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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού προς πλήρωση οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και 

Επικουρίας Δικαστικού Έργου της Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Των άρθρων 3 έως 10,  22 εως 41  του v. 4798/2021 «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων και λοιπές 

επείγουσες διατάξεις»  (Α΄ 68), 

β) του άρθρου 5 του ν.3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 

διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102), 

γ) του άρθρου 20  του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 

του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 77, 

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 

98) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), 

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), 

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 121), 
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η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), 

θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155), 

ια) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 7).  

2.  Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020  απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805). 

3. Την υπ’ αρ. 31/27.09.2022 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων 

έτους 2023». 

4. Την υπ’ αρ. 106/29.03.2022 Πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προκήρυξη 

διαγωνισμού για την  πλήρωση τριάντα (30) θέσεων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού 

Έργου για το Συμβούλιο της Επικρατείας, 

5. Την υπ΄ αρ. 606/22.02.2022 Πρόταση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών 

Δικαστηρίων  για την πλήρωση σαράντα τριών (43) θέσεων για τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια της Αθήνας, 

της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. 

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους 

1.156.328,41€ ετησίως σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

(Ε.Φ.10172060000000 και στους Α.Λ.Ε. 2120101001 και 2190201002) για την κάλυψη του κόστους 

μισθοδοσίας των διοριζομένων δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ  Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού 

Έργου.  Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης  σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 31/27.09.2022 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 

«Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023», και είναι εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2022-

2025.   

7 . Την αρ. πρωτ. 679/5-1-2023 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης  και το από 24/11/2022 έγγραφο του Τμήματος Α΄ Μισθοδοσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

περί του εκτιμώμενου προϋπολογισμού δαπάνης για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας διορισμού 

συνολικά εβδομήντα τριών (73) δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού 

Έργου . 

8. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας 

Δικαστικού Έργου, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία. 

 

Α π o φ α σ ί ζ o υ μ ε 

  

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πρόσληψη εβδομήντα τριών (73) δόκιμων υπαλλήλων του 

Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση της Διοικητικής 

Δικαιοσύνης. Ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη  Γενική Επιτροπεία της 

Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ακολούθως:   
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  α) Για το Συμβούλιο της Επικρατείας   τριάντα (30)   θέσεις. 

β) Για τη Γενική  Επιτροπεία  της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων τρεις (3)    θέσεις.   

γ) Για το Διοικητικό Εφετείο  Αθηνών    δέκα (10) θέσεις.   

δ) Για το Διοικητικό Εφετείο  Θεσσαλονίκης   πέντε (5) θέσεις. 

ε) Για το   Διοικητικό Εφετείο  Πειραιά   πέντε (5) θέσεις.  

στ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο  Αθηνών   δέκα (10)    θέσεις. 

ζ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης   πέντε (5)  θέσεις.  

η) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο  Πειραιά   πέντε ( 5)    θέσεις.   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 05/06/2023. 

  Το πρόγραμμα, η διαδικασία,  τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός επιτηρητών, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της 

επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.   

 

 Α. Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό – Αιτήσεις συμμετοχής 

1. α) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: i. Έχουν άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος από 

δικηγορικό σύλλογο της χώρας ή από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ηνωμένου Βασιλείου ή είναι υπάλληλοι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 

που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α` 224), συμβολαιογράφοι, 

δικαστικοί επιμελητές ή δικαστικοί υπάλληλοι και κατέχουν πτυχίο νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου 

ή πτυχίο νομικής σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, εφόσον έχει λάβει ακαδημαϊκή ή επαγγελματική 

αναγνώριση, ii. έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, 

(β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου που αποδεικνύεται με τον τρόπο που προβλέπεται από 

το π.δ. 85/2022 (Α’232) για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους  και iii  έχουν τα προσόντα που 

ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του ν.4798/21 (Α΄68) και στις παρ. 1 και 2  του άρθρου 26  του ν.4798/21 (Α΄68)  

και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα  5 έως 9 του ν.4798/2021 (Α΄68) για τον διορισμό 

τους ως δικαστικών υπαλλήλων. Τα απαιτούμενα προσόντα και η έλλειψη των κωλυμάτων  πρέπει να 

συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του 

διορισμού.   

2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν   αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό,   στη γραμματεία οποιουδήποτε 

διοικητικού δικαστηρίου της χώρας από 17/02/2023  έως και 03/03/2023, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα 

υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν υποχρεωτικά την ή τις ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν να 

εξεταστούν, μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής. Με τις αιτήσεις συμμετοχής 
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συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων 

και η έλλειψη των κωλυμάτων. Το πιστοποιητικό της σωματικής υγείας εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό 

ιατρό,   ενώ το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από ψυχίατρο, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών. 

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων υποψηφίου, εξετάζεται από τον 

παθολόγο ή γενικό γιατρό της παρ.2 κατά πόσο η έλλειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των   καθηκόντων 

του ως δικαστικού υπαλλήλου. Εφόσον πιστοποιηθούν από τον ιατρό η υγεία και η σωματική καταλληλότητά 

του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της 

συμμετοχής του υποψηφίου στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να 

περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης. 

Β Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής. 

1. Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης) στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση 

στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει και  η μία ή οι περισσότερες  ξένες γλώσσες, στις οποίες 

επιθυμεί να εξετασθεί.  

Έναρξη υποβολής αιτήσεων :17/02/2023 

Λήξη υποβολής αιτήσεων : 03/03/2023 και ώρα 15:00 

 2. Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εάν το πτυχίο προέρχεται από 

Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η 

πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού 

τίτλου. 

3.   Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδοθεί από φορέα που   πιστοποιείται 

από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  ή 

Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή από φορέα που 

αναγνωρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  ή άλλο τίτλο από τους περιλαμβανόμενους στο άρθρο 9 του πδ 85/2022(Α'  232), από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: (α) 

επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου. 

4. Για δικηγόρο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο 

να προκύπτει ότι:  α. ο υποψήφιος έχει άδεια άσκησης   του δικηγορικού επαγγέλματος και β. δεν του έχει 

επιβληθεί πειθαρχική ποινή. 

Για συμβολαιογράφο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου συμβολαιογραφικού συλλόγου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι:  α. ο υποψήφιος ασκεί τα καθήκοντά του σε συγκεκριμένη ειρηνοδικειακή 

περιφέρεια     και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. 

Για δικαστικό επιμελητή, απαιτείται   πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών  

ή  της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, από το οποίο να προκύπτει: α.   το πρωτοδικείο που είναι 

διορισμένος ο υποψήφιος,   και β. ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. 
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Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. 

ο υποψήφιος κατέχει τη σχετική θέση και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. 

 Για υποψήφιο που   έχει την ιδιότητα του   υπαλλήλου, μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου, που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016,  πρόσφατη 

βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος κατέχει τη σχετική θέση και β. δεν του έχει επιβληθεί 

πειθαρχική ποινή. 

 Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 03/03/2023 και ώρα 15:00 

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

6. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει 

η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου. 

7. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. 

8. Ποινικό Μητρώο. 

9. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης. 

10. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση. 

11.Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Υποβάλλονται το βραδύτερο 

μέχρι και τις 03/03/2023 και ώρα 15:00. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό  

και β) από ψυχίατρο,   είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών. 

Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά   

είναι από   17/02/2023 έως  και 03/03/2023 και ώρα 15:00 . 

Γ) Διαγωνισμός -Στάδια του διαγωνισμού 

1.  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,  η επιτροπή του διαγωνισμού  ελέγχει την 

πληρότητα των δικαιολογητικών των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακες τόσο των υποψηφίων που μπορούν 

να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό όσο και εκείνων που αποκλείονται. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του  Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι όροι υποβολής ενστάσεων   κατά του πίνακα υποψηφίων, από 

όσους αποκλείονται του εισαγωγικού διαγωνισμού, καθορίζονται με την απόφαση της Επιτροπής του 

διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 3  του άρθρου 27 του ν. 4798/2021.   

2.  Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία (3) στάδια.  

2α.  Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση ειδικά επί των δικαστικών αποφάσεων του 

παραρτήματος της παρούσας, η οποία συνίσταται σε δύο (2) γραπτές δοκιμασίες, η καθεμία από τις οποίες 

διαρκεί τρεις (3) ώρες και μπορεί να έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή 

αποφάσεων ή γνώσεων ή συνδυασμού των ανωτέρω, ή πρακτικών θεμάτων. Οι δοκιμασίες αυτές βασίζονται 

αποκλειστικά στην κριτική μελέτη και κατανόηση των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων. Επιτυχόντες κατά το 

στάδιο αυτό είναι όσοι βαθμολογήθηκαν με πενήντα (50) και άνω στις εκατό (100) μονάδες σε καθεμία από 

τις δύο δοκιμασίες, εκτός εάν ο αριθμός τους υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθμού των θέσεων της 

παρούσας προκήρυξης, ήτοι τους διακόσιους δέκα εννέα (219). Στην περίπτωση αυτή, επιτυχόντες 

θεωρούνται όσοι καταλαμβάνουν στη σειρά κατάταξης θέση εντός του αριθμού αυτού. Τα αποτελέσματα του 
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πρώτου σταδίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι επιτυχόντες του πρώτου 

σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο.    

2β. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει πρόσθετη γραπτή εξέταση που συνίσταται σε δύο (2) γραπτές 

δοκιμασίες επί του αντικειμένου του δικαιοδοτικού κλάδου, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ερωτήσεων 

πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή αποφάσεων ή γνώσεων ή συνδυασμού των ανωτέρω ή 

πρακτικών θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου και μία ή 

περισσότερες δοκιμασίες σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, 

γερμανική και ιταλική, η οποία συνίσταται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή 

μετάφρασης κειμένου από την ξένη γλώσσα στην ελληνική ή συνδυασμό τους.    Καθεμία από τις δοκιμασίες 

του δεύτερου σταδίου έχει τρίωρη διάρκεια. Επιτυχόντες κατά το στάδιο αυτό είναι όσοι βαθμολογήθηκαν με 

πενήντα (50) και άνω στις εκατό (100) μονάδες σε καθεμία από τις δύο δοκιμασίες επί νομικών θεμάτων και 

σε μία τουλάχιστον δοκιμασία που αφορά στη γνώση ξένης γλώσσας. Τα αποτελέσματα του δεύτερου 

σταδίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι επιτυχόντες του δευτέρου σταδίου 

συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο.   

  2γ. Στο τρίτο στάδιο οι επιτυχόντες υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά από την τριμελή επιτροπή επί του 

αντικειμένου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου. 

 Δ) Βαθμολόγηση 

1. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται για καθεμία από τις δοκιμασίες επί νομικών θεμάτων από 

έναν βαθμολογητή, μέλος της επιτροπής, και για καθεμία από τις δοκιμασίες στις ξένες γλώσσες από τον 

εξεταστή ξένης γλώσσας. Η βαθμολογική κλίμακα για κάθε δοκιμασία εκτείνεται από το μηδέν έως και το 

εκατό. 

2. Η βαθμολόγηση της προφορικής εξέτασης γίνεται από κάθε τακτικό μέλος της επιτροπής χωριστά, με 

κλίμακα που εκτείνεται από το μηδέν (0) έως και το εκατό (100). Εάν τακτικό μέλος κωλύεται, η εξέταση και 

βαθμολόγηση γίνονται από το μέλος που έχει ορισθεί ως αναπληρωματικό αυτού. 

3. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβε: α) 

σε καθεμία από τις τέσσερις γραπτές δοκιμασίες πολλαπλασιαζόμενη με τον συντελεστή 2, β) στις δοκιμασίες 

στις ξένες γλώσσες στις οποίες έλαβε τη βαθμολογική βάση με συντελεστή 1, 0,5, 0,25, 0,25 για καθεμία από 

αυτές κατά σειρά υψηλότερης βαθμολογίας, και γ) από κάθε μέλος της τριμελούς επιτροπής κατά την 

προφορική εξέταση. 

4.  Ο πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων κυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλεται στο 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Η διάρκεια του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων ορίζεται σε δύο (2) έτη. 

5. Ο πινάκας των διοριστέων  ανά δικαστήριο και τη  Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων, καταρτίζεται από την Επιτροπή, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισμό  

και  των δηλώσεων  προτίμησης των επιτυχόντων κατά σειρά προτεραιότητας σε όλες τις προκηρυσσόμενες  

θέσεις. Ο Πίνακας αυτός αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
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Υπουργείου . 

 

 

Ε) Διορισμός 

1. Οι διοριστέοι  διορίζονται ως δόκιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού 

Έργου με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παρατίθενται οι αποφάσεις του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 4798/2021, οι οποίες θα αποτελέσουν 

αντικείμενο του πρώτου σταδίου της γραπτής εξέτασης, κατά το άρθρο 30 παρ. 3 του ίδιου νόμου, 

όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 7/2022 απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. 

Α. Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας: 

1. Αποφάσεις σχετικές με την ύλη του Α΄ Τμήματος (8 αποφάσεις): α) 1833/2021 Ολομ. (παραγραφή 

αξιώσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. – πιλοτική δίκη), β) 800-

803/2021 Ολομ. (μεταστροφή νομολογίας – αποζημίωση από όργανα ενταγμένα στη δικαστική 

λειτουργία), γ) 13/2022 επταμ. (δικηγόροι εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών ως συνεργάτες 

σε δικηγορικές εταιρείες - υπαγωγή στο καθεστώς του άρθρου 39 παρ. 1 έως 5 του ν. 4387/2016. 

Δημοσίευση κανονιστικών πράξεων), δ) 1964/2021 επταμ. (ζημιές σε κτίριο κατά τη διάρκεια βίαιων 

επεισοδίων - προϋποθέσεις άρθρου 105 ΕισΝΑΚ – ανωτέρα βία), ε) 2482/2020 επταμ. (εργοδοτική 

εισφορά υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), στ) 2075/2020 (ζητήματα χρηματικής ικανοποίησης ΕισΝΑΚ 105 – ΑΚ 932 

- προϋποθέσεις ν. 3900/2010), ζ) 990/2019 (ΠΕΕ – ΠΕΠΕΕ, προ του ν. 3900/2010), η) 2322/2018 

(προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ν. 3900/2010). 

2. Αποφάσεις σχετικές με την ύλη του Β΄ Τμήματος (10 αποφάσεις): α) 616/2021 Ολομ. (αρχή της 

φανεράς δράσης της διοικήσεως – η διακοπή του χρόνου παραγραφής της φορολογικής αξίωσης 

πρέπει να συναρτάται με γεγονός γνωστό στον διοικούμενο), β) 2816/2020 επταμ. (προσωπική και 

αλληλέγγυα ευθύνη φυσικού προσώπου εντεταλμένου στη διοίκηση νομικού προσώπου για την 

καταβολή των φορολογικών οφειλών του τελευταίου), γ) 359/2020 Ολομ. (ne bis in idem. Σχέση 

ποινικών – διοικητικών κυρώσεων για τελωνειακές παραβάσεις), δ) 2934/2017 επταμ. 

(Συμπληρωματικά στοιχεία. Στοιχεία για το υπόλοιπο ή και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών 

του φορολογούμενου στην ημεδαπή δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία»), ε) 1738/2017 

Ολομ. (παραγραφή ως ουσιαστικό στοιχείο της φορολογικής ενοχής – αρχή της ασφάλειας δικαίου – 

άρθρο 78 παρ. 2 Συντ.), στ) 1445/2016 επταμ. (Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4172/2013. Σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα για το 

παγκόσμιο εισόδημά του, ήτοι για εκείνο που προκύπτει τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, 
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υπόκειται το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει δηλαδή σ’ αυτήν 

μόνιμη και κύρια πραγματική εγκατάσταση), ζ) 2594/2021 επταμ. (Παροχές που κατεβλήθησαν σε 

εργαζομένους στο πλαίσιο προγραμμάτων ομαδικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης προσωπικού 

επιχειρήσεων δεν αποτελούσαν φορολογητέο εισόδημα κατ’ άρθρο 45 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/94) 

– αρχή της νομιμότητας – βεβαιότητας του φόρου), η) 2446/2021 επταμ. (τέλος χρήσης υπεδάφους 

κοινοχρήστου χώρου – διάκριση φόρου – τέλους), θ) 2319/2021 επταμ. (αναδρομική εφαρμογή 

επιεικέστερης κύρωσης – λήψη εικονικών στοιχείων), ι) 1517/2018 επταμ. (ευεργέτημα πενίας). 

3. Αποφάσεις σχετικές με την ύλη του Γ΄ Τμήματος (9 αποφάσεις): α) 902/2021 Ολομ. (πρόβλεψη 

ελάχιστου αναστήματος ως αναγκαίου προσόντος για την πρόσβαση στις Σχολές Αξιωματικών της 

ΕΛ.ΑΣ. Έμμεση διάκριση λόγω φύλου), β) 2176/2004 Ολομ. (ανάκληση ομοίων πράξεων), γ) 911/2021 

Ολομ. (πρόωρη λήξη θητείας μελών Επιτροπής Ανταγωνισμού – προϋποθέσεις υποβολής 

προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ), δ) 1866/2020 επταμ. (ν. 4589/2019 – νέο σύστημα διορισμών 

εκπαιδευτικών χωρίς γραπτή εξέταση), ε) 1869/2020 επταμ. (αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής 

ιδιότητας λόγω ποινικής καταδίκης για το ποινικό αδίκημα της ψευδορκίας – παραβίαση του άρθρου 

8 ΕΣΔΑ), στ) 2030/2021 (πειθαρχική προσφυγή. Σχέση πειθαρχικής – ποινικής δίκης, εξουσία του Σ.τ.Ε. 

κατά την εκδίκαση προσφυγής), ζ) 1851/2017 (επιλογή δικηγόρου κατ’ άρθρο 11 ν. 1649/1986 – 

αιτιολογία διοικητικής πράξης), η) ΕΑ 303/2021 Ολομ. (Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε 

υγειονομικές δομές), θ) 2107/2021 (δίκαιη ικανοποίηση – υπέρβαση εύλογης διάρκειας δίκης – 11 

έτη και 7 μήνες). 

4. Αποφάσεις σχετικές με την ύλη του Δ΄ Τμήματος (10 αποφάσεις): α) 2208/2020 Ολομ. (Σινέ 

Τσαγκαράκης - Αίτηση επανάληψης διαδικασίας κατόπιν καταδικαστικής αποφάσεως του Ε.Δ.Δ.Α.), β) 

4447/2012 Ολομ. (δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης – λυσιτέλεια προβολής σχετικού λόγου), γ) 

1211/2010 Ολομ. (ΟΛΠ – Cosco. Παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων - 

δικαιοδοσία), δ) 3669/2006 Ολομ. (άρνηση χορήγησης άδειας εγγραφής προσημειώσεως επί 

περιουσιακών στοιχείων του Γερμανικού Δημοσίου προς διασφάλιση αξιώσεων χρηματικής 

ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης εκ της θανατώσεως οικείων των αναιρεσειόντων από όργανα 

του ναζιστικού καθεστώτος κατά τη σφαγή του Διστόμου), ε) 530/2003 Ολομ. (αλυσιτέλεια έρευνας 

τυπικών λόγων επί προσβολής διοικητικής πράξεως εκδοθείσας κατά δεσμία αρμοδιότητα, εφ’ όσον 

δεν αμφισβητούνται τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά), στ) 1580/2021 Ολομ. (πιλοτική δίκη άρθρο 

1 ν. 3900/2010 - συνταγματικότητα, από την άποψη της προσωπικής δικαστικής ανεξαρτησίας, της 

δυνάμει του άρθρου 115 ν. 4636/2019 μεταφοράς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της αρμοδιότητας για 

την εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των Α.Ε.Π., που συντίθεται σε μεγάλο 

βαθμό από δικαστές έχοντες βαθμό ανώτερο του προέδρου πρωτοδικών ή του πρωτοδίκη), ζ) 

1727/2020 επταμ. (απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος), η) 2347/2017 Ολομ. (καθεστώς διεθνούς προστασίας), θ) 1227/2020 

(πρόστιμο Ε.Σ.Ρ. – ελευθερία της έκφρασης και δικαίωμα πληροφόρησης – πληροφορίες που 
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ανάγονται στις σεξουαλικές προτιμήσεις προσώπων), ι) ΕΑ 279/2020 (αίτηση αναστολής κατά 

αποφάσεως απορρίψεως αιτήματος ανανεώσεως άδειας διαμονής – πράξη αρνητικού περιεχομένου 

μη δεκτική αναστολής – κατάλληλο μέτρο). 

5. Αποφάσεις σχετικές με την ύλη του Ε΄ Τμήματος (8 αποφάσεις): α) 2103/2019 Ολομ. (ανέγερση 

πολυώροφου κτιρίου εντός αρχαιολογικού χώρου Αθηνών – προστασία πολιτιστικού περιβάλλοντος 

κατ’ άρθρο 24 παρ. 1, 6 Συντ. και ν. 3028/2002), β) 1458/2019 (κατασκευή ισλαμικού τεμένους - 

θέσπιση ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τυπικό νόμο – άρθρο 

13 Συντ.), γ) 674/2018 επταμ. (αφετηρία προθεσμίας ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως – σύμβαση του 

Aarhus – υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δ.Ε.Ε.), δ) 1017/2020 (οικοδομικές εργασίες εντός 

κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου), ε) 2165/2019 (τμηματική οριοθέτηση υδατορεμάτων), στ) 

1844/2019 επταμ. (έννομο συμφέρον συνδικαλιστικής οργάνωσης για την προσβολή κανονιστικής 

πράξης με την οποία ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών), ζ) 

1785/2015 (προστασία πολιτιστικής κληρονομίας – προϋποθέσεις ανακλήσεως πράξεων 

χαρακτηρισμού στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς), η) ΕΑ 417/2018 (αίτηση αναστολής 

αποφάσεως χορηγήσεως άδειας εγκαταστάσεως αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας). 

6. Αποφάσεις σχετικές με την ύλη του Στ΄ Τμήματος (5 αποφάσεις): α) 674/2021 Ολομ. (προσωπική 

και αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη της ανώνυμης εταιρείας από φόρους ή από οφειλόμενες στο Ι.Κ.Α. 

ασφαλιστικές εισφορές. Αρχές ασφάλειας δικαίου - αναλογικότητας), β) 1309/2019 Ολομ. 

(συνταγματικότητα κατάργησης επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα στον δημόσιο τομέα), γ) 

2551/2019 (άρση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης), δ) ΕΑ 13/2019 (εν μέρει αναστολή πράξεως 

επιβολής clawback – μεθοδολογία εκτίμησης της οικονομικής κατάστασης της αιτούσας), ε) 798/2021 

Ολομ. (αντισυνταγματικές περικοπές αποδοχών μελών ΔΕΠ - διάκριση υποχρέωσης συμμόρφωσης σε 

δικαστικές αποφάσεις και υποχρέωσης σεβασμού της διοικήσεως και του νομοθέτη προς τη 

νομολογία των δικαστηρίων, και δη των ανωτάτων). 

Β. Αποφάσεις Δ.Ε.Ε.: 

1) C-896/19 – Repubblika – απόφαση της 20ής Απριλίου 2021 (τμήμα μείζονος συνθέσεως). 

Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 2 ΣΕΕ – Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κράτος δικαίου – Άρθρο 

49 ΣΕΕ – Προσχώρηση στην Ένωση – Μη αποδυνάμωση του επιπέδου προστασίας των αξιών της 

Ένωσης – Αποτελεσματική δικαστική προστασία – Άρθρο 19 ΣΕΕ – Άρθρο 47 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Πεδίο εφαρμογής – Ανεξαρτησία των δικαστών 

κράτους μέλους – Διαδικασία διορισμού – Εξουσία του Πρωθυπουργού – Συμμετοχή της Επιτροπής 

Δικαστικών Διορισμών, 2) C 645/19 – Facebook Ireland Ltd - απόφαση της 15ης Ιουνίου 2021 (τμήμα 

μείζονος συνθέσεως). Ερμηνεία διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ. - Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρα 7, 8 και 47 – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – Διασυνοριακή επεξεργασία 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Μηχανισμός «μίας στάσεως» – Καλόπιστη και αποτελεσματική 

συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών – Αρμοδιότητες και εξουσίες – Εξουσία κινήσεως ένδικων 

διαδικασιών, 3) C 620/17 – Hochtief – απόφαση της 29ης Ιουλίου 2019. Προδικαστική παραπομπή – 

Δημόσιες συμβάσεις – Διαδικασίες προσφυγής – Οδηγία 89/665/ΕΟΚ – Οδηγία 92/13/ΕΟΚ – 

Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας – Αρχές της αποτελεσματικότητας και της 

ισοδυναμίας – Αίτηση αναθεωρήσεως των δικαστικών αποφάσεων που παραβιάζουν το δίκαιο της 

Ένωσης – Ευθύνη των κρατών μελών σε περίπτωση παραβιάσεως του δικαίου της Ένωσης από τα 

εθνικά δικαστήρια – Εκτίμηση της προς αποκατάσταση ζημίας, 4) C 304/14 - Secretary of State for the 

Home Department κατά CS – απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 (τμήμα μείζονος συνθέσεως). 

Προδικαστική παραπομπή – Ιθαγένεια της Ένωσης – Άρθρο 20 ΣΛΕΕ – Υπήκοος τρίτου κράτους ο 

οποίος συντηρεί τέκνο μικρής ηλικίας, πολίτη της Ένωσης – Δικαίωμα διαμονής στο κράτος μέλος του 

οποίου το τέκνο έχει την ιθαγένεια – Ποινικές καταδίκες του γονέα του τέκνου – Απόφαση 

απομακρύνσεως του γονέα η οποία συνεπάγεται την έμμεση απομάκρυνση του τέκνου, 5) C 298/14 – 

Alain Brouillard – απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2015. Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων – Άρθρα 45 ΣΛΕΕ και 49 ΣΛΕΕ – Εργαζόμενοι – Απασχόληση στη δημόσια 

διοίκηση – Οδηγία 2005/36/ΕΚ – Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων – Έννοια «νομοθετικώς 

κατοχυρωμένου επαγγέλματος» – Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμό για την πρόσληψη 

εισηγητών (référendaires) στην Cour de cassation (Βέλγιο), 6) C-258/14 – Florescu – απόφαση της 

13ης Ιουνίου 2017 (τμήμα μείζονος συνθέσεως). Προδικαστική παραπομπή – Άρθρο 143 ΣΛΕΕ – 

Δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών κράτους μέλους – Χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης – Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαιούχου κράτους μέλους 

– Κοινωνική πολιτική – Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως – Εθνική νομοθεσία η οποία απαγορεύει τη 

σώρευση συντάξεως του δημόσιου τομέα με εισοδήματα από την άσκηση μισθωτών δραστηριοτήτων 

σε δημόσιο φορέα – Διαφορετική μεταχείριση των προσώπων που διορίζονται για συνταγματικώς 

ορισμένη θητεία και των τακτικών δικαστών, 7) C 105/14 – Taricco – απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 

2015 (τμήμα μείζονος συνθέσεως). Προδικαστική παραπομπή – Ποινική διαδικασία όσον αφορά 

εγκλήματα σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Άρθρο 325 ΣΛΕΕ – Εθνική νομοθεσία 

προβλέπουσα απόλυτες προθεσμίες παραγραφής οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ατιμωρησία 

εγκλημάτων – Ενδεχόμενη προσβολή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 

Υποχρέωση του εθνικού δικαστή να αφήσει ανεφάρμοστη κάθε διάταξη του εθνικού δικαίου που 

μπορεί να θίξει τις υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει στα κράτη μέλη το δίκαιο της Ένωσης, 8)  C-

617/10 – Hans Åkerberg Fransson - απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2013 (τμήμα μείζονος 

συνθέσεως). Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πεδίο εφαρμογής - 

Άρθρο 51 - Εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης - Καταστολή συμπεριφορών που θίγουν ίδιο πόρο της 

Ένωσης - Άρθρο 50 - Αρχή ne bis in idem - Εθνικό σύστημα προβλέπον δύο χωριστές διαδικασίες, μία 

διοικητική και μία ποινική, για την επιβολή κυρώσεων για την ίδια πταισματική συμπεριφορά – 
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Συμβατότητα, 9) C 128/09 έως C 131/09, C 134/09 και C 135/09 – Boxus – απόφαση της 18ης 

Οκτωβρίου 2011 (τμήμα μείζονος συνθέσεως). Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων – 

Οδηγία 85/337/ΕΟΚ – Πεδίο εφαρμογής – Έννοια της «ειδικής εθνικής νομοθετικής πράξεως» – 

Σύμβαση του Aarhus – Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα – Έκταση του 

δικαιώματος προσφυγής κατά νομοθετικής πράξεως 10) C-432/05 – Unibet – απόφαση της 13ης 

Μαρτίου 2007 (τμήμα μείζονος συνθέσεως). Αρχή της ένδικης προστασίας – Εθνική νομοθεσία μη 

προβλέπουσα αυτοτελή προσφυγή για την αμφισβήτηση της συμβατότητας εθνικής διατάξεως με το 

κοινοτικό δίκαιο – Δικονομική αυτονομία – Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας – 

Προσωρινή προστασία. 

Γ. Αποφάσεις Ε.Δ.Δ.Α. (ελήφθη μέριμνα οι αποφάσεις να είναι δημοσιευμένες και στις δύο επίσημες 

γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης): 

1. Στραν Ελληνικά Διυλιστήρια και Ανδρεάδης κατά Ελλάδας, 9-12-1994 (13427/87), 2. Λυκουρέζος 

κατά Ελλάδας, 15-6-2006 (33554/03), 3. Vavřička κατά Τσεχίας, 8-4-2021 (47621/13), 4. Avotiņš κατά 

Λετονίας, 23-5-2016 (17502/07), 5. Andrejeva κατά Λετονίας, 18-2-2009 (55707/00) Μείζονος 

Συνθέσεως, 6. O’ Keefe κατά Ιρλανδίας, 28-1-2014 (35810/09) Μείζονος Συνθέσεως, 7. Α & Β κατά 

Νορβηγίας, 15-11-2016 (24130/11) Μείζονος Συνθέσεως, 8. Ramos Nunes de Carvalho κατά 

Πορτογαλίας, 6-11-2018 (55391/13) Μείζονος Συνθέσεως, 9. Βαλλιανάτος κατά Ελλάδας, 7-11-2013 

(29381/09 και 32684/09) Μείζονος Συνθέσεως, 10. Savran κατά Δανίας, 7-12-2021 (57467/15) 

Μείζονος Συνθέσεως. 

       

     Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ     ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

                                                                                                     ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ                                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
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Τμήματος 

Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης 

Προϊσταμένος 
Γεν. 
Διεύθυνσης 

Γεν. Γραμματέας 

    

    

Ζ. Βλαχάκη Δ. Βουζουνεράκη Α.Γρίβας Π. Αλεξανδρής 
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