
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Αριθμ. 41437οικ. 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28854/09.07.2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύ-
νης «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγω-
γή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών» (Γ΄ 1593). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του v. 3689/2008 

«Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατά-
ξεις» (A΄ 164),

β) των άρθρων 36, 37 και 38 του «Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 
(Α΄ 35),

γ) 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),

δ) των άρθρων 20 και της περ. θ΄ του άρθρου 23, 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015
(Α΄ 129) και της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143),

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

στ) του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130),

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) και

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

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

3. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

4. Την υπ’ αρ. 901/02.06.2020 απόφαση ένταξης της 
πράξης «Προεισαγωγική εκπαίδευση ΕΣΔι, 2020-2023» 
στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα 2014-2020» 
(Α.Δ.Α.: Ω2ΜΨ46ΜΤΛΡ-Π3Ξ), με κωδικό ΟΠΣ 5063525.

5. Την υπ’ αρ. 42/30.09.2020 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψε-
ων έτους 2021» (υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/ 
13657/16.07.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερι-
κών).

6. Τo υπ’ αρ. 537/22.03.2021 έγγραφο της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών «Κάλυψη εκπαιδευτι-
κών αναγκών για την κατάρτιση εκατόν τριάντα τεσσά-
ρων (134) σπουδαστών της ΚΗ´ εκπαιδευτικής σειράς 
και Α´ Ειρηνοδικών», σε απάντηση του υπ’ αρ. 13521/ 
17.03.2021 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κά-
λυψη εκπαιδευτικών αναγκών για την κατάρτιση εκατόν 
τριάντα τεσσάρων (134) σπουδαστών της 28ης σειράς 
εκπαιδευομένων της Ε.Σ.Δι για τα οικονομικά έτη 2022 
και 2023».

7. Το υπ’ αρ. 17944οικ./16.04.2021 έγγραφο του τμήμα-
τος Α΄ Μισθοδοσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί 
του εκτιμώμενου προϋπολογισμού δαπάνης για την 
κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας διορισμού συνολικά 
εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) αποφοίτων της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

8. Την υπ’ αρ. 20474/27.04.2021 εισήγηση του στοιχ. ε΄
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικη-
τικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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9. Το υπ’ αρ. 2/71576/04.06.2021 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο βεβαιώνεται ότι 
η προκαλούμενη δαπάνη από τον διορισμό συνολικά 
εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) αποφοίτων της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

10. Την υπ’ αρ. 28854/09.07.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Δικαιοσύνης «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή 
σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουρ-
γών» (Γ΄ 1593).

11. Το υπ’ αρ. 39380/23.07.2021 αίτημα του Προέδρου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αύξησης των προκηρυσ-
σόμενων θέσεων των δόκιμων εισηγητών του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στην προκήρυξη για την 28η (ΚΗ) εκπαιδευ-
τική σειρά της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, 
κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4820/2021.

12. Την υπ’ αρ. 41445/04.08.2021 (ορθή επανάληψη) ει-
σήγηση του στοιχ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/
2014 της Γενικής Συντονίστριας Προϊσταμένης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου περί της δαπάνης που θα προκληθεί από την 
αύξηση των θέσεων των δόκιμων εισηγητών του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου στην προκήρυξη για την 28η (ΚΗ) 
εκπαιδευτική σειρά της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών, κατά δώδεκα (12) θέσεις.

13. Το υπ’ αρ. 1609/06.08.2021 έγγραφο της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών «Κάλυψη εκπαιδευτι-
κών αναγκών για την κατάρτιση δώδεκα (12) επιπλέον 
σπουδαστών της 28ης (ΚΗ´) εκπαιδευτικής σειράς εκπαι-
δευομένων της Ε.Σ.Δι. για τα οικονομικά έτη 2022-2023».

14. Το υπ’ αρ. 2/92180/19.08.2021 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο βεβαιώνεται ότι 
η προκαλούμενη δαπάνη από τον διορισμό επιπλέον 
δώδεκα (12) αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού του σχετικού ειδικού φορέα του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης κοι-
νής υπουργικής απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες 
επιπρόσθετες δαπάνες σε βάρος:

α) Του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 
1017-401-0000000/Α.Λ.Ε. μείζονος κατηγορίας εξόδων 
21 για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των διο-
ριζομένων δώδεκα (12) επιπλέον αποφοίτων της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, ύψους διακοσίων 
ογδόντα μίας χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών ευρώ και 
πενήντα πέντε λεπτών (281.313,55 €), για το έτος 2023 
και τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενή-
ντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (482.251,80 €), για το 
έτος 2024 και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που 
θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ε.Φ. 1017-401- 

0000000 του Υπουργείου Δικαιοσύνης και είναι εντός 
των ορίων του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. 2022-2025,

β) του προϋπολογισμού της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών και ειδικότερα, σε βάρος του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δεδομένου ότι το 
έργο «Προεισαγωγική εκπαίδευση ΕΣΔι 2020-2023», με 
κωδικό ΟΠΣ 5063525, έχει ήδη ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρ-
ρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», ύψους διακοσί-
ων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο 
ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (243.592,68 €), περίπου, 
για το έτος 2022 και εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων 
διακοσίων σαράντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών 
(144.247,32 €), περίπου, για το έτος 2023, η οποία κα-
λύπτεται με κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΣΑΕ 4201).

15. Την ανάγκη πλήρωσης των επιπλέον δώδεκα (12) 
κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 28854/09.07.2021 (Γ΄ 1593) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης, κατά το μέρος που 
αφορά στον αριθμό των εισακτέων σπουδαστών στην 
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, αυξανομένου αυ-
τού κατά δώδεκα (12) θέσεις και οριζομένου συνολικά 
σε εκατόν σαράντα έξι (146) θέσεις.

Κατόπιν τούτου, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμε-
ται, ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη εξήντα οκτώ (68) θέσεις, ως 
εξής:

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

- δεκατρείς (13) θέσεις δόκιμων εισηγητών του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου και

- πενήντα (50) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη: πενήντα τρεις (53) 
θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου.

Γ. Εισαγγελείς: δέκα πέντε (15) θέσεις παρέδρων ει-
σαγγελίας.

Δ. Ειρηνοδίκες: δέκα (10) θέσεις ειρηνοδικών Δ´ τάξης.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 28854/09.07.2021 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Δικαιοσύνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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