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ΘΔΜΑ: «Πξνθήξπμε δηαγωληζκνύ γηα ηελ πιήξωζε πελήληα έμη (56)
θελώλ νξγαληθώλ ζέζεωλ Γόθηκωλ Γηθαζηηθώλ Πιεξεμνπζίωλ ζην
Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ)».
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1.Σηο δηαηάμεηο: α) ησλ άξζξσλ 28 παξ.1, 30, 31 θαη 32 ηνπ λ. 3086/2002
«Οξγαληζκφο Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη θαηάζηαζε ησλ
Λεηηνπξγψλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ» (Α΄ 324), φπσο ηζρχνπλ.
β) ησλ άξζξσλ 16,17 θαη 19 έσο 31 ηνπ π.δ. 238/2003 «Εθηέιεζε ησλ
δηαηάμεσλ πεξί Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο» (Α΄ 214), φπσο ηζρχνπλ.
2. Σελ απφθαζε, κε αξηζκφ πξση. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ. ΕΓΚΡ./ 279/ 32309/
ΥΕΣ.:34385/24-10-2018 ηεο Επηηξνπήο ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ
33/2006 (άξζξν 2 παξ. 1), κε ηελ νπνία απνθαζίδεη θαη εγθξίλεη ηελ θίλεζε
ησλ δηαδηθαζηψλ πιήξσζεο κε δηαγσληζκφ πελήληα έμη (56) θελψλ νξγαληθψλ
ζέζεσλ Δφθηκσλ Δηθαζηηθψλ Πιεξεμνπζίσλ ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ
Κξάηνπο (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ).
3. Σν έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, κε αξηζκφ πξση.
2/66485/ΔΠΓΚ/ρεη.:2/66484/18-09-2018, ζχκθσλα κε ην νπνίν νξίδεηαη φηη ε
ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ πξφζιεςε πελήληα έμη

(56) Δφθηκσλ Δηθαζηηθψλ

Πιεξεμνπζίσλ ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο ζα αληηκεησπηζηεί απφ ηηο
εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζα βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζηνλ νπνίν ζα
κεηαθεξζνχλ

νη

αλαγθαίεο

2120101003,

2120123003,

πηζηψζεηο

(Ε.Φ.

1023-401)

2120124003, 2120108003,

ζηνπο

ΚΑΕ

2190203099

&

2190202899.
4. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΝΚ, κε αξηζκφ πξση. 132117/03-092018.
5. Σελ αλάγθε άκεζεο πιήξσζεο πελήληα έμη (56) θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ
Δφθηκσλ Δηθαζηηθψλ Πιεξεμνπζίσλ ζην ΝΚ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Α. Πξνθεξύζζνπκε δηαγωληζκό γηα ηελ πιήξωζε πελήληα έμη (56)
θελώλ νξγαληθώλ ζέζεωλ Γόθηκωλ Γηθαζηηθώλ Πιεξεμνπζίωλ ζην
Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ).
Β. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δηαγωληζκνύ νξίδεηαη ε Γεπηέξα 25
Φεβξνπαξίνπ 2019.
1.Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ Αζήλα, κε βάζε ην πξφγξακκα πνπ ζα
θαηαξηηζηεί απφ ηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ, ζα ηνηρνθνιιεζεί ηξεηο (3)
εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζην θαηάζηεκα ηεο Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (http://www.nsk.gov.gr).
2. Η δηαδηθαζία, ην εμεηαζηηθφ θέληξν δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν νξηζκφο
ησλ επηηεξεηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη
ζηνπο

ππνςήθηνπο,

ζηνπο

φξνπο

θαη

ζηνλ

ηξφπν

δηεμαγσγήο

ηνπ

δηαγσληζκνχ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ.
3. Οη απνθάζεηο ηεο Επηηξνπήο αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Αθαδεκίαο 68,
ηζφγεην) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο
(http://www.nsk.gov.gr), κε βάζε ην πξφγξακκα πνπ ζα θαηαξηηζηεί απφ ηελ
Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ.
Γ. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΑΗΣΖΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
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4. ηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30
παξ. 4 ηνπ λ.3086/2002, φζνη είλαη δηθεγφξνη ή δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 26ν έηνο θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 40ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο ή
γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιψζζαο, πνπ απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν
28 ηνπ π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Πεξαηηέξσ απαηηνχληαη ηα
πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 30 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ λ. 3086/2002 θαη
δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα θσιχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 31 θαη 32
ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Η ειηθία απνδεηθλχεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 30 παξ.
5, 6 θαη 7 ηνπ λ. 3086/2002.
5. Σα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηνλ δηνξηζκφ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά
ηνλ ρξφλν ηεο έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ δηνξηζκνχ.
Μφλν ην πξνζφλ ηεο ειηθίαο αξθεί λα ππάξρεη θαηά ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ (άξζξν 30 παξ. 8 λ.3086/2002).
6.Σα θσιχκαηα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηφζν θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ
δηαγσληζκνχ, φζν θαη θαηά ηνλ ρξφλν ηνπ δηνξηζκνχ (άξζξν 31 παξ. 2 λ.
3086/2002).
7. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ:
α. Αίηεζε πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΝΚ, κε πιήξε ηα ζηνηρεία ηεο αζηπλνκηθήο
ηνπο ηαπηφηεηαο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, Αθαδεκίαο 68 (Γξακκαηεία, 7νο φξνθνο) καδί κε
φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ωο εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ιακβάλεηαη ε εκέξα θαηάζεζεο θαη πξσηνθφιιεζήο
ηεο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΝΚ. ε πεξίπησζε έιιεηςεο θπζηθψλ
ζσκαηηθψλ δεμηνηήησλ θάπνηνπ ελδηαθεξφκελνπ, απηφο νθείιεη λα ην
αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ (αλ ζπληξέρεη ιφγνο) λα ιεθζεί εηδηθή
κέξηκλα γηα ηε δηεπθφιπλζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
β. Αληίγξαθν ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κέζα ζε
ελελήληα εκέξεο απφ ηελ εκέξα γέλλεζεο.
γ. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζηα Μεηξψα Αξξέλσλ, πξνθεηκέλνπ γηα άλδξα, ή
ζηα γεληθά κεηξψα ησλ δεκνηψλ, πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθα, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ην έηνο γέλλεζεο, ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο θηήζεο ηεο Ειιεληθήο
Ιζαγέλεηαο.
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δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, ζην νπνίν λα θαίλεηαη ε
ηδηφηεηα ηνπ αηηνχληα σο ελ ελεξγεία δηθεγφξνπ θαη νη ηπρφλ επηβιεζείζεο
πεηζαξρηθέο πνηλέο. Γηα ηνπο Δηθαζηηθνχο θαη Εηζαγγειηθνχο Λεηηνπξγνχο,
πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δηθαηνζχλεο, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηνπλ, ε ηδηφηεηα, ν ρξφλνο ππεξεζίαο θαη νη ηπρφλ
επηβιεζείζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο.
ε. Πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγίαο ηχπνπ Α' γηα ηνπο άλδξεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ ή ε λφκηκε
απαιιαγή ηνπο απφ απηέο.
ζη. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο,
γαιιηθήο ή γεξκαληθήο γιψζζαο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα
ζηελ παξάγξαθν 4 εδάθην β’ ηεο παξνχζαο.
Γ. ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΖ
8. Η εμεηαζηέα χιε πεξηιακβάλεη ηα εμήο καζήκαηα :
α) πληαγκαηηθφ, Δηνηθεηηθφ Δίθαην θαη Δηνηθεηηθή Δηθνλνκία, β) Αζηηθφ θαη
Εκπνξηθφ Δίθαην, γ) Πνιηηηθή Δηθνλνκία, δ) ηνηρεία Φνξνινγηθνχ Δηθαίνπ, ε)
ηνηρεία Πνηληθνχ Δηθαίνπ θαη Πνηληθήο Δηθνλνκίαο, ζη) ηνηρεία Δηθαίνπ ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο.
Δ. ΣΑΓΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
9. Η εμέηαζε ησλ δηαγσληδφκελσλ δηεμάγεηαη ζε δχν ζηάδηα: πξνθξηκαηηθφ θαη
ηειηθφ.
10. Σν πξνθξηκαηηθφ ζηάδην πεξηιακβάλεη γξαπηή εμέηαζε, ζε δηαθνξεηηθή
εκέξα γηα θαζέλα, ζηα παξαθάησ ηξία καζήκαηα: α) πληαγκαηηθφ, Δηνηθεηηθφ
Δίθαην θαη Δηνηθεηηθή Δηθνλνκία, β) Αζηηθφ θαη Εκπνξηθφ Δίθαην, γ) Πνιηηηθή
Δηθνλνκία. Ο ππνςήθηνο, ν νπνίνο δελ ζα πξνζέιζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
θαηά ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο ελφο απφ ηα καζήκαηα ηνπ πξνθξηκαηηθνχ
ζηαδίνπ, δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζε απηήλ θαη απνθιείεηαη απφ ηνλ
δηαγσληζκφ.
11.Σν ηειηθφ ζηάδην πεξηιακβάλεη πξνθνξηθή εμέηαζε, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε
ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ ζηα ζέκαηα ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ:
α) πληαγκαηηθφ, Δηνηθεηηθφ Δίθαην θαη Δηνηθεηηθή Δηθνλνκία, β) Αζηηθφ θαη
Εκπνξηθφ Δίθαην, γ) Πνιηηηθή Δηθνλνκία, δ) ηνηρεία Φνξνινγηθνχ Δηθαίνπ, ε)
ηνηρεία Πνηληθνχ Δηθαίνπ θαη Πνηληθήο Δηθνλνκίαο θαη ζη) ηνηρεία Δηθαίνπ ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο.
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12. Η ηθαλφηεηα ησλ δηαγσληδφκελσλ βαζκνινγείηαη κε θιίκαθα βαζκνινγίαο
απφ κεδέλ (0) έσο θαη δέθα πέληε (15). Γίλνληαη δεθηνί ζην ηειηθφ ζηάδην ηνπ
δηαγσληζκνχ νη ππνςήθηνη, ησλ νπνίσλ ην άζξνηζκα ησλ ηειηθψλ βαζκψλ ηεο
γξαπηήο εμέηαζεο, δίλεη κέζν φξν βαζκνινγίαο νθηψ (8) αιιά ζε θακία απφ
ηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο δελ έιαβαλ βαζκφ κηθξφηεξν ηνπ έμη (6).
13. Ο βαζκφο πνπ απνηειεί ηνλ κέζν φξν βαζκνινγίαο ηνπ πξνθξηκαηηθνχ
ζηαδίνπ θαη απηφο πνπ απνηειεί ηνλ κέζν φξν ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο,
αζξνίδνληαη θαη δηαηξνχληαη δηα ηνπ δχν, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ν ηειηθφο
βαζκφο ηνπ ππνςεθίνπ. Θεσξείηαη επηηπρψλ ζην δηαγσληζκφ, ν ππνςήθηνο
πνπ έιαβε ηειηθφ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8). Η ζεηξά επηηπρίαο ησλ
ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηειηθφ βαζκφ. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο
γίλεηαη θιήξσζε θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ λφκν.
14. Γηα ηε ζεηξά θαηάηαμεο ζπληάζζεηαη πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ, ν νπνίνο
δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο
απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ. Απφ ηνλ πίλαθα θαη θαηά ηε ζεηξά επηηπρίαο ζα
θαιπθζνχλ πελήληα έμη (56) θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Κξάηνπο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. Αλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πίλαθα εγθξηζνχλ πηζηψζεηο θαη γηα ηελ πιήξσζε άιισλ
θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ πίλαθα απηφλ.
15. Η φιε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαζνξίδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ζηα άξζξα
16, 17 θαη 19 έσο θαη 31 ηνπ π.δ. 238/2003 «Εθηέιεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί
Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο» (Α΄ 214).
16. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
(ηεχρνο Γ΄), ζε ηξεηο (3) εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ θαη κία (1) ηεο
Θεζζαινλίθεο θαη λα ηνηρνθνιιεζεί ζην θαηάζηεκα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο
ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΔΤΚΛΔΗΓΖ ΣΑΚΑΛΩΣΟ
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