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ΘΕΜΑ : « Πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηελ πιήξσζε θελψλ νξγαληθψλ
ζέζεσλ Δηξελνδηθψλ Γ΄ ηάμεσο »
Έρνληαο ππφςε : 1) ηηο δηαηάμεηο : α) ησλ άξζξσλ 34-38, 77Α θαη 77Β
ηνπ Κψδηθα Οξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ θαη Καηάζηαζεο Γηθαζηηθψλ
Λεηηνπξγψλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 1756/1988, ΦΔΚ Α΄35,
φπσο θαη ηα δχν ηειεπηαία πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.1968/1991
(ΦΔΚ Α΄ 150), β) ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 1968/1991, γ) ηνπ άξζξνπ 11,
παξ.11, ηνπ λ.2145/1993 (ΦΔΚ Α΄ 88), δ) ηνπ απφ 9.11.1948
Γηαηάγκαηνο «πεξί ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ησλ
ππνςεθίσλ Δκκίζζσλ Παξέδξσλ»(ΦΔΚ Α΄ 291) ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
άξζξα 69, 72, 73, 80, 81 θαη 82 ηνπ Ν.Γ.ηνο 962/1971 (ΦΔΚ Α΄ 183) θαη
ην άξζξν 6 παξ.5, ηνπ λ.1877/1990 (ΦΔΚ Α΄ 28), 2) ην αξηζ.
2/64098/29.09.2010 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ην νπνίν
εγθξίζεθε ε θάιπςε νγδφληα (80) θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ
Δηξελνδηθψλ.
Προκηρύζζ οσμε
Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξφζιεςε νγδφληα (80) δνθίκσλ Δηξελνδηθψλ Γ΄
ηάμεσο πνπ ζα δηελεξγεζεί ζηελ Αζήλα ζην θαηάζηεκα ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ, ζηηο 06 Γεθεκβξίνπ 2010 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10.00.
Γεθηνί ζην δηαγσληζκφ απηφ γίλνληαη φζνη έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ
νξίδνληαη απφ ηα άξζξα 34-38 θαη 77Α ηνπ Κψδηθα Οξγαληζκνχ
Γηθαζηεξίσλ θαη Καηάζηαζεο Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ πνπ θπξψζεθε κε

ην άξζξν 1 ηνπ λ. 1756/1988 ΦΔΚ Α΄35, φπσο ηo ηειεπηαίν πξνζηέζεθε
κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.1968/1991 (ΦΔΚ Α΄ 150) σο δε πξνο ηελ ειηθία
φζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 25ν θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 35ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010.
Ο δηαγσληζκφο πεξηιακβάλεη γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε ζηα εμήο
καζήκαηα: α) αζηηθφ δίθαην, β) εκπνξηθφ δίθαην, γ) πνιηηηθή δηθνλνκία,
δ) πνηληθφ δίθαην, ε) πνηληθή δηθνλνκία, θαη ζη) ζηνηρεία επξσπατθνχ
θνηλνηηθνχ δηθαίνπ.
Γηα ηνπο επηηπρφληεο ζα θαηαξηηζηεί πίλαθαο θαηά ζεηξά επηηπρίαο,
πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζα ηζρχζεη
απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Απφ ηνπο
επηηπρφληεο δε απηνχο ζα δηνξίδνληαη θαηά ηε ζεηξά αλαγξαθήο ηνπο
ζηνλ πίλαθα απηφλ θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηηο θελέο ή θελνχκελεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπ πίλαθα ζέζεηο Δηξελνδηθψλ κε πξνεδξηθφ
δηάηαγκα, εθφζνλ εμαζθαιηζζνχλ νη λφκηκεο πξνο ηνχην πξνυπνζέζεηο.
Όποιος/α επιθσμεί να διαγωνιζηεί οθείλει :
Α) Να ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ,
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ,
αίηεζε απεπζπλφκελε ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία λα
αλαγξάθεηαη ην φλνκα, ην επψλπκν θαη ηα νλφκαηα ηνπ παηέξα θαη ηεο
κεηέξαο θαη λα ζεκεηψλεηαη ε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο θαη ν αξηζκφο ηνπ
ηειεθψλνπ ηνπ/ηεο.
Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά :
1.Αληίγξαθν πηπρίνπ
λνκηθνχ
ηκήκαηνο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο θαη βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ ή ηεο νηθείαο ππεξεζίαο,
ή αληίγξαθν πηπρίνπ λνκηθνχ ηκήκαηνο αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ηεο αιινδαπήο θαη αληίγξαθν
κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο λνκηθψλ ή
πνιηηηθψλ επηζηεκψλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο (κεηά απφ
παξαθνινχζεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη
εμεηάζεηο)
ή αληίγξαθν πηπρίνπ ακθνηέξσλ ησλ ηκεκάησλ Πνιηηηθνχ θαη Ννκηθνχ
ηεο Ννκηθήο ρνιήο,
ψζηε λα απνδεηθλχνπλ κία απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην
άξζξν 10 ηνπ Ν.1968/1991.
2.Αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο, εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί κέζα
ζε ελελήληα (90) εκέξεο ην πνιχ απφ ηελ εκέξα ηεο γέλλεζεο.
3.Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηα κεηξψα αξξέλσλ, πξνθεηκέλνπ γηα
άλδξεο ή ζηα γεληθά κεηξψα ησλ δεκνηψλ, πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθεο,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ην έηνο γέλλεζεο, ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο
θηήζεο ηεο Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο.

4.Πξνθεηκέλνπ γηα άλδξεο ππνςεθίνπο, πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ηεο
ζηξαηησηηθήο ηνπο ππνρξέσζεο ή λφκηκεο απαιιαγήο ηνπο απφ απηή.
5.Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ.
6.Πηζηνπνηεηηθφ ηεο ππεξεζίαο πνπ ππεξεηεί, αλ πξφθεηηαη γηα δηθαζηηθφ
ιεηηνπξγφ ή δηθαζηηθφ ππάιιειν ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ
δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, αλ πξφθεηηαη γηα δηθεγφξν, φηη δελ έρεη παπζεί
γηα ιφγνπο πνηληθήο θαηαδίθεο ή αλεπάξθεηαο ή πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο.
7.Βεβαίσζε ηνπ γξακκαηέα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ
Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ ηεο θαηνηθίαο ηνπ/ηεο φηη ππέβαιε αίηεζε γηα
ηε δηαπίζησζε ηνπ ήζνπο θαη ηνπ ραξαθηήξα. Η αίηεζε απηή πξέπεη λα
ππνβιεζεί ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ.
8.Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Δηζαγγειέα ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο θαη ηνπ ηφπνπ
θαηνηθίαο ηνπ, φηη δελ παξαπέκθζεθε κε νξηζηηθφ βνχιεπκα γηα
θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 37 παξ.1
πεξ. ε΄ ηνπ αλσηέξσ θψδηθα.
9.Πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
Β) Να θαηαβάιιεη είθνζη (20) επξψ γηα εμέηαζηξα ζην γξακκαηέα ηεο
Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ (άξζξν 31 ηνπ Ν.1968/1991).
Σα απαηηνχκελα πξνζφληα, εθηφο απφ ην φξην ειηθίαο, πξέπεη λα
ζπληξέρνπλ θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ην ρξφλν
δηνξηζκνχ. Σα θσιχκαηα πξέπεη λα κελ ππάξρνπλ ηφζν θαηά ην ρξφλν
ηνπ δηαγσληζκνχ φζν θαη θαηά ην ρξφλν δηνξηζκνχ.
Η Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα λα ξπζκίδεη κε απφθαζή ηεο νπνηνδήπνηε
ζέκα πξνθχςεη ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ.
Η εμέηαζε ηεο πγείαο απηψλ πνπ ζα επηηχρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα
γίλεη θαηά ην ζχζηεκα πνπ ηζρχεη γηα ηνπο πνιηηηθνχο δηνηθεηηθνχο
ππαιιήινπο απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 37 παξ.1 εδ.ηα΄
ηνπ αλσηέξσ θψδηθα.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
θαη ζε δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηεο Αζήλαο.
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