
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Προκηρύσσουµε, βάσει του άρθρου 7 του Ν.2667/1998, την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού 

Επιστηµονικού Προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) 

ετών που δύναται να ανανεωθούν. 

Απαιτούµενα τυπικά προσόντα ορίζονται: 

1. πτυχίο Νοµικής από ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής 

2. µεταπτυχιακός τίτλος της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένος ως ισότιµος της αλλοδαπής στα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώπου ή σε συναφές γνωστικό αντικείµενο 

3. τριετής εµπειρία στην προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου  

4. άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (και πολύ καλή γνώση της άλλης)  

5. γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Θα εκτιµηθούν ιδιαιτέρως η κατοχή διδακτορικού τίτλου καθώς και η ερευνητική-συγγραφική εργασία επί 

θεµάτων της προβληµατικής των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

(α) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(β) να µην έχουν τα κωλύµατα του άρθρου 8 του νόµου 2683/1999 

(γ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει, κατά το χρόνο διορισµού τους, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία 

µε τελεσίδικη απόφαση. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει µέχρι και την 28
η
 Ιουνίου 2013 να ταχυδροµήσουν µε συστηµένη επιστολή: 

1. Αίτηση µε πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας κ.λπ.) την οποία ετοιµάζει ο 

υποψήφιος  

2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

3. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

4. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και των αναγνωρίσεών τους, τίτλων ξένων γλωσσών και 

των µεταφράσεών τους, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας καθώς και άλλων βεβαιώσεων από τα οποία να 

προκύπτουν σαφώς τα προσόντα τους.  

Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου. 

 

Η επιλογή θα γίνει από πενταµελή εκλεκτορική οµάδα της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του 

Ανθρώπου που θα ορίσει ο Πρόεδρος. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να µην καλύψει τις θέσεις αν τα ανωτέρω 

ορισθέντα προσόντα των υποψηφίων δεν καλύπτονται σε υψηλό επίπεδο. Επίσης, θα ειδοποιηθούν για την 

περαιτέρω διαδικασία µόνο οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι θα περάσουν επιτυχώς το στάδιο της προεπιλογής. 

∆ικηγόρος τυχόν διοριζόµενος στην παραπάνω θέση δεν υποχρεούται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού 

επαγγέλµατος. 

 

Η διεύθυνση, στην οποία θα αποσταλούν η αίτηση και τα δικαιολογητικά, είναι η ακόλουθη: 

Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) 

«Αίτηση για τις θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού» 

(Υπόψη κ. Κυριαζόπουλου) 

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3
ος

 όροφος) 

10674 Αθήνα 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-7233221-2 

 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2013 

Ο Πρόεδρος 

Κωστής Α. Παπαϊωάννου 


