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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 358 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
β) του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) «Κώδικας Δικηγόρων».
γ) των άρθρων 4 και 11 του Π/Δτος 57/2017 (Α’ 88) «Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών».
δ) της περ. ιβ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»,
όπως ισχύει.
ε) της περ. α΄ της παρ. 20 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) , όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Την αριθ. 9362/05-05-2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 561) «Κατάργηση της
υποβολής του αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού συμμετοχής στη
διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή για αποκλειστική ή
συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή και αντικατάσταση του από
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει».
3) Την αριθ. 13 (ΥΟΔΔ 381) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία διορίστηκε
ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
4) Την αριθ. 44394/16-06-2017 (ΥΟΔΔ 295) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία διορίστηκαν τα τακτικά μέλη
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
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5) Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/139/27781/09-10-2017 Απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 της αριθ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση για
την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης πέντε (5) Νομικών Συμβούλων με πάγια
αντιμισθία στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
6) Τις εξαιρετικά αυξημένες ανάγκες της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
για την υποστήριξη και επικουρία επί των νομικών, δικαστικών και εξωδικαστικών
υποθέσεών της.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με επιλογή πέντε (5) θέσεων Νομικών Συμβούλων στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
Προσκαλούμε δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των
Νομικών Συμβούλων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 358 του ν. 4412/2016.
Αντικείμενο απασχόλησης των ανωτέρω Νομικών Συμβούλων θα είναι:
1) Η δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών μετά από
ανάθεση του Προέδρου σε Νομικό Σύμβουλο της Υπηρεσίας.
2) Η νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις.
3) Ο νομικός έλεγχος των διακηρύξεων και σχεδίων συμβάσεων, που συνάπτει η Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την κάλυψη των αναγκών της.
4) Η υποβολή εισηγήσεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την
προσφυγή στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, μόνο εφόσον προκύπτουν
υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τους Νομικούς
Συμβούλους που στελεχώνουν τη Νομική Υπηρεσία και κατόπιν έκδοσης επαρκούς
αιτιολογημένης απόφασης του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών.
Οι Νομικοί Σύμβουλοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν μπορεί να
αναλαμβάνουν υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλο. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής
συνιστά λόγο καταγγελίας της έμμισθης εντολής των εκ μέρους της Αρχής Εξέτασης
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Προδικαστικών Προσφυγών. Οι προσληφθέντες θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015.

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι για τη θέση των Νομικών Συμβούλων πρέπει:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον
όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα.
2) Να είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3) Να μην έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους ή τις προϋποθέσεις για να
λάβουν πλήρη σύνταξη από Ο.Κ.Α. κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
4) Να έχουν εκπληρώσει, οι άρρενες υποψήφιοι, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μη έχουν
καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
5) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη και να μην έχουν τεθεί σε
δικαστική απαγόρευση.
6) Να διαθέτουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στο
αντικείμενο του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

Β. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν ιδίως τα κάτωθι προσόντα:
1) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου ή ιδιωτικού ή
Ευρωπαϊκού δικαίου νομικής σχολής επιπέδου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2) Γνώση της Αγγλικής και μιας δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας.
3) Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου.
4) Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια στο γνωστικό αντικείμενο των
δημοσίων συμβάσεων.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, να
υποβάλλει ή να ταχυδρομήσει, με απόδειξη, αίτηση υποψηφιότητας και τα σχετικά
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αποδεικτικά δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Λ. Θηβών 196-198, 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης).
Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά προς απόδειξη των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων του υποψηφίου:
1) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να αναγράφει ότι «δεν
έχω καταδικασθεί για καμία αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στο 26 του Κώδικα
περί Δικηγόρων, δεν είμαι υπόδικος για τα εγκλήματα αυτά, δεν έχω στερηθεί τα
πολιτικά μου δικαιώματα και δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση» ή σε αντίθετη
περίπτωση ότι «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις: …..κλπ.». Η ανωτέρω
δήλωση καλύπτει την υποβολή του αντιγράφου του ποινικού μητρώου του
συμμετέχοντος στην προκήρυξη, καθώς το αντίγραφο ποινικού μητρώου έχει
καταργηθεί με την αριθ. 9362/5-5-2006 Κ.Υ.Α.
2) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι
δεν κατέχει θέση δικηγόρου αμειβόμενη επί παγία αντιμισθία σε άλλο νομικό πρόσωπο
του δημόσιου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν έμμισθη θέση δικηγόρου σε άλλο νομικό
πρόσωπο του δημόσιου τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν
συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί παραιτήσεως τους από τη θέση αυτή, εφόσον
επιλεγούν.
3) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
4) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης
του υποψηφίου, καθώς και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά
(βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.) για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών του
προσόντων.
5) Αντίγραφο του βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής Σχολής της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί για την ισοτιμία του από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
6) Αντίγραφα τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν.
7) Βεβαιώσεις ή υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται η γνώση χρήσης Η/Υ,
εφόσον υπάρχει.
Τυχόν πρόσθετα προσόντα που ο υποψήφιος κρίνει απαραίτητα αποδεικνύονται με
δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση (βεβαιώσεις συμμετοχής σε
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σεμινάρια και συνέδρια, πιστοποιητικά εμπειρίας κλπ.). Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει
θέση υπευθύνου δηλώσεως του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως ισχύει, η δε ανακρίβεια των
δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος τίθεται εκτός
διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή θα γίνει με απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ύστερα
από εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε ατομική συνέντευξη, προκειμένου να
καταλήξει στην απόφασή της.
Αντίγραφο της παρούσας θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010
(Α΄ 112). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το κείμενο της παρούσας διατίθεται από
τα γραφεία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Περισσότερες πληροφορίες θα
παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (10.00-14.00), από την Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών και στα τηλέφωνα 2132141216 και 2132141239. Επίσης, η
προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
και θα αποσταλεί στο Προεδρείο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,
προκειμένου μέσω αυτού να προωθηθεί προς ανάρτηση στο σύνολο των Δικηγορικών
Συλλόγων της Ελλάδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
Πρόεδρος Εφετών ε.τ.
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