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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων
για την πλήρωση θέ σεων με Απόσπαση Δικαστικών
Υπαλλήλων
στη Γραμματεία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων
Εισαγγελέ ων (ΕΕΕ), κατά το άρ θρο 15 του Ν. 4786/2021 (ΦΕΚ
Α' 43/23-3-2021) «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1939 του Συμβουλίου της 12nς Οκτωβρίου 2017 σχετικά
με
την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των
δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 177 του
Ν. 4855/2021, (ΦΕΚ Α΄ 215/12 -11-2021), «Τροποποιήσεις του
Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινική ς Δικονομίας και άλλες
επείγουσες διατάξεις».
Η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας,
Συντονίστρια των εργασιών του Γραφείου των ΕΕΕ,
Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 15 του Ν. 4786/2021 (ΦΕΚ Α'43/23 -3-2021)
«Γραμματεία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων
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(ΕΕΕ)», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 177 του
Ν. 4855/2021, (ΦΕΚ Α΄ 215/12-11-2021)
Προσκαλούμε
τους Δικαστικούς Υπαλλήλους,
που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την πλήρωση με
απόσπαση των θέσεων που δεν πληρώθηκαν κατά την πρώτη
στελέχωση του Γραφείου των Ε.Ε.Ε και προβλέπονται από τη
διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4786/2021,

(όπως αυτό

ισχύει μετά την ανωτέρω τροποποίησή του), και συγκεκριμέ να:
α)

μίας

(01)

θέσεως

κατηγορίας

ΠΕ

(Πανεπιστημιακής

Εκπαίδευσης) ή ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης),

κλάδου

Πληροφορικής,
β)

μίας

(01)

θέσεως

κατηγορίας

ΔΕ

(Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης), κλάδου Διοικητικών -Γραμματέ ων και
γ)

δύο

(2)

θέσεων

κατηγορίας

ΥΕ

(Υποχρεωτικής

Εκπαίδευσης), κλάδου Επιμελητών Δικαστηρίων,
και διαθέ τουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά τα προβλεπόμενα
στην παράγραφο 2 εδ. α΄ και β΄ του ιδίου άρθρου 15 του
Ν. 4786/2021, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον
Ν.4855/2021, που ορίζει ότι: «Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ
της παρ. 1 πρέπει να έχουν πιστοποιημένα πολύ καλή γνώση της
αγγλικής

τουλάχιστον

γλώσσας

και

άριστη

γνώση

χειρισμού

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ
πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και εμπειρία
χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή»,
να υποβάλουν ταχυδρομικώς με συστημέ νη επιστολή ή δια
υπηρεσίας ταχυμεταφορών και σε έ ντυπη μορφή, έως τις
14 Ιανουαρίου 2022 , εκτός από τις 24 / 12 και 31 / 12 / 2021, της
εν λόγω προθεσμίας αρχομένης από την ανάρτηση της παρούσας
Πρόσκλησής μας στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου (www.eisap.gr), [κατά παρέκκλιση της σχετικής διάταξης του
άρθρου 15 παρ. 3 λόγω της μη ολοκλήρωσης της ιστοσελίδας του
Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων] : α) Αίτηση, β)
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Βιογραφικό Σημείωμα και γ) Φάκελο δικαιολογητικών, (άρθρο
15 παρ. 3 του Ν.4786/2021), προκειμένου, να ακολουθήσει η
προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής τους.
Η ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών με συστημέ νη
επιστολή θα πρέ πει γίνει στη διεύθυνση:
«Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων
(Δια του Πταισματοδικείου Αθηνών)
Τ.Θ. 14155
Κυρίλλου Λουκάρεως 14
ΤΚ: 11510 Αθήνα»,

ενώ,
η

αποστολή

των

δικαιολογητικών

δι΄

υπηρεσιών

ταχυμεταφορών θα πρέπει να γίνει δια της παραδόσεώς τους
στην

έδρα

του

Γραφείου

των

Ευρωπαίων

Εντεταλμένων

Εισαγγελέων, επί της οδού «Κυρίλλου Λουκάρεως 14, ΤΚ: 11510,
Αθήνα», (στο κτήριο όπου στεγαζόταν παλαιότερα η Εισαγγελία
Διαφθοράς),

κατά

τις

ώρες:

09.00-13.00

(εκτός

από

τις

24/12/2021 και 31/12/2021 ).
Προς τούτο, αναρτούμε την παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην
ιστοσελίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ( www.eisap.gr).
Η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας
Συντονίστρια των εργασιών του Γραφείου των ΕΕΕ

Μαρία Μαλλούχου
Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
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