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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ  ΕΝΟΣ (1) 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΡΙΕΤΙΑ 

 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) καλεί, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 4831/2021 «Οργανισμός του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των 

λειτουργών και των υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), στο 

πλαίσιο της διαδικασίας ορισμού ενός (1) δικηγόρου του Δημοσίου 

στην έδρα του Πρωτοδικείου Καρδίτσας , δικηγόρους, μέλη του 

Δικηγορικού Συλλόγου  Καρδίτσας , που ενδιαφέρονται να 

αναλάβουν τη δικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των 

υποθέσεων του Ελληνικού  Δημοσίου ενώπιον των Δικαστηρίων ή 

Αρχών στην έδρα  του Πρωτοδικείου  Καρδίτσας , καθώς και τη 

διεκπεραίωση εξώδικων νομικών υποθέσεων και σύμπραξη με τις 

Αρχές της έδρας τους σε κάθε νόμιμη ενέργεια που διασφαλίζει τα 

συμφέροντα του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 

του ν. 4831/2021 , να καταθέσουν σχετική δήλωση -αίτηση  με πλήρη 

ατομικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, συνοδευόμενη από  

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα , στην Κτηματική Υπηρεσία 

Καρδίτσας , εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη 
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δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού 

Συλλόγου  Καρδίτσας .  

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο  δικηγόρος που 

επιλέγεται  υπογράφει  δήλωση εμπιστευτικότητας (άρθρο 30 παρ.  8 

του ν.  4831/2021).  Για την αμοιβή και τα έξοδα από την παροχή 

των υπηρεσιών του  προς το Δημόσιο ισχύει η με αριθμό 53/27 -2-

2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, με τίτλο «Καθορισμός 

του περιεχομένου της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου 

και των οριζομένων ως δικηγόρων του, για καθορισμό  της αμοιβής 

τους»  (Β΄ 890/14-3-2018), η δε αποδοχή του ορισμού  του  ως 

δικηγόρου του Δημοσίου συνιστά αποδοχή και των οριζομένων με 

την πιο πάνω απόφαση αμοιβών.  

 

 

Με εντολή Προέδρου του ΝΣΚ  

 

 

Σταύρος Α. Σπυρόπουλος  

Νομικός Σύμβουλος του Κράτους  
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