
   1  

  

  
    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                                        

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                   Αθήνα,    19-8-2020         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρωτ.: 4464     

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.4194/2013 (Α’ 208) «Κώδικας 

Δικηγόρων», όπως ισχύει.  

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2022/05.05.2014 Κ.Υ.Α. (Β΄1246) με θέμα: “Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων 

στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων”.   

4. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 5413/29.01.2020 ΚΥΑ (Β΄802) με θέμα: «Ασκούμενοι δικηγόροι στην Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων – Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης»  

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 53 του Ν.4605/2019 (Α΄52), 

6. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13  του Π.Δ. 123/2012 (Α΄ 216),  

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 87288/24.8.2016 (ΦΕΚ 454 ΥΟΔΔ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: “Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων ”.  

Ταχ. Δ/νση:  
Τ.Κ. – Πόλη:  
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνo: 
eMail:   
Τηλ. Κέντρο:  
Fax:   
Ιστότοπος: 

   

Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα
     

112 57 Κυψέλη, Αθήνα  
Νίκη Μοραλίδου 

213 2124 745 
eaadhsy@eaadhsy.gr  
213 2124 700 
2132124 777 
www.hsppa.gr   
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8. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.  4409/17-8-2020 Βεβαίωση ύπαρξης Πίστωσης (αρ. Πράξης 116).  

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4404/14-8-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής 

Υποστήριξης.  

10. Την υπ’αριθμ.  66ΕΣ/2020 Απόφαση με θέμα: «Προκήρυξη θέσεων για άσκηση μέχρι τριών (3) 

υποψήφιων δικηγόρων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων».  

11. Το γεγονός ότι, λόγω των αυξημένων αναγκών της Αρχής, είναι απαραίτητη η άμεση κάλυψη 

των θέσεων ασκούμενων δικηγόρων.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ  

Προσκαλούμε όσους υποψηφίους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής 

τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών  στο 

γραφείο του Νομικού Συμβούλου της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ., να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το 

σχετικό υπόδειγμα, που επισυνάπτεται στην παρούσα, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) στο Πρωτόκολλο της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.   

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκούμενων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκκινεί την 15η Σεπτεμβρίου 2020 

και λήγει την 14η Μαρτίου 2021. Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων ορίζονται σε τρείς (3) και η 

Αρχή διατηρεί το δικαίωμα  μη κάλυψης του συνόλου αυτών, αν τα προσόντα των ενδιαφερομένων 

δεν επαρκούν. 

Το ωράριο απασχόλησης είναι 9:00 – 15:00. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από τον 

προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.   

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, 

παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού 

μήνα, με βάση το παρουσιολόγιο.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της 

άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και, εάν δεν είναι 

εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο, να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη 

σχετική εγγραφή και, εφόσον  επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους 

στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 βαθμός πτυχίου τουλάχιστον επτά (7) , 

  πολύ καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται από τους 

αντίστοιχους  αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών 

Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνουν:  

α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,  

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),  
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γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση 

και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει 

ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες 

προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν 

ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους,  

δ) ότι δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της 

εξαμηνιαίας άσκησής τους στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,   

ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να 

δικαιολογεί την αποποίησή της.    

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ   

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των 

διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στην 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της.                  

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων στην 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο προς το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, Τ.Κ. 112 57 Κυψέλη, 

Αθήνα),με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Με φυσική παρουσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.  

 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eaadhsy@eaadhsy.gr αφού προηγουμένως 

υπογραφεί και σκαναριστεί η αίτηση  

 Με συστημένη αποστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, που αποδεικνύεται από τη 

σφραγίδα του ταχυδρομείου ή άλλο πρόσφορο τρόπο.  

 

Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.  

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικής 

Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (τηλ.: 213-21.24.700).  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’   

 Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)  

  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

  

ΠΡΟΣ(1):  ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
  

Ο – Η Όνομα:    Επώνυμο:    
  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:     

  

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας:    

  

Ημερομηνία γέννησης(2):     
  

Τόπος Γέννησης:    
  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας:    Τηλ:    

  

Τόπος Κατοικίας:    Οδός:    
 

Αριθ:    ΤΚ:    

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):    

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου  

(Εmail):    

 

  

 Α. Με την παρούσα εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου για την πραγματοποίηση εξάμηνης άσκησης στο Γραφείο 

του Νομικού Συμβούλου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου 2020 έως 14 Μαρτίου 2021, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (Φ.Ε.Κ. Α’ 208) και στην υπ’αριθ. πρωτ. 

2022/05.05.2014 Κ.Υ.Α.   

Β. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

1. Ο αριθμός μητρώου ασκουμένου είναι..............(εάν έχει γίνει εγγραφή)  

  ή   

Έχω καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Δικηγορικό 

Σύλλογο...................αλλά δεν έχω λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της 

αίτησής μου.....................  

  ή   

Πληρώ τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο....................και, εφόσον 

επιλεγώ, θα εγγραφώ ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής μου στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.   
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2. Δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής μου πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας 

άσκησης στην  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

3. Αποδέχομαι τη θέση μου, εφόσον επιλεγώ και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την 

αποποίησή της.  

 Γ. Επισυνάπτεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------      

              Ημερομηνία: ..../....../2020  

                Ο-Η Δηλών/ούσα   

  

  

  

  

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 

αίτηση.  

(2) Αναγράφεται ολογράφως.   
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