπαιδευομένων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστι-

κών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
7. Την υπ’ αρ. 33628/2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Ένταξη του έργου «SUB 4 Εκπαίδευ-

ση Υποψηφίων/Σπουδαστών Δικαστικών Υπαλλήλων & SUB 6 Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών για τους Δικαστικούς 
Υπαλλήλους» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5201180) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

8. Το υπ’ αρ. 631/06-03-2023 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών «Κάλυψη εκπαιδευτικών ανα-
γκών για την κατάρτιση τριακοσίων έντεκα (311) σπουδαστών της Α’ Εκπαιδευτικής Σειράς Δικαστικών Υπαλλήλων 
της ΕΣΔι, για το οικονομικό έτος 2023».

9. Την υπ’ αρ. 9554/6-3-2023 εισήγηση της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστά-
θηκε από την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4484/2017, για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης της παρούσας 
προκήρυξης.

10. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων 

των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΔΕ), όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή τριακοσίων έντεκα (311) εκπαιδευομένων που πρόκειται να 

καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Πολιτικά 
και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια. Ο αριθμός όλων των εισακτέων του 

κλάδου Γραμματέων, κατανέμεται ανά κατηγορία εκπαίδευσης [Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνο-

λογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)] και δικαστική υπηρεσία, ως ακολούθως:
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Α. Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό.

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ

1. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 22 και δεν 
έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 9 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) για το διορισμό τους ως δικα-
στικών υπαλλήλων. Τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, 
πλην της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, η οποία αρκεί να συντρέχει κατά το χρόνο εγγραφής στη 
Σχολή. Τα κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά τον 
χρόνο εγγραφής στη Σχολή. Εν ενεργεία δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

2. Η σωματική και ψυχική υγεία του υποψηφίου πιστοποιείται, αντιστοίχως, με γνωματεύσεις: α) παθολόγου ή 
γενικού ιατρού κατά την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007 (Α’ 26)] και β) ψυχιάτρου Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπι-
στημιακού νοσοκομείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών ή ψυχικών 
δεξιοτήτων του υποψηφίου, εξετάζεται κατά πόσο η έλλειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των καθηκόντων 
του ως δικαστικού υπαλλήλου. Εφόσον πιστοποιηθούν από τον ιατρό η υγεία και η σωματική και ψυχική καταλλη-
λότητά του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση 
της συμμετοχής του υποψηφίου στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνεται 
και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα 
δεύτερο του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

II. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ (Παρ. 2,3,4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021 - Α’ 68)

1. Για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ ως τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021) πτυχίο 
ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της 
αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

2. Για τις θέσεις της κατηγορίας ΤΕ ως τυπικό προσόν απαιτείται (άρθρ. 22 παρ. 3 του ν. 4798/2021) το πτυχίο ή 
το δίπλωμα τμήματος ή σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).
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3. Για τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ ως τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021) απολυτή-
ριος τίτλος ή πτυχίο σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου σχολείου ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης 
ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

4. Για τις θέσεις των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ το ως άνω τυπικό προσόν καλύπτεται, επίσης (άρθρ. 22 παρ. 5 του 
ν. 4798/2021): α) από κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από 
το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 
10 του π.δ. 165/2000 (Α’ 149), β) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ανώτατης ή με-
ταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 
(Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), γ) κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας 
τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από το Σ.Α.Ε.Π. ή το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, 
δ) κατόχους τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με 
σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής 
Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 13 του π.δ. 231/1998 (Α’ 178), ε) κατόχους 
διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα π.δ. 40/1986 (Α’ 14), 84/1986 (Α’ 31), 97/1986 (Α’ 35), 98/1986 (Α’ 35), 
53/2004 (Α’ 43), 40/2006 (Α’ 43) και την υπό στοιχεία Α4/5226/1987 (Β’ 613) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

IΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Για τις θέσεις όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) ως πρόσθετο τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 6  του άρθρου 22
του ν. 4798/2021) η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 
β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά και τους τίτλους 
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

2. Ξένη γλώσσα:

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, 
γερμανικής ή ιταλικής και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μίας από τις πιο πάνω γλώσσες (παρ. 7 του άρθρου 22 
του ν. 4798/2021), η οποία αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά και τους τίτλους που προβλέπονται στο άρθρο 10 
του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

Β. Αιτήσεις και Δικαιολογητικά - Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον δια-

γωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν μία (1) μόνο κατηγορία, στην 
οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), αναλόγως των τυπικών τους προσόντων. Με τις 
αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτού-
μενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.

ΙΙ. Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.

1. Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία να δηλώνεται και η κατηγορία, 
στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να διαγωνισθεί, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η 

ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.
4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτή 
απαιτείται να συντρέχει οπωσδήποτε κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.

5. Ποινικό Μητρώο.
6. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.
7. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.
8. Υπεύθυνη δήλωση απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους
9. Ιατρικές γνωματεύσεις α) για την σωματική και β) για την ψυχική υγεία του υποψηφίου (βλ. ανωτ. υπό Ι. 2)
10. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος (βλ. ανωτ. υπό ΙΙ), από τον οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη, ως 

τυπικό προσόν, εκπαιδευτική βαθμίδα της Κατηγορίας (ΠΕ ή ΔΕ ή ΤΕ) για την οποία ο υποψήφιος δηλώνει με την 
αίτησή του ότι επιθυμεί να διαγωνιστεί.

11. Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.
12. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (βλ. ανωτ. υπό IΙΙ. 1).
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13. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (βλ. ανωτ. υπό ΙΙΙ. 2).
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου.

ΙΙΙ. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 10.03.2023

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29.03.2023

Γ. Πίνακες υποψηφίων - Ενστάσεις- Χρόνος έναρξης του Διαγωνισμού

1. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο Διευθυντής Κατάρτισης και 
Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Σχολής, ελέγχει τις αιτήσεις των υποψηφίων 
και καταρτίζει πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, καθώς και πί-
νακα υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείονται από αυτόν. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

2. Ένσταση κατά του πίνακα υποψηφίων, από όσους αποκλείονται του εισαγωγικού διαγωνισμού, ασκείται ηλε-
κτρονικά από τον αποκλειόμενο εντός δύο (2) ημερών από την ανάρτησή του. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η 
επιτροπή του άρθρου 55Θ του ν. 4871/2021 (Α’ 246) εντός της ιδίας ή το αργότερο της επομένης ημέρας από την 
υποβολή της.

3. Ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει τους τελικούς πίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και 
Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στον Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών και οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Σχολής αντίστοιχα.

4. Χρόνος έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 13.04.2023 (ήτοι η 15η ημέρα από τη λήξη υποβολής των αι-
τήσεων, κατά την οποία εγκρίνονται οι τελικοί πίνακες υποψηφίων και υποβάλλονται από τον Διευθυντή Κατάρτισης 
και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στον Πρόεδρο της επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού).

Δ. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων - Στάδια του διαγωνισμού

1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) στάδια. Το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 
22 και 23 Απριλίου και το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί στην Αθήνα εντός του μηνός Ιουνίου.

2. Το πρόγραμμα, η εξεταστέα ύλη, η διαδικασία, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το 
οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται 
με απόφαση της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού (του άρθρου 55Θ του ν. 4871/2021, Α’ 246), πλην των 
εξεταστικών κέντρων, τα οποία ορίζονται από τη Σχολή. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Σχολής.

3. Το πρώτο στάδιο εξέτασης περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, με τη μορφή γραπτού δοκιμίου ή θεμάτων πολλα-
πλής επιλογής, στα εξής αντικείμενα:

α) θέμα γενικής παιδείας,
β) θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία 

του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α’ 68) και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)] και

γ) στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού.
Τα θέματα της περ. β’ βαθμολογούνται από τους δικαστικούς λειτουργούς και τα θέματα των περ. α’ και γ’ από 

όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού κατανέμει την εξέταση 
των αντικειμένων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε εξεταζόμενο αντικείμενο να αντιστοιχούν δύο (2) βαθμο-
λογητές. Οι βαθμολογητές προετοιμάζουν ο καθένας από δύο (2) θέματα για το αντικείμενο που πρόκειται να 
βαθμολογήσουν για κάθε κατηγορία εξεταζόμενων. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρχεται η Επιτροπή, εγκρίνει 
κατά πλειοψηφία δύο (2) από τα θέματα αυτά και ο Πρόεδρος αυτής, ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής, 
διενεργεί κλήρωση και το θέμα που εξάγεται από την κληρωτίδα για κάθε κατηγορία τίθεται στις εξετάσεις. Τα 
αποτελέσματα του πρώτου σταδίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου 
συμμετέχουν στο δεύτερο.

4. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν 
γραπτώς. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων 
σε όλα τα μέλη της Επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις.

5. Τα τελικά αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής.
Ε. Βαθμολόγηση υποψηφίων.

1. Η βαθμολογική κλίμακα για όλα τα στάδια του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευόμενων που 
πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15).

2. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου του πρώτου σταδίου διενεργείται από δυο (2) βαθμολογητές κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 55Ι του ν. 4871/2021. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των διαγωνιζομένων 
στα γραπτά και η βαθμολογία του πρώτου βαθμολογητή καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται 
ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης σε όλες τις θεματικές ενότητες. Απα-
γορεύονται οποιεσδήποτε σημειώσεις επάνω στο γραπτό. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών 
αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου στο γραπτό. Ως επιτυχόντες στο πρώτο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού 
θεωρούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις τρεις (3) γραπτές δοκιμασίες τουλάχιστον οκτώ (8) 
και σε καμία από αυτές κάτω από πέντε (5). Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο πρώτο στάδιο προκύπτει από 
τον συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις τρεις (3) γραπτές δοκιμασίες του σταδίου αυτού.
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3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, 
το οποίο, μετά από το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί την επίδοση του υποψηφίου με έναν βαθμό για ολόκληρη 
την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μελών της Επιτροπής αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου 
στην προφορική δοκιμασία, δηλαδή στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού.

4. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμα-
σίας, με συντελεστή βαρύτητας εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, 
με συντελεστή βαρύτητας είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

5. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε ένα μεταπτυχιακό 
δίπλωμα, για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2), Πανεπιστη-
μιακής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο με πράξη αρμοδίου οργάνου, ή που έχουν λάβει 
αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή 
το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για ένα διδακτορικό δίπλωμα Πανεπιστημιακής Σχολής της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο με πράξη αρμοδίου οργάνου, ή έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας 
από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευ-
ρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού 
διπλώματος δεν προστίθεται η προσαύξηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα μέλη της Επιτροπής του Εισαγωγικού 
Διαγωνισμού αποφαίνονται, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσαύξησης λόγω μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 
διπλώματος. Η συνάφεια ή μη του διπλώματος με τα καθήκοντα του δικαστικού υπαλλήλου δεν ασκεί επιρροή για 
την κρίση αυτή της επιτροπής.

6. Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό 
επιτυχίας στον διαγωνισμό τουλάχιστον οκτώ (8). Μετά από τον υπολογισμό των προσαυξήσεων της παρ. 5, οι 
υποψήφιοι κατατάσσονται κατά βαθμολογική σειρά στον πίνακα του πρώτου εδαφίου. Ακολούθως, ο πίνακας επι-
κυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναρτάται στην ιστοσελίδα 
της Σχολής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΤ. Εγγραφή επιτυχόντων

1. Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, κατά 
σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ο οποίος αναφέρεται στην 
προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμη-
σαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί
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Υπουργός Οικονομικών Δικαιοσύνης
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