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ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
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Αθαδεκίαο 68,106 78 - ΑΘΗΝΑ

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό γηα ηελ
πιήξσζε 43 θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ Γνθίκσλ Γηθαζηηθώλ Πιεξεμνπζίσλ ζην
Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο.

Πξνο ππνβνήζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ
δηαγσληζκό πνπ πξνθεξύρζεθε κε ηελ Απόθαζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΝΣΚ, κε αξηζκό
482/25.11.2021 2021 (Γ’ 2894/26.11.2021), γηα ηελ πιήξσζε ζαξάληα ηξηώλ (43)
θελώλ νξγαληθώλ ζέζεσλ Γόθηκσλ Γηθαζηηθώλ Πιεξεμνπζίσλ ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ
ηνπ Κξάηνπο, παξέρνληαη νη παξαθάησ νδεγίεο:
1. Όζνη ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκό, κπνξνύλ λα ππνβάινπλ
από ηελ 29ε Ννεκβξίνπ 2021 κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 2 Μαξηίνπ 2021 Αίηεζε Υπεύζπλε Γήισζε, ζπλνδεπόκελε από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνλ λ. 4831/2021 «Οξγαληζκόο Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΣΚ) θαη θαηάζηαζε
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ησλ ιεηηνπξγώλ θαη ππαιιήισλ ηνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 170) θαη ζηελ παξαπάλσ
Πξνθήξπμε, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (e-mail): diagonismos@nsk.gr.
2. Η ππνβνιή ζα γίλεη κε έλα ειεθηξνληθό κήλπκα, ζην νπνίν ζα επηζπλαθζνύλ δπν
ρσξηζηά αξρεία: Σην πξώην αξρείν, ε Αίηεζε-Υπεύζπλε Γήισζε θαη ζην δεύηεξν, ηα
δηθαηνινγεηηθά, ζθαλαξηζκέλα ζε εληαίν αξρείν pdf, κε ηε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ
Πξνθήξπμε. Υπνγξακκίδεηαη όηη ζην «Θέκα» ηνπ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο, κε ην νπνίν
γίλεηαη ε ππνβνιή, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ
ππνςεθίνπ.
3.

Σηελ

επίζεκε

ηζηνζειίδα

ηνπ

Ννκηθνύ

Σπκβνπιίνπ

ηνπ

Κξάηνπο

(http://www.nsk.gov.gr) έρεη αλαξηεζεί ππόδεηγκα ηεο Αίηεζεο-Υπεύζπλεο Γήισζεο. Η
ζπκπιήξσζή ηεο πξέπεη λα γίλεη ειεθηξνληθά θαη όρη ρεηξόγξαθα, λα ππνγξαθεί θαη ζηε
ζπλέρεηα λα βεβαησζεί ςεθηαθά από ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην, κέζσ ηεο Δληαίαο Ψεθηαθήο
Πύιεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (docs.gov.gr), κε επηινγή ηεο ελέξγεηαο: «Ψεθηαθή
Βεβαίσζε Δγγξάθνπ». Ο ππνςήθηνο ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα νηθεία πεδία πνπ
αλαθέξνληαη ζηα πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά/ππεξεζηαθά ηνπ ζηνηρεία, θαζώο θαη ηε
ιίζηα κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδεη, κε ηε ζεηξά πνπ απηά αλαγξάθνληαη ζηελ
Πξνθήξπμε.
4. Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ παξαπάλσ Αίηεζε ζα πξέπεη λα
είλαη εηθνλνπνηεκέλα (ζθαλαξηζκέλα) ζε αζπξόκαπξε αλάιπζε 200 dpi, ελώ ην
αλώηαην ζπλνιηθό κέγεζνο ησλ δπν αξρείσλ πνπ ζα απνζηαινύλ, δελ ζα πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ηα 10 ΜΒ.
5. H πξσηνθόιιεζε ηεο Αίηεζεο γίλεηαη απζεκεξόλ, εθόζνλ απηή απνζηαιεί, καδί κε ην
εληαίν αξρείν ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ, έσο θαη ηηο 15:00' ηεο ίδηαο εκέξαο. Σε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε Αίηεζε ιακβάλεη πξσηόθνιιν ηεο επόκελεο εξγάζηκεο
εκέξαο. Δκπξόζεζκεο ζα ζεσξεζνύλ όζεο Αηηήζεηο ππνβιεζνύλ (καδί κε ηα
θξίζηκα δηθαηνινγεηηθά) κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 2 Μαξηίνπ 2021 θαη ώξα 15:00'. Ο
αξηζκόο πξσηνθόιινπ πνπ έιαβε ε Αίηεζε-Υπέπζπλε Γήισζε, γλσζηνπνηείηαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (e-mail) από ηελ νπνία απηή ππνβιήζεθε.
Τπνγξακκίδνπκε όηη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ πνπ ζα ιάβεη ε Αίηεζε απνηειεί θαη
ηνλ κνλαδηθό αλαγλσξηζηηθό αξηζκό ηνπ θάζε ππνςεθίνπ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ζα

3

πξέπεη απηόο λα ηνλ απνζεθεύζεη θαη λα ηνλ δηαηεξήζεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ εμαγσγή ησλ νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ.
6. Τπρόλ δηόξζσζε ή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο - Υπεύζπλεο Γήισζεο
θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, επηηξέπεηαη κόλν έσο θαη ηελ Σεηάξηε 2 Μαξηίνπ 2021 θαη
ώξα 15:00΄, από ηελ ίδηα ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ είρε ππνβιεζεί θαη ε αξρηθή
Αίηεζε, κε ππνρξεσηηθή κλεία ηνπ αξηζκνύ πξσηνθόιινπ πνπ απηή είρε ιάβεη.
7.

Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ

ζπζηήκαηνο ππνβνιήο ησλ Αηηήζεσλ θαη

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ζπληζηάηαη ζηνπο ππνςήθηνπο λα κελ πεξηκέλνπλ ηηο
ηειεπηαίεο εκέξεο γηα λα ππνβάινπλ ηα παξαπάλσ, θαζώο, ηπρόλ ππεξθόξησζε ηνπ
δηαδηθηύνπ ή ζθάικα ζηε ζύλδεζε κε απηό, ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε δπζθνιία ή
αδπλακία ππνβνιήο απηώλ. Τν Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο δελ θέξεη επζύλε γηα
ηπρόλ αδπλακία ππνβνιήο ειεθηξνληθήο αίηεζεο θαη επηζπλαπηόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ
πνπ νθείιεηαη ζηνπο πξναλαθεξόκελνπο παξάγνληεο.
8. Τα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ εθδίδνληαη από δεκόζηα αξρή, ΟΤΑ, ΝΠΓΓ θιπ.
δελ απαηηείηαη λα είλαη επηθπξσκέλα. Αλ πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν αιινδαπήο αξρήο, ζα
πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλν θαη επηθπξσκέλν λόκηκα.
9. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη παξαπάλσ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο θαη ηελ
ππνβνιή ησλ θξίζηκσλ δηθαηνινγεηηθώλ παξέρνληαη πξνο ππνβνήζεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ, πιελ όκσο, ηελ επζύλε γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο
θαη ηελ λνκόηππε πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ε Πξνθήξπμε θαη ν
λόκνο απαηηνύλ, θέξεη απνθιεηζηηθά ν ππνςήθηνο.
10. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηνλ
δηαγσληζκό, νη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηε Γξακκαηέα ηνπ ΝΣΚ, Αξγπξία
Φαλνπξάθε, Γηθαζηηθή Πιεξεμνύζηα Α' ΝΣΚ (ηει. 210 3804971 θαη 213 2121782).
Με εληνιή Πξνέδξνπ ηνπ Ν..Κ
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΝΚ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STAVROS SPYROPOULOS
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Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Κξάηνπο

