
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθμ. 20646 οικ. 
   Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την 

πλήρωση της θέσεως του δεύτερου Έλληνα Δι-

καστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4297/2014 «Δι-

αδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών 
εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 215).

2. Την υπ’ αρ. 96430/26-11-2014 απόφαση «Καθορι-
σμός του τόπου, του χρόνου συγκλήσεως και κάθε άλλης 
λεπτομέρειας σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής 
του ν. 4297/2014» (Β’ 3262).

3. Την επικείμενη λήξη της θητείας του Κωνσταντίνου 
Ηλιόπουλου (στις 31 Αυγούστου 2022), Δικαστή στο Γε-
νικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Την υπ’ αρ. 16743/2-4-2021 (ΑΣΕΠ 17) υπουργική 
απόφαση για Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 
για την πλήρωση της θέσεως του Έλληνα Δικαστή στο 
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του 
διορισμού του Δ. Γρατσία στη θέση Δικαστή στο Δικα-
στήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζουμε:

1. Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επι-
θυμούν να καταλάβουν τη θέση του δεύτερου Έλληνα 
Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σύμφωνα με το 

συνημμένο υπόδειγμα μέσα σε τριάντα μέρες από τη 
δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν 
τα προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 
4 του ν. 4297/2014 σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρ-
θρου 3 της υπό το στοιχείο 2 του προοιμίου απόφασης.

2. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης 
και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης (Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα) και συνοδεύεται 
από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέ-
ρονται λεπτομερώς οι σπουδές του υποψηφίου, η επαγ-
γελματική του σταδιοδρομία, η γνώση ξένων γλωσσών 
και το τυχόν επιστημονικό του έργο.

3. Η αίτηση και το βιογραφικό υποβάλλονται είτε ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
protokolo@justice.gov.gr είτε ταχυδρομικά, με συστημέ-
νη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται μήνυ-
μα στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση περί της ταχυ-
δρομικής αποστολής της αίτησης και του βιογραφικού.

4. Οι υποψήφιοι -βάσει της υπ’ αρ. 16743/2-4-2021 
(ΑΣΕΠ 17) υπουργικής απόφασης με θέμα την πρό-
σκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση 
της θέσεως του Έλληνα Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του διορισμού του Δ. Γρα-
τσία στη θέση Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης- υποβάλλουν νέα αίτηση για την παρούσα θέση 
εφόσον επιθυμούν να μετάσχουν και στην παρούσα δι-
αδικασία επιλογής.

5. Επί των υποψηφιοτήτων θα γνωμοδοτήσει η αρ-
μόδια Επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχείο 2 του προοιμίου απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ     
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*10000212904210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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