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«Προκήρυξη Ειδικού Διαγωνισμού για την πλήρωση σαράντα
τεσσάρων (44) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
Κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 72 παρ. 2 και του άρθρου 78 του ν. 3659/2008, «Βελτίωση και
επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 77/7.5.2008/τ. Α’),
β) του ν. 2643/1998, «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών
κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220/28.9.1998/τ. Α’), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 20, παρ. 21 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 180/9.9.1999/τ. Α’),
δ) του άρθρου 18, παρ. 6, του ν. 2768/1999, «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών
θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
‘’Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)’’, σύσταση
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ‘’Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού
Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΕΔΕΚΤ – ΟΤΕ ΑΕ)’’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
273/8.12.1999/τ.Α’),
ε) του άρθρου 25 του ν. 3200/2003, «Τροποποιήσεις του Ν.1388/1983 ‘’
Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης’’, ίδρυση Εθνικής Σχολής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 281/9.12.2003/τ. Α΄),
στ) του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 3230/2004, «Καθιέρωση συστήματος
διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ 44/11.2.2004/τ.Α΄),
ζ) του ν. 2812/2000, «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων»
(ΦΕΚ 67/10.3.2000/τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα,
η) του Π.Δ. 176/2004, «Διορισμός πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
θέσεις δικαστικών υπαλλήλων της γραμματείας, του Συμβουλίου της
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Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών
τους, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα διοικητικά δικαστήρια,
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και
του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο»
(ΦΕΚ 146/3.8.2004 / τ.Α’) κατ’ εφαρμογή του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή
πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΦΕΚ 175/30.7.1996 / τ. Α’).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.9/595/16147/18.12.2007 απόφαση
της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ. 1 του αρθρ. 2 της υπ’ αριθμ.
33/2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 280/2006 τ.Α΄), για
την έγκριση πλήρωσης πενήντα (50) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών
υπαλλήλων Κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων.
3. Την αριθ. 73832οικ./26.9.08 (ΦΕΚ 2098/9-10-2008 τ. Β’) Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
4. Την άμεση ανάγκη πλήρωσης των ως άνω υφισταμένων κενών οργανικών
θέσεων κατά την ισχύ του άρθρου 72 παρ. 2 του ν. 3659/2008.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή
της απόφασης αυτής για την διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας
του διαγωνισμού και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό
καθόσον εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων, ο οποίος είναι αδύνατον
να υπολογισθεί εκ των προτέρων, θα επιβαρύνει τελικώς τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας και κατά Πρωτοδικειακής περιφέρειας
σαράντα τεσσάρων (44) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων
Κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων ως εξής:
1.

2.
3.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

4

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

5.

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΙΟΥ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΩ

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

4.

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1
ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1
2

6.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

7.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

8.

9.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ

1
ΘΕΣΕΙΣ

2
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

1

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ

1

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ

1

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

14. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ

1
ΘΕΣΕΙΣ

1
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1

15. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1

16. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

17. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

18. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΕΙΣ

1
ΘΕΣΕΙΣ

1
ΘΕΣΕΙΣ

2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Προσόντα Διορισμού
1. Γενικά προσόντα διορισμού
Οι υποψήφιοι πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα
πρέπει να έχουν παρέλθει τρία (3) τουλάχιστον έτη από την απόκτησή της,
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση
της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων
του ως άνω Κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας
(ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας.
Διευκρίνιση: Δικαιούνται, επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν
την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχουν παρέλθει τρία (3)
έτη από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της, ήταν υπήκοοι
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Να έχουν γεννηθεί: έως και το έτος 1987.
γ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
δ. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 6
του ν. 2812/2000, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:
i) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση κοινή και στην υπηρεσία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία-δωροληψία, καταπίεση, απιστία στην
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή,
καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
ii) Να μην έχουν αποστερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων λόγω
καταδίκης τους και για όσο χρόνο διαρκεί η ποινή της στέρησης,
iii) Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας
κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα που
αναφέρεται στην περίπτωση α’, ακόμη και αν το έγκλημα παραγράφτηκε,
iv) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική
της ελευθερίας, διάρκειας μεγαλύτερης από ένα (1) έτος, για έγκλημα που
πηγάζει από δόλο,
v) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)
ή υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό
καθεστώς συνδυασμού των δύο προηγούμενων,
vi) Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή υπηρεσία Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, λόγω επιβολής
της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή καταγγελίας της σύμβασης
εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.
Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν την ανικανότητα για διορισμό, εκτός
αν το κώλυμα έχει αρθεί με προεδρικό διάταγμα απονομής χάριτος που
εκδόθηκε κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος.
ε. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές.
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Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’
βαθμίδας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης
των θέσεων της παρούσας προκήρυξης, εάν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων δεν έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία
διορισμού τους (βλ. αρθρ.10 παρ.5 ν.2839/2000).
2. Αποδεκτοί Τίτλοι Σπουδών
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής.
Κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού, που έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980, δεν
γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό αν δεν είναι απόφοιτοι της Γ’ τάξης
του Γυμνασίου.
3. Ειδικές περιπτώσεις διορισμού.
Όσοι από τους υποψήφιους για τις ανωτέρω θέσεις είναι:
α. Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που φονεύθηκαν ή έχουν καταστεί
πλήρως ανίκανοι για εργασία συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, είτε αυτή
στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων.
β. Το μεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δυο γονείς,
του οποίου αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο
δημοσίευσης της προκήρυξης.
γ. Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού
της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 και
δ. Γονέας ή ένας αδελφός ή μία αδελφή προσώπου που απεβίωσε συνεπεία
του τροχαίου δυστυχήματος στη διάβαση Τεμπών την 13η Απριλίου 2003 και
του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής
στο πέταλο του Μαλλιακού την 27η Σεπτεμβρίου 2004.
ii) Πρόσωπα που συνεπεία των προαναφερομένων δυστυχημάτων
υπέστησαν σοβαρότατο τραυματισμό και νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής
θεραπείας. Εφόσον τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δεν επιθυμούν ή
λόγοι υγείας δεν τους επιτρέπουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος
διορισμού, αυτό μεταβιβάζεται, εάν πρόκειται για μαθητές, σε έναν γονέα ή
έναν αδελφό ή μια αδελφή τους, ενώ για τους λοιπούς σοβαρά
τραυματισθέντες σε σύζυγο ή ένα τέκνο τους.
Το ανωτέρω δικαίωμα διορισμού δεν αναγνωρίζεται στα πρόσωπα τα οποία
έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για
το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα (ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.13/7/13554/31.5.2007
«Διορισμός υπαλλήλων βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 ν.3200/2003ΦΕΚ 281/Α/9.12.2003», ΦΕΚ 922/Β/8.6.2007).
Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον έχουν
τα απαιτούμενα γενικά, ειδικά και απαραίτητα πρόσθετα προσόντα διορισμού
που ορίζονται ανωτέρω και είναι σε οποιαδήποτε σειρά του πίνακα κατάταξης
αλλά όχι σε θέση διορισμού, διορίζονται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου
από την προκήρυξη αριθμού θέσεων, μετά από σχετική βεβαίωση
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατάταξη τους. Αν δεν υπάρχει κενή θέση
ο υποψήφιος προσλαμβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με
την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του οικείου κλάδου
ή ειδικότητας που θα κενωθεί στο φορέα αυτόν, οπότε καταργείται
αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Οι υποψήφιοι αυτοί οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Αιτήσεις συμμετοχής
1. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το έντυπο της Αίτησης το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και μπορούν να το αναζητήσουν
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σε όλα
τα Πρωτοδικεία της Χώρας.
2. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ταχυδρομικά με απόδειξη.
Ο ταχυδρομικός φάκελος απευθύνεται στο:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διεύθυνση Λειτουργίας Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών
Τμήμα Α3
Μεσογείων 96, Τ.Κ.: 115 27 – Αθήνα
και φέρει την ένδειξη «Για την πλήρωση των σαράντα τεσσάρων (44) κενών
οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Κατηγορίας Υ.Ε. Κλάδου
Επιμελητών Δικαστηρίων».
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες και
αρχίζει δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία κατάθεσης
του φακέλου στο ταχυδρομικό γραφείο. Με την αίτηση και στον ίδιο
ταχυδρομικό φάκελο συνυποβάλλονται παράβολο είκοσι (20) € που εκδίδεται
από ΔΟΥ και τα λοιπά δικαιολογητικά που η προκήρυξη ορίζει ότι πρέπει να
συνυποβληθούν με την αίτηση του υποψηφίου.
3. Υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα ή είναι
ανυπόγραφες ή δεν συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής
του καθορισμένου παραβόλου ή από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της συγκεκριμένης
προκήρυξης με απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
4. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75), για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σ’ αυτήν. Η ανακρίβεια
των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις ποινικές κυρώσεις
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Υποψήφιος ο οποίος
στην αίτηση του διαλαμβάνει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που επηρεάζουν
την κατάταξη του στον πίνακα σειράς προτεραιότητας ή δεν συμπληρώνει όλα
τα στοιχεία της αίτησης που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της σειράς
προτεραιότητας του στον οικείο πίνακα αποβάλλεται από τη διαδικασία με
απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
5. Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση για όλες τις θέσεις
της προκήρυξης συγκεκριμένης Πρωτοδικειακής περιφέρειας. Ο υποψήφιος
φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησής του.
Όλα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα κατά την προκήρυξη για
την απόδειξη ορισμένων ιδιοτήτων ή κριτηρίων του υποψηφίου, πρέπει
απαραιτήτως να επισυνάπτονται σ’ αυτήν, άλλως οι δηλούμενες ιδιότητες δεν
λαμβάνονται υπόψη. Αν ο υποψήφιος παραλείψει να επισημάνει στην αίτηση
ιδιότητα του, βάσει της οποίας δικαιούται, κατά το άρθρο 3 (περίπτ. 4)
της παρούσας απόφασης, ειδικής ευνοϊκής μεταχείρισης, δεν μπορεί να
επικαλεσθεί την ιδιότητα αυτή μεταγενεστέρως, έστω και αν έχει επισυνάψει
τα σχετικά δικαιολογητικά. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης γίνεται μόνο
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με την υποβολή εμπρόθεσμα νέας αίτησης που αντικαθιστά
την προηγούμενη. Η υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών, έστω και
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει τα αναγραφόμενα στο έντυπο της αίτησης
δικαιολογητικά, ήτοι:
1. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή
ελλείψει ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ.
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας καθώς και
η φωτογραφία του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία
γέννησης, να προσκομιστεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται
ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση, που ο βαθμός εκφράζεται
με αξιολογικό χαρακτηρισμό και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή
αριθμητικό βαθμό.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής
εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της
επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν.Ιωνία, Αθήνα και
βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
β) Για Υποχρεωτική μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση
ισοτιμίας και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού στην εικοσάβαθμη
κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
Όλα τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Για την απόδειξη του κριτηρίου ανηλίκων τέκνων πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης δήμου ή κοινότητας.
4. ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας προσκομίζουν:
Τα τέκνα πολυτέκνων:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας
στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή αντίστοιχο πιστοποιητικό
αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας,
του οικείου δήμου ή κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων
η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας
του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής
ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
(ΑΣΠΕ). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής, όταν
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πρόκειται για λιγότερα των 4 τέκνων, πρέπει να συνοδεύεται και από
πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ. Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών, που
εκδίδονται από αρμόδια αλλοδαπή αρχή, ορίζεται στο υπό στοιχείο Β’ τμήμα
του παρόντος κεφαλαίου, καθώς και οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας
του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας αναφέρονται στην παράγραφο 6 αυτού.
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των πολυτέκνων με τέσσερα
τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, πρέπει να
περιλαμβάνει:
Όταν ο υποψήφιος πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος
πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα,
τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα
ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
Για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις Ι και ΙΙ του υπό στοιχείο Γ’ τμήματος
του Κεφαλαίου αυτού:
Α. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα, βάσει
των διατάξεων του ν. 860/1979, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
του υποψηφίου, πρέπει να περιλαμβάνει:
Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης
οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία
πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή
νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
η) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του
(αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς,
πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα,
με τον οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για
οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για τους ανάπηρους πολέμου.
β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας,
από οποιοδήποτε λόγο ή τέκνα ανάπηρα πολέμου, πιστοποιητικό από
τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους.
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή
τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας
σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών ή
της μαθητείας για τέχνη ή επάγγελμα.
Β. Εφόσον απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα, βάσει
των διατάξεων του νόμου 3454/2006, το πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
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Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης
οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία
πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του.
ε)Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή
νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω.
η) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψηφίου σε
ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποιητικό από
τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία και
η ισοβιότητα αυτής.
β) Σε περίπτωση αναπηρίας εξ οιασδήποτε αιτίας ή αναπηρίας πολέμου σε
ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικό από
τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά περίπτωση
αναπηρία και ειδικώς, για την αναπηρία πολέμου και η ισοβιότητα αυτής.
γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή
τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση
αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών.
δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με
την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση, περί
του γεγονότος αυτού, από αρμόδια αρχή.
5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (όπως αναφέρονται στην παρ.3
του Κεφαλαίου Α):
i) Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (α) περίπτωσης:
α) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε
χώρα το γεγονός.
β) Βεβαίωση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του οικείου
ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της περίπτωσης του σοβαρού
τραυματισμού και
γ) Εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο,
υποβολή από το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό,
υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρώς
τραυματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα
διορισμού.
ii) Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (β) περίπτωσης:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας
του αιτούντος
β) Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου των αποβιωσάντων γονέων.
γ) Δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία.
iii) Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (γ) περίπτωσης:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που
εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
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β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας και Πρόνοιας
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από την οποία
να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισμού.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει
διορισθεί με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη άλλο άτομο της οικογένειας και
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή
κοινότητας του αιτούντος, στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη
της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε εξαιτίας του σεισμού της 7.9.1999
και να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρω
θανόντα.
iv) Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (δ) περίπτωσης:
α) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε
χώρα το γεγονός.
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται
από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας
του αιτούντος, στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη της οικογένειας
του ατόμου που απεβίωσε εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος και να
προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρω θανόντα.
Εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο γονέα ή σε έναν αδελφό:
α) Βεβαίωση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του οικείου
ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της περίπτωσης του σοβαρού
τραυματισμού και
β) υποβολή από το πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό,
υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του σοβαρώς
τραυματισμένου προσώπου ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα
διορισμού.
Β. Επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων
1. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

΄Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής
συμπεριλαμβανομένων και των τίτλων που αποδεικνύουν την γνώση ξένης
γλώσσας, προσκομίζονται:
Σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο
του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε
αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε
το πρωτότυπο). Η επικύρωση των ως άνω τίτλων, πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από
την αρχή που τους εξέδωσε, γίνεται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή
επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. Πρέπει δε,
να συνοδεύονται και από την επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή
την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο
ή από άμισθο ερμηνέα, διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1. 2.1914.

2. ΗΜΕΔΑΠΗΣ

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της
Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές Αρχές, ή
τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες –
πιστοποιητικά − βεβαιώσεις κ.λπ.).
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Επικύρωση ακριβούς αντιγράφου από το πρωτότυπο ή αντιγράφου από
το ακριβές αντίγραφο της αρχής, που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι από
αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε
το πρωτότυπο), μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από οποιαδήποτε
διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους.
Ο υποψήφιος μπορεί, επίσης, να προσκομίσει και γίνονται αποδεκτά
τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε
διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε
διοικητική αρχή, που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα, όμως,
απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 ν. 1599/1986,
στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων
των εγγράφων δηλ. ότι τα φωτοαντίγραφα, που επισυνάπτει, αποτελούν
γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλ. έγγραφα που δεν εκδίδονται από
Δημόσιες Αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών,
βεβαιώσεις εργοδοτών κ.λπ.) προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή σε
φωτοτυπικά αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι
τα φωτοαντίγραφα, που επισυνάπτει, αποτελούν γνήσια αντίγραφα
εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Γ. Προϋποθέσεις κτήσεως ιδιότητας πολυτέκνων – τέκνων

πολύτεκνης οικογένειας
Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, πολύτεκνοι
είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως
των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και
λοιπών ιδιοτήτων (άρθρ.1 παρ.21 του ν.2247/1994/ΦΕΚ 82/31.10.1994/
τ.Α΄− 2771/2006 απόφασης ΣτΕ).
Πολύτεκνοι επίσης είναι:
Ι. ν. 860/5.1.1979
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή
τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα, εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε
εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου
με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των
τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από
οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3),
αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων
των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν
ιδίους πόρους ζωής.
Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α−δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) Τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από
τους γονείς τους.
ii) Τα άρρενα ανήλικα.
iii) Σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών
και επαγγελμάτων.
iv) Ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου,
ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.
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Β. Από 1.1.1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα
(άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος).
Γ. Μέχρι 17.2.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.
Από 18.2.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3
ν. 1329/1983).
ΙΙ. ν. 3454/7.4.2006
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα
και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους,
εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους
ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία
σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας
ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, εφόσον έχει
τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α)
περιπτώσεως.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2),
αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα
των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων, εφόσον συντρέχουν και
οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα, βάσει των διατάξεων
του ν.860/1979 (ΦΕΚ 2 Α΄), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει
των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν
ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε
τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων
πολυτέκνων, όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα
(παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Οι διαδικασίες πλήρωσης των σαράντα τεσσάρων (44) κενών οργανικών
θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Κατηγορίας Υ.Ε., Κλάδου Επιμελητών
Δικαστηρίων διεξάγονται από Τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από
έναν (1) Πρόεδρο Εφετών, ως Πρόεδρο, έναν (1) εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ και
ένα (1) Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2. Η Επιτροπή του Ειδικού αυτού Διαγωνισμού έχει την ευθύνη για:
α) Την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για
την οργάνωση του και
β) Την παροχή των κατάλληλων οδηγιών και το συντονισμό διεξαγωγής του.
3. Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με
υποψήφιο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Σχετική υπεύθυνη δήλωση
παραδίδεται εγκαίρως στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης
από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
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Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τους υποψηφίους για διορισμό
στον Κλάδο Υ.Ε. Επιμελητών Δικαστηρίων σε πίνακες κατά Πρωτοδικειακή
περιφέρεια με σειρά προτεραιότητας διορισμού οι οποίοι είναι και οι τελικοί.
Στους
πίνακες
αυτούς
κατατάσσεται
διπλάσιος
των
θέσεων
της Πρωτοδικειακής περιφέρειας αριθμός υποψηφίων και οι λοιποί υποψήφιοι
θεωρείται ότι κρίθηκαν μη διοριστέοι. Η κατάταξη στους πίνακες κατά
Πρωτοδικειακή περιφέρεια γίνεται με σειρά προτεραιότητας κατά την κρίση
της Επιτροπής Διαγωνισμού ύστερα από επιλογή των υποψηφίων στην οποία
αυτή προβαίνει κατόπιν διενέργειας συνέντευξης και με συνεκτίμηση κατά
την επιλογή από την Επιτροπή Διαγωνισμού ιδίως του βαθμού
του απολυτηρίου τίτλου τους, της οικογενειακής τους κατάστασης (όπως τέκνο
πολύτεκνης με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα οικογένειας ή οικογένειας με
τρία τέκνα ή γονέα τεσσάρων ή περισσοτέρων ανηλίκων τέκνων ή γονέα
τριών ανηλίκων τέκνων) και της αξιολόγησης της εν γένει προσωπικότητας
του υποψηφίου και της δυνατότητας αυτού να ανταποκριθεί στην άσκηση
των καθηκόντων του με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να
καταλάβει. Η συνέντευξη αυτή γίνεται ατομικά για κάθε υποψήφιο.
2. Ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής
Διαγωνισμού. Διοριστέοι σε κάθε πίνακα κρίνονται οι έχοντες στον πίνακα
αυτόν σειρά προτεραιότητας από 1 έως και τον αριθμό των προκηρυχθεισών
θέσεων.
3. Οι πίνακες κατάταξης κατά Πρωτοδικειακή περιφέρεια με σειρά
προτεραιότητας καθώς και οι πίνακες διοριστέων κατά Πρωτοδικειακή
περιφέρεια μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής και τις αιτήσεις
των υποψηφίων αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ για έλεγχο σύμφωνα με
την παρ.2 του άρθρου 72 του ν.3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α’). Μετά την επαναφορά
των πινάκων από το ΑΣΕΠ, η Επιτροπή προβαίνει στις διορθώσεις που τυχόν
υποδεικνύει το ΑΣΕΠ και συντάσσει τους οριστικούς πίνακες διοριστέων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Διορισμός - Δικαιολογητικά που προσκομίζονται
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά το διορισμό
1. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται
υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών
από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.
2. Τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού προσκομίζονται κατά
το χρόνο του διορισμού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης
από τους υποψηφίους, άλλως τίθενται εκτός της διαδικασίας διορισμού και
καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.
3. Οι διοριζόμενοι καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας
προκήρυξης, δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας, κατόπιν διορισμού τους με τις διατάξεις
του ν. 2190/1994 ή, αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω
ημερομηνία πενταετία από το διορισμό τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Η Επιτροπή είναι αρμόδια να ρυθμίζει με απόφασή της οποιοδήποτε σχετικό
θέμα προκύψει και το οποίο δεν προβλέπεται στα επιμέρους άρθρα
της προκήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Δημοσίευση της Προκήρυξης
1. Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr), καθώς και
στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Αθηνών (Μεσογείων 96 - Αθήνα).
2. Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί στις εφημερίδες των Αθηνών:
α) «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
β) «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»
3. Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης που περιλαμβάνει τον αριθμό
κατά Πρωτοδικειακή περιφέρεια των προς πλήρωση κενών θέσεων
μεταδίδεται υποχρεωτικά από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Αθήνα,

16 Οκτωβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
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