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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ ΟΥ Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και γνωστοποίηση του αναλυτικού προγράμματος διενέργειας
του διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Δικαστικών
Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο
βαθμό του Παρέδρου, στη γραπτή εξέταση στα νομικά μαθήματα
ΣΧΕΤ:

α.Άρθρο 10 παρ. 4 ΠΔ 390/1997 (A΄ 276)
β.Η υπ΄ αριθ.1/18-01-2018/ ΕΔΥΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΔΣΔ
γ.Η υπ΄ αριθ.Φ.415/5/25811/Σ.4876/20-3-2018 Πράξη ΥΠΕΘΑ/ΔΣΔ

1. Αφού λάβαμε υπόψη τα παραπάνω σχετικά, το πρόγραμμα διενέργειας
του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με το (β) όμοιο, στη γραπτή εξέταση των
νομικών μαθημάτων, η οποία θα διεξαχθεί στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
(Βάρη Αττικής), καταρτίζεται ως εξής :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΟ ΜΑΘΗΜΑ

29 Μαΐου 2018

Τρίτη

09.30΄

Ποινικό Δίκαιο

30 Μαΐου 2018

Τετάρτη

09.30΄

Ποινική Δικονομία

1 Ιουνίου 2018

Παρασκευή

09.30΄

Στρατιωτικό
Ποινικό
Δίκαιο
(Ουσιαστικό – Δικονομικό) και
Κανονισμό Οργανώσεως και
Λειτουργίας
Στρατιωτικών
Δικαστηρίων και Αναθεωρητικού
Δικαστηρίου (π.δ 21/2002)

4 Ιουνίου 2018

Δευτέρα

09.30΄

Διοικητικό Δίκαιο

5 Ιουνίου 2018

Τρίτη

09.30΄

Συνταγματικό Δίκαιο

6 Ιουνίου 2018

Τετάρτη

09.30΄

Αστικό Δίκαιο

-2-

2. Το πρόγραμμα για την προφορική εξέταση, καθώς και για την
εξέταση στις ξένες γλώσσες θα καταρτισθεί και ανακοινωθεί μετά την έκδοση
της τελικής βαθμολογίας γραπτής εξέτασης στα νομικά μαθήματα (άρθρο 11
εδ. ι και 12 παρ. 1 ΠΔ 390/97), με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων
του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ.
3. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του
ΠΔ 390/97 όσοι κρίθηκαν από την ΑΣΥΕ ικανοί καλούνται με σχετική διαταγή
του ΥΕΘΑ να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.
4. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο του
διαγωνισμού κατά την καθορισμένη από το πρόγραμμα ημέρα και ώρα,
φέροντες την αστυνομική τους ταυτότητα. Υποψήφιος που προσέρχεται μετά
την εκφώνηση του θέματος αποκλείεται από την εξέταση του μαθήματος
αυτού (παρ. 24 της εγκυκλίου ως και παρ. 5 άρθρου 10 ΠΔ 390/97).
5. Η παρούσα, με μέριμνα της Γραμματέως της Επιτροπής, να
γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους του διαγωνισμού με τοιχοκόλληση στον
πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ και να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής
(τακτικά και αναπληρωματικά), καθώς και στη ΔΣΔ/ΥΠΕΘΑ.

Ο Πρόεδρος
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
Κωνσταντίνος Γώγος
Αναθεωρητής Α΄ - Αντιστράτηγος

