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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν  
δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή  

ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας 
 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. έρνληαο ππφςε: 
 
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42, 43, 44, 45 θαη 46 ηνπ Ν. 4194/2013 (ΦΔΚ 

208/Α/27.09.2013) «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη,   

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 295/2002 (ΦΔΚ 262/Α΄/2002) «Οξγαληζκφο 
Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο» ζηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ 
ζέζεσλ δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζε δέθα πέληε (15), εθ ησλ νπνίσλ 
κία (1) ζέζε Ννκηθνχ πκβνχινπ,  

3. Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηνπ ΣΔΔ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ Π.Γ. 883/1980 (ΦΔΚ 218/Α΄/1980) «Πεξί ζπζηάζεσο παξά ησ ΣΔΔ 
Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ θαη ζέζεσλ επί εκκίζζσ εληνιή», 

4. Σν γεγνλφο φηη παξακέλνπλ θελέο ζέζεηο απφ ηηο δέθα ηέζζεξεηο (14) 
νξηδφκελεο θαη νη αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ηνπ 
Γξαθείνπ Γηθαζηηθνχ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΣΔΔ, 

5. Σε κε αξηζ. Α2/23/2011 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. 
κε ζέκα «Πξφζιεςε νθηψ (8) δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζην ΣΔΔ-
Κεληξηθή Τπεξεζία», 

6. Σα κε αξηζ. πξση. 36420/24.09.2012 θαη 5524/07.03.2013 έγγξαθα ηνπ 
ΣΔΔ πξνο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηεζζάξσλ (4) 
δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή, 

7. Σε κε αξηζ. πξση. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.17/35/22484 π.ε./20.02.2014 εγθξηηηθή 
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 (άξζξν 2 παξ.1) κε ζέκα: 
«Έγθξηζε γηα ηελ πξφζιεςε ηεζζάξσλ (4) Γηθεγφξσλ  κε έκκηζζε εληνιή 
ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 
(Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ)», 

8. Σν κε αξηζ. πξση. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.17/25173π.ε./21.02.2014 (Αξηζ. πξση. 
ΣΔΔ 14136/26-05-2014) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «Έγθξηζε γηα 
ηελ πξφζιεςε ηεζζάξσλ (4) δηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή ζηελ Κεληξηθή 
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Τπεξεζία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ)», 

9. Σε κε αξηζ. πξση. νηθ. 2/17132/0022/28.02.2012 Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο 
απνδνρψλ δηθεγφξσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε πάγηαο θαη 
πεξηνδηθήο έκκηζζεο εληνιήο ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
λ. 4024/2011» (ΦΔΚ 498/Α΄/2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 
4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α΄/2012), 

10. Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο πάγηαο αληηκηζζίαο ησλ δηθεγφξσλ πνπ ζα 
πξνζιεθζνχλ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΣΔΔ, ην νπνίν 
είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), επνπηεπφκελν απφ 
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, κε αηξεηή 
δηνίθεζε θαη ηδίνπο πφξνπο, δελ επηδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ θαη νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη ελ γέλεη δαπάλεο ηνπ βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθά ην ίδην, 

11. Σν γεγνλφο φηη έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
ΣΔΔ έηνπο 2015 γηα ηε δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ πξφζιεςε ησλ 
4 δηθεγφξσλ,  

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/26-3-2014 «Γηνηθεηηθέο 
Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα» (ΦΔΚ Α΄74), 

13. Σηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ λνκηθψλ, 
δηθαζηηθψλ θαη εμσδηθαζηηθψλ ππνζέζεψλ ηνπ. 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 
Σελ πιήξσζε ηεζζάξσλ (4) νξγαληθψλ ζέζεσλ δηθεγφξσλ κε έκκηζζε 
εληνιή, θαηφπηλ επηινγήο, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Σ.Δ.Δ. (Αζήλα).  
 

Ανηικείμενο ηεο απαζρφιεζεο είλαη ε επηκέιεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ 
δηθψλ κε δηάδηθν ην ΣΔΔ,  ε κέξηκλα ηεο δηθαζηηθήο θαη εμσδίθνπ πξνζηαζίαο 
ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ΣΔΔ ελψπηνλ θάζε δηθαζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο αξρήο, ε 
δηα γλσκνδνηήζεσλ ζπλδξνκή ησλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ, επί ησλ 
εθάζηνηε αλαθππηφλησλ λνκηθψλ ζεκάησλ, φπσο ζην άξζξν 1 ηνπ 
Π.Γ./γκαηνο 883/1980 (ΦΔΚ Α’ 218/1980) νξίδεηαη θαη εηδηθφηεξα:  

Αζηικό δίκαιο:  
Γηθαζηηθή δηεθδίθεζε ακνηβψλ κεραληθψλ ή κειεηεηηθψλ εηαηξηψλ θάζε 

κνξθήο απφ εθπφλεζε κειεηψλ ή επίβιεςε εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
θαζ΄ππνθαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ κεραληθψλ-κειεηεηηθψλ εηαηξηψλ 
(ζχληαμε-θαηάζεζε αγσγψλ, εθδίθαζε απηψλ ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ φισλ 
ησλ βαζκψλ, επίζπεπζε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ ελ 
ιφγσ απαηηήζεσλ θιπ), Γηθαζηηθέο δηαθνξέο απφ ζπκβάζεηο έξγσλ 681επ 
Α.Κ., Γηθαζηηθή δηεθδίθεζε νθεηινκέλσλ ακνηβψλ γηα δηελεξγεζείζεο 
πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. ηεο 10/16 Ιαλ. 1935 «Πεξί 
θαζνξηζκνχ ησλ επί δηαηηεζηψλ θαη πξαγκαηνγλσκνζπλψλ δηθαησκάησλ ηνπ 
Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο θαη ησλ παξ’ απηνχ δηνξηδνκέλσλ 
δηαηηεηψλ θαη πξαγκαηνγλσκφλσλ» (Φ.Δ.Κ. 15/1935), ππνζέζεηο ελνρηθνχ, 
εκπξαγκάηνπ θαη θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ, εξγαηηθέο δηαθνξέο, δηαθνξέο 
ζρεηηθά κε ηελ εθκίζζσζε θαη κίζζσζε αθηλήησλ θιπ. 
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Γημόζιο Γίκαιο: Αθπξσηηθέο δηαθνξέο ζρεηηθά κε α)αλαγλψξηζε 
επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ εηδηθφηεηαο κεραληθνχ ζε απνθνίηνπο 
παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο, β)άδεηεο αζθήζεσο επαγγεικάησλ, θαη 
γ)ελαξκφληζε κε θνηλνηηθή λνκνζεζία επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θ.ιπ.), 
αγσγέο απνδεκίσζεο θαηά ηνπ ΣΔΔ ιφγσ εμσζπκβαηηθήο επζχλεο (άξζξα 
105, 106 Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ Αζηηθνχ Κψδηθα), θάζε είδνπο δηαθνξέο 
ελψπηνλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ηνλ θαηαζηαιηηθφ, πξνιεπηηθφ 
έιεγρν δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη θαηά ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ, δηαθνξέο νπζίαο απφ ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ, ππεξεζηψλ 
θαη κειεηψλ, αλαηξέζεηο εξγνιαβηθψλ ζπκβάζεσλ, πξνγξακκαηηθέο 
ζπκβάζεηο δεκνζίνπ, λνκηθφο έιεγρνο πξνθεξχμεσλ θαη θαηάξηηζε 
ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, πξνκεζεηψλ θαη έξγσλ, ελζηάζεηο, πξνζθπγέο, 
πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ 
πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ/έξγσλ, πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία,  
λνκηθφο έιεγρνο πξνθεξχμεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ (ΚΠ, 
ΔΠΑ .Δ.. θ.ιπ.), έλδηθα κέζα πεηζαξρηθνχ θαη ππαιιειηθνχ δηθαίνπ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο δηαθνξέο ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ 
ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, αθπξσηηθέο δηαθνξέο πεξηβαιινληηθνχ 
δηθαίνπ, λνκηθφο έιεγρνο δηαθεξχμεσλ κηζζψζεσλ δεκνζίνπ.  

Δμπορικό Γίκαιο : Ννκηθφο έιεγρνο λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ 
εηαηξεηψλ θάζε κνξθήο (αλσλχκσλ, πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηδησηηθψλ 
θεθαιαηνπρηθψλ, πξνζσπηθψλ θιπ), λνκηθφο ρεηξηζκφο ππνζέζεσλ πνπ 
αθνξνχλ εκπνξηθέο κηζζψζεηο, δεηήκαηα ζρεηηθά κε εκπνξηθέο επσλπκίεο, 
δηθαζηηθέο δηαθνξέο απφ αμηφγξαθα, δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην δίθαην 
αληαγσληζκνχ.   

Πεξαηηέξσ αλαζέζεηο αληηθεηκέλσλ δηθεγνξηθήο απαζρφιεζεο δελ 
απνθιείεηαη εθ ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΣΔΔ. 

Η έδρα ηοσ Σ.Δ.Δ. βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνχ Νίθεο αξ.4, 
φπνπ θαη ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο νη δηθεγφξνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ. 
 
Α. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη πξέπεη: 
 
1. Να έρνπλ Πηπρίν Ννκηθνχ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή 

αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο. 
2. Να έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

δεκνζίνπ ή αζηηθνχ ή εκπνξηθνχ δηθαίνπ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο 
αθαδεκατθνχ έηνπο Ννκηθνχ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή 
αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο. ε πεξίπησζε πνπ 
κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπκπιεξψλεη ή ελζσκαηψλεηαη ζην βαζηθφ ηίηιν, 
δελ ινγίδεηαη σο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο. 
Οη θάηνρνη κφλν δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζηα ίδηα σο άλσ γλσζηηθά 
αληηθείκελα Ννκηθνχ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο ηεο ρψξαο ή 
αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο ηεο αιινδαπήο, ζεσξείηαη φηη θαιχπηνπλ 
ην θξηηήξην-πξνζφλ απηφ. 

3.  Να είλαη δηθεγφξνη, κέιε Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο Διιάδαο, κε 
δηθαίσκα παξάζηαζεο ελψπηνλ ησλ Δηξελνδηθείσλ, Πξσηνδηθείσλ θαη 
Δθεηείσλ, ήηνη λα είλαη δηθεγφξνη Παξ΄ Δθέηαηο ή Παξ΄ Αξείσ Πάγσ. 
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4. Να είλαη δηθεγφξνη ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 
ζπλδξνκήο ηεο πξνυπφζεζεο απηήο ιακβάλεηαη ππ΄ φςηλ ε εκεξνκελία 
εγγξαθήο ηνπ δηθεγφξνπ ζηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν πνπ αλήθεη. 

5. Να έρνπλ εθπιεξψζεη νη άλδξεο ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα 
έρνπλ λφκηκα θαη νξηζηηθά απαιιαγεί απφ απηέο. 

6. Να κελ έρνπλ ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά. 
7. Να κελ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε. Γηθεγφξνη πνπ θαηέρνπλ άιιε 

έκκηζζε ζέζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα 
Γηθεγφξσλ, κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ σο ππνςήθηνη, αλ ζπλππνβάιινπλ, 
καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ππεχζπλε δήισζε, φηη 
εθφζνλ πξνζιεθζνχλ ζηε λέα ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη, ζα 
παξαηηεζνχλ απφ ηελ άιιε έκκηζζε ζέζε.  

8. Να έρνπλ άξηζηε ή ηνπιάρηζηνλ πνιχ θαιή γλψζε κίαο μέλεο γιψζζαο 
θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ.. Η άξηζηε ή πνιχ θαιή γλψζε ζα 
απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 
Π.Γ/γκαηνο 50/2001 φπσο απηφ ηζρχεη. 

  
Σα αλσηέξσ πξνζφληα απνηεινχλ ζηνηρεία παξαδεθηνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
ππνςεθίνπ θαη ηίζεληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  
 
Β. ΑΙΣΗΔΙ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ή λα απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο θαη απφ ψξα 8.30 π.κ. έσο 15.00κ.κ 
ζην Σκήκα Γξακκαηείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. (Νίθεο 4, Σ.Κ. 10563, Αζήλα, 2νο φξνθνο) 
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν, ηα  
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Αίηεζε κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζπλππνβαιινκέλσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη αλαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εγγξάθσλ 
ηεο παξαγξάθνπ Β.9. 

2. Δπθξηλέο αληίγξαθν δηπιήο φςεο ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο 
θαη ηνπ Γειηίνπ Γηθεγνξηθήο Σαπηφηεηαο. 

3. Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ. 
4. Βεβαίσζε ή Πηζηνπνηεηηθφ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη αθελφο ε ηδηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ σο δηθεγφξνπ παξ΄ Αξείσ 
Πάγσ ή παξ΄ Δθέηαηο θαη αθεηέξνπ ε εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ σο 
δηθεγφξνπ ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη 
ν ππνςήθηνο δελ έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά θαη φηη δελ θαηέρεη άιιε 
έκκηζζε ζέζε. 

6. Τπεχζπλε Γήισζε φηη ν ππνςήθηνο δελ είλαη έκκηζζνο θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ». Γηθεγφξνη πνπ 
θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ 
ηνπ Ν.4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ σο 
ππνςήθηνη, αλ ζπλππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε φηη εθφζνλ 
πξνζιεθζνχλ απφ ην ΣΔΔ ζα παξαηηεζνχλ απφ ηελ άιιε έκκηζζε 
ζέζε. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία αλ 
δελ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ εληνιέα, ζην νπνίν παξέρνπλ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο φηη παξαηηήζεθαλ απφ ηελ έκκηζζε ζέζε ηνπο ή 
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έπαςαλ λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο ή λα ιακβάλνπλ πεξηνδηθή 
ακνηβή. 

7. Δπθξηλή αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη μέλσλ γισζζψλ. Αλ ν βαζηθφο 
ή ν κεηαπηπρηαθφο ή θαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ 
αιινδαπή, απαηηείηαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ γηα ηελ 
ηζφηηκε αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ. Γηα φζνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, 
κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ είλαη ζε μέλε γιψζζα, απαηηείηαη 
επίζεκε κεηάθξαζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ ή κεηάθξαζε θαηά ην άξζξν 36 ηνπ Ν.4194/2013 
«Κψδηθαο Γηθεγφξσλ». 

8. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο θαη 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ.  

9. Όια ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ή δχλαηαη λα ζπλεθηηκεζνχλ γηα 
ηελ απφδεημε ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ηνπ ππνςεθίνπ, ηεο 
εμεηδίθεπζήο ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 
επαγγεικαηηθήο πείξαο θαη επάξθεηαο ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηα 
θαησηέξσ αλαθεξφκελα ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 
ππνςεθίσλ. 

10. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
  

Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, 
φπσο ηζρχεη θαη ε αλαθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ επηζχξεη ηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
 
Σελ αίηεζή ηνπ ππνβάιεη ν ππνςήθηνο, είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε δηα 
ζπζηεκέλεο επηζηνιήο είηε ηαρπδξνκηθψο επί απνδείμεη παξαιαβήο. ηελ 
πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ 
αηηήζεσλ  θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, 
ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ 
ππνςεθίνπ. 
 
ηελ αίηεζή ηνπ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα επηζπλάπηεη φια ηα απαηηνχκελα 
απφ ηελ πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζε απιέο θσηνηππίεο. Αν ασηά δεν 
προζκομιζθούν, ηόηε ο σπουήθιος ηίθεηαι εκηός διαδικαζίας και η 
αίηηζή ηοσ απορρίπηεηαι. Αληηθαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ή δηφξζσζε απηήο ή 
ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 
 
Οη δηθεγφξνη πνπ ζα πξνζιεθζνχλ, ζα ακείβνληαη κε πάγηεο κεληαίεο 
απνδνρέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ θαη ηελ κε αξηζ. 
πξση. νηθ. 2/17132/0022/28.02.2012 Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο απνδνρψλ 
δηθεγφξσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε πάγηαο θαη πεξηνδηθήο 
έκκηζζεο εληνιήο ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4024/2011» 
(ΦΔΚ 498/Α΄/2012), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 
4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α΄/2012) θαη φπσο ηζρχεη, θαη ζα αζθαιίδνληαη ζηνλ 
νηθείν ηνπο θνξέα, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία. 
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Η ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία, ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα 
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. 
 
Γ. ΔΠΙΛΟΓΗ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Η επηινγή ζα γίλεη απφ πεληακειή Δπηηξνπή πνπ ζα ζπλέιζεη ζηελ έδξα ηνπ 
Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο θαη ζα απνηειείηαη απφ: 
α)  Γηθαζηηθφ αληηπξφζσπν α΄ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ή ην 

λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ζα νξίζεη ν Πξφεδξνο ηνπ Ννκηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ ζα είλαη θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

β)  ηξεηο δηθεγφξνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο κε 15εηή ηνπιάρηζηνλ 
επδφθηκε δηθεγνξηθή ππεξεζία, πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ θαη 

γ)  έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο. 
 
Η Δπηηξνπή αξρηθά ειέγρεη αξρηθά ηε ζπλδξνκή ζην πξφζσπν ηνπ θάζε 
ππνςεθίνπ ησλ απαξαηηήησλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηελ 
ελφηεηα Α (παξαδεθηφ ζπκκεηνρήο), θαη θαιεί ζε ζπλέληεπμε κφλν ηνπο 
ππνςήθηνπο ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή θξίζεθε παξαδεθηή.  
 
Γηα ηελ επηινγή θαη πξφζιεςε ιακβάλνληαη ππφςε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 
ππνςεθίνπ, ε επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζην αληηθείκελν 
ηεο απαζρφιεζεο, ε επαγγεικαηηθή ηνπ πείξα, επάξθεηα, ε γλψζε μέλσλ 
γισζζψλ θαη ζπλεθηηκάηαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ε πξφβιεςε ηεο 
εμέιημήο ηνπ. Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πην πάλσ 
ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ.  
 
Η επηινγή ζα γίλεη επί ηε βάζεη ηνπ θάησζη πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. 
Όια ηα επί κέξνπο θξηηήξηα βαζκνινγνχληαη απηφλνκα απφ 1 έσο 10.  
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί 
κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ην νπνίν 
ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε 
ππνςεθίνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ 
θξηηεξίσλ.  

α/α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 ΠΡΟΧΠΙΚΟΣΗΣΑ  
(Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο 
ππνςεθίνπ πνπ δχλαληαη λα βνεζήζνπλ 
ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο 
απαζρφιεζεο)   

10% 

2 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ  

2.1 Βαζκφο ιήςεο πηπρίνπ θαη βαζκφο ιήςεο 
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ.  
Γηα ηνπο θαηφρνπο κφλν δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 
(θαηά ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ 
ελφηεηα Α) ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο 
ιήςεο ηνπ πηπρίνπ θαη ν βαζκφο ιήςεο ηνπ 
δηδαθηνξηθνχ. 

3% 
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2.2 Καηνρή επηπιένλ ηνπ ελφο κεηαπηπρηαθνχ 
ηίηινπ ζην δεκφζην, εκπνξηθφ ή αζηηθφ 
δίθαην απφ  Ννκηθφ Σκήκα Ννκηθήο ρνιήο 
ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν ρνιήο 
ηεο αιινδαπήο  

5% 

2.3 Γηδαθηνξηθφο ηίηινο ζην αζηηθφ, εκπνξηθφ ή 
δεκφζην δίθαην απφ  Ννκηθφ Σκήκα Ννκηθήο 
ρνιήο ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν 
ρνιήο ηεο αιινδαπήο 

7% 

3. ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ 
ΑΠΑΥΟΛΗΗ  

(α)Γηθφγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηνλ 
ππνςήθην θαη έρνπλ θαηαηεζεί ελψπηνλ 
Γηθαζηεξίσλ γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ 
δεηήκαηα ζπλαθή κε ηα αλαθεξφκελα 
αλσηέξσ ζηελ Πξνθήξπμε σο Αληηθείκελν 
Απαζρφιεζεο ησλ δηθεγφξσλ πνπ ζα 
πξνζιεθζνχλ. 

β)Παξαζηάζεηο ηνπ ππνςεθίνπ ζε πνιηηηθά 
ή δηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκίδσλ 
ζε δίθεο πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα ζπλαθή 
κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ 
Πξνθήξπμε σο Αληηθείκελν Απαζρφιεζεο. 

γ)Γλσκνδνηήζεηο επί ζεκάησλ ηνπ 
Αληηθεηκέλνπ Απαζρφιεζεο) 

40% 

4.  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΠΔΙΡΑ - ΔΠΑΡΚΔΙΑ 

(α)Έηε δηθεγνξίαο κε αθεηεξία ηελ 
εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ δηθεγφξνπ ζηνλ 
νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν 

β) Γηθφγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηνλ 
ππνςήθην γηα ππνζέζεηο πέξαλ ηνπ 
αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ Αληηθεηκέλνπ 
Απαζρφιεζεο 

γ)Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ζπζηεκαηηθή 
ελαζρφιεζε κε ηε δηθεγνξία). 

20% 

5. ΓΝΧΗ ΠΔΡΙΟΣΔΡΧΝ ΞΔΝΧΝ 
ΓΛΧΧΝ  
(Άξηζηε ή πνιχ θαιή γλψζε πεξηζζνηέξσλ 
ηεο κίαο μέλσλ γισζζψλ θξάηνπο κέινπο 
Δ.Δ.) 

5% 

6. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 5% 

7. ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 5% 

 ΤΝΟΛΟ 100% 

 
Καζήθνληα γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο ζα αζθήζεη ππάιιεινο ηνπ Σ.Δ.Δ. 
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Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζα πεξηιακβάλεη θαη ζα απνηειεί πίλαθα 
αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο επηιεγέληεο 
δελ απνδερζεί ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ή παξαηηεζεί, ηε ζέζε ηνπ ζα θαηαιακβάλεη ν 
επφκελνο θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο. 
 
Οη δηθεγφξνη πνπ ηειηθά ζα επηιεγνχλ πξέπεη λα ππνβάινπλ ζε έλα (1) κήλα 
απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηα απαξαίηεηα γηα ην δηνξηζκφ 
δηθαηνινγεηηθά. 
Η ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία, πξνυπνζέηεη απνδνρή ησλ 
φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. 
 
Η απφθαζε επηινγήο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ. 
 
Γ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ-ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Η παξνχζα πξνθήξπμε θνηλνπνηείηαη: 

Α) ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο-Κεληξηθή Τπεξεζία θαη κεηά ην 
δηνξηζκφ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην άξζξν 43 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ 
δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ α΄, θαη ζηνλ ίδην ην δηθαζηηθφ πιεξεμνχζην α΄ πνπ 
δηνξίζηεθε,  

Β) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα επηκειεζνχλ ν δηθαζηηθφο πιεξεμνχζηνο α΄ θαη ν Πξφεδξνο 
ηνπ Γ..Α. γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ηεο πξνθήξπμεο ζην θαηάζηεκα ηνπ 
Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ αληίζηνηρα. 
 
Μαδί κε ηηο θνηλνπνηήζεηο γλσζηνπνηείηαη θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Σ.Δ.Δ. πνπ 
ζα κεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο, ν νπνίνο ζα είλαη ε Γεληθή Γηεπζχληξηα 
ηνπ ΣΔΔ θα Καλέιινπ Γήκεηξα. Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο ζα 
είλαη ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Σ.Δ.Δ. θα Κακπφζνπ Αλαζηαζία. 
 
Η παξνχζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Δ.Δ. (www.tee.gr) 
θαη ζα δεκνζηεπζεί κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ ζε 
κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο Αζήλαο. 
 
Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθα ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο παξέρνληαη ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 08:30 π.κ. έσο 15:00 (αξκφδηνο ππάιιεινο θ. 
Αλαζηάζηνο Φαξαδέιεο, ηει: 210-3291266-67). 
 

   Ο Πξφεδξνο 
 
 

Γηψξγνο Ν. ηαζηλφο 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1. Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο (Κεληξηθή Τπεξεζία)  

Αθαδεκίαο 68 & Υ. Σξηθνχπε  
T.K. 106 78 Αζήλα. 
(Μεηά ην δηνξηζκφ ηνπ σο άλσ δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ α΄ 
θαη ζηνλ ίδην ην δηθαζηηθφ πιεξεμνχζην α΄ πνπ δηνξίζηεθε) 

2. Πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ 
Αθαδεκίαο 60 
TΚ 106 79, Αζήλα 

http://www.tee.gr/
ΑΔΑ: ΩΛΒΡ46Ψ842-Ξ63


		2015-06-23T11:22:52+0300
	Athens




