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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 για την Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου / Δικηγόρου του ΣΕΠ.  
 
 
Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ενδιαφέρεται να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο - Δικηγόρο, 
με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην έδρα του, 
σύμφωνα με την από 17 Νοεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Προσόντα για τη θέση 
Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 
• Δικηγόρος - Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, 

διορισμένος στο Πρωτοδικείο, με δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών 
• Ηλικία μέχρι 45 ετών 

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτός & προφορικός λόγος), σε επίπεδο τουλάχιστον C1 
Advance Cambridge ή ισότιμο 

• Ικανότητα επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και άριστος χειρισμός περιβάλλοντος 
Microsoft Office 

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άρρενες ενδιαφερόμενους) 
• Άτομο επικοινωνιακό, δημιουργικό και ευέλικτο 
• Εμπειρία ή Εξειδίκευση στο ιδιωτικό δίκαιο (επιθυμητό προσόν) 
• Να έχει διατελέσει Ενήλικο Στέλεχος του Σ.Ε.Π. (επιθυμητό προσόν) 

 
Καθήκοντα της θέσης 
Ο νομικός σύμβουλος / δικηγόρος παρέχει τις υπηρεσίες του σε καθεστώς μερικής απασχόλησης 
και είναι δε επιφορτισμένος με τα παρακάτω καθήκοντα:  
✓ Να εκπροσωπεί το Σ.Ε.Π., όποτε εξουσιοδοτείται ειδικά προς τούτο 
✓ Να επιλύει τα εκάστοτε αναφυόμενα νομικής φύσεως ζητήματα αμέσως και σε κάθε περίπτωση 

στον ταχύτερο δυνατό χρόνο 
✓ Να παρέχει νομικές συμβουλές, προφορικά ή γραπτά και βοήθεια σε διαπραγματεύσεις για τη 

σύναψη συμβάσεων και για την εκτέλεση των επιχειρηματικών σχεδίων του Σ.Ε.Π. 
✓ Να συντάσσει ή να παρέχει τις συμβουλές του για τη σύνταξη των απαιτουμένων συμβάσεων 

τόσο για τη λειτουργία και οργάνωση του Σ.Ε.Π. όσο και για την υλοποίηση των προγραμμάτων 
του 

✓ Να ετοιμάζει γνωμοδοτήσεις για κάθε ερώτημα που θα του τίθεται σχετικά με τα νομικά ζητήματα 
που ανακύπτουν εκάστοτε στις σχέσεις του εντολέως με τρίτους ή και στις σχέσεις των μελών 
του και να δίνει νομικές λύσεις, με βάσει τους εκάστοτε ισχύοντες εσωτερικούς Κανονισμούς του 
Σ.Ε.Π. 



✓ Να συντάσσει έγγραφα του Σ.Ε.Π. προς Αρχές και τρίτους, εφόσον του ανατίθεται η εργασία 
αυτή και η διεκπεραίωσή της απαιτεί ειδικές νομικές γνώσεις 

✓ Να παρίσταται στα δικαστήρια και να διεκπεραιώνει δίκες ή/και διαιτησίες, στις οποίες θα 
συμμετέχει, ως διάδικος υφ’ οιανδήποτε μορφή το Σ.Ε.Π., όποτε εξουσιοδοτείται ειδικά προς 
τούτο 

✓ Να παρακολουθεί το σύνολο των υποθέσεων της Νομικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Π. και να 
ενημερώνει τους αντίστοιχους φακέλους 

✓ Να μεριμνά για τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των συνεργαζομένων με το Σ.Ε.Π. 
δικηγόρων και για την απρόσκοπτη και επωφελή για το Σ.Ε.Π. συνεργασία μαζί τους  

✓ Επιπλέον ο εντολοδόχος αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση των φακέλων ακινήτων του Σ.Ε.Π. 
και στη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων με σκοπό την πληρότητα των φακέλων 
αυτών και την οργάνωση και στο συντονισμό της λειτουργίας των φακέλων ακινήτων του Σ.Ε.Π. 

 
 
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσφέρει 
• Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
• Ομαδική ασφάλιση 
• Ειδικές τιμές στο Προσκοπικό Πρατήριο 
Οι αποδοχές είναι οι εκάστοτε ισχύουσες κατώτατες νόμιμες αποδοχές υπαλλήλου του ιδιωτικού 
τομέα ανάλογων επιστημονικών προσόντων. 

 
Η αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και δικαιολογητικών 
των προαναφερθέντων προσόντων, πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 
Μαρτίου 2021 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 2ος όροφος, 116 35 ΑΘΗΝΑ – 
Υπόψη κ. Νικολάου Χαλιάσου, Γενικού Γραμματέα Δ.Σ./Σ.Ε.Π.) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  
careers@sep.org.gr. 
 
Η επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών των προαναφερθέντων προσόντων και 
μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί 
υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός / μιας εκ των υποψηφίων. 
 
 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2021 
 
 
 
 
 

Ισίδωρος Π. Κανέτης 
Πρόεδρος 

Νικόλαος Θ. Χαλιάσος 
Γενικός Γραμματέας 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών 

τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου 

κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr. 
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