
1 
 

                                                                               ΑΔΑ: 6Λ10465ΧΘ0-Β3Δ          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ    ΑΘΗΝΑ  23/ 05 /2018 
ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                  Α.Π.: 7469 /2018 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ  
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
Δ/ΝΗ: Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Πάντου   
Πλθρ.: Ελζνθ Καραγιάννθ                                             
Σ.Κ.: 101 63 Καλλικζα 
Σθλ.: 210 9098597 Fax: 210 9098433     
Ε-mail: eleni.Karayannis@minpress.gr   
                                                   
 
 
 

                                                                    ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Για τθν πλιρωςθ τριϊν (3) κζςεων δικθγόρων με ζμμιςκθ εντολι, ςτο Τπουργείο Ψθφιακισ  
Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ. 
  
             Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  
    
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ, 
α) του άρκρου 4 του π.δ. 123/2016 «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του 
Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 
αναςφςταςθ του Τπουργείου Σουριςμοφ, ςφςταςθ Τπουργείου Μεταναςτευτικισ 
Πολιτικισ και Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, 
μετονομαςία Τπουργείων Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ και Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» 
(Α’208), όπωσ ιςχφει, 
β) του άρκρου 34 του π.δ. 82/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Ψθφιακισ 
Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ» (Αϋ 117), 
γ) του ν. 4354/2015 - ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015 «Διαχείριςθ των μθ 
εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ 
εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν 
μεταρρυκμίςεων», 
δ) του π.δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 
Τφυπουργϊν» (Αϋ 210), 
ε)  των άρκρων 42-45 του ν. 4194/2013 «Κϊδικασ Δικθγόρων» (ΦΕΚ 
208/Αϋ/27-9-2013), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 60 παρ. 7 του ν. 4370/2016 
(ΦΕΚ 37 Αϋ),  
ςτ)  τθσ παρ. 2, περ. ιβ’ του άρκρου 14 του Ν. 2190/1994 «φςταςθ 
ανεξάρτθτθσ αρχισ για τθν επιλογι προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» 
(ΦΕΚ 28/Αϋ/3-3-1994), 
η)  του άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – 
Kαταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου 
Σομζα – Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ/161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 
(ΦΕΚ 74/Αϋ/26-3-2014). 
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2. Tθν αρικμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./140/6371/12.4.2018 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 
Πράξθσ Τπουργικοφ υμβουλίου 33/2006 (άρκρο 2, παρ.1), με τθν οποία εγκρίκθκε 
θ πρόςλθψθ τριϊν (3) δικθγόρων με ζμμιςκθ εντολι ςτο Τπουργείο Ψθφιακισ 
Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, 

3. Tο υπ. αρικμ. 1532/H/18.12.2017 ζγγραφο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν, Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν, Σμιμα 
Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ και ΠΔΕ, ςφμφωνα με το οποίο θ μθνιαία δαπάνθ που 
κα προκλθκεί ςτον  προχπολογιςμό, του ειδικοφ φορζα 51-110, από τισ ωσ άνω 
προςλιψεισ, ανζρχεται ςτο ποςό των 2.340,00 ευρϊ ανά άτομο ιτοι 7.020,00 ευρϊ 
ςυνολικά και θ ετιςια δαπάνθ ςτο ποςό των 82.240,00 ευρϊ, ενϊ για τα επόμενα 
τζςςερα οικονομικά ζτθ ςτο ποςό των 336.960,00 ευρϊ. Σα ωσ άνω ποςά, που 
αποτυπϊνουν το μιςκολογικό προφίλ των υπό πρόςλθψθ Δικθγόρων εμπεριζχονται 
ςτισ διατάξεισ του ν. 4354 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015).  

4. Σισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του  Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ,  Σθλεπικοινωνιϊν 
και Ενθμζρωςθσ, που κακιςτοφν αναγκαία τθν υποςτιριξθ και επικουρία του ζργου 
του με κάλυψθ των προβλεπόμενων οργανικϊν κζςεων δικθγόρων με ζμμιςκθ 
εντολι. 

 
          Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 

 
Σθν πλιρωςθ τριϊν (3) κζςεων δικθγόρων (ΠΕ Ειδικϊν Νομικϊν υνεργατϊν), ςτο 
Τπουργείο Ψθφιακισ Πολιτικισ Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ με ςχζςθ ζμμιςκθσ 
εντολισ, με πάγια μθνιαία αντιμιςκία, κατόπιν επιλογισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 43 του ν. 4194/2013. 
1. Οι δικθγόροι που κα προςλθφκοφν κα καταλάβουν  τισ τρεισ  (3) κενζσ κζςεισ που 

προβλζπονται ςτον Οργανιςμό του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, 
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ (άρκρο 38 του π.δ. 82/2017).  

2. Σο αντικείμενο απαςχόλθςθσ των τριϊν (3) δικθγόρων που πρόκειται να 
προςλθφκοφν ςτο Τ.Ψθ.Π.Σ.Ε. με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ κα είναι θ νομικι 
υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν του Τπουργείου.  
Ενδεικτικά αναφζρονται τα ακόλουκα: 

 θ παρακολοφκθςθ του δικαίου που διζπει τουσ τομείσ αρμοδιότθτασ του 
Τ.Ψθ.Π.Σ.Ε. (δίκαιο τθλεπικοινωνιϊν, ταχυδρομείων,  Μ.Μ.Ε. - τφποσ, ραδιόφωνο, 
τθλεόραςθ, διαδίκτυο -, νζεσ τεχνολογίεσ κλπ.), με ςτόχο τθν επιςιμανςθ των 
διατάξεων εκείνων που χριηουν αναμόρφωςθσ, επικαιροποίθςθσ, απλοφςτευςθσ ι 
κωδικοποίθςθσ και τθν υποβολι ςχετικϊν ειςθγιςεων, 

 θ ςυμμετοχι ςτθν επεξεργαςία των ςχετικϊν νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν 
ρυκμίςεων αρμοδιότθτασ του Τπουργείου και θ κατάρτιςθ νομοςχεδίων, 
προεδρικϊν διαταγμάτων και υπουργικϊν αποφάςεων ςε ςυνεργαςία με τισ κακ’ 
φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου,  

 θ επεξεργαςία και ενςωμάτωςθ Οδθγιϊν και άλλων ευρωπαϊκϊν κειμζνων με τθν 
κατάρτιςθ νομοςχεδίων και προεδρικϊν διαταγμάτων,    

 θ παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν και γνωμοδοτιςεων προσ τθν πολιτικι θγεςία και τισ 
υπθρεςίεσ του Τπουργείου για τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ των διοικθτικϊν 
πράξεων,   

 θ επεξεργαςία και ο νομικόσ ζλεγχοσ των ςυμβάςεων που ςυνάπτει το Τπουργείο 
με τρίτουσ, των διοικθτικϊν πράξεων, κακϊσ και των προκθρφξεων για τθν ανάκεςθ 
ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ, 

 θ επεξεργαςία των ςυμβάςεων μίςκωςθσ ακινιτων ανάμεςα ςτο Τπουργείο και 
τρίτουσ ι των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ χριςθσ ακινιτων ςτο Τπουργείο,  
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 θ τιρθςθ του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πλθροφοριϊν ςτο πλαίςιο των ωσ 
άνω κακθκόντων τουσ, 

 θ μζριμνα για τθ διενζργεια κοινωνικοφ διαλόγου και διαβουλεφςεων με 
εκπροςϊπουσ των κοινωνικϊν φορζων και ενδιαφερομζνων ομάδων ςε 
ςυνεργαςία με το Γραφείο Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτα άρκρα 14 και 15 του ν. 4048/2012, και θ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ για τθ 
διενεργθκείςα δθμόςια διαβοφλευςθ, 

 θ ςυμμετοχι ςτισ νομοπαραςκευαςτικζσ επιτροπζσ του Τπουργείου και ςτθ 
ςφνταξθ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου τθσ Ανάλυςθσ 
υνεπειϊν Ρυκμίςεων του άρκρου 7 του ν. 4048/2012 και τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ 
αποτελεςμάτων εφαρμογισ του άρκρου 9 του ν. 4048/2012,  

 θ ςυμμετοχι ςτθ διαμόρφωςθ κατάλλθλου κεςμικοφ πλαιςίου ςε εκνικό, 
ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, για τθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνιακισ και 
ψθφιακισ πολιτικισ και των τθλεπικοινωνιακϊν και ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν,  

 θ ςυμμετοχι ςτθν προαγωγι τθσ αςφάλειασ ςτισ τθλεπικοινωνίεσ, ςτισ ψθφιακζσ 
πλθροφορίεσ και ςτα μζςα μετάδοςθσ των πλθροφοριϊν, 

 θ ςυμμετοχι ςτθ χάραξθ κατευκυντιριων γραμμϊν τθσ αγοράσ των 
τθλεπικοινωνιϊν με ζμφαςθ ςτον τθλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλιςμό, τα 
τθλεπικοινωνιακά δίκτυα και τισ τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ (κινθτι τθλεφωνία 
και διαδίκτυο) και τθν ανάλθψθ νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν ςτον τομζα αυτό ςε 
ςυνεργαςία με τθν Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων, 

 θ ςυμμετοχι ςτθ διατφπωςθ προτάςεων ςχετικά με τθ νομοκεςία που αφορά ςτον 
ευρφτερο χϊρο των Μ.Μ.Ε. (τφποσ, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ, διαδίκτυο) και ςτο 
χϊρο των οπτικοακουςτικϊν μζςων, ςφμφωνα με τισ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ, 

 θ ςυμμετοχι ςτθν προαγωγι τθσ εκνικισ ψθφιακισ ςτρατθγικισ (ΕΨ) με ζμφαςθ 
ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και των ευρυηωνικϊν υποδομϊν, και ςτθν Ψθφιακι 
Ενιαία Αγορά, 

 θ ςυμμετοχι ςτο ςχεδιαςμό ζργων του δθμοςίου τομζα ςε ςχζςθ με τισ ψθφιακζσ 
τεχνολογίεσ.  

 Σα ανωτζρω ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι οι ραγδαίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ 
κακιςτοφν επιτακτικι τθν παρακολοφκθςθ του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και 
κανονιςτικοφ πλαιςίου ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτασ του Τ.Ψθ.Π.Σ.Ε. κακιςτοφν 
αναγκαία τθν πρόςλθψθ  τριϊν (3) δικθγόρων (ΠΕ Ειδικϊν Νομικϊν υνεργατϊν) με 
ζμμιςκθ εντολι. 

3. Οι δικθγόροι που κα προςλθφκοφν υποχρεοφνται να παρίςτανται ςτισ 
ςυνεδριάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων του Τπουργείου  για τθν παροχι νομικϊν 
ςυμβουλϊν, εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι. 

4. Τποχρεοφνται επίςθσ να παρζχουν τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ ςτο οικείο κατάςτθμα, 
για χρόνο που να ανταποκρίνεται ςτισ εκάςτοτε υπάρχουςεσ υπθρεςιακζσ 
ςυνκικεσ. 

5.  Οι αποδοχζσ των  δικθγόρων  που κα προςλθφκοφν κακορίηονται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του ν. 4354/2015 και κα αςφαλίηονται ςτον οικείο αςφαλιςτικό τουσ 
φορζα, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε νομοκεςία θ οποία προβλζπει και τθν 
υπθρεςιακι τουσ εξζλιξθ.  

6. Οι ενδιαφερόμενοι για τθν ανωτζρω κζςθ πρζπει : 
α)  Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ.  
β) Να μθν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 67ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 45 του Κϊδικα Δικθγόρων (ν. 4194/2013). 
γ) Να είναι Δικθγόροι τουλάχιςτον παρ’ Εφζταισ, μζλθ του Δικθγορικοφ υλλόγου 
Ακθνϊν. 
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δ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικισ χολισ τθσ χϊρασ ι ιςοτίμου και αντίςτοιχου 
πτυχίου άλλθσ χϊρασ, εφόςον αυτό ζχει αναγνωριςτεί, ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ 
διαδικαςίεσ. 
ε) Να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτζσ και να μθν είναι ανυπότακτοι ι να μθν ζχουν καταδικαςτεί για 
λιποταξία με τελεςίδικθ απόφαςθ. 
ςτ) Να μθν  υπάρχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία ι να μθν τελοφν υπό 
επικουρικι ι ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ. 
η) Να ζχουν τθν υγεία και τθν φυςικι καταλλθλότθτα για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ.  
θ) Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά τισ διατάξεισ του ν. 1256/82 και του Κϊδικα 
Δικθγόρων. 
κ) Να ζχουν επαγγελματικι εμπειρία, δικαςτθριακι και ςυμβουλευτικι, 
τουλάχιςτον επτά (7) ετϊν. Ιδιαίτερα κα εκτιμθκεί θ εμπειρία τουσ ςτουσ τομείσ 
αρμοδιότθτασ του Τ.Ψθ.Π.Σ.Ε. και ο χειριςμόσ υποκζςεων δθμοςίου δικαίου και 
ιδίωσ διοικθτικοφ δικαίου. Η εμπειρία αποδεικνφεται με κάκε πρόςφορο ζγγραφο, 
όπωσ αποφάςεισ, δικόγραφα, υπομνιματα, γνωμοδοτιςεισ, βεβαιϊςεισ 
προχπθρεςίασ κλπ.  
ι) Κατά τθν αξιολόγθςθ για τθν επιλογι των υποψθφίων κα λθφκοφν υπόψθ, μαηί 
με τα προαναφερκζντα προςόντα, θ προςωπικότθτα του υποψθφίου, θ γενικότερθ 
επιςτθμονικι του κατάρτιςθ και επαγγελματικι του πείρα, θ κατοχι μεταπτυχιακοφ 
ι διδακτορικοφ τίτλου νομικϊν ςπουδϊν και θ πολφ καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ. 
Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των κριτθρίων αυτϊν κακορίηονται ωσ εξισ: 
 

7. Κριτιριο - υντελεςτισ 
 

Προςωπικότθτα υποψθφίου                 20% 

Εξειδίκευςθ – εμπειρία ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου 
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ 

25% 

Επαγγελματικι και επιςτθμονικι κατάρτιςθ ςε κζματα δθμοςίου δικαίου 
και ιδίωσ διοικθτικοφ δικαίου 

20% 

Επαγγελματικι πείρα 15% 

Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν 10% 

Μεταπτυχιακόσ ι διδακτορικόσ τίτλοσ νομικϊν ςπουδϊν  10% 

 
Κρίςιμοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν 
προςόντων είναι ο χρόνοσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των αιτιςεων. 
 

8.  Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο 
εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν 
υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ 
επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ : Τπουργείο 
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, Φραγκοφδθ 11 & Αλ. 
Πάντου, 10163 Καλλικζα, απευκφνοντάσ τθν ςτθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν 
Τπθρεςιϊν – Σμιμα Προςωπικοφ και Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ, υπόψθ κ. Ελζνθσ 
Καραγιάννθ (τθλ. επικοινωνίασ : 210 909 8597), κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και από 
ϊρα 08.00 ζωσ 15.00, ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, που αρχίηει 
τθν επομζνθ τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςτον θμεριςιο τφπο 
Ακθνϊν,  Εφθμερίδα «Αυγι 28/6/2018», αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδευόμενθ 
από: 
α) Φωτοαντίγραφο των δφο (2) όψεων του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι τθσ 
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ςχετικισ προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι των κρίςιμων ςελίδων του 
διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
του κατόχου). 
β) Πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρϊου. 
γ) Βεβαίωςθ του οικείου Δικθγορικοφ υλλόγου, από τθν οποία να προκφπτει θ 
ιδιότθτα του υποψθφίου ωσ δικθγόρου τουλάχιςτον παρ’ Εφζταισ. 
δ) Πιςτοποιθτικό του οικείου Δικθγορικοφ υλλόγου, από το οποίο να προκφπτει θ 
θμερομθνία εγγραφισ ςτο φλλογο και ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει τιμωρθκεί 
πεικαρχικά και ότι δεν κατζχει άλλθ ζμμιςκθ κζςθ. 
ε) Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ο υποψιφιοσ δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, αποκλειςτικά 
ι ςυςτθματικά με αμοιβι κατά υπόκεςθ ςε άλλο νομικό πρόςωπο του δθμοςίου 
τομζα και δε λαμβάνει πάγια περιοδικι αμοιβι από νομικό πρόςωπο του δθμόςιου 
τομζα. 
Δικθγόροι που κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ κατά τθν ζννοια των ςχετικϊν 
διατάξεων του Ν.4194/2013 «Κϊδικασ Δικθγόρων» ι που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ 
τουσ ςε άλλο νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου, μποροφν να υποβάλουν 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία να δθλϊνουν ότι εφόςον προςλθφκοφν ςτο 
Τπουργείο Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ κα παραιτθκοφν 
από τθν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ ι κα πάψουν να αναλαμβάνουν υποκζςεισ άλλου 
νομικοφ προςϊπου ι να λαμβάνουν πάγια αμοιβι από νομικό πρόςωπο του 
δθμοςίου τομζα.  
τθν περίπτωςθ αυτι δεν μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία αν δεν προςκομίςουν 
βεβαίωςθ του εντολζα ςτον οποίο παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ότι παραιτικθκαν 
από τθν ζμμιςκθ κζςθ τουσ ι ζπαψαν να αναλαμβάνουν υποκζςεισ ι να 
λαμβάνουν περιοδικι αμοιβι. 
ςτ) Βιογραφικό ςθμείωμα με τα ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ 
τουσ δράςθσ, ςτο οποίο να αναφζρεται αναλυτικά θ εμπειρία τουσ. 
η) Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ. 
Με τθν αίτθςι τουσ οι υποψιφιοι υποβάλλουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για 
τθν απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων τουσ. Εάν δεν 
προςκομίςουν τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά, δεν λαμβάνονται 
υπόψθ τα προςόντα ι οι ιδιότθτεσ που δθλϊνουν με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ 
ςτθ διαδικαςία. 

9.  θμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικά, το 
εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ 
αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του 
υποψθφίου. 
Η ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτθ διαδικαςία επιλογισ, προχποκζτει 
ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ προκιρυξθσ. 
Η επιλογι κα γίνει από Πενταμελι Επιτροπι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2β 
του άρκρου 43 του Ν. 4194/2013, θ οποία κα αποτελείται από: 
α) Ζνα μζλοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ με βακμό τουλάχιςτον 
Δικαςτικοφ Πλθρεξουςίου Α’ τάξεωσ ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του, ωσ Πρόεδρο, 
που ορίηει ο Πρόεδροσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ. 
β) Σρεισ (3) Δικθγόρουσ, από τουσ οποίουσ ο ζνασ με δεκαπενταετι τουλάχιςτον 
ευδόκιμθ δικθγορικι υπθρεςία, οι οποίοι ορίηονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο 
του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν, ωσ μζλθ. 
γ) Ζναν (1) εκπρόςωπο του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και 
Ενθμζρωςθσ . 
Κακικοντα γραμματζα τθσ Επιτροπισ κα αςκιςει υπάλλθλοσ του Τπουργείου 
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ. 
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Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ι ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του κα ςυγκαλζςει τθν 
επιτροπι μζςα ςε πζντε θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προκιρυξθσ. Η Επιτροπι 
με απόφαςι τθσ κα ορίςει τον τόπο και χρόνο και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για 
τθν διαδικαςία τθσ επιλογισ και μπορεί κατά τθν κρίςθ τθσ να ορίςει 
ςυμπλθρωματικζσ δθμοςιεφςεισ για τθ γνωςτοποίθςθ τθσ προκιρυξθσ με δαπάνθ 
του Τ.Ψθ.Π.Σ.Ε.  

10. Η Επιτροπι κα εξετάςει τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων και κα 
τουσ καλζςει ςε ατομικι ςυνζντευξθ. 
Μζςα ςε ζνα μινα το πολφ από τθν τελευταία ατομικι ςυνζντευξθ κα εκδϊςει 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ με τθ ςειρά αξιολόγθςθσ των υποψθφίων. Η απόφαςθ τθσ 
Επιτροπισ είναι υποχρεωτικι για το Τπουργείο Ψθφιακισ Πολιτικισ, 
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ και ιςχφει μόνο για τθν κατάλθψθ τθσ κζςθσ που 
προκθρφχκθκε.  

11. Σο Τ.Ψθ.Π.Σ.Ε. οφείλει μζςα ςε ζνα μινα από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ να 
προςλάβει ςτισ κενζσ κζςεισ τουσ επιτυχόντεσ και να γνωςτοποιιςει ςτο Δικθγορικό 
φλλογο Ακθνϊν τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ. 
Οι  επιτυχόντεσ  κα πρζπει να μθν ζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ, που ιςχφουν για 
τουσ προςλαμβανόμενουσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και κα πρζπει να κατακζςουν 
κατά το χρόνο πρόςλθψισ τουσ ςτο Τ.Ψθ.Π.Σ.Ε. πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ 
κατάςταςθσ (οι άνδρεσ), κακϊσ και τα λοιπά απαιτοφμενα κατά νόμο πιςτοποιθτικά 
και δικαιολογθτικά διοριςμοφ. 

12. Η παροφςα προκιρυξθ κα δθμοςιευτεί με πρόςκλθςθ για τθν υποβολι 
υποψθφιοτιτων ςε μια τουλάχιςτον θμεριςια εφθμερίδα του νομοφ Ακθνϊν, κα  
αναρτθκεί ςτθ «Διαφγεια», ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του κεντρικοφ 
καταςτιματοσ του Τ.Ψθ.Π.Σ.Ε., ςτθν  ιςτοςελίδα  του Τπουργείου Ψθφιακισ 
Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ  (http://mindigital.gr/), ςτο κατάςτθμα 
του Πρωτοδικείου Ακθνϊν και του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν.  

  
 
                                                                          Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  
                           ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
 
 
 
 
              ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΠΑ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
- Πρόεδρο Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ  
(Ακαδθμίασ & Χαρ. Σρικοφπθ, Ακινα 10678)  
- Πρόεδρο Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν  
(Ακαδθμίασ 60, Ακινα 10679)  
(προκειμζνου να επιμελθκεί ο Πρόεδροσ του Δ..Α. για τθν τοιχοκόλλθςθ τθσ προκιρυξθσ 
ςτο κατάςτθμα του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν και τθν αποςτολι του ςχετικοφ 
αποδεικτικοφ ςτθν υπθρεςία μασ)  
- Πρωτοδικείο Ακθνϊν  
(Ευελπίδων 11362 Ακινα)  
(για τοιχοκόλλθςθ και αποςτολι αποδεικτικοφ)  
- Εφθμερίδα «ΑΤΓΗ» για τθ δθμοςίευςθ ςτο φφλλο τθσ 28/6/2018  
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
- Γραφείο Τπουργοφ  Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ 
- Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και 
Ενθμζρωςθσ 
 
 


