
                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 
 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν.4194/2013 (ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΥΟ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΜΤΠΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ 44221/18-6-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 
 
Στην Αθήνα σήμερα 3/10/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ στο γραφείο των 

Συνεδριάσεων του ∆.Σ του ΜΤΠΥ κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου της ως άνω Επιτροπής 

Επιλογής ∆ικηγόρων κ. Αγγελικής Βερροπούλου ∆ικαστικής Πληρεξουσίας Α΄Ν.Σ.K περί 

Σύγκλησης της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν.4194/2013 (παρ.2γ) 

προσήλθαν παρουσία της Γραμματέως της Επιτροπής κ. Τριανταφυλλιάς Πανούσου η οποία 

και τήρησε τα πρακτικά οι : 

 

1) Αγγελική Βερροπούλου ∆ικαστική Πληρεξουσία Α΄ Ν.Σ.Κ ως Πρόεδρος της Επιτροπής  

2) Αναστασία Χριστοδουλοπούλου Σύμβουλος ∆.ΣΑ ως μέλος. 

      3).∆ημήτριος Αναστασόπουλος Σύμβουλος ∆.Σ.Α. ως μέλος.  

      4) Παύλος Περράτης  Πρόεδρος του ∆.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. 

 

       Το μέλος κ. Βασίλειος Κατσαφάδος (Σύμβουλος ∆.Σ.Α.) απέστειλε στην Πρόεδρο της 

Επιτροπής fax την 2.10.14 με το οποίο την ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί στην 

παρούσα Συνεδρίαση λόγω σοβαρού προσωπικού κωλύματος. 

∆ιαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας 

 

   Η Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής: 

Παρελθούσης της προθεσμίας της 24/7/2014 που είχε ταχθεί από την ΑΠ 44221/18.6.2014 

προκήρυξη (σημείο 3 της προκήρυξης- αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη 

της δημοσίευσης της 24/6/2014 στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ») είτε δια της υποβολής στο 

Μ.Τ.Π.Υ. είτε δια συστημένης επιστολής (σημείο 3 προκήρυξης) η Γραμματέας  ενημέρωσε τα 

μέλη της Επιτροπής  ότι συνολικά υπεβλήθησαν 48 αιτήσεις δικηγόρων για τις προκηρυχθείσες 

θέσεις.  

 

Ειδικότερα, υπεβλήθησαν 39 αιτήσεις για την πλήρωση της θέσεως δικηγόρου παρ’εφέταις και 

9  αιτήσεις για  την πλήρωση της θέσεως παρ’Αρείω Πάγω. 

 

Η Επιτροπή, ομοφώνως, διαπίστωσε καταρχήν ότι όλες οι ως άνω αιτήσεις υπεβλήθησαν 

εμπρόθεσμα, ως εμπρόθεσμες δε θεωρούνται όλες όσες υπεβλήθησαν στο Μ.Τ.Π.Υ.  έως και 
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την 24.7.2014 ή απεστάλησαν προς το Μ.Τ.Π.Υ. ταχυδρομικώς έως και την 24.7.14 (σφραγίδα  

ταχυδρομείου). Συνεπώς, κατόπιν τούτου, η Επιτροπή καλείται, αφού διαπιστώσει ότι οι 

υποψήφιοι έχουν τα απαιτούμενα από τον νόμο τυπικά προσόντα  να καλέσει αυτούς σε 

προφορική συνέντευξη ενώπιόν της (βλ.3322/2013 ΣτΕ). Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της 

συνδρομής των τυπικών προσόντων (αλλά και των ουσιαστικών) είναι ο χρόνος λήξης της 

προθεσμίας των αιτήσεων δηλαδή  η 24.7.2014.   

Τυπικά προσόντα του νόμου είναι αυτά τα οποία ορίζονται στο άρθρο 43 του ν.4194/2013 και 

δη στην παρ.2 εδ.δ, σύμφωνα με το οποίο άρθρο, πέραν της αίτησης, οι υποψήφιοι 

υποβάλλουν στον ενδιαφερόμενο φορέα,  μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, α) 

πιστοποιητικό ποινικού μητρώου β) πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού συλλόγου από το 

οποίο να προκύπτει ότι  ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει έμμισθη 

θέση γ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του ν. 

4194/2013 δ) βιογραφικό σημείωμα. Εξάλλου στην παρ.2 εδ.στ του άρθρου 43 του ν.4194/2013 

ορίζεται ότι με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

απόδειξη τόσο των τυπικών όσο και των ουσιαστικών προσόντων τους. Επίσης, το σημείο 2 

παρ.1 της προκήρυξης ορίζει ότι οι αιτούντες θα πρέπει να είναι δικηγόροι παρ’Εφέταις ή παρ’ 

Αρείω Πάγω, μέλη του ∆.Σ.Α. και ότι (σημείο 2 παρ.4)  θα πρέπει να έχουν άσκηση δικηγορίας 

στη βαθμίδα παρ’ εφέταις ή παρ’Αρείω Πάγω.  

 
Α) Η Επιτροπή ομοφώνως, αφού έλεγξε όλες τις  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων  

που υπεβλήθησαν με αυτές, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή ή μη στο πρόσωπο των 

αιτούντων των απαιτούμενων από το νόμο και την προκήρυξη τυπικών προσόντων αποκλείει 

τους κάτωθι αιτούντες από τη διαδικασία επιλογής πλήρωσης της θέσης ∆ικηγόρου παρ’ 

Εφέταις ελλείψει των απαιτούμενων από το νόμο τυπικών προσόντων (άρθρο 43 παρ.2 δ του 

ν.4194/2013)  κατά τη λήξη της προθεσμίας (24.7.14) και ειδικότερα: 

 

 Αποκλείει τους κάτωθι υποψήφιους:  

1. Πλατή Αγγελική του Βλασίου  αίτηση με αριθμ.πρωτ.   51912/8-7-2014   

2. Νταιφά Στέλλα του ∆ημητρίου αίτηση με  αριθμ.πρωτ. 54761/16-7-2014  

3. Κηρυκοπούλου Παρασκευή του Μιλτιάδη αίτηση με αριθμ.πρωτ. 55688/18-7-2014 

4. Κουνάδη Λιάνα του Στυλιανού αίτηση με αριθμ.πρωτ. 56275/21-7-2014 

5. Κόλλια Ελπίδα του ∆ημητρίου αίτηση με αριθμ.πρωτ. 57011/22-7-2014  

6. Καρυδά Αλεξάνδρα του Ιωάννου αίτηση με αριθμ.πρωτ. 57739/24-7-2014  

∆ιότι από τα υποβληθέντα από τους ως άνω υποψηφίους  δικαιολογητικά του άρθρου 43 

παρ.2δ του ν.4124/2013 και δη από το προσκομισθέν από αυτούς πιστοποιητικό 

∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δεν προκύπτει ότι  δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά 

παράβαση των οριζομένων από το άρθρο 43 παρ.2 εδ. δτου ν.4194/2013. 

 

Περαιτέρω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι:  



 3

7.  Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής η Βροντάκη Χρυσή του Νικολάου  ( αριθμ.πρωτ. 

αίτησης 57329/23-7-2014), διότι από το προσκομισθέν πιστοποιητικό του ∆.Σ.Α. προκύπτει  ότι 

αυτή προήχθη σε ∆ικηγόρο παρ Εφέταις την 25/7/2014 δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας 

την 24.7.2014 η οποία αποτελεί και τον κρίσιμο χρόνο για τον έλεγχο των τυπικών προσόντων.  

Ομοίως:  

8.Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής η Παπαεμμανουήλ Παναγιώτα του Ιωάννου  

(αριθμ.πρωτ. αίτησης 58870/29-7-2014 συστημένο με σφραγίδα ταχυδρομείου την 24/7/2014) 

διότι από το προσκομισθέν πιστοποιητικό του ∆.Σ.Α. προκύπτει  ότι αυτή  θα προαγόταν σε 

∆ικηγόρο παρ Εφέταις  από τον ∆.Σ.Α. την 25.7.2014, ημερομηνία συνεδρίασης αυτού,  

δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας την 24.7.2014 η οποία αποτελεί και τον κρίσιμο χρόνο 

για τον έλεγχο των τυπικών προσόντων . 

Σημειωτέον ότι το σημείο 2 παρ.1 της προκήρυξης ορίζει ότι οι αιτούντες όχι μόνο θα πρέπει να 

είναι δικηγόροι παρ’Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω αλλά και ότι , επιπροσθέτως, (σημείο 2 παρ.4)  

θα πρέπει να έχουν άσκηση δικηγορίας στη βαθμίδα παρ’ εφέταις ή παρ’Αρείω Πάγω που δεν 

έχουν οι Βροντάκη Χρυσή και Παπαεμμανουήλ Παναγιώτα. 

 

9.Αποκλείεται από την διαδικασία επιλογής η Πάζα Χρυσούλα του Σταύρου (αριθμ.πρωτ. 

αίτησης 52512/10-7-2014 2014 διότι αφενός μεν από το προσκομισθέν πιστοποιητικό 

∆ικηγορικού Συλλόγου  προέκυψε ότι διορίσθηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών με την 

με αριθμό 74439/7-7-2008 απόφαση Υ.Α ΦΕΚ 651/15-7-2008 ορκίσθηκε την 22/7/2008 και 

ενεγράφη στο ∆.Σ Αθηνών την 30/7/2008 και κατά συνέπεια δεν προκύπτει ότι είναι ∆ικηγόρος 

Παρ Εφέταις και αφετέρου στο ανωτέρω πιστοποιητικό ∆ικηγορικού Συλλόγου δεν ανεφέρετο 

ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση κατά παράβαση των οριζομένων από το άρθρο 43 παρ.2 

εδ. δ του ν.4194/2013. 

10. Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ο Σιαπέρας Γεώργιος του ∆ημητρίου ( 

αριθμ.πρωτ. 57760/24-7-2014)  διότι δεν έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι 

έμμισθος κατά παράβαση των οριζομένων από το άρθρο 43 παρ.2 εδ. δ του ν.4194/2013. 

 

Β) Επίσης, η Επιτροπή ομοφώνως, αφού έλεγξε όλες τις  αιτήσεις  και τα δικαιολογητικά των 

υποψηφίων  που υπεβλήθησαν με αυτές, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή ή μη στο 

πρόσωπο των αιτούντων των απαιτούμενων από το νόμο και την προκήρυξη τυπικών 

προσόντων αποκλείει τους κάτωθι αιτούντες  από τη διαδικασία επιλογής πλήρωσης της θέσης 

∆ικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω ελλείψει των απαιτούμενων από το νόμο τυπικών προσόντων 

(άρθρο 43 παρ.2 δ του ν.4194/2013)  κατά τη λήξη της προθεσμίας (24.7.14) και ειδικότερα: 

 

11. Την Βαλασοπούλου Αγγελική του Κων/νου (αριθμ.πρωτ. αίτησης 59048/30-7-2014 

συστημένο σφραγίδα ταχ.24-7-2014)  διότι δεν έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

κατέχει έμμισθη θέση κατά παράβαση των οριζομένων από το άρθρο 43 παρ.2 εδ. δ του 

ν.4194/2013. 
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12. Την Κουμπλή Βασιλική του Πανάγου (αριθμ.πρωτ. αίτησης 56903/22-7-2014)  διότι στο 

προσκομισθέν πιστοποιητικό ∆ικηγ.Συλλόγου δεν αναφέρεται ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση 

κατά παράβαση των οριζομένων από το άρθρο 43 παρ.2 εδ. δ του ν.4194/2013. 

 

               

Γ)  Περαιτέρω, η Επιτροπή ομοφώνως κρίνει ότι πρέπει να κληθούν προς συνέντευξη οι κάτωθι 

υποψήφιοι για την προκηρυχθείσα παρ’Εφέταις θέση :  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ  ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ. ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΤΥΠΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
1. Σπυροπούλου Ζωή του Μιχαήλ                      Αριθμ.πρωτ. 48387/27-6-2014 

2. Χαλδαίου Μαρία του Νικολάου                     Αριθμ.πρωτ. 54620/16-7-2014 

3. Τζέμος Βασίλειος του Γεωργίου                     Αριθμ.πρωτ. 56280/21/7/2014 

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ του Νικολάου           Αριθμ.πρωτ.56472/21/7/2014 

5. Ταμανίδη Πηνελόπη του Ηλία                        Αριθμ.πρωτ.  56635/21-7-2014 

6. Βρεττού Χριστίνα του Αντωνίου                    Αριθμ.πρωτ  56925/22-7-2014 

7. Σουλιώτης Κων/νος του Βασιλείου                 Αριθμ.πρωτ   56972/22-7-2014   

8. Κώτσηρας Γεώργιος του Αναστασίου             Αριθμ.πρωτ   57028/22-7-2014 

9. Χασιώτη Φωτεινή-Μαρία του Αλεξ.               Αριθμ.πρωτ. 57421/23-7-2014 

10. Ματθαίου Χρυσούλα του Νικολάου                Αριθμ.πρωτ 57436/23-7-2014 

11. Καβαδέλλας Κων/νος του Ελευθερίου            Αριθμ.πρωτ. 57446/23-7-2014 

12. Κίτσος Ιωάννης του ∆ημητρίου                       Αριθμ.πρωτ. 57490/23-7-2014 

13. Τσίτσικας Περίανδρος του Κων/νου                Αριθμ.πρωτ. 57494/23-7-2014 

14. Τσαγρή Μαρία του Τιμολέοντος                      Αριθμ.πρωτ. 57611/24-7-2014 

15. Καμηλαράκης Βασίλειος του ∆ημητρίου         Αριθμ.πρωτ. 57662/24-7-2014 

16. Παπαδάκη Αντωνία του Εμμανουήλ                Αριθμ. πρωτ. 57752/24-7-2014 

17. Ξηνταβελόνη Αικατερίνη του Ευαγγέλου        Αριθμ. πρωτ. 57771/24-7-2014 

18. Γάκη ∆ομνίκη-Βασιλική του Νικολάου           Αριθμ.πρωτ. 57836/24-7-2014 

19. Αντωνιάδου Χαριτίνη του Παύλου                  Αριθμ.πρωτ. 57841/24-7-2014 

20. Ανδριόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου             Αριθμ.πρωτ.57942/24-7-2014 

21. Ξηρομερίτη Ειρήνη του Αθανασίου                 Αριθμ.πρωτ. 58024/24-7-2014 

22. Ευαγγελάτου Βιργινία του ∆ιονυσίου              Αριθμ.πρωτ.58071/24-7-2014 

23. Νασοπούλου Ολγα του Νικολάου                   Αριθμ.πρωτ. 58081/24-7-2014 

24. Στόλη Καλλιόπη του Χρήστου                         Αριθμ.πρωτ. 58102/24-7-2014 

25. Πριονά Κυριακή του ∆ημητρίου                      Αριθμ.πρωτ. 58181/24-7-2014 

26. Τάσης Αριστείδης του Στεφάνου                      Αριθμ.πρωτ. 58187/24-7-2014 

27. Βαγενά Αγγελική του Χρήστου                        Αριθμ.πρωτ. 57484/23-7-2014 

28. Παπασιδέρη Αννα  του Παναγιώτη                  Αριθμ.πρωτ. 58598/28-7-2014 συστημένο 

σφραγίδα ταχυδρομείου 24/7/2014 
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29. Νικολάου Κων/νος  του Σεραφείμ                     Αριθμ.πρωτ. 58599/28-7-2014 συστημένο  

σφραγίδα ταχυδρομείου 24/7/2014 

 

∆) Περαιτέρω η Επιτροπή ομοφώνως κρίνει ότι πρέπει να κληθούν οι κάτωθι υποψήφιοι  σε 

προφορική συνέντευξη για την προκηρυχθείσα  παρ’ Αρείω Πάγω  θέση :  

 

          ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ  ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ. ΑΡΕΙΩ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΤΥΠΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

1,.       Τσέλιος Χαράλαμπος  του Θεοφίλου             Αριθμ.πρωτ. 52074/9-7-2014 

2         Καναβά Μαργαρίτα του Χαρισίου                 Αριθμ.πρωτ. 57345/23-7-2014 

3.        Λάτση Ευφροσύνη του Μιχαήλ                     Αριθμ.πρωτ. 57614/24-7-2014 

4.        ∆ιαμαντόπουλος ∆ημήτριος του Τηλεμάχου Αριθμ.πρωτ. 57864/24-7-2014 

5         Αλεξοπούλου Μαριλένα του Ιωάννου           Αριθμ.πρωτ. 58094/24-7-2014 

6.        Μπέλλου Ελένη του Μιλτιάδη                  Αριθμ.πρωτ. 58820/ 29-7-2014 συστημένο σφραγίδα  

ταχυδρομείου 24/7/2014. 

7.      Aλικάκου Σταυρούλα του Ιωάννου              Αριθ.πρωτ. 58837/29-7-2014 συστημένο σφραγίδα 

ταχυδρομείου 24/7/2014. 

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

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

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

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

Μετά ταύτα  η Πρόεδρος έλυσε την συνεδρίαση. 

 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

        ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ       ΑΝΑΣΤ.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ        ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΑΝΟΥΣΟΥ 

                                                

                                                 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ        

                                         

   ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΡΡΑΤΗΣ  

 


