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Π ΡΟ Κ Η ΡΥΞΗ 
Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Σχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, 

α) 	του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού  και Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων» (Α'208), όπως ισχύει, 
β) 	του άρθρου 34 του π.δ. 82/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης» (Α ' 117), 
γ) 	του ν. 4354/2015 - ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015 «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας 
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», 
δ) 	του π.δ. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α" 210), 
ε) 	των άρθρων 42-45 του ν. 4194/2013 « Κώδικας ∆ικηγόρων» (ΦΕΚ 
208/Α '/27-9-2013), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 60 παρ. 7 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37 
Α1, 
στ) 	της παρ. 2, περ. ιβ' του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 
για την επιλογή  προσωπικού  και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α '/3-3-1994), 
ζ) 	του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις — Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 



Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.318/1992 (Α'/161) και λοιπές ρυθµίσεις» 
(ΦΕΚ 74/Α'/26-3-2014). 

Την αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./140/6371/12.4.2018 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης 
Υπουργικού  Συµβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1), µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη 
τριών (3) δικηγόρων µε έµµισθη εντολή  στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, 
Το υπ. αριθµ. 1532/Η/18.12.2017 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού  και ∆ηµοσιονοµικών Αναφορών, Τµήµα Τακτικού  
Προϋπολογισµού  και Π∆Ε, σύµφωνα µε το οποίο η µηνιαία δαπάνη που Θα προκληθεί  στον 
προϋπολογισµό, του ειδικού  φορέα 51-110, από  τις ως άνω προσλήψεις, ανέρχεται στο ποσό  
των 2.340,00 ευρώ  ανά  άτοµο ήτοι 7.020,00 ευρώ  συνολικά  και η ετήσια δαπάνη στο ποσό  
των 82.240,00 ευρώ, ενώ  για τα επόµενα τέσσερα οικονοµικά  έτη στο ποσό  των 336.960,00 
ευρώ. Τα ως άνω ποσά, που αποτυπώνουν το µισθολογικό  προφίλ των υπό  πρόσληψη 
∆ικηγόρων εµπεριέχονται στις διατάξεις του ν. 4354 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015). 
Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενηµέρωσης, που καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη και επικουρία του έργου του µε 
κάλυψη των προβλεπόµενων οργανικών θέσεων δικηγόρων µε έµµισθη εντολή. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων (ΠΕ Ειδικών Νοµικών Συνεργατών), στο Υπουργεία 
Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια 
µηνιαία αντιµισθία, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013. 

Οι δικηγόροι που Θα προσληφθούν Θα καταλάβουν τις τρεις (3) κενές Θέσεις που 
προβλέπονται στον Οργανισµό  του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενηµέρωσης (άρθρο 38 του π.δ. 82/2017). 
Το αντικείµενο απασχόλησης των τριών (3) δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν στο 
Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. µε σχέση έµµισθης εντολής Θα είναι η νοµική  υποστήριξη των υπηρεσιών του 
Υπουργείου. 
Ενδεικτικά  αναφέρονται τα ακόλουθα: 
η παρακολούθηση του δικαίου που διέπει τους τοµείς αρµοδιότητας του Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. (δίκαιο 
τηλεπικοινωνιών, ταχυδροµείων, Μ.Μ.Ε. - τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο -, νέες 
τεχνολογίες κλπ.), µε στόχο την επισήµανση των διατάξεων εκείνων που χρήζουν 
αναµόρφωσης, επικαιροποίησης, απλούστευσης ή  κωδικοποίησης καιτην υποβολή  σχετικών 
εισηγήσεων, 
η συµµετοχή  στην επεξεργασία των σχετικών νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων 
αρµοδιότητας του Υπουργείου και η κατάρτιση νοµοσχεδίων, προεδρικών διαταγµάτων και 
υπουργικών αποφάσεων σε συνεργασία µε τις καθ' ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου, 
η επεξεργασία και ενσωµάτωση Οδηγιών και άλλων ευρωπαϊκών κειµένων µε την κατάρτιση 
νοµοσχεδίων και προεδρικών διαταγµάτων, 
η παροχή  νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων προς την πολιτική  ηγεσία και τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου για τη διασφάλιση της νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων, 
η επεξεργασία και ο νοµικός έλεγχος των συµβάσεων που συνάπτει το Υπουργείο µε τρίτους, 
των διοικητικών πράξεων, καθώς και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών σε τρίτους, 
η επεξεργασία των συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων ανάµεσα στο Υπουργείο και τρίτους ή  
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δ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικής Σχολής της χώρας ή  ισοτίµου και αντίστοιχου πτυχίου 
άλλης χώρας, εφόσον αυτό  έχει αναγνωριστεί, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. 
ε) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή  να έχουν απαλλαγεί  νόµιµα 
από  αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή  να µην έχουν καταδικαστεί  για λιποταξία µε 
τελεσίδικη απόφαση. 
στ) Να µην υπάρχει κώλυµα από  ποινική  καταδίκη ή  υποδικία ή  να µην τελούν υπό  
επικουρική  ή  στερητική  δικαστική  συµπαράσταση. 
ζ) Να έχουν την υγεία και την φυσική  καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
η) Να µην έχουν · κώλυµα κατά  τις διατάξεις του ν. 1256/82 και του Κώδικα ∆ικηγόρων. 
Θ) Να έχουν επαγγελµατική  εµπειρία, δικαστηριακή  και συµβουλευτική, τουλάχιστον επτά  
(7) ετών. Ιδιαίτερα θα εκτιµηθεί  η εµπειρία τους στους τοµείς αρµοδιότητας του Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. 
και ο χειρισµός υποθέσεων δηµοσίου δικαίου και ιδίως διοικητικού  δικαίου. Η εµπειρία 
αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως αποφάσεις, δικόγραφα, υποµνήµατα, 
γνωµοδοτήσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ. 
ι) Κατά  την αξιολόγηση για την επιλογή  των υποψηφίων Θα ληφθούν υπόψη, µαζί  µε τα 
προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητατου υποψηφίου, η γενικότερη 
επιστηµονική  του κατάρτιση και επαγγελµατική  του πείρα, η κατοχή  µεταπτυχιακού  
ή  διδακτορικού  τίτλου νοµικών σπουδών και η πολύ  καλή  γνώση ξένης γλώσσας. 
Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται ως εξής: 

Κριτήριο - Συντελεστής 

Προσωπικότητα υποψηφίου 20% 

25% Εξειδίκευση - εµπειρία στους τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης 

Επαγγελµατική  και επιστηµονική  κατάρτιση σε Θέµατα δηµοσίου δικαίου 
και ιδίως διοικητικού  δικαίου 

20% 

Επαγγελµατική  πείρα 15% 
Γνώση ξένων γλωσσών 10% 
Μεταπτυχιακός ή  διδακτορικός τίτλος νοµικών σπουδών 10% 

Κρίσιµος χρόνος νια τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 
είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας νια την υποβολή  των αιτήσεων.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους 
θεωρηµένη από  δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά  µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση : Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 10163 Καλλιθέα, 
απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - Τµήµα Προσωπικού  και 
∆ιοικητυιής Υποστήριξης υπόψη κ. Ελένης Καραγιάννη (τηλ. επικοινωνίας : 210 909 8597), 
κατά  τις εργάσιµες ηµέρες και από  ώρα 08.00 έως 15.00, σε αποκλειστική  προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών, που αρχίζει την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας 
στον ηµερήσιο τύπο Αθηνών, εφηµερίδα «ΑΥΓΗ», αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόµενη 
από: 
α) Φωτοανήγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή  της 
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή  των κρίσιµων σελίδων του 



διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του 
κατόχου). 
β) Πιστοποιητικό  Ποινικού  Μητρώου. 
γ) Βεβαίωση του οικείου ∆ικηγορικού  Συλλόγου, από  την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του 
υποψηφίου ως δικηγόρου τουλάχιστον παρ' Εφέταις. 
δ) Πιστοποιητικό  του οικείου ∆ικηγορικού  Συλλόγου, από  το οποίο να προκύπτει η 
ηµεροµηνία εγγραφής στο Σύλλογο και ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί  πειθαρχικά  και 
ότι δεν κατέχει άλλη έµµισθη θέση. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά  ή  
συστηµατικά  µε αµοιβή  κατά  υπόθεση σε άλλο νοµικό  πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα και δε 
λαµβάνει πάγια περιοδική  αµοιβή  από  νοµικό  πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα. 
∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη Θέση κατά  την έννοια των σχετικών διατάξεων του 
Ν.4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» ή  που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νοµικό  
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να 
δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στο Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενηµέρωσης Θα παραιτηθούν από  την άλλη έµµισθη θέση ή  θα πάψουν να 
αναλαµβάνουν υποθέσεις άλλου νοµικού  προσώπου ή  να λαµβάνουν πάγια αµοιβή  από  
νοµικό  πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα. 
Στην περίπτωση αυτή  δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκοµίσουν βεβαίωση 
του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από  την έµµισθη 
Θέση τους ή  έπαψαν να αναλαµβάνουν υποθέσεις ή  να λαµβάνουν περιοδική  αµοιβή. 
στ) Βιογραφικό  σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής τους 
δράσης, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά  η εµπειρία τους. 
ζ) Πιστοποιητικό  Οικογενειακής Κατάστασης. 
Με την αίτησή  τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την 
απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Εάν δεν προσκοµίσουν τα 
απαιτούµενα, κατά  περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα ή  οι 
ιδιότητες που δηλώνουν µε την αίτηση συµµετοχής τους στη διαδικασία. 
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	Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικά, το εµπρόθεσµο των 
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος µετά  την αποσφράγισή  του επισυνάπτεται στην αίτηση του 
υποψηφίου. 
Η συµµετοχή  των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη 
αποδοχή  των όρων της προκήρυξης. 
Η επιλογή  Θα γίνει από  Πενταµελή  Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2β του 
άρθρου 43 του Ν. 4194/2013, η οποία Θα αποτελείται από: 
α) 'Ενα µέλος του Νοµικού  Συµβουλίου του Κράτους µε βαθµό  τουλάχιστον ∆ικαστικού  
Πληρεξουσίου Α' τάξεως ή  τον νόµιµο αναπληρωτή  του, ως Πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος 
του Νοµικού  Συµβουλίου του Κράτους. 
β) Τρεις (3) ∆ικηγόρους, από  τους οποίους ο ένας µε δεκαπενταετή  τουλάχιστον ευδόκιµη 
δικηγορική  υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από  το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο του ∆ικηγορικού  
Συλλόγου Αθηνών, ως µέλη. 
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενηµέρωσης. 
Καθήκοντα γραµµατέα της Επιτροπής Θα ασκήσει υπάλληλος του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. 
0 Πρόεδρος της Επιτροπής ή  ο νόµιµος αναπληρωτής του θα συγκαλέσει την επιτροπή  µέσα 
σε πέντε ηµέρες από  την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η Επιτροπή  µε απόφασή  της θα 



ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την διαδικασία της επιλογής 

και µπορεί  κατά  την κρίση της να ορίσει συµπληρωµατικές δηµοσιεύσεις για τη 

γνωστοποίηση της προκήρυξης µε δαπάνη του Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. 
Η Επιτροπή  Θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  των υποψηφίων και θα τους 

καλέσει σε ατοµική  συνέντευξη. 
Μέσα σε ένα µήνα το πολύ  από  την τελευταία ατοµική  συνέντευξη Θα εκδώσει 

αιτιολογηµένη απόφαση µε τη σειρά  αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της 

Επιτροπής είναι υποχρεωτική  για το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενηµέρωσης και ισχύει µόνο για την κατάληψη της Θέσης που προκηρύχθηκε. 
Το Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. οφείλει µέσα σε ένα µήνά  από  τη δηµοσίευση της απόφασης να προσλάβει 

στις κενές Θέσεις τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στο ∆ικηγορικό  Σύλλογο Αθηνών 

την ανάληψη υπηρεσίας. 
Οι επιτυχόντες Θα πρέπει να µην έχουν τα κωλύµατα διορισµού, που ισχύουν για τους 

προσλαµβανόµενους στο Ελληνικό  ∆ηµόσιο και Θα πρέπει να καταθέσουν κατά  τα χρόνο 

πρόσληψής τους στο Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. πιστοποιητικό  στρατολογικής κατάστασης (οι άνδρες), 

καθώς και τα λοιπά  απαιτούµενα κατά  νόµο πιστοποιητικά  και δικαιολογητικά  διορισµού. 

Η παρούσα προκήρυξη Θα δηµοσιευτεί  µε πρόσκληση για την υποβολή  υποψηφιοτήτων σε 

µια τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού  Αθηνών, θα αναρτηθεί  στη «∆ιαύγεια», 

στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού  καταστήµατος του Υ.Ψη.Π.Τ.Ε., στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης 

(http://mindiκital.>r/), στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου Αθηνών και του ∆ικηγορικού  

Συλλόγου Αθηνών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Ζ rt7!ΓΡΑΦΌ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
- ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 

(για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ΣΑ και στο site dsa.gr και αποστολή  αποδεικτικού) 

- Πρωτοδικείο Αθηνών 
(για τοιχοκόλληση στο Κατάστηµα του Πρωτοδικείου και αποστολή  αποδεικτικού) 

- Εφηµερίδα «ΑΥΓΗ» για δηµοσίευση στο φύλλο της 13.11.2018 
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