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Π ΡΟΚ Η ΡΥΞ Η 

Για την πλήρωση δύο (2) Θέσεων δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. 

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ 
Εχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

α) του ν. 4354/2015 - ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015 «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, 

µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας 

δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών ρυθµίσεων», 

β) των άρθρων 42-45 του ν. 4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» (ΦΕΚ 208ΙΑ'Ι27-09-2013), 

όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 60 παρ. 7 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37 Α'), 

γ) της παρ. 2, περ. ιβ"του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 « Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή  προσωπικού  και ρύθµιση Θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α"/03-03-1994), 

δ) του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 

31 8/1 992 (Α"/161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014). 

ε) του άρθρου 77 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α'/04-08-2017) περί  σύστασης ∆ικαστικού  
Γραφείου του Ν.Σ.Κ. στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. 

Την αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./315/37104/19-11-2018 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης 

Υπουργικού  Συµβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1), µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο 

(2) δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστηµών. 

Τις από  04/04/2019 και 30/09/2019 αποφάσεις της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστηµίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών περί  προκήρυξης δύο (2) Θέσεων δικηγόρων παρ'Αρείω 

Πάγω µε σχέση έµµισθης εντολής και Θέσπισης κριτηρίων βαθµολόγησης. 

Το µε αρ. πρωτ. Φ.1/Α/41/17610/Β1/6-2-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τακτικού  Προϋπολογισµού  & 

Μ.Π.∆.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικά  µε τη βεβαίωση ύπαρξης 

πίστωσης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων µε έµµισθη εντολή. 

Τις υπηρεσιακές ανάγκες για τη στελέχωση του ∆ικαστικού  Γραφείου του Παντείου 

Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. 



ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση δύο (2) Θέσεων δικηγόρων Αθηνών παρ'Αρείω Πάγω στο Πάντειο Πανεπιστήµιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών µε σχέση έµµισθης εντολής, µε παγία αντιµισθία, κατόπιν 

επιλογής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013. 

1) Αντικείµενο απασχόλησης των δικηγόρων Θα είναι η επικουρία και υποβοήθηση του 

Προϊσταµένου του ∆ικαστικού  Γραφείου Ν.Σ.Κ. του Πανεπιστηµίου, Παρέδρου Ν.Σ.Κ., στο έργο 

του και σε Θέµατα αρµοδιότητάς του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 77 του 

Ν.448 512 01 7, όπως ενδεικτικά: 

Η προάσπιση, δια της δικαστικού  οδού, των συµφερόντων του Παντείου 

Πανεπιστηµίου. 

Η νοµική  εκπροσώπηση του Παντείου Πανεπιστηµίου παράσταση και υπεράσπιση των 

υποθέσεών του), ενώπιον όλων γενικά  των ∆ικαστικών και ∆ιοικητικών Αρχών, κατόπιν 

παροχής σχετικής εντολής του Προϊσταµένου του ∆ικαστικού  Γραφείου Ν.Σ.Κ. 

Η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων που τους χρεώνονται µε ευθύνη του 

Προϊσταµένου του ∆ικαστικού  Γραφείου και η σύνταξη και η υποβολή  εισηγήσεων του 

Προϊσταµένου του ∆ικαστικού  Γραφείου για την άσκηση ή  µη ενδίκων µέσων και 

βοηθηµάτων. 
Η παρακολούθηση της σχετικής νοµοθεσίας και νοµολογ ίας και η τήρηση αρχείου µε τις 

νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που αφορούν το Πανεπιστήµιο. 

Η επεξεργασία νοµικών Θεµάτων και η υποβολή  σχετικών εισηγήσεων στον 

Προϊστάµενο του ∆ικαστικού  Γραφείου, όταν και όπου απαιτείται. 

Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων, φακέλων και πληροφοριών για τις ανάγκες 

του ∆ικαστικού  Γραφείου Ν.Σ.Κ. 

Οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο από  τον Προϊστάµενο του ∆ικαστικού  Γραφείου για 

την προάσπιση των συµφερόντων του Πανεπιστηµίου και την εύρυθµη λειτουργία του 

∆ικαστικού  Γραφείου. 

Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του ν. 4354!2015 και Θα ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό  τους φορέα, σύµφωνα µε την 

εκάστοτε νοµοθεσία η οποία προβλέπει και την υπηρεσιακή  τους εξέλιξη. 

Οι ενδιαφερόµενοι για τις ανωτέρω Θέσεις Θα πρέπει: 

α) Να είναι 'Ελληνες πολίτες. 

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικής Σχολής της χώρας ή  αναγνωρισµένης ισότιµης σχολής 
της αλλοδαπής. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται η κατάθεση της βεβαίωσης 

αναγνώρισης της ισοτιµίας του απαιτούµενου τίτλου σπουδών µε αυτόν των ελληνικών 

Πανεπιστηµίων από  τον αρµόδιο προς τούτο φορέα (∆ΟΑΤΑΠ-πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ). 

Υ 



Επιπλέον, µετατπυχιακοί/διδακτορικοί  τίτλοι οπουδών της χώρας ή  αναγνωρισµένης 

ισότιµης σχολής της αλλοδαπής, µε παράλληλη κατάθεση της βεβαίωσης αναγνώρισης της 

ισοτιµίας τους µε αυτόν των ελληνικών Πανεπιστηµίων από  τον αρµόδιο προς τούτο φορέα 
(∆ΟΑΤΑΠ-πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ), Θα συνεκτιµηθούν. 

γ) Να είναι µέλη του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών, από  τη βεβαίωση του οποίου να 

προκύπτει η εγγραφή  τους στο Σύλλογο ως δικηγόροι παρ"Αρείω Πάγω, µε πενταετή  

προϋπηρεσία, καθώς και ότι δεν διώκονται πειθαρχικά, δεν τους έχει επιβληθεί  πειθαρχική  

ποινή  και ότι δεν κατέχουν άλλη έµµισθη Θέση. 

δ) Να έχουν πενταετή  (5) τουλάχιστον εµπειρία σε υποθέσεις συναφείς µε αυτές της 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

ε) Να µην έχουν κώλυµα από  ποινική  καταδίκη ή  υποδικία ή  να µην τελούν υπό  δικαστική  
συµπαράσταση. 

στ) Να µην υπάρχει κώλυµα κατά  τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα ∆ικηγόρων. 

ζ) Να κατέχουν δίπλωµα γνώσης της Αγγλικής και της Γαλλικής ή  της Γερµανικής γλώσσας, 

επιπέδου Γ2/C2, όπως αυτά  ορίζονται από  το ΑΣΕΠ, µεταφρασµένα επίσηµα στην 
Ελληνική  γλώσσα. Κατ" εξαίρεση δεν απαιτείται προσκόµιση τίτλου γλωσσοµάθειας εάν 

υπάρχει τίτλος σπουδών (βασικός, µετατπυχιακός, διδακτορικός) που έχει αποκτηθεί  στην 

αλλοδαπή  και έχει κατατεθεί  η αναγνώριση της βεβαίωσης ισοτιµίας του µε τον αντίστοιχο 

των ελληνικών Πανεπιστηµίων από  τον αρµόδιο προς τούτο φορέα (∆ΟΑΤΑΠ-πρώην 

∆ΙΚΑΤΣΑ). 

η) Να κατέχουν δίπλωµα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (word, 8χ081, intemet), όπως 
ορίζεται από  το ΑΣΕΠ καθώς και να έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης νοµικών 

πληροφοριών από  ειδικές βάσεις δεδοµένων. 

Θ) Να είναι υγιείς και να έχουν τη φυσική  καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων 
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3528/2007, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ι) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή  να 
έχουν απαλλαγεί  νόµιµα από  αυτές, να µην είναι ανυπότακτοι και να µην έχουν καταδικαστεί  
για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση. 
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Κριτήρια-Συντελεστές 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Προσωπικότητα υποψηφίου 20% 

Επιστηµονική  κατάρτιση 20% 

Εξειδίκευση στο αντικείµενο απασχόλησης 25°/ο 

Επαγγελµατική  πείρα 15% 

Μεταmυχιακός ή  διδακτορικός τίτλος νοµικών σπουδών 10% 

Γνώση ξένων γλωσσών 10% 

Κρίσιµος χρόνος νια τον έλενχο της αυνδρουήc των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

είναι ο χρόνος λήξης νια την υποβολή  των αιτήσεων.  

Λόγω της έξαρσης της πανδηµίας COVID 19 και για την αποφυγή  συγχρωτισµού  στις ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες, οι ενδιαφερόµενοι Θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ΜΟΝΟ ταχυδροµικό  µε 

συστηµένη επιστολή  στην ακόλουθη διεύθυνση : Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστηµών, Λεωφ. Συγγρού  136, 17671 Αθήνα, µε την ένδειξη « Αίτηση συµµετοχής 

στην προκήρυξη του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών για την 

πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων (πληροφορίες τηλ. 2109201352), σε αποκλειστική  

προθεσµία 30 ηµερών, που αρχίζει την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας 

στην εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ, δηλαδή  από  21-05-2020 έως 19-06-2020, αίτηση υποψηφιότητας 

συνοδευόµενη από: 

α) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή  της σχετικής 

προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή  των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. 

αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). 

β) Πιστοποιητικό  Ποινικού  Μητρώου 

γ) Βεβαίωση του οικείου ∆ικηγορικού  Συλλόγου, από  την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του 

υποψηφίου ως δικηγόρου παρ' Αρείω Πύγω. 

δ) Βεβαίωση του οικείου ∆ικηγορικού  Συλλόγου, από  την οποία να προκύπτει η ηµεροµηνία 

εγγραφής στο Σύλλογο και ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί  πειθαρχικά  και ότι δεν κατέχει 

άλλη έµµισθη θέση. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση άτι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά  ή  

συστηµατικά  µε αµοιβή  κατά  υπόθεση σε άλλο νοµικό  πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα και δεν 

λαµβάνει πάγια περιοδική  αµοιβή  από  νοµικό  πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα. 

∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη Θέση κατά  την έννοια των σχετικών διατάξεων του 

Ν.4193/2013 «Κώδικάς ∆ικηγόρων» ή  που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νοµικό  

πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να 

δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 



13Ω(19)13 ρθ U Ω31Λ3ΛΠD ΙλΝΙΓίΟΙΟ 0101113γ31 ΛΙυ 011q ΌΛΙ)Μ1 (»(011 ο1 ΌΛ? 31) 0Ω 

'1ήΠ31Λ3ΛΠD )ΝΙΓ1ΟΙΌ  31) Ι3D3γρΝ 

5ηοι 08 10)1 ηm ιάUιΙιουη ηmι οΝιιUλογοιΑΝιq 01 10)1 513Οξ111ρ 511 13DD13}3 ρθ ίιυοdιιυ3 Η 

-ηmr1Uιοιυ3 ηmΝιιιγοµ 

ΙΩΝ η(ριιιηmηιοΝ ηου1Uιοιυ3ΛΟµ ηοι31ΛΑµ 001 11Λ91109 311 5U 0®Νοdυ 511± 4ΩUιουοιοmΜ 

11ι οΙλ 513Dη31D0111Jq 53Νι1Αr1mdUγυλπΩ 13DId0 ΌΛ 511ι ΰηώι Λυι 910)1 13d011fΊ  ΙρΝ 

1λΟγΙll3 51υ 0)1)0)119019 Λ11ι ΑΙλ ΑΙ3(3Γ101υ3γ ρΙΑΝλΙ)ηρ 8Ρ 10)1 ΟΛοdΧ 10)1 01101 ΛΟ1 13Dιd0 08 

SU1 ζΙDΟΑΟυρ 3Γ1 1)110ά1113 Η '5Ιήή»1Οdυ 511± 11D11ΙΟllΟΛΙΟΝ Λ111 911$) 531U 3Μ 31) 0Ω11 

(lllOdlll3 Λ111 Ι3Ώ3γΑΝΑΠD 09 001 5ΙµΙΟ 1γυΑΑΑ 5ΟΓΙΙΓΙΟΛ Ο (ι 5Uυοdιιυ3 5Uι 5odg3odµ ρ 

ηmdUιΩιυ3 ηmΝιιιγοµ 10)1 ΛmΝ ιηmηιοΝ 

ηΟΙΓΙU1οΙυ3ΛΑµ ΠΟΙ31ΛΩµ ΠΟ1 5Ογ11γγοllΠ 13DΰΝDp 13θ 3ΙΙllΟd1Ιυ3 SUl ρ31ρΓΙΓΊρdλ ΑιΛΟΝ(1θο)ι 

ηmι1UιΟιυ3 ηmΝιιιγοµ 10)1 ηmΝιπmηιοΝ (10)1·111101113Λ06 ηοι31ΛΑµ 101 ουmρgdιιΝ3 ηρη3, (λ 

UY?ΓΙ 51') 'ηmηUθy ηοΛογγη3 

ηοωdοΛUΝιρ ποι ηοιγηο}jλη3 οΝιιUΝιοιρ οι 9110 ιΑιηο}ιdο 10)0110 ιο 'D]D3dUllΠ lιιιdολUΝιq 

ΟΓΙΙΝΟQΠ3 ΛΟΙ.οΙΧQγηΟ1 CJ13p1n3llDΝ3q 3Γ1 50Λ? Ο 5Π010ll0 5ΠΟ1 011D '5ηοdοΛί1Νιρ (ξ) 5ι3d1 (ξ) 

'5ηοιοd)ι ηοι ηοιγηο}jr1Π3 ηοΝιr1οη 001 

5odg3odµ ο ι3}1d0 0011 'odg3odµ 5m 1101 U1mdUγllDΛD ΟΓΙΙ ΓΙΟΛ ηΟ1 LJ 5mήΑ1,γ/ ΠΟΙDΠΟή3dΙλγµ 

ηοΝι1ΩρΝιρ ηο1ΟιΧογηοι Qr1θρ}j 311 5ηοιο 	ηοι ηοιγηοξjλΠ3 ηοΝιλοη 001 5ογ3r1 0Λ3 (ρ 

:9110 10143310110 ρθ DI011O U 'Ε ί-0Ζ/b6lb "Ν 001 gti ποdθdq 

001 ξjΖ · ου SUl 5ΙήοιοΙq 5LL 3Γ1 οΛmώι1ΠD ' UllOdlll3 Uγ3Γ1ρ1Λ3µ 9±11) Ι3ΛΙλ 09 1)λΟγΙυ3 1- ι (< 
51ήΠd(JΝOdll 56ι Λ(9 Λmι 1)Χ090113) 11ιΝργηώΙ113ΛΑ 1313θ011ηOdll '5(ιλΟγΛυ3 0)1)0)119019 1I11) 

Λ(ηΙώΙιΓ οιιη Λmι 1ιΧΟ13Γ1 Γ1ΠD 1..ι ·ηοιώιΓηΟllΠ 001 ΙωΙιιιο ΛΙ11Ω 1Α131ll9ΛΠD1ll3 001 (1DIλDdώD011p 

ΛΙ11 91311 5010ll0 0 ' 5(1γΟ1οΟllω 5Ογ3ΝΑώ  Ο 13d (1) 0011 ρJΛΙ1Γ10d3Γ1Ι1 ΛΙ11 6Ό0 3Γ1 Ιρ13ΛΙdΝ Λm3Ο1111ρ 

Λmι Of1D3θOdllfl3 Ο1 19Η11ΟdgΠΧΑι Λm301)ιΙΟ Λm1 5.ιγοιοοιω 11DmlLLfd3ll Λ11ω 110 Ιρι3ΛΜΙ3ΓΙΙ13 (9 
01D0ΝIQDIQ 111 5ΠΟι 5ΙιΧΟι3Γ1ΓΙΠD 111)11110 ΛU1 3ι1 

ΛΛΟΛφγΙ1q 11011 5311119191 10 U ο1ΛODOdll Αι Ufh011Π ΙΑΙΛΟΛηί1Γ1Dγ Λ39 'DΝΙιιλΟγο1DΝΙq '11Dmlllld3ll 

010)1 Ι οΛ3ήΠΟιΙοllΠ Α1 ΛΠΟDΙΓΙΟΝDΟdυ Λ39 Λρ3 ·5ηοι Λm1ΛODOdll Λί?1ΝΙ1ΩρΙDΠΟ ΙΟΝ Λ(ΟΝΙllΛι Am1 

Uήι2gοιυι ηίιι ριλ QΝιιUλογοιοΝιq υιUιιΑdοιιη Αι ηηογγQ}jουη ιοιΦί$ιουη ιο 5ηοι ζιοίυιο Λ111 3ηJ 

Λφοοωγλ ηmηή  ΙΩΝ Λ9110110 ηmγιιι ΑάΟdΛιιιω Uηιdιιη3 (U 

'5UωοιοοιοΝ 5ίιΝρι3η3λοΝιρ οΝιιΙ1ιουοιΩιµ ( } 

5Λο1 Αfdl3llf13 Ι1 ο)1Ι1ηγDΛΑ ID13d$DΛΟ ΌΛ O1011O σιο 

5UDDdq 5ΠΟι 5ίιΝΙιΑΓ1γ3Μοll3 ΙΟΝ 5lιΝΙΛοΓ1Ιιο1υ3 5111 ΑΙ3ΧΙΟΙ0 ρ1 3Γ1 Df1m13f111D ΟΝΙώDdΑ018 (10 

'(J3ΙΟΓ1ρ (JΝ IQOId 31 ΛΠΟΜξ{Γ1ργ ΑΛ (λ 5Ι3D3θοllΠ ΛΠΟΛQψΙDγDΛο ΠΛ ΛDώDll3 Ιι 5π0ι 

11D3θ 1191)1(1113 Λ111 011Ο ΛρΝ11θί!1Ι0dρυ 119 5(101 53193dΙ1υΠ 5Ιι ΛΠΟΧ3dρll 010110 ΛΟΙ.Ω ράγΟιΛ3 Π01 

11Dm1A~3 ΛΠΟDΙΓ1οΝDοdll Λ39 Λρ AID3d11llΠ ΛΠΟξf ογΑΛΑ ΌΛ ΛΠΟdουΓ1 Λ39 (1ιΠΑ Ι1Dmlllld 11 Λ1113 

ρ?rΙοι 0011)0(169 

001 011mDOdυ ΟΝΙΓΙΟΛ 9111) Ιι ι0Γ1ρ 01λ911 ΛΠΟΛQ})Γ1ογ ΑΛ lJ 110111900ά1 ΠΟΝΙΓΙΟΛ ΠΟγγQ 5Ι3D οιυι 

ΜΟΛΟξ)Γ1ΑγρΛΑ Αη Λ0041911 09 (Ι UD3θ 1181)11111? Uγγο Λ111 9110 ηηοθUιιρdου 08 ηmr1Uιοιυ3 



αιτιολογηµένη απόφαση µε τη σειρά  αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της 

Επιτροπής είναι υποχρεωτική  για το Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστηµών και ισχύει µόνο για την κατάληψη των Θέσεων που προκηρύχθηκαν. 

Το Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών οφείλει µέσα σε ένα µήνα 

από  τη δηµοσίευση της απόφασης να προσλάβει τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει 

στα ∆ικηγορικό  Σύλλογο Αθηνών την ανάληψη υπηρεσίας. 

Οι επιτυχόντες Θα πρέπει να µην έχουν τα κωλύµατα διορισµού, που ισχύουν για τους 

προσλαµβανόµενους στο Ελληνικό  ∆ηµόσιο και Θα πρέπει να καταθέσουν κατά  το χρόνο 

πρόσληψής τους στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 

πιστοποιητικό  στρατολογικής κατάστασης (οι άνδρες), καθώς και τα λοιπά  απαιτούµενα 

κατά  νόµο πιστοποιητικά  και δικαιολογητικά  διορισµού. 

Η παρούσα προκήρυξη Θα δηµοσιευτεί  µε πρόσκληση για την υποβολή  υποψηφιοτήτων σε 

µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού  Αθηνών, Θα αναρτηθεί  στη «∆ιαύγεια», 

στον πiνακα ανακοινώσεων του Πανεπιστηµίου, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου 

(www.panteion.gr), στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου Αθηνών και του ∆ικηγορικού  

Συλλόγου Αθηνών. 

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ι 

1ΣΜΗΝΗ Α. ΚΡΙΑΡΗ 
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