Εθαπμογή διαηάξευν ηος Κανονιζμού (ΕΕ) 2017/1939 ηος
Σςμβοςλίος ηηρ 12ηρ Οκηυβπίος 2017, ζσεηικά με ηην εθαπμογή
ενιζσςμένηρ ζςνεπγαζίαρ για ηη ζύζηαζη ηηρ Εςπυπαφκήρ
Ειζαγγελίαρ

Άπθπο 1
Επιλογή ςποτηθίος/αρ για ηη θέζη ηος/ηηρ Εςπυπαίος/αρ
Γενικού/ηρ Ειζαγγελέα
1. Ο/Η ππνςήθηνο/α γηα ηελ ζέζε ηνπ/ηεο Επξσπαίνπ/αο
Γεληθνχ/εο Εηζαγγειέα απαηηείηαη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζή
ηνπ/ηεο:
α. Να θαηέρεη ην βαζκφ ηνπ/ηεο αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ή
ηνπ/ηεο εηζαγγειέα εθεηψλ.
β. Να έρεη δπλαηφηεηα ππεξέηεζεο ζηελ εηζαγγειηθή αξρή ηνπιάρηζηνλ
νθηψ (8) εηψλ κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπ/ηεο.
2. Ο/Η ππνςήθηνο/α θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζήο
ηνπ/ηεο πξέπεη λα πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
α. Να παξέρεη ερέγγπα αλεμαξηεζίαο.
β. Τα ηειεπηαία πέληε (5) ρξφληα πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ/ηεο
λα κελ ηνπ έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή αλψηεξε ηεο επίπιεμεο
θαη λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο πεηζαξρηθή αγσγή.
γ. Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα έγθιεκα θαη λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο
ηνπ/ηεο πνηληθή δίσμε γηα θάπνην απφ ηα εγθιήκαηα πνπ νξίδνληαη
ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 1756/1988 (Κψδηθα Οξγαληζκνχ Δηθαζηεξίσλ
θαη Δηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ), φπσο ηζρχεη. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
38 ηνπ ίδηνπ λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε.
δ. Να δηαζέηεη ηε ζρεηηθή πξαθηηθή πείξα ζην εζληθφ λνκηθφ ζχζηεκα,
ζηηο έξεπλεο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, ζηε δηεζλή δηθαζηηθή
ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο ή λα έρεη ππεξεηήζεη ή λα
ππεξεηεί σο επξσπαίνο/α εηζαγγειέαο. Υπεξεζία ζρεηηδφκελε κε
δηεζλή δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο ζεσξείηαη ε
πξνυπεξεζία ζε ζέζε ζηε Μφληκε Ειιεληθή Αληηπξνζσπεία ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο ή ζε φξγαλα, ζε νξγαληζκνχο, κνλάδεο θαη
Σειίδα 1 απφ 11

επηηξνπέο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Επξσπατθήο Υπεξεζίαο
Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF), ηεο Επξσπατθήο Μνλάδαο
Δηθαζηηθήο Σπλεξγαζίαο (EUROJUST), ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
Επξψπεο, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηεζλνχο Οξγαληζκνχ.
ε. Να δηαζέηεη επαξθή δηεπζπληηθή πείξα θαη πξνζφληα γηα ηε ζέζε.
ζη. Να θαηέρεη δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ,
αλαγλσξηζκέλν απφ ην Αλψηαην Δηθαζηηθφ Σπκβνχιην Πνιηηηθήο θαη
Πνηληθήο Δηθαηνζχλεο, ζηηο πνηληθέο επηζηήκεο ή ζηελ
εγθιεκαηνινγία ή ζην επξσπατθφ δίθαην ή ζηηο νηθνλνκηθέο
επηζηήκεο ή ζε άιινλ ζπλαθή ηνκέα.
δ. Να έρεη άξηζηε πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηνπιάρηζηνλ ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο.
3. α) Ο/Η ελδηαθεξφκελνο/ε ππνβάιιεη ηελ ππνςεθηφηεηά
ηνπ/ηεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνο ηελ ππεξεζία πνπ νξίδεη ε
δεκνζηεπκέλε θαη’ άξζξν 14 παξάγξαθν 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ)
2017/1939 ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο αλνηθηή
πξφζθιεζε, κέζσ ηεο Εηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ζηελ γξακκαηεία
ηεο νπνίαο θαηαηίζεηαη ε αίηεζε καδί κε βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη
θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, απφ ηα νπνία απνδεηθλχνληαη ηα πξνζφληα θαη
ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
β) Ο/Η Εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ δηθαηνχηαη λα ειέγμεη
ηελ πιεξφηεηα ησλ θαθέισλ θαη λα απνξξίςεη κε αηηηνινγεκέλε πξάμε
ηνπ/ηεο ηηο ππνςεθηφηεηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηα ηππηθά
πξνζφληα θαη θξηηήξηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Αθνινχζσο παξέρεη
εγγξάθσο ηελ έγθξηζή ηνπ/ηεο ζηνπο/ζηηο ππνςεθίνπο/εο, πξνθεηκέλνπ νη
ίδηνη/εο λα δηελεξγήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ππνβνιήο ηεο
ππνςεθηφηεηάο ηνπο ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ αλνηρηή
πξφζθιεζε.
4. Σηνλ/ελ Έιιελα/ηδα Επξσπαίν/α Γεληθφ/ε Εηζαγγειέα, πνπ
δηνξίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ)
2017/1939, ρνξεγείηαη εηδηθή θαλνληθή άδεηα ρσξίο απνδνρέο,
πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη θαζήθνληα ζηελ Επξσπατθή Εηζαγγειία κέρξη
λα ιήμεη ε επηαεηήο ζεηεία ηνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα Οξγαληζκνχ Δηθαζηεξίσλ θαη Καηάζηαζεο Δηθαζηηθψλ
Λεηηνπξγψλ.
Άπθπο 2
Επιλογή ςποτηθίυν για ηη θέζη ηος/ηηρ Έλληνα/ίδαρ
Εςπυπαίος/αρ Ειζαγγελέα
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1. Οη ππνςήθηνη/εο γηα ηελ ζέζε ηνπ/ηεο Επξσπαίνπ/αο
Εηζαγγειέα απαηηείηαη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζή ηνπο:
α. Να θαηέρνπλ ην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ/ηεο εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ
έσο θαη ηνπ/ηεο εηζαγγειέα εθεηψλ. Ο/Η εηζαγγειέαο πξσηνδηθψλ
πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε ζην βαζκφ
απηφ.
β. Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ππεξέηεζεο ζηελ Εηζαγγειηθή Αξρή,
ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο.
2. Οη ππνςήθηνη/εο θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο
πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
α. Να παξέρνπλ ερέγγπα αλεμαξηεζίαο.
β. Τα ηειεπηαία πέληε (5) ρξφληα πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ/ηεο
λα κελ ηνπ έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή αλψηεξε ηεο επίπιεμεο
θαη λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο πεηζαξρηθή αγσγή.
γ. Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα έγθιεκα θαη λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο
ηνπ/ηεο πνηληθή δίσμε γηα θάπνην απφ ηα εγθιήκαηα πνπ νξίδνληαη
ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 1756/1988 (Κψδηθα Οξγαληζκνχ Δηθαζηεξίσλ
θαη Δηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ), φπσο ηζρχεη. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
38 ηνπ ίδηνπ λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε.
δ. Να δηαζέηνπλ ηε ζρεηηθή πξαθηηθή πείξα ζην εζληθφ λνκηθφ ζχζηεκα,
ζηηο έξεπλεο ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, ζηε δηεζλή δηθαζηηθή
ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. Υπεξεζία ζρεηηδφκελε κε δηεζλή
δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο ζεσξείηαη ε
πξνυπεξεζία ζε ζέζε ζηε Μφληκε Ειιεληθή Αληηπξνζσπεία ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο ή ζε φξγαλα, ζε νξγαληζκνχο, κνλάδεο θαη
επηηξνπέο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Επξσπατθήο Υπεξεζίαο
Καηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο (OLAF), ηεο Επξσπατθήο Μνλάδαο
Δηθαζηηθήο Σπλεξγαζίαο (EUROJUST), ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
Επξψπεο, θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ Δηεζλνχο Οξγαληζκνχ.
ε. Να θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ,
αλαγλσξηζκέλν απφ ην Αλψηαην Δηθαζηηθφ Σπκβνχιην Πνιηηηθήο θαη
Πνηληθήο Δηθαηνζχλεο, ζηηο πνηληθέο επηζηήκεο ή ζηελ
εγθιεκαηνινγία ή ζην επξσπατθφ δίθαην ή ζηηο νηθνλνκηθέο
επηζηήκεο ή ζε άιινλ ζπλαθή ηνκέα.
ζη. Να έρνπλ άξηζηε πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηνπιάρηζηνλ ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο.
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3. α) Ο/Η Εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κφιηο ελεκεξσζεί γηα
ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δηνξηζκνχ ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ/ηεο
Έιιελα/ηδαο Επξσπαίνπ/αο Εηζαγγειέα, νξίδεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ
θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, θαζψο θαη θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία επηινγήο. Επίζεο, γλσζηνπνηεί πξφζθιεζε ππνβνιήο
ππνςεθηνηήησλ κέζσ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηζαγγειίαο ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ θαη εγγξάθσο ζηνπο/ζηηο δηεπζχλνληεο/νπζεο ηηο
εηζαγγειίεο εθεηψλ θαη πξσηνδηθψλ ηεο επηθξάηεηαο, πξνο ελεκέξσζε
ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο.
β) Οη ππνςήθηνη/εο θαηαζέηνπλ ζηε γξακκαηεία ηεο Εηζαγγειίαο
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ αίηεζε καδί κε βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη θάθειν
δηθαηνινγεηηθψλ, απφ ηνλ νπνίν απνδεηθλχνληαη ηα πξνζφληα θαη
θξηηήξηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Η επηινγή ησλ ηξηψλ (3) ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε ηνπ/ηεο
Επξσπαίνπ/αο Εηζαγγειέα ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 1 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΕΕ) 2017/1939, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ/ηελ Εηζαγγειέα
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, χζηεξα απφ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 εδάθην β΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
θαζψο θαη ησλ αηνκηθψλ ηνπο θαθέισλ. Αθνινπζεί ζπλέληεπμε ησλ
ππνςεθίσλ, πνπ πιεξνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα, νη νπνίνη θαινχληαη απφ
ηνλ/ηελ Εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πξνο ηνχην κε έγγξαθε αηνκηθή
πξφζθιεζε, πνπ ηνπο επηδίδεηαη κε κέξηκλα ηνπ/ηεο δηεπζχλνληα/νχζαο
ηελ εηζαγγειία πνπ ππεξεηνχλ.
Οη ππνςήθηνη, πνπ επηιέγεζαλ θαζψο θαη απηνί πνπ απεξξίθζε ε
αίηεζή ηνπο, ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά απφ ηνλ/ηελ Εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην
ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ.
5. Η πξφηαζε ηνπ/ηεο Εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, φζνλ
αθνξά ηνπο/ηηο ηξεηο (3) ππνςεθίνπο/εο γηα ηε ζέζε Έιιελα/ίδαο
Επξσπαίνπ/αο Εηζαγγειέα, καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηνλ θάθειν
ππνςεθηφηεηαο εθάζηνπ/εο, δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ Υπνπξγείνπ
Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξψπηλσλ Δηθαησκάησλ ζην Σπκβνχιην
ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη θαηά ην άξζξν
16 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) 2017/1939 ε επηινγή θαη ν δηνξηζκφο ηνπ/ηεο
Έιιελα/ίδαο Επξσπαίνπ/αο Εηζαγγειέα.
6. Σηνλ/ελ Έιιελα/ίδα Επξσπαίν/α Εηζαγγειέα, πνπ δηνξίδεηαη
θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) 2017/1939,
ρνξεγείηαη εηδηθή θαλνληθή άδεηα ρσξίο απνδνρέο, πξνθεηκέλνπ λα
αλαιάβεη θαζήθνληα ζηελ Επξσπατθή Εηζαγγειία κέρξη λα ιήμεη ε
εμαεηήο ζεηεία ηνπ ή επί παξάηαζεο ε ελλεαεηήο ζεηεία ηνπ. Καηά ηα
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ινηπά ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οξγαληζκνχ
Δηθαζηεξίσλ θαη Καηάζηαζεο Δηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ.
Άπθπο 3
Επιλογή ςποτηθίυν για ηη θέζη ηυν Ελλήνυν/ίδυν
Εςπυπαίυν Ενηεηαλμένυν Ειζαγγελέυν
1. Οη ππνςήθηνη/εο γηα ηηο επηά (7) ζέζεηο ησλ Ειιήλσλ/ίδσλ
Επξσπαίσλ Εληεηαικέλσλ Εηζαγγειέσλ απαηηείηαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο
ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο:
α) Να θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ βαζκφ ηνπ/ηεο εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ
έσο θαη απηνχ ηνπ/ηεο αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.
β) Να έρνπλ πξνυπεξεζία
δηθαηνδνζίαο ηνπιάρηζηνλ
εηζαγγειέα πξσηνδηθψλ,
δηθαηνδνζίαο ηνπιάρηζηνλ
αληεηζαγγειέα εθεηψλ.

φζνλ αθνξά κελ ηνλ πξψην
πέληε (5) εηψλ ζηνλ βαζκφ
φζνλ αθνξά δε ηνλ δεχηεξν
ηξηψλ (3) εηψλ ζηνλ βαζκφ

βαζκφ
ηνπ/ηεο
βαζκφ
ηνπ/ηεο

γ) Να έρνπλ δπλαηφηεηα ππεξέηεζεο ζηελ Εηζαγγειηθή Αξρή κέρξη ηελ
απνρψξεζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) έηε γηα φινπο ηνπο βαζκνχο
δηθαηνδνζίαο.
2. Οη ππνςήθηνη/εο θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο
πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
α. Να παξέρνπλ ερέγγπα αλεμαξηεζίαο.
β. Τα ηειεπηαία πέληε (5) ρξφληα πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ/ηεο
λα κελ ηνπ έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή αλψηεξε ηεο επίπιεμεο
θαη λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο πεηζαξρηθή αγσγή.
γ. Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα έγθιεκα θαη λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο
ηνπ/ηεο πνηληθή δίσμε γηα θάπνην απφ ηα εγθιήκαηα πνπ νξίδνληαη
ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 1756/1988 (Κψδηθα Οξγαληζκνχ Δηθαζηεξίσλ
θαη Δηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ), φπσο ηζρχεη. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
38 ηνπ ίδηνπ λφκνπ εθαξκφδνληαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε.
δ. Να δηαζέηνπλ ηα αλαγθαία πξνζφληα θαη ηελ αλάινγε πξαθηηθή
πείξα ζην εζληθφ λνκηθφ ζχζηεκα.
ε.

Να θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ,
αλαγλσξηζκέλν απφ ην Αλψηαην Δηθαζηηθφ Σπκβνχιην Πνιηηηθήο θαη
Πνηληθήο Δηθαηνζχλεο, ζηηο πνηληθέο επηζηήκεο ή ζηελ
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εγθιεκαηνινγία ή ζην επξσπατθφ δίθαην ή ζηηο νηθνλνκηθέο
επηζηήκεο ή ζε άιινλ ζπλαθή ηνκέα.
ζη. Να έρνπλ άξηζηε πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηνπιάρηζηνλ ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο.
3. α) Ο/Η Εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κφιηο ελεκεξσζεί γηα
ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δηνξηζκνχ ή αληηθαηάζηαζεο ησλ
Ειιήλσλ/ίδσλ Επξσπαίσλ Εληεηαικέλσλ Εηζαγγειέσλ, νξίδεη εχινγε
πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ θαθέισλ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία επηινγήο. Επίζεο,
γλσζηνπνηεί πξφζθιεζε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ κέζσ αλάξηεζεο
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη εγγξάθσο
ζηνπο/ζηηο δηεπζχλνληεο/νπζεο ηηο εηζαγγειίεο εθεηψλ θαη πξσηνδηθψλ
ηεο επηθξάηεηαο, πξνο ελεκέξσζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο.
β) Οη ππνςήθηνη/εο θαηαζέηνπλ ζηε γξακκαηεία ηεο Εηζαγγειίαο
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ αίηεζε καδί κε βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη θάθειν
δηθαηνινγεηηθψλ, απφ ηνλ νπνίν απνδεηθλχνληαη ηα πξνζφληα θαη
θξηηήξηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Η επηινγή ησλ επηά (7) ππνςεθίσλ γηα ην δηνξηζκφ σο
επξσπαίσλ εληεηαικέλσλ εηζαγγειέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17
παξάγξαθν 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) 2017/1939, πξαγκαηνπνηείηαη απφ
ηνλ/ηελ Εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, χζηεξα απφ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 εδάθην β΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
θαζψο θαη ησλ αηνκηθψλ ηνπο θαθέισλ θαη ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ,
πνπ πιεξνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα, νη νπνίνη θαινχληαη απφ ηνλ/ηελ
Εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πξνο ηνχην κε έγγξαθε αηνκηθή
πξφζθιεζε, πνπ ηνπο επηδίδεηαη κε κέξηκλα ηνπ/ηεο δηεπζχλνληα/νχζαο
ηελ εηζαγγειία πνπ ππεξεηνχλ.
Οη ππνςήθηνη, πνπ επηιέγεζαλ θαζψο θαη απηνί πνπ απεξξίθζε ε
αίηεζή ηνπο, ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά απφ ηνλ/ηελ Εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην
ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ.
5. Η πξφηαζε ηνπ/ηεο Εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ φζνλ
αθνξά ηνπο/ηηο επηά (7) ππνςεθίνπο/εο γηα ηελ ζέζε ησλ Ειιήλσλ/ηδσλ
Επξσπαίσλ Εληεηαικέλσλ Εηζαγγειέσλ, καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηνλ
θάθειν εθάζηνπ/εο δηαβηβάδεηαη κέζσ ηνπ Υπνπξγείνπ Δηθαηνζχλεο,
Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ζην Σπιινγηθφ Όξγαλν ηεο
Επξσπατθήο Εηζαγγειίαο, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη θαηά ην άξζξν
17 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) 2017/1939 ε επηινγή θαη ν δηνξηζκφο ηνπο.
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6. Οη Έιιελεο/ηδεο Επξσπαίνη/εο Εληεηαικέλνη/εο Εηζαγγειείο
πνπ δηνξίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ)
2017/1939, κεηαηίζεληαη ή απνζπψληαη θαη ηνπνζεηνχληαη κε πξνεδξηθφ
δηάηαγκα κεηά απφ απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Δηθαζηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο
Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Δηθαηνζχλεο. Σε πεξίπησζε αλαλέσζεο ε
παξάηαζε ηεο ζεηείαο γίλεηαη κε ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία.
Άπθπο 4
Σύζηαζη Τμήμαηορ Ελλήνυν/ίδυν Εςπυπαίυν
Ενηεηαλμένυν Ειζαγγελέυν
1. Σηελ Εηζαγγειία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζπζηήλεηαη ιεηηνπξγηθά
αλεμάξηεην Τκήκα Ειιήλσλ/ίδσλ Επξσπαίσλ Εληεηαικέλσλ
Εηζαγγειέσλ (εθεμήο «Τκήκα»), πνπ εδξεχεη ζηελ Εηζαγγειία Εθεηψλ
Αζελψλ.
2. Η ζηειέρσζε ηνπ «Τκήκαηνο» γίλεηαη κε κεηάζεζε θαη
ηνπνζέηεζε ή απφζπαζε επηά (7) εηζαγγειηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα: δχν (2) αληεηζαγγειέσλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, απφ ηνπο
νπνίνπο ν έλαο είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη εθηφο ησλ άιισλ
θαζεθφλησλ ηνπ δηεπζχλεη δηνηθεηηθά ην «Τκήκα», ελψ ν έηεξνο
αλαπιεξσηήο ηνπ είλαη κεξηθήο απαζρφιεζεο, έλαο/κία (1) εηζαγγειέαο
εθεηψλ, δχν (2) αληεηζαγγειείο εθεηψλ θαη δχν (2) εηζαγγειείο
πξσηνδηθψλ, φινη κε πιήξε απαζρφιεζε.
3. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ «Τκήκαηνο» ζπζηήλνληαη θαη
απμάλνληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ εηζαγγειηθψλ ιεηηνπξγψλ σο εμήο:
κία (1) αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, κία ( 1) εηζαγγειέα εθεηψλ,
δχν (2) αληεηζαγγειέσλ εθεηψλ θαη δχν (2) εηζαγγειέσλ πξσηνδηθψλ.
4. Σε πεξίπησζε πξναγσγήο ν/ε Έιιελαο/ίδα Επξσπαίνο/α
Εληεηαικέλνο/ε Εηζαγγειέαο ζπλερίδεη λα αζθεί ηα θαζήθνληα, πνπ
ηνπ/ηεο αλαηέζεθαλ θαηά ην δηνξηζκφ ηνπ/ηεο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο
ηνπ/ηεο.
5. Σπγθξνηείηαη Γξακκαηεία ηνπ «Τκήκαηνο» γηα ηε δηνηθεηηθή
θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ Ειιήλσλ/ίδσλ Επξσπαίσλ
Εληεηαικέλσλ Εηζαγγειέσλ θαη ζπζηήλνληαη πέξαλ ησλ ππαξρνπζψλ
νξγαληθψλ ζέζεσλ δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ, ηέζζεξηο (4) ζέζεηο
θαηεγνξίαο ΠΕ θιάδνπ Γξακκαηέσλ, κία (1) ζέζε θαηεγνξίαο ΠΕ ή ΤΕ
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θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο θαη δχν (2) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΥΕ θιάδνπ
Επηκειεηψλ Δηθαζηεξίσλ.
6. α) Οη ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΕ ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 5
ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ πηζηνπνηεκέλα άξηζηε γλψζε
ηνπιάρηζηνλ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη άξηζηε γλψζε ρεηξηζκνχ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, νη δε ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΥΕ επαξθή
γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Η
επαξθήο γλψζε κηαο άιιεο επίζεκεο γιψζζαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο
απνηειεί πξφζζεην πξνζφλ.
β) Η ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Τκήκαηνο γίλεηαη θαηά
παξέθθιηζε θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο κε κεηάζεζε ή απφζπαζε,
θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ θαη
απφθαζεο ηνπ/ηεο Υπνπξγνχ Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξψπηλσλ
Δηθαησκάησλ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ δηεπζχλνληνο δηνηθεηηθά ην
«Τκήκα» αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ
νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα δηάξθεηα ηξηψλ (3) εηψλ, πνπ
κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, αλά ηξηεηία. Οη αηηήζεηο
θαηαηίζεληαη ζην «Τκήκα» χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ δηεπζχλνληνο
δηνηθεηηθά ην «Τκήκα» αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ πνπ αλαξηάηαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Η αξρηθή
ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ «Τκήκαηνο» πξαγκαηνπνηείηαη
απνθιεηζηηθά κε απνζπάζεηο.
γ) Καζήθνληα Πξντζηακέλνπ/εο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ
«Τκήκαηνο» αζθεί ππάιιεινο ΠΕ, κε βαζκφ Α, απφθνηηνο /ε λνκηθψλ ή
πνιηηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ, πνπ νξίδεηαη κε πξάμε ηνπ/ηεο
ίδηνπ/αο αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Η ζέζε ηνπ/ηεο
Πξντζηακέλνπ/εο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ «Τκήκαηνο» αληηζηνηρεί ζε ζέζε
Πξντζηακέλνπ/εο Τκήκαηνο γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο θαη ε ζεηεία ηνπ/ηεο
απηή ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ πεξαηηέξσ βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή
ηνπ/ηεο εμέιημε. Η ζεηεία ησλ απνζπαζκέλσλ δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ
ηεο γξακκαηείαο ηνπ «Τκήκαηνο» ινγίδεηαη σο ρξφλνο ζπλερνχο θαη
πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηε ζέζε απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη.
Άπθπο 5
Καηά ηόπον απμοδιόηηηα ηος Τμήμαηορ Ελλήνυν/ίδυν
Εςπυπαίυν Ενηεηαλμένυν Ειζαγγελέυν
Η θαηά ηφπνλ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ «Τκήκαηνο»
εθηείλεηαη ζε φιε ηελ Επηθξάηεηα, νη δε πνηληθέο ππνζέζεηο
Page 8 of 11

παξαπέκπνληαη θαη εηζάγνληαη ζηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθά
ζπκβνχιηα θαη δηθαζηήξηα πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ ηεο Αζήλαο θαη
ζηνλ Άξεην Πάγν.
Άπθπο 6
Ανακπιηικέρ ππάξειρ δικονομικού καηαναγκαζμού- Ιζσύρ αποππήηυν
1. Ο/Η Έιιελαο/ίδα Επξσπαίνο/α Εληεηαικέλνο/ε Εηζαγγειέαο
δχλαηαη λα δηαηάζζεη ή λα δεηεί αξκνδίσο αηηηνινγεκέλα θαη ζχκθσλα
κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ηα κέηξα ηνπ άξζξνπ 30 παξάγξαθνη 1
θαη 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) 2017/1939, κε ηελ εμαίξεζε ηεο δεχηεξεο
πεξηφδνπ ηνπ εδαθίνπ γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νζάθηο
εξεπλάηαη αμηφπνηλε πξάμε ηεο θαζχιελ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ
ίδηνπ Καλνληζκνχ, αξκνδηφηεηαο ηεο Επξσπατθήο Εηζαγγειίαο, πνπ
ηηκσξείηαη κε πνηλή θάζεηξμεο ή θπιάθηζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο
δηαδηθαζίεο θαη θαηά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαηάζζεη ή δεηεί ηα αληίζηνηρα
κέηξα ν/ε Εηζαγγειέαο Οηθνλνκηθνχ Εγθιήκαηνο θαη ν/ε Εηζαγγειέαο
Εγθιεκάησλ Δηαθζνξάο.
2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ,
γηα ηε λνκηθή δέζκεπζε απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο απνξξήηνπ
νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ ή επαγγεικαηηψλ ηζρχεη έλαληη
ηνπ/ηεο Έιιελα/ίδαο Επξσπαίνπ/αο Εληεηαικέλνπ/εο Εηζαγγειέα, φ,ηη
ηζρχεη έλαληη ηνπ/ηεο Εηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Εγθιήκαηνο θαη ηνπ/ηεο
Εηζαγγειέα Εγθιεκάησλ Δηαθζνξάο.
Άπθπο 7
Σςνδπομή άλλυν απσών
1. Η Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Εζφδσλ απφ
Εγθιεκαηηθέο Δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Φξεκαηνδφηεζεο ηεο
Τξνκνθξαηίαο θαη Ειέγρνπ Δειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, ν/ε
Εηζαγγειέαο Οηθνλνκηθνχ Εγθιήκαηνο θαη ν/ε Εηζαγγειέαο Εγθιεκάησλ
Δηαθζνξάο παξέρνπλ ζηνλ/ζηελ Επξσπαίν/α Εληεηαικέλν/ε Εηζαγγειέα
θάζε ζηνηρείν πνπ ηνπο δεηείηαη θαη θάζε άιιε ζπλδξνκή. Τελ ίδηα
ππνρξέσζε έρεη θαη θάζε δεκφζηνο ιεηηνπξγφο ή ππάιιεινο, θαζψο θαη
φινη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη αξρέο ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ
αλεμάξηεησλ αξρψλ.
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2. Τνλ/ηελ Έιιελα/ίδα Επξσπαίν/α Εληεηαικέλν/ε Εηζαγγειέα
ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλψλ θαη δηψμεσλ πνπ δηελεξγεί θαηά ηελ άζθεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζπλεπηθνπξνχλ σο εκπεηξνγλψκνλεο νη
επηζεσξεηέο πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ/ζηελ Γεληθφ Επηζεσξεηή Δεκφζηαο
Δηνίθεζεο ή επηζεσξεηέο θαη ειεγθηέο ππάιιεινη, νη νπνίνη ππεξεηνχλ
ζηηο ππεξεζίεο ή ζηα ζψκαηα ειέγρνπ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
Σπληνληζηηθφ Όξγαλν Επηζεψξεζεο θαη Ειέγρνπ (Σ.Ο.Ε.Ε.). Οη
εκπεηξνγλψκνλεο νξίδνληαη απφ ηνλ/ηελ Γεληθφ/ή Επηζεσξεηή/ηξηα
Δεκφζηαο Δηνίθεζεο θαη Πξφεδξν ηνπ Σ.Ο.Ε.Ε., κεηά απφ δεζκεπηηθή
παξαγγειία
ηνπ/ηεο
αξκφδηνπ/αο
Έιιελα/ίδαο
Επξσπαίνπ/αο
Εληεηαικέλνπ/εο Εηζαγγειέα. Απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα γηα ηελ
επηινγή ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ απνηεινχλ ν Α΄ βαζκφο ή δσδεθαεηήο
πξαγκαηηθή ππεξεζία, ε θαηνρή ηνπ πξνβιεπφκελνπ θαηά λφκν
πηζηνπνηεηηθνχ ειεγθηηθήο επάξθεηαο, ε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα
νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ δηαθζνξάο θαη επξσαπάηεο, θαζψο επίζεο ε
άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο ηνπιάρηζηνλ γιψζζαο.
Άπθπο 8
Επίλςζη διαθυνίαρ Εςπυπαφκήρ Ειζαγγελίαρ και Εθνικών
Ειζαγγελικών Απσών
Ο Άξεηνο Πάγνο απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε αξκνδηφηεηαο γηα ηε
δηεξεχλεζε ππφζεζεο, φηαλ ππάξμεη δηαθσλία κεηαμχ ηεο Επξσπατθήο
Εηζαγγειίαο θαη Εηζαγγειηθήο Αξρήο ζρεηηθά κε ην αλ ε αμηφπνηλε
ζπκπεξηθνξά εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνη
2, 3 θαη 25 παξάγξαθνη 2, 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) 2017/1939.
Η αίηεζε πξέπεη λα είλαη λνκφηππε θαη λα απεπζχλεηαη ζηνλ/ζηελ
Εηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ν/ε νπνίνο/α ηελ εηζάγεη κε πξφηαζή
ηνπ/ηεο εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ ζηνλ Άξεην Πάγν πνπ ζπλέξρεηαη ζε
Σπκβνχιην θαη απνθαίλεηαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ.
Άπθπο 9
Απσή απμόδια για ηοςρ ζκοπούρ ηηρ εθαπμογήρ ηος Κανονιζμού
2017/1939
Αξκφδηα αξρή γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ
(ΕΕ) 2017/1939 νξίδεηαη ν/ε Εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.
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Άπθπο 10
Έναπξη ιζσύορ
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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