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Αριθμός 179
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΕ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΣΑΘΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΗΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΗ ΕΤΡΩΠΑΙΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ
ην πιαίζην πιήξσζεο ηεο ζέζεο Επξσπαίνπ Εηζαγγειέα, ε θπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαιείηαη λα
πξνηείλεη ηξεηο ππνςήθηνπο, εθ ησλ νπνίσλ έλαο (κηα) ζα δηνξηζηεί από ην πκβνύιην σο Επξσπαίνο Εηζαγγειέαο. Ο
δηνξηζκόο ησλ Επξσπαίσλ Εηζαγγειέσλ αλακέλεηαη λα γίλεη θαηά ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2019.
Η Επξσπατθή Εηζαγγειία ζα είλαη αλεμάξηεηε επξσπατθή εηζαγγειηθή αξρή αξκόδηα γηα ηελ έξεπλα, ηε δίσμε θαη ηελ
παξαπνκπή ζηε δηθαηνζύλε ησλ δξαζηώλ αμηόπνηλσλ πξάμεσλ θαζώο θαη ησλ ζπλεξγώλ ζε αμηόπνηλεο πξάμεηο νη
νπνίεο ζίγνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο ΕΕ. Ο Καλνληζκόο (ΕΕ) 2017/1939 γηα ηελ Επξσπατθή Εηζαγγειία άξρηζε
λα ηζρύεη ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 2017.
ύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 2017/1939, νη επξσπαίνη εηζαγγειείο, ζα επνπηεύνπλ ηηο
έξεπλεο θαη ηηο δηώμεηο γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεύζπλνη νη επξσπαίνη εληεηαικέλνη εηζαγγειείο πνπ επηιακβάλνληαη ηεο
ππόζεζεο ζην θξάηνο κέινο θαηαγσγήο ηνπο. Οη επξσπαίνη εηζαγγειείο ζα ππνβάιινπλ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ
ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ ππό ηελ επνπηεία ηνπο θαη, θαηά πεξίπησζε, πξνηάζεηο απνθάζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ
βάζεη ζρεδίσλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ θαηαξηίζεη νη επξσπαίνη εληεηαικέλνη εηζαγγειείο. Οη επξσπαίνη εηζαγγειείο ζα
έρνπλ ξόιν ζπλδέζκνπ επηθνηλσλίαο θαη δηαύινπ πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ησλ κόληκσλ ηκεκάησλ θαη ησλ επξσπαίσλ
εληεηαικέλσλ εηζαγγειέσλ ζηα αληίζηνηρα θξάηε κέιε θαηαγσγήο. Θα παξαθνινπζνύλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο
Επξσπατθήο Εηζαγγειίαο ζηα αληίζηνηρα θξάηε κέιε ηνπο, ζε ζηελή δηαβνύιεπζε κε ηνπο επξσπαίνπο εληεηαικέλνπο
εηζαγγειείο. Μεξηκλνύλ ώζηε, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΕΕ) αξηζ. 2017/1939 θαη ηνλ θαλνληζκό δηαδηθαζίαο ηεο
Επξσπατθήο Εηζαγγειίαο, λα παξέρνληαη από ηελ Κεληξηθή Εηζαγγειία ζηνπο επξσπαίνπο εληεηαικέλνπο εηζαγγειείο θαη
αληηζηξόθσο όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Θα εθηεινύλ νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηνλ
Καλνληζκό (ΕΕ) αξηζ. 2017/1939.
Η ζεηεία ηνπ Επξσπαίνπ Εηζαγγειέα είλαη εμαεηήο κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο, κεηά ην ηέινο ηεο ζεηείαο απηήο, κέρξη
ηξία έηε.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ελεξγά κέιε ηεο εηζαγγειηθήο αξρήο ή ηνπ δηθαζηηθνύ ζώκαηνο θαη λα δηαζέηνπλ ηα
πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη γηα δηνξηζκό ζε πςειό εηζαγγειηθό ή δηθαζηηθό αμίσκα ζηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία, ήηνη
δσδεθαεηή ηνπιάρηζηνλ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνύ επαγγέικαηνο ή αληίζηνηρε εκπεηξία σο δηθαζηήο θαη πςειό εζηθό
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επίπεδν. Πξέπεη επίζεο λα παξέρνπλ ερέγγπα αλεμαξηεζίαο θαη λα δηαζέηνπλ ηε ζρεηηθή πξαθηηθή πείξα ζηα εζληθά
λνκηθά ζπζηήκαηα, ζηηο έξεπλεο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθό ηνκέα θαη ζηε δηεζλή δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο
ππνζέζεηο, ε νπνία λα έρεη απνθηεζεί ζε εζληθό, επξσπατθό ή δηεζλέο επίπεδν. Οη ππνςήθηνη/-εο πξέπεη λα έρνπλ ζε
βάζνο γλώζε κίαο από ηηο γιώζζεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, πέξαλ ηεο ειιεληθήο. Σεθκεξησκέλε γλώζε
πεξηζζόηεξσλ επίζεκσλ γισζζώλ ηεο ΕΕ ζα ζεσξεζεί επηπξόζζεην πξνζόλ.
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαη λα
ζπληαμηνδνηεζνύλ ζηελ ειηθία ησλ 66 εηώλ, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΕΟΚ) αξηζ. 31 Καλνληζκόο (ΕΤΡΑΣΌΜ) αξηζ.
11 πεξί θαζνξηζκνύ ηνπ θαλνληζκνύ ππεξεζηαθήο θαηαζηάζεσο ησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ θαζεζηώηνο πνπ εθαξκόδεηαη
επί ηνπ ινηπνύ πξνζσπηθνύ ηεο Επξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλόηεηνο θαη ηεο Επξσπατθήο Κνηλόηεηνο Αηνκηθήο
Ελεξγείαο.
Ο Επξσπαίνο Εηζαγγειέαο ζα πξνζιεθζεί σο έθηαθηνο ππάιιεινο ηεο Επξσπατθήο Εηζαγγειίαο θαη αλακέλεηαη λα
ηνπνζεηεζεί ζην βαζκό AD 12, κε έδξα ην Λνπμεκβνύξγν.
Η επηινγή ησλ ηξηώλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνηαζνύλ από ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία ζα γίλεη από επηηξνπή πνπ
νξίδεηαη από ηελ Απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ κε Αξηζκό 42.656.Α, ε νπνία ζα πξνβεί ζε ζπζηάζεηο πξνο ηνλ
Πξόεδξν ηεο Δεκνθξαηίαο ν νπνίνο ζα ιάβεη ηελ ηειηθή απόθαζε. Η επηηξνπή απαξηίδεηαη από ηνπο εθάζηνηε
Τπνπξγνύο Εμσηεξηθώλ, Δηθαηνζύλεο θαη Δεκόζηαο Σάμεσο, ην Γεληθό Εηζαγγειέα ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ
Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ.
Ωο εθ ηνύηνπ, ε ελ ιόγσ Επηηξνπή απεπζύλεη πξόζθιεζε γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από Κύπξηνπο πνιίηεο πνπ
πιεξνύλ ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα απνζηείινπλ δηζέιηδν βηνγξαθηθό ηνπο ζεκείσκα θαη επηζηνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο
ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα πξνο ην Γεληθό Δηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Εμσηεξηθώλ, κε ηελ έλδεημε ζην θάθειν
«Γηα ζέζε Επξσπαίνπ Εηζαγγειέα», ζηε δηεύζπλζε, Λεσθόξνο Πξνεδξηθνύ, 1447 Λεπθσζία, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο
19 Μαξηίνπ 2019.
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