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                                                              ΑΠΟΦΑΖ 
 

Έρνληαο ππφςε 

1.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο θαη 14 ηνπ λ. 2318/1995 ( ΦΔΚ 126 η.Α΄)  «Κψδηθαο 

Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ» φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα  

2.Σηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο αξηζκ. α) 11664/27-2-1996 « Καζνξηζκφο ηεο 

χιεο απφ ηελ νπνία ιακβάλνληαη ηα ζέκαηα γηα ην δηαγσληζκφ δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ» 

(ΦΔΚ 155 η.Β΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 17822/21-3-2008 (ΦΔΚ 558 η.Β΄) 

φκνηα απφθαζε θαη β) 39782/23-4-1997 «Ρχζκηζε ιεπηνκεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ» (ΦΔΚ 358 η.Β΄).  

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 56568/28-5-2004 (ΦΔΚ 842/8-6-2004 η.Β΄) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο ζην Γεληθφ 

Γξακκαηέα, ζηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο, ζηνπο Γηεπζπληέο, ζηνπο Πξντζηακέλνπο 

Σκεκάησλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη ζηνπο 

Πξντζηακέλνπο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ απηνχ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ λ.2690/1999 « Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» (ΦΔΚ 45 Α΄)ζρεηηθά κε ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε 

δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη 

5.Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

 

 

 

 



                                                    Αποθαζίζοσμε 

 

Πξνθεξχζζνπκε δηαγσληζκφ γηα ηελ πιήξσζε θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ ν νπνίνο ζα δηελεξγεζεί ηελ Παξαζθεπή 28 Μαΐνπ 2010 ζην 

Καηάζηεκα ηνπ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηνπ θάζε πιιφγνπ  Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ. Οη 

ζέζεηο απηέο είλαη νη εμήο: 

 

Α) Περιθέρεια σλλόγοσ Γικαζηικών Δπιμεληηών Δθεηείων Αθηνών- Πειραιώς-

Αιγαίοσ- Γωδεκανήζοσ και Λαμίας. 

1. Πξσηνδηθείν Αζελψλ                                              5 

2. Πξσηνδηθείν Μπηηιήλεο        2 

3. Πξσηνδηθείν Πεηξαηψο                                            1 

4. Πξσηνδηθείν άκνπ                                                 1   

5. Πξσηνδηθείν Υίνπ         1   

 

 Β)  Περιθέρεια σλλόγοσ Γικαζηικών Δπιμεληηών Δθεηείοσ Θεζζαλονίκης 

           Πξσηνδηθείν Θεζζαινλίθεο                                     5 

         

Γ)  Περιθέρεια σλλόγοσ Γικαζηικών Δπιμεληηών Δθεηείοσ Παηρών 

        1.Πξσηνδηθείν Παηξψλ                                                2 

        2. Πξσηνδηθείν Αγξηλίνπ         1 

        3. Πξσηνδηθείν Κεθαιιελίαο         1   

 

Γ) Περιθέρεια σλλόγοσ Γικαζηικών Δπιμεληηών Δθεηείοσ Κρήηης  

    Πξσηνδηθείν Ηξαθιείνπ                                          1 

     

 

  Δ) Περιθέρεια σλλόγοσ Γικαζηικών Δπιμεληηών Δθεηείων Ηωαννίνων και                    

Κέρκσρας 

   Πξσηνδηθείν Θεζπξσηίαο                                         1     

 

Σ)  Περιθέρεια σλλόγοσ Γικαζηικών Δπιμεληηών Δθεηείοσ Θράκης 

           Πξσηνδηθείν Αιεμαλδξνχπνιεο                               1   

 

Ε) Περιθέρεια σλλόγοσ Γικαζηικών Δπιμεληηών Δθεηείων Νασπλίοσ και                    

Καλαμάηας 

 Πξσηνδηθείν Κππαξηζζίαο        2                                

 

Ο δηαγσληζκφο είλαη εληαίνο γηα φιε ηε ρψξα θαη δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2318/1995 θαη ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 

ππ’ αξηζκ. 39782/23-4-1997 «Ρχζκηζε ιεπηνκεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα 

δηαγσληζκνχ Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ» (ΦΔΚ 358 η.Β΄).  



Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φζνη γελλήζεθαλ θαηά ηα έηε 1975 

έσο θαη 1988. 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζην Γξακκαηέα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο πξψηεο 

επηινγήο ηνπο ην αξγφηεξν είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ην δηαγσληζκφ, αίηεζε 

ζπκκεηνρήο ζηελ νπνία κπνξνχλ λα δειψζνπλ θαη δεχηεξε πξνηίκεζε γηα ηελ 

πεξηθέξεηα κφλν ηνπ Πξσηνδηθείνπ πνπ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ίδηνπ πιιφγνπ.  

 

 

ηελ αίηεζε απηή επηζπλάπηνληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

1.Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ πιιφγνπ Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ γηα ηε ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή άζθεζε  

2.Σίηινο ζπνπδψλ (απνιπηήξην Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ) 

3.Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ χπαξμε ησλ πξνζφλησλ θαη ηελ έιιεηςε ησλ θσιπκάησλ 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, φπσο αλαθέξνληαη ζην εδάθην α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 3 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2318/1995 

4.Απφδεημε θαηαβνιήο πνζνχ 50 € γηα εμέηαζηξα. 

 

Οη δηαγσληδφκελνη εμεηάδνληαη γξαπηψο: α) ζηνλ Κψδηθα Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ 

θαη ηελ Πνιηηηθή Γηθνλνκία, β) ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα θαη Πνηληθή Γηθνλνκία, γ) ζηνλ 

Αζηηθφ Κψδηθα θαη ην Δκπνξηθφ Γίθαην. 

Σα ζέκαηα είλαη θνηλά γηα ηνπο ππνςήθηνπο φιεο ηεο ρψξαο θαη δηαηππψλνληαη 

απφ ηελ Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  

Δπηηπρφληεο ζεσξνχληαη θαηά ζεηξά επηηπρίαο ηφζνη, φζεο είλαη θαη νη θελέο 

νξγαληθέο ζέζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε, εθφζνλ έρνπλ 

ζπγθεληξψζεη ηειηθφ γεληθφ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πέληε, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ 

εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2318/1995. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο ησλ ηζνβαζκνχλησλ  

δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ νηθεία εμεηαζηηθή επηηξνπή ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε. 

Οη επηηπρφληεο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ θχθιν επηκνξθσηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (ζεκηλαξίσλ). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζηελ 

Οκνζπνλδία Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ Διιάδνο ( Καξφινπ 28 Σ.Κ. 104 37 Αζήλα 

ηει.210-3307127 θαη FAX 210-3306109), ε νπνία ζχκθσλα κε ην λφκν είλαη αξκφδηα λα 

θαζνξίζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηνλ ηφπν φπνπ ζα ιάβνπλ ρψξα νη σο άλσ επηκνξθσηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

Όζνη απνθνηηήζνπλ ππνρξενχληαη, κέζα ζε πξνζεζκία ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ 

ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκηλαξίσλ, λα ππνβάινπλ ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ αίηεζε δηνξηζκνχ ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηνληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

  

       1. Βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ησλ ζεκηλαξίσλ ηεο Οκνζπνλδίαο Γηθαζηηθψλ 

Δπηκειεηψλ Διιάδνο 



       2. Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, πνπ ζα εθδνζεί απφ ηελ νηθεία πξσηνβάζκηα πγεηνλνκηθή 

επηηξνπή 

       3. Γξακκάηην δηνξηζκνχ ππέξ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ (απφ ην Σακείν Ννκηθψλ ή ηελ       

Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο) 

       4. Γξακκάηην δηνξηζκνχ ππέξ ηνπ Σακείνπ Πξφλνηαο Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ                    

(απφ ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα) 

 

 

            Σα ινηπά απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ήηνη     

       α). Λεμηαξρηθή πξάμε γελλήζεσο 

       β). Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο  

       γ).Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο ηχπνπ Α΄ (κφλν γηα άλδξεο) 

αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία. 

 

 

 

                                                                                  Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

                         ΓΔΩΡΓΙΟ  ΓΗΜΗΣΡΑΙΝΑ 

 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο 

 

 

ΒΛΑΙΟ  ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

  

                                

                                             

 

 
  

 
 


