
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αριθμός 37367 
   Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την 

πλήρωση της θέσεως Έλληνα Δικαστή στο Δι-

καστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4297/2014 «Διαδικασία επιλο-

γής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για 
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψήφιων 
δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και άλλες διατάξεις» (Α’ 215) και ιδίως του άρθρου 3.

2. Την υπ’ αρ. 96430/26-11-2014 απόφαση με θέμα: 
«Καθορισμός του τόπου, του χρόνου συγκλήσεως και 
κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη λειτουργία της 
Επιτροπής του ν. 4297/2014 (Α΄ 215)» (Β΄ 3262),

3. Την επικείμενη λήξη της θητείας του Μιχαήλ Βηλαρά 
(στις 6 Οκτωβρίου 2021) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, αποφασίζουμε:

1. Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι επι-
θυμούν να καταλάβουν θέση Έλληνα Δικαστή στο Δικα-
στήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποβάλουν αίτηση 

υποψηφιότητας σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, 
μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση της πρό-
σκλησης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι 
υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα προσόντα που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4297/2014, 
σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό το 
στοιχείο 2 του προοιμίου απόφασης.

2. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Στρατηγικού 
Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, 
Αθήνα) και συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό ση-
μείωμα, στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι σπουδές 
του υποψηφίου, η επαγγελματική του σταδιοδρομία, η 
γνώση ξένων γλωσσών και το τυχόν επιστημονικό του 
έργο.

3. Η αίτηση και το βιογραφικό υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
dikastes@justice.gov.gr.

4. Επί των υποψηφιοτήτων θα γνωμοδοτήσει η αρμό-
δια Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό το 
στοιχείο 2 του προοιμίου απόφαση.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στις ιστοσελίδες 
των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *10000351509200002*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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