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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Εχοντας υπόψη: 

Το Ν.3528/2007 όπως ισχύει. 

Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 2801Α12006) «Αναστολή  ∆ιορισµών και 
Προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, όπως ισχύει. 

Το άρθρο 43 του ΝΑΙ 9412013 (ΦΕΚ 208/Α/27-9-13) «Κώδικας ∆ικηγόρων», όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 60 § 7 του ΝΑ370/2016 (ΦΕΚ 37 Α). 

Το Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Ν3-3-1994) όπως ισχύει. 

Το Π.∆.203/1996 (ΦΕΚ Ι60/Α/16-7-1996) «Οργανισµός Οικονοµικού  Πανεπιστηµίου 
Αθηνών». 

Την µε ηµεροµηνία 13/7/2017 Απόφαση της 13η συνεδρίασης της Συγκλήτου για την 
πλήρωση µίας (1) κενής Θέσης ∆ικηγόρου που προβλέπεται στον Οργανισµό  του ΟΚΑ. 

Το µε αρ. πρωτ. Ι59542/Ζ2/25-9-2017 έγγραφο του Υπουργού  Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων µε Θέµα άΕγκριση πίστωσης για πλήρωση µιας (1) Θέσης ∆ικηγόρου 
στο Οικονοµικό  Πανεπιστήµιο Αθηνών». 

Το µε αρ. πρωτ. 224650/Ζ2/20-12-2017 έγγραφο του Τµήµατος Γ ∆ιοικητικού  και 
λοιπού  Προσωπικού  ∆/νση Προσωπικού  Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευµάτων σχετικά  µε την έγκριση πίστωσης για την 
προκήρυξη πλήρωσης µίας θέσης δικηγόρου του ΟΠΑ µε έµµισθη εντολή  (Απόφαση 
Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ✓180/31674 19-12-2017). 

Την µε ηµεροµηνία 8-3-2018 απόφαση της 9"` Συνεδρίασης της Συγκλήτου η οποία, 
κατ' εφαρµογή  των κείµενων διατάξεων, αποφάσισε την πλήρωση µίας (1) Θέσης 
∆ικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω µε σχέση έµµισθης εντολής, δια έκδοσης σχετικής 
προκήρυξης, µε όρους όπως ορίζονται σε αυτήν. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση µίας (1) θέσης ∆ικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω στο Οικονοµικά  Πανεπιστήµιο 
Αθηνών (εφεξής ΟΠΑ), µε σχέση έµµισθης εντολής µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, κατόπιν 
επιλογής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων», όπως ισχύει 
σήµερα, και µε αποδοχές σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
Το αντικείµενο της απασχόλησης είναι η παροχή  νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων 
προς τη ∆ιοίκηση του ΟΠΑ, η συνδροµή  στο έργο του Νοµικού  Συµβούλου του ΟΠΑ, η 
επιµέλεια και διεξαγωγή  των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων του ΟΠΑ, η νοµική  
εκπροσώπηση του ΟΠΑ ενώπιον όλων γενικά  των ∆ικαστικών ή  ∆ιοικητικών αρχών, προς 
προάσπιση των συµφερόντων του ΟΠΑ και κάθε έργο δικηγόρου που ορίζεται στο Κώδικα 
∆ικηγόρων. Επιπρόσθετα, στα ως άνω καθήκοντα εντάσσονται: 
Ο νοµικός έλεγχος Κανονιστικών διατάξεων, των οποίων η έκδοση ανατίθεται στα όργανα 
διοίκησης του Ιδρύµατος, η σύνταξη γνωµοδοτικών σηµειωµάτων στη διαδικασία του 
ελέγχου νοµιµότητας των διαδικασιών εκλογής ή  εξέλιξης Καθηγητών, η επεξεργασία και ο 
νοµικός έλεγχος όλων των συµβάσεων που συνάmει το ΟΠΑ µε τρίτους καθώς και των 
προκηρύξεων του ΟΠΑ, η παρακολούθηση της σχετικής µε τα Α.Ε.Ι. νοµοθεσίας και 
νοµολογίας, καθώς και η τήρηση και επικαιροποίηση σχετικού  αρχείου. 
Ο δικηγόρος θα βρίσκεται στη διάθεση του ΟΠΑ ύλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
λειτουργ ίας του. Η φυσική  παρουσία του δικηγόρου στο ΟΠΑ είναι απαραίτητη ώστε να 
παρέχει γνωµοδοτήσεις σε Θέµατα που αφορούν στη λειτουργία του Ιδρύµστος. Ο 
δικηγόρος Θα παρίσταται σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και Επιτροπών του ΟΠΑ, 
όποτε κληθεί  προς τούτο. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω Θέση πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

Να είναι Έλληνες πολίτες. 
Να είναι δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω, Μέλη ∆ικηγορικού  Συλλόγου της Χώρας. 
Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικού  Τµήµατος Νοµικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού  

Ιδρύµατος στην Ελλάδα ή  ισότιµου και αντίστοιχου πτυχίου Νοµικής Πανεπιστηµιακής 
Σχολής της αλλοδαπής, νόµιµα αναγνωρισµένου. 

Να κατέχουν τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών σε κλάδο της νοµικής επιστήµης 
Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή  να 

έχουν νόµιµα απαλλαγεί  από  αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή  να µην έχουν 
καταδικαστεί  για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση. 

Να µην υπάρχει στο πρόσωπό  τους κώλυµα από  ποινική  καταδίκη και να µην τελούν υπό  
στερητική  ή  επικουρική  δικαστική  συµπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Να είναι υγιείς (σε βαθµό  που να µην εµποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους). 
Να µην έχουν κώλυµα κατά  τις διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Ν.4194/2013, όπως 

ισχύουν. 
Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Να έχουν τουλάχιστον τριετή  εµπειρία σε Θέµατα ΑΕΙ ή  νοµικών προσώπων που άµεσα 

συνδέονται µε αυτά, όπως εταιρείες διαχείρισης περιουσίας ΑΕΙ.. Ειδικότερα, να έχουν 
επαγγελµατική, δικαστηριακή  και συµβουλευτική  εµπειρία σε ζητήµατα που αφορούν στη 
νοµοθεσία που διέπει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα. Η εµπειρία αποδεικνύεται από  
συµβάσεις εργασίας/παροχής υπηρεσιών για το απαιτούµενο χρονικά  διάστηµα, 
κατατεθέντα δικόγραφα ή/και παραστάσεις σε δικαστήρια ή/και δικαστικές αποφάσεις, 
γνωµοδοτήσεις ή  αποβεβληµένες εισηγήσεις καθώς και σχετικές βεβαιώσεις αρµοδίων 
οργάνων (για λόγους συνδυασµού  προσόντων, ένα έτος εµπειρίας θα αντιστοιχεί  είτε σε 
πέντε γνωµοδοτήσεις είτε σε πέντε παραστάσεις σε δικαστήρια). 



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Οικονοµικό  Πανεπιστήµιο Αθηνών είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από  αυτούς πρόσωπο εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους Θεωρηµένη από  δηµόσια αρχή, είτε 
ταχυδροµικό  µε συστηµένη επιστολή  στη διεύθυνση Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 10434, 
υπόψη ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού, σε αποκλειστική  προθεσµία 30 ηµερών από  την εποµένη 
της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας 
συνοδευόµενη από: 

α) Πιστοποιητικό  ποινικού  µητρώου. 

β) Πιστοποιητικό  του οικείου ∆ικηγορικού  Συλλόγου από  το οποίο να προκύπτει ο χρόνος 
εγγραφής του υποψηφίου στο ∆ικηγορικό  Σύλλογο Αθηνών, άτι ο υποψήφιος είναι 
διορισµένος στον Αρειο Πάγο, ότι δεν έχει τιµωρηθεί  πειθαρχικά, ότι δεν κατέχει άλλη 
έµµισθη Θέση, καθώς επίσης ότι δεν τελεί  υπό  αναστολή. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έµµισθος κατά  την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα 
4194/2013. ∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη Θέση κατά  την έννοια των σχετικών 
διατάξεων του Κώδικα, µπορούν να εµφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, µαζί  
µε την αίτηση και τα σχετικά  δικαιολογητικά  υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν 
στη νέα θέση που προκηρύσσεται, Θα παραιτηθούν από  την άλλη έµµισθη Θέση. Στην 
περίπτωση αυτή  δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν δεν προσκοµίσουν βεβαίωση 
του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από  τη Θέση τους ή  
έπαψαν να αναλαµβάνουν υποθέσεις ή  να λαµβάνουν περιοδική  αµοιβή. 

δ) Βιογραφικό  Σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής του δράσης 
και εµπειρίας σε ανάλογους Φορείς του ∆ηµοσίου κ.λπ. µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ 
βεβαιώσεις. 

ε) Αντίγραφα τίτλων σπουδών µε τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούµενα τυπικά  
προσόντα: 
i. Απλά  και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από  δηµόσιο φορέα ή  
ΙΙ. Απλά  και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί  
αρχικά  από  δικηγόρο, καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα από  τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από  τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν 
στη ρύθµιση Ν. 4250/2014, όπως ισχύει, ή  
ΗΙ. ευκρινή  φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό  την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα 
αυτά  έχουν επικυρωθεί  πρωτίστως από  δικηγόρο και είναι επίσηµα µεταφρασµένα . 

στ) Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας. 

ζ) Πιστοποιητικά  οικογενειακής κατάστασης. 

η) Πιστοποιητικό  στρατολογ ίαςτύπου Α. 

Τα δικαιολογητικά  µε τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή  οι ιδιότητες που 
επικαλούνται οι υποψήφιοι υποβάλλονται υποχρεωτικώς µε την αίτηση συµµετοχής τους. 
Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκοµίσουν τα απαιτούµενα κατά  περίπτωση δικαιολογητικά, δεν 
λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα ή  οι ιδιότητες που δηλώνουν µε την αίτηση συµµετοχής 
τους στη διαδικασία. 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 2η του ΝΑΙ 94/2013, κατά  την αξιολόγηση για την επιλογή  
των υποψηφίων Θα ληφθούν υπόψη, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστηµονική  
του κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείµενο της απασχόλησης, η επαγγελµατική  του 
πείρα και επάρκεια και η γνώση ξένων γλωσσών. Θα συνεκτιµηθούν η οικογενειακή  του 
κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. 
Περαιτέρω, µε βάση τις ειδικότερες ανάγκες του ΟΠΑ οι συντελεστές βαρύτητας των 
παραπάνω κριτηρίων καθορίζονται ως εξής 

Προσωπικότητα: 10% 
Επιστηµονική  κατάρτιση (πτυχίο, τίτλοι σπουδών σχετικοί  µε το αντικείµενο της 

απασχόλησης): 20% 
Επαγγελµατική  πείρα και επάρκεια: 25% 

Εξειδίκευση στο αντικείµενο της απασχόλησης (χειρισµός υποθέσεων σε 
ζητήµατα σχετικά  µε ΑΕΙ και νοµικών προσώπων ΑΕΙ): 30% 

Γνώση ξένων γλωσσών: 2% 
Οικογενειακή  κατάσταση: 3% 

Πρόβλεψη εξέλιξης 10% 

Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 
είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή  των αιτήσεων. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  
Η επιλογή  γίνεται από  πενταµελή  επιτροπή  που συνέρχεται στην έδρα του ∆ικηγορικού  
Συλλόγου Αθηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 «Κώδικας 
∆ικηγόρων, όπως ισχύει. 

Η επιτροπή  Θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  των υποψήφιων και Θα καλέσει 
σε ατοµική  συνέντευξη τους υποψηφίους των οποίων οι αιτήσεις και τα επισυναπτόµενα 
πιστοποιητικά/δικαιολογητικά  πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. 

Η συµµετοχή  των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη 
αποδοχή  των όρων της προκήρυξης. 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό  παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από  8:00 έως 
15:00 από  την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού  του Οικονοµικού  Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πατησίων 
76, Αθήνα, τηλ. 210 8203280. 

Η προκήρυξη αυτή, µε την πρόσκληση για υποβολή  υποψηφιοτήτων, θα δηµοσιευτεί  σε 
µια τουλάχιστον εφηµερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών, 
θα αναρτηθεί  στη ∆ιαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
Οικονοµικού  Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς επίσης Θα κοινοποιηθεί  στο Νοµικό  
Συµβούλιο του Κράτους µέλος του οποίου ασκεί  χρέη Προέδρου της Επιτροπής Επιλογής 
και στον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών. 



Το ΟΠΑ θα επιµεληθεί, δια αποστολής σχετικής πρόσκλησης στον Πρόεδρο του 
∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών και στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, για την 
τοιχοκόλληση της προκήρυξης στα γραφεία του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών και στο 
κατάστηµα του Πρωτοδικείου, από  τους οποίους θα παραλάβει τα σχετικά  αποδεικτικά  

?3 τόιχόιώjιλησης. 
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