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ΘΕΜΑ: 

 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση 

δικαστικού υπαλλήλου σε θέση Προϊσταμένου στα Έμμισθα 

Υποθηκοφυλακεία  Αμαλιάδας, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ηλιούπολης, 

Κερατέας, Κηφισιάς, Μεγάρων, Μυκόνου, Ν. Ιωνίας, Νάξου, Παπάγου, 

Περιστερίου, Πύργου, Χαλκίδας, Χώρας Άνδρου 

 

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 811/1971 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 

ενίων διατάξεων του Α.Ν. 153/1967 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19-23 Ιουλίου 1941 

Κανονιστικού Διατάγματος «περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους» (Α΄ 9), όπως αυτό 

προστέθηκε με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) και σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του ν. 

4487/2017 (Α΄ 116) 

β) Τα Προεδρικά Διατάγματα με αριθ. 102/4-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών σε έμμισθο», 103/3-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Ηλιούπολης σε έμμισθο», 104/3-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Ζωγράφου σε έμμισθο», 105/4-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Ελευσίνας σε έμμισθο», 106/3-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Κερατέας σε έμμισθο», 107/3-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς σε έμμισθο», 108/4-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Νέας Ιωνίας σε έμμισθο», 109/3-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Παπάγου σε έμμισθο», 110/3-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Περιστερίου σε έμμισθο», 111/3-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Χώρας Άνδρου σε έμμισθο», 112/3-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Νάξου σε έμμισθο» (Α΄ 142), 113/3-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Μεγάρων σε έμμισθο», 114/4-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου 



 

  

Υποθηκοφυλακείου Μυκόνου σε έμμισθο», 115/3-8-2017 «Μετατροπή των ειδικών άμισθων 

Υποθηκοφυλακείων Χαλκίδας, Κύμης και Ταμυνέων σε έμμισθα και συγχώνευση αυτών στο έμμισθο 

Υποθηκοφυλακείο Χαλκίδας», 116/3-8-2017 «Μετατροπή των ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων 

Αμαλιάδας, Βάρδας και Μυρτουντίων σε έμμισθα και συγχώνευση αυτών στο έμμισθο Υποθηκοφυλακείο 

Αμαλιάδας» και 117/4-8-2017 «Μετατροπή του ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πύργου σε έμμισθο» 

(Α΄143)       

γ) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 73 του ν. 2812/2000, σε συνδυασμό με το άρθρο 48 του ν. 

4356/2015 (Α΄ 181) 

 

και προκειμένου να καλύψει τις θέσεις Προϊσταμένων που θα προκύψουν από τη μετατροπή των εν 

θέματι άμισθων Υποθηκοφυλακείων σε έμμισθα, προτίθεται να προβεί σε τοποθέτηση σε αυτές 

δικαστικών υπαλλήλων με πτυχίο Νομικής.  

  

  Για το λόγο αυτό, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση 

υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων στα Υποθηκοφυλακεία 1) Αμαλιάδας, 2) 

Αχαρνών, 3) Ελευσίνας, 4) Ηλιούπολης, 5) Κερατέας, 6) Κηφισιάς, 7) Μεγάρων, 8) Μυκόνου, 9) Ν. 

Ιωνίας, 10) Νάξου, 11) Παπάγου, 12) Περιστερίου, 13) Πύργου, 14) Χαλκίδας, 15) Χώρας Άνδρου, η 

οποία θα λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος. Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση για περισσότερα 

του ενός Υποθηκοφυλακεία.   

 

Οι τοποθετήσεις θα γίνουν ύστερα από γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κατόπιν 

συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας 

και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να σχηματίσει 

πληρέστερη εικόνα για τους υποψηφίους, δύναται να τους προσκαλέσει σε προσωπική συνέντευξη.  

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και ΙΔΑΧ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται μέχρι 31-10-2017 να υποβάλουν τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην υπηρεσία στην οποία 

υπάγεται ο/η υπάλληλος. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της 

υπαλλήλου.  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που 

αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.  

4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών τυπικών προσόντων.  

5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  

6. Βεβαίωση της υπηρεσίας του/της για τυχόν εκκρεμότητες σε βάρος του/της πειθαρχικής δίωξης, 

τυχόν επιβολή πειθαρχικής ποινής  

7. Τελευταία έκθεση αξιολόγησης 

8. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του/της υποψηφίου/-ας, δύναται να συνεκτιμηθεί (π.χ. 

πιστοποιητικά επιμόρφωσης, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ).  

 

Η κατάθεση των αιτήσεων, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας και μπορεί να γίνει και 

ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος – Δικαστικών Επιμελητών – Συμβολαιογραφείων – 

Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων 

Μεσογείων 96, 115 27, Αθήνα, 



 

  

με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην αριθ.72080οικ/11-10-2017 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».  

 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί 

του φακέλου, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.  

 

Κάθε υπηρεσία στην οποία αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, παρακαλείται να την 

κοινοποιήσει σε όλους τους υπαλλήλους που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα.  

 

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gov.gr). 

 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική 

για την υπηρεσία.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 

7767230, 210 7767439. 

 

 

                                                    

                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

                                                                                     ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

 

 

 

Χ. Δρυδάκη 
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Πίνακας αποδεκτών:  

Οι κάτωθι υπηρεσίες παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα σε όλους τους 

υπαλλήλους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα.  

 

 

 Όλα τα Δικαστήρια και οι δικαστικές υπηρεσίες της χώρας  

 

 Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία Κω-Λέρου & Ρόδου 

 

 

Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (idepartment@justice.gov.gr) για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

ΥΔΔΑΔ 

mailto:idepartment@justice.gov.gr

		2017-10-11T11:55:40+0300




