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1
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Σας

υποβάλλω

την

παρούσα

συμμετοχής μου στον διαγωνισμό για την
πλήρωση πενήντα έξι (56) κενών οργανικών
θέσεων

δοκίμων

Δικαστικών

Πληρεξουσίων

ΝΣΚ, που προκηρύχθηκε με την απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με αριθμό 403/2018
(Γ΄1389), με ημερομηνία έναρξης την 25
Φεβρουαρίου 2019.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:
Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω
δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ:
ΠΟΛΗ:
T.K.:
ΤΗΛΕΦΩΝO:
ΚΙΝΗΤΟ:
Email:

αυτά προβλέπονται από την οικεία
προκήρυξη και τον ν. 3086/2002:
1)
2)
3)
4)

Αθήνα,

/

/20...

Επισημάνθηκε στ…… αιτ………… ότι από τα προβλεπόμενα
στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με αριθμό
403/2018 δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και από όσα
προβλέπονται από τον ν.3086/2002 δεν προσκομίζεται/
προσκομίζονται
το/τα
με
αύξοντα
αριθμό
(στην
προκήρυξη)…………………(ή
δεν
προσκομίζεται
η
υπεύθυνη δήλωση για την έλλειψη κωλυμάτων διορισμού
του άρθρου 31 του ν. 3086/2002).
Αθήνα, αυθημερόν
Ο διοικητικός υπάλληλος του Ν.Σ.Κ.

Ο/Η αιτ…….

(πλήρη στοιχεία: αρ. δελτίου,ημερομηνία έκδοσης, αρχή έκδοσης)

1

αίτηση

5)

Ο / Η αιτ……
---------------------(Υπογραφή)

η

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 56 ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Στην

επίσημη

ιστοσελίδα

του

Νομικού

Συμβουλίου

του

Κράτους

(http://www.nsk.gov.gr) έχει αναρτηθεί σχέδιο αίτησης συμμετοχής στον
διαγωνισμό για την πλήρωση πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων
δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Ειδικότερα:
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν από την Παρασκευή 14
Δεκεμβρίου 2018 μέχρι την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, στην Κεντρική
Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (2ος όροφος, Γραφείο
Πρωτοκόλλου) την παραπάνω αίτηση συμπληρωμένη και συνοδευόμενη
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε ντοσιέ με έλασμα Α4 (το πρώτο
φύλλο θα είναι λευκό, διαφανές) με τη σειρά που αυτά αναγράφονται στην
προκήρυξη, με αριθμό 403/2018 (Γ΄1389).
Επιπλέον των παραπάνω, υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση,
υπόδειγμα

της

οποίας

έχει

αναρτηθεί

ηλεκτρονικά,

όπου

οι

ενδιαφερόμενοι βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους
κανένα από τα κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 31
του ν. 3086/2002, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
Η αίτηση υποβάλλεται:
- είτε αυτοπρόσωπα από τον ενδιαφερόμενο, με επίδειξη της αστυνομικής
του ταυτότητας ή του διαβατήριού του,
-είτε από αντιπρόσωπό του, με σχετική εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής του,
-είτε ταχυδρομικά, με ταχυμεταφορά (cοurrier), με βέβαιη ημερομηνία
παραλαβής από το Γραφείο Πρωτοκόλλου στην Κεντρική Υπηρεσία του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους [Ταχ.Δ/νση: Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους (Γραφείο Πρωτοκόλλου), Ακαδημίας 68 Τ.Κ. 10678, Αθήνα],
από την οποία θα προκύπτει ότι αυτή περιήλθε πριν από την εκπνοή
της

προθεσμίας

υποβολής

των

αιτήσεων

συμμετοχής

στον

διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή, θα αποστέλλεται ταχυδρομικά και

αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου ή του
Διαβατηρίου του.
2. Με βάση τις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α'74)

για τα δικαιολογητικά

συμμετοχής που εκδίδονται από δημόσια αρχή, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ. δεν
απαιτείται

επικύρωση

των

αντιγράφων.

Αν

προσκομίζεται

έγγραφο

αλλοδαπής αρχής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο και επικυρωμένο νόμιμα.
3. Προαιρετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν και σύντομο
βιογραφικό τους σημείωμα.
4. Αν ενδιαφερόμενος με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων υποβάλει
αίτηση συμμετοχής του στον διαγωνισμό, παρακαλείται να το δηλώσει στην
αίτησή του, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα για
την εξέτασή του.
5. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης και την υποβολή των κρίσιμων δικαιολογητικών παρέχονται
προς υποβοήθηση των ενδιαφερομένων, πλην όμως την ευθύνη για
την ορθή συμπλήρωση της αίτησης και την νομότυπη προσκόμιση των
δικαιολογητικών που η προκήρυξη και ο νόμος απαιτούν, φέρει
αποκλειστικά ο υποψήφιος.

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας ΝΣΚ

Σταύρος Α. Σπυρόπουλος
Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

