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1
με την οποία αποφασίζει και
εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών
πλήρωσηε με διαγωνισμό πενήντα
έξι 56 κενών οργανικών θέσεων
Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων
στο Νομικό Συμβούλιο του Kpàrous
Υπουργείο Οικονομικών
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Αριθμόβ απόφασηβ 403
ΘΕΜΑ Προκήρυξη διαγωνισμού
για την πλήρωση πενήντα
έξι 56 κενών οργανικών θέσεων
Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων
στο Νομικό Συμβούλιο
του KpaTous ΝΣΚ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ExovTas υπόψη
1 Tis διατάξειβ α των άρθρων
28 ηαρ.1 30 31 και 32 του ν
3086/2002 Οργανισμόβ Νομικού

Συμβουλίου του Kpàraus και κατάσταση
των Λειτουργών και Υπαλλήλων
του Α 324 ôncos ισχύουν
β των άρθρων 1 6 1 7 και 1 9 écos 31
του π.δ 238/2003 Εκτέλεση των

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου
του Κράτουβ Α 214 ôncos
ισχύουν
2 Την απόφαση με αριθμό πρωτ
ΔΙΠΑΑΔ Φ ΕΓΚΡ 279 32309
ΣΧΕΤ.:34385/24-1 0-201 8 ms Επι
τροπήβ ms Πράξηβ Υπουργικού

Συμβουλίου 33/2006 άρθρο 2

3 Το έγγραφο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτουβ με
αριθμό πρωτ 2/66485/ΔΠΓΚ
Σχετ.:2/66484/18Ο9-2018 σύμφωνα
με το οποίο ορίζεται ότι η σχετική
δαπάνη για την πρόσληψη πενήντα
έξι 56 Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων
στο Νομικό Συμβούλιο του
Κράτουβ θα αντιμετωπιστεί από Tis
εγγεγραμμένεε πιστώσειε στον κρατικό
προϋπολογισμό και θα Βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτουβ στον
οποίο θα μεταφερθούν οι αναγκαί
εε πιστώσειε Ε.Φ 1 023401 utous
ΚΑΕ 2120101003 2120123003

2120124003 2120108003
2 1 90203099 2 1 90202899
4 Την εισήγηση του Προέδρου του
ΝΣΚ με αριθμό πρωτ 1 321 1 7/03

09-2018
5 Την ανάγκη άμεσηε πλήρωσηε
πενήντα έξι 56 κενών οργανικών
θέσεων Δόκιμων Δικαστικών
στο ΝΣΚ
Πληρεξουσίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α Προκηρύσσουμε διαγωνισμό
για την πλήρωση πενήντα έξι
56 κενών οργανικών θέσεων
Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων
στο Νομικό Συμβούλιο του
Κράτουβ Υπουργείο Οικονομικών
Β Ημερομηνία έναρξηβ του
ορίζεται η Δευτέρα

διαγωνισμού

25 Φεβρουαρίου 2019
1 0 διαγωνισμόε θα διεξαχθεί στην
Αθήνα με βάση το πρόγραμμα που
θα καταρτιστεί από την Επιτροπή
Διαγωνισμού θα τοιχοκολληθεί
τρειβ 3 ημέρεε πριν από την έναρξη
του διαγωνισμού στο κατάστημα
τηε Κεντρικήβ Υπηρεσίαβ του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτουε και
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτουβ

http://www nsk.gov.gr

2 Η διαδικασία το εξεταστικό κέντρο
διεξαγωγήε του διαγωνισμού
ο ορισμόβ των επιτηρητών καθώβ
και κάθε άλλη λεπτομέρεια η οποία
αναφέρεται otous υποψήφιουε
OTOus ôpous και στον τρόπο διεξα
γωγήβ του διαγωνισμού καθορίζονται
με απόφαση ms Επιτροπήε
Διαγωνισμού
3 Οι αποφάσειε ms Επιτροπήε
αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων
ms Κεντρικήε Υπηρεσίαβ του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτουβ
ΑκαδημίαΞ 68 ισόγειο και στην
ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου
του KpâTous http://www.nsk
gov.gr με Βάση το πρόγραμμα που
θα καταρτιστεί από την Επιτροπή
Διαγωνισμού
Γ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
4 Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα
συμμετοχήβ σύμφωνα με το άρθρο
30 παρ 4 του ν.3086/2002 όσοι είναι
δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί
έχουν συμπληρώσει το 26ο éras και
δεν έχουν υπερβεί το 40ό éras ms
ηλικίαε tous Για τη συμμετοχή στον
διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση
ins αγγλικήβ ή γαλλικήε ή γερμανικήβ
γλώσσαβ που αποδεικνύεται σύμφωνα
με το άρθρο 28 του π.δ 50/2001
Α 39 ôncûs ισχύει σήμερα Περαιτέρω
απαιτούνται τα προσόντα που
ορίζονται στο άρθρο 30 παρ 1 2 και
3 του ν 3086/2002 και δεν πρέπει να
υπάρχουν τα κωλύματα που αναφέρονται
στα άρθρα 31 και 32 του ίδιου
νόμου Η ηλικία αποδεικνύεται κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ 5
6 και 7 του ν 3086/2002

5 Τα απαιτούμενα προσόντα για
τον διορισμό πρέπει να συντρέχουν
κατά τον χρόνο ms έναρξηε του
και κατά τον χρόνο του
διορισμού Μόνο το προσόν ms
ηλικίαε αρκεί να υπάρχει κατά τον
χρόνο έναρξηβ του διαγωνισμού
άρθρο 30 παρ 8 ν.3086/2002

διαγωνισμού

6 Τα κωλύματα δεν πρέπει να

υπάρχουν

τόσο κατά τον χρόνο του
όσο και κατά τον χρόνο
του διορισμού άρθρο 31 παρ 2 ν
διαγωνισμού

3086/2002

7 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να
υποβάλουν
α Αίτηση npos τον Πρόεδρο του
ΝΣΚ με πλήρη τα στοιχεία ms

αστυνομικήε tous ταυτότηταε η
οποία υποβάλλεται στην Κεντρική

Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου
του KpâTous Ακαδημίαβ 68 Γραμματεία
7os ôpocpos μαζί με όλα τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά δέκα
10 τουλάχιστον πλήρειε ημέρεε
πριν από την ημερομηνία έναρξηε
του διαγωνισμού Os ημερομηνία
υποΒολήε ms aimons λαμβάνεται
η ημέρα κατάθεσηε και πρωτοκόλ
ληοήε ms στην Κεντρική Υπηρεσία
του ΝΣΚ Σε περίπτωση έλλειψηε

φυσικών σωματικών δεξιοτήτων
κάποιου ενδιαφερόμενου auras
οφείλει να το αναφέρει στην αίτη
σή του προκειμένου αν συντρέχει
λόγοε να ληφθεί ειδική μέριμνα για
τη διευκόλυνση συμμετοχήβ του στη
διαγωνιστική διαδικασία
β Αντίγραφο ληξιαρχικήε πράξηε
γέννησηε η οποία έχει συνταχθεί
μέσα σε ενενήντα ημέρεβ από την
ημέρα γέννησηε
γ Πιστοποιητικό εγγραφήβ στα Μητρώα
Αρρένων προκειμένου για
άνδρα ή στα γενικά μητρώα των

δημοτών προκειμένου για γυναίκα
από το οποίο να προκύπτει το éros
Yéwnons ο Tpônos και ο xpôvos
κτήσηβ ms Ελληνικήε Ιθαγένειαε
δ Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου στο οποίο να
φαίνεται η ιδιότητα του αιτούντα cos
εν ενεργεία δικηγόρου και οι τυχόν
επιΒληθείσεε πειθαρχικέε noivés
Γιο tous Δικαστικούε και Εισαγγε

λικούβ Λειτουργούε πιστοποιητικό
υπηρεσιακών μεταβολών του
Υπουργείου Δικαιοσύνηβ από το
οποίο να προκύπτουν η ιδιότητα
ο xpôvos unnpeaias και οι τυχόν
επιΒληθείσεε πειθαρχικέε noivés
ε Πιστοποιητικό οτρατολογίαΒ τύπου

Α για tous άνδρεε από το οποίο να
προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών
tous υποχρεώσεων ή η
νόμιμη απαλλαγή tous από αυτέβ
στ Τα δικαιολογητικά που
την άριστη γνώση ms

αποδεικνύουν

αγγλικήβ γαλλικήε ή γερμανικήε
γλώσσαε σύμφωνα με τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην παράγραφο 4
εδάφιο Β ms napoùoas
Δ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
8 Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει
τα εξήε μαθήματα
α Συνταγματικό Διοικητικό Δίκαιο
και Διοικητική Δικονομία β Αστικό
και Εμπορικό Δίκαιο γ Πολιτική
δ Στοιχεία Φορολογικού

Δικονομία

Δικαίου ε Στοιχεία Ποινικού Δικαίου
και ΠοινικήεΔικονομίαβ στ Στοιχεία
Δικαίου ms ΕυρωπάίκήβΕνωσηε
Ε ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9 Η εξέταση των διαγωνιζόμενων
διεξάγεται σε δύο στάδια προκριματικό
και τελικό

10 Το προκριματικό στάδιο
γραπτή εξέταση σε
διαφορετική ημέρα για καθένα
περιλαμβάνει

στα παρακάτω τρία μαθήματα α
Συνταγματικό Διοικητικό Δίκαιο και
Διοικητική Δικονομία Β Αστικό και
Εμπορικό Δίκαιο γ Πολιτική Δικονομία
Ο υποψήφιοβ ο onoios δεν θα
προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο
κατά την έναρξη ms εξέτασηε ενόε
από τα μαθήματα του προκριματικού
σταδίου δεν μπορεί να μετάσχει σε
αυτήν και αποκλείεται από τον

διαγωνισμό

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει
προφορική εξέταση σε δημόσια
συνεδρίαση ms Επιτροπήε Διαγωνισμού
στα θέματα ms ύληβ των
μαθημάτων
α Συνταγματικό Διοικητικό Δίκαιο
και Διοικητική Δικονομία Β Αστικό
και Εμπορικό Δίκαιο γ Πολιτική
δ Στοιχεία Φορολογικού
Δικαίου ε Στοιχεία Ποινικού Δικαίου
και Ποινικήε Δικονομίαε και στ
Στοιχεία Δικαίου ms Ευρωπάικήε
Ένωσηε
12 Η ικανότητα των διαγωνιζόμενων
Βαθμολογείται με κλίμακα
Βαθμολογίαβ από μηδέν 0 έωε και
δέκα πέντε 1 5 Γίνονται δεκτοί στο
τελικό στάδιο του διαγωνισμού οι
11

Δικονομία

υποψήφιοι των οποίων το άθροισμα

των τελικών Βαθμών ms γραπτήβ
εξέτασηε δίνει μέσο όρο Βαθμο
λογίαε οκτώ 8 αλλά σε καμία από

γραπτέβ δοκιμασίεε δεν έλαβαν
βαθμό μικρότερο του έξι 6
13 0 Βαθμόε που αποτελεί τον μέσο

Tis

όρο Βαθμολογίαβ του προκριματικού
σταδίου και auras που αποτελεί τον

μέσο όρο ms προφορικήβ εξέτα
ons αθροίζονται και διαιρούνται δια
του δύο προκειμένου να εξαχθεί ο
τελικόε Βαθμόε του υποψηφίου
επιτυχών στο διαγωνισμό ο
υποψήφιοε που έλαβε τελικό Βαθμό
τουλάχιστον οκτώ 8 Η σειρά επι
Tuxias των υποψηφίων καθορίζεται
από τον τελικό Βαθμό Σε περίπτωση
ισοΒαθμίαβ γίνεται κλήρωση κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο
θεωρείται

14 Για τη σειρά κατάταξηε συντάσσεται
nivaKas των επιτυχόντων ο
onoios δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
ms ΚυΒερνήοεωβ και ισχύει για
ένα 1 éras από τη δημοσίευσή του
Από τον πίνακα και κατά τη σειρά
επίτυχίαε θα καλυφθούν πενήντα έξι
56 κενέβ οργανικέε θέσειε του Νομικού
Συμβουλίου του Kpàrous για
Tis οποίεε έχουν εγκριθεί οι σχετικέε
πιστώσει Αν κατά m διάρκεια ισχύ
os του πίνακα εγκριθούν πιστώσειε
και για την πλήρωση άλλων κενών
οργανικών θέσεων θα καλυφθούν
από τον πίνακα αυτόν

15 Η όλη διαδικασία του

διαγωνισμού

καθορίζεται με λεπτομέρεια
1 7 και 1 9 έωε και 31
του π.δ 238/2003 Εκτέλεση των
στα άρθρα 1 6

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου
του Kpàraus Α 214
16 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα ms ΚυΒερνήσεωβ
teùxos Γ σε τρειβ 3 ημερήσιεε
εφημερίδεβ των Αθηνών και μία 1
ms θεσσαλονίκηε και να τοιχοκολληθεί
στο κατάστημα ms Κεντρικήε
Υπηρεσίαε του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτουβ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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