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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68 & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ
Τ.κ.1Ο6 78 - ΑΘΗΝΑ
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ΔΙΕΥθΥΝΕΗ ΑΝθΡΟΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ~. \
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕαΠΙΚΟΥ & EPrAEIAKQN ΕΧΕΕΕΟΝ
ΠΛΗΡ.: 8. TEIPrEAHE
ΤΗΛ.: 210 4270833
ΤΑΧ. Δ/ΝΕΗ : ΠΑΡΝΑΕΕΟΥ 6 -Ar. Ι. ΡΕΝΤΗΕ
Τ.Κ.: 18233

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/158/22712/23-09-2016

πρά~η υπουργικού συμβουλi.ου που αφορά μετα~ άλλων την πρόσληψη 3 (τριων)

δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολης, την σχετικη ΠΡOKηρυ~η,καθως και την υπ. αρ.

55/25.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας μας και παρακαλούμε όπως ορίσετε τον πρόεδρο της
επιτροπής του Ν. 4194/2013.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στον οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τον

ορισμό των 3 (τριών) δικηγόρων που θα συμμετέχουν στην επιτροπή.

Παρακαλούμε να επιληφθείτε για την τοιχοκόλληση της προκήρυξης, συντάσσοντας σχετικό
αποδεικτικό, το οποίο και να μας διαβιβάσετε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδημίας 60, Αθήνα, Τ.Κ. 10679

FAX: 2103610537

2) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρώην Σχολή Ευελπίδων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Γρ. Δ/ντος Συμβούλου

2) Δ.Ν.Υ.
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Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνσ
2131313229
Μ. Δακτυλίδη
2131313264
m.daktylidi@ydmed.gov.gr

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔιΝΣΗ ΔJOIKHΣHΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔlEYΘYNΣH ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ .
ΤΜΗΜΑ nPOrPAMMA ΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔγNA~IKOY
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ/ΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταx.ΔJνση
Ταχ. Κώδ .
FAX
Πληροφορίες
Τηλεφωνο
e-maif

--:-- _ ...._._- ...,.•...•~-.., '-, •....- -- .' .--_. "" .. '--
.: •••••• ' .' " 4 •••• : • .~::1f~ifi~ti~.. .

$ΕΜΑ: Έγκρrση '{Ια την κίνησή "ων διαδ!κασιων πλήp~.σης στ1ς~Q1:uΥΚό~ώ\qες Α.Ε. - Ο. ΣΥ.
Αε: ..:(1) μί~ς (1) θέσης ΠΡ~ϊσTαμένoι.ι Γενιι<:ής Δ{εooυνσης)~1:~ιας.(1) θέσης τΊροΤοταμένου
t'ι!ΟΡrκής Υπηρεσίας, με οχέση εργασfας έμμισθης .ενΤολής, γ) τρiώv. (3) θέσεων ΔtKηγόρ'ων, με
.', • • • .Ι •• ,,:' ;

σχέση έμμισθης εντολής και δ) μίας (1) θέσης Συμβούλου Διοίκησnς:.γιο νομικό θέματα, με σχέση

έμμισθης εντολής (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και ΔJΙ<Tύω.~):
, ~~r!

~,Ιit:Ι:f;~.~..
-:...ι,"'Ι' ...

.-,
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ΑΠΟΦΑΣΗ ~-:- ..', . :. .
.' ,' ..

{~ιΌ ;. • ~

Έχοντας υπόψη:

, ;

ι
f

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ::,:.:,:"'.' ,.
της Πράξης ΥποvργlJ(ΟU Συμβοuλr~;~13i2qΟ6 .

(άρθρο 2 τrαρ.1) .:~iι':r~t:'~:,.
,ι''''~.'.~.:.~

, .' ό:~X~-.-:' ;. ,'.
~.!.ι.•, .

. . ~. ~.;. "

1: Την 33/27-12-2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 2801ΑΊ2006) «Aναστoλή~ιpplσμων και προσλήψεων στο
; . .' ~.~~~.''' .:', .
Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας 'ΠαραΥάθηκε' με :πς διατάξεις της Π.Υ.Σ. 51/30-

. . '. .,.,.. . .

12-15 (ΦΕΚ 183/ΑΊ3Ο-12-15). ...:./. . .

2. Το Π.Δ. 24/27-1-2015 (ΦΕΚ20/ΑΊ2015) «Σύσταση και μετονο~Ρ'ίq,γτrουΡ'γείων, μ£ταφορό της
"..ι" .....

Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». ~~~?:';y:':~..
3. Το αίτημα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορφν και ΔrKτύ{ί)χ (εφιθμ. OIK. A-46603f31 01/25-

7~2016) για πλήpωσrι σης Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ. - 0.&. :, ΑΕ.: 0.) μίας (1) θέσης

nρο1σταμένοu Γενικής Διεύθυνσης, β) μίας (1) θέσης ΠρoΤσrαμέν9υ. t:iομlκής ΥπηρεσΙας, με σχέση

.εργαqίας έμμισθης εντολής γ) τριών (3) θέσεων Δlκη~όρωνι μ~~σιfεμμ'OθηςεvτOλής, δ) μίας
• f ~ , ••.• ""-.

-Sί~: :.~~.*:: ~~.
.,,~,;.:.;.. :(.~:
.. ~~{.\ι,,>•. : .

. {..ι... { 'ΛΑ

mailto:daktylidi@ydmed.gov.gr
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(1) θέσης Συμβούλου Διοίκησης για νομικό e-έμστα, με σχέση σX~~9:ηεμμισθrις εντολής και ε) δύc;
' .. : '" .

(2) θέσεων ασκούμ£νων Δικηγόρων Και το οριθμ. ΟΙΚ. A-55533/37801~~9-2016έγγραφο.

4. Το αριθ. 2171249/ΔΠΓΚJ25-8-16 έγγραφο του Γενικού ΛογlΟϊηρ(ιψ το.υ Κράτους σχετικά με την
.•f4'; .••. i,.' _'~, ", .

κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης. ~:~~~\,~./::,~.' .
" ..•.:~ '." .

•J,.:..~.••: : ,' .. "\,:":

Α π ο φ α σί ζ ε Ι κ α ι ε γ " ρ i~'i"'~''-
. 'Υ-Ο;.: :.J' .' .

1. Την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης στις ΟδlκέςΣuγκοlνu.:~~",~~:- Ο.ΣΥ. Α.Ε. : α) μίας
. ..-t.•l--.:tι. \•. :': .

(1) θέσης ΠροΊ"σταμένοu Γενικής Διεύθυνσης. β) μίας (1) θέσης n$Piq'a'HέYou ΝομιΚής Υπηρεσίας.

Ι με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής, γ) τριών (3) θέσεων ΔIKηγ'?~~~\Ιεσχέση έμμισθης εντολής

I~ και δ) μίας (1) θέσης Συμβούλου Διοίκησης για νομικά θέμ~~~:..με ..σχέση έμμισθης εντολής
. (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικϊ'ύων). : .:". :. .

: . ':~1~/.::~:.:'
ί, : .2. Η πρόσληψη των ανωτέρω θα yfVEI σύμφωνα με τις διατάξεί'ξΥδίι:αρθρου 14 mιρ. 2 περ. 1(1

, 'και lβ του Ν. 219,0/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την ~;"p'y4πρoσωΠJKOίι και ρύθμιση,Ι θεμάτων' διοίκησης» {Φ.Ε.κ. 28Α'/1994). όπως ,οχύει. τις ~~ς~::~oυ: '(}ΡΘρ'ου 43 του Ν.
_ •• _. - ----; .::::::Σ:Σ::J::z __ z:=::..... -........ == .:Σϊ:) • ;,.< ,

4194/2013 (ΦΕΚ 208/ΑΊ2013) «Κώδικας ΔικηγόΡΙιΝ1) και της :αριθμ. Α-2401312426124-5-2013
.' ,. ", .• 4: ~. .

ΦΕΚ 134218.13-6-2013 Απόφασης. -:.:"...~ .' ., .
'''~.'Ι't~Ι.•. '" ; •... ~".: .

3. Η προκαλούμενη δαπάνη περιλαμβάνεται ~oν εγκεΚΡιμέvΘ.:ΉρQt}ΠΕλογlσμό τρέχοντος έτους
~ .. ".. .. '. ,J.νf~~'1\::. ' .
της εν λόγω εταιρείας. η οπόία επιχορηγείται από ίον τακτικό ΠΡ~ΡA:~~lσpό '. .

. <If:'~~ti~~~~: .
"~""'::;:.i" .-

4, Η σπόφαση αυτή αποστέλλέταl σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 33i~Q:t:Ηii'6πως ισχύει 'στο:ι
Ι
"

1Iιι

1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δι!CTίιων
Αναστάσεως 2 και ΤΟΊγάντε, 15669 Παπ-άγου
σ. rραφείο' Κ. Υπουργού

β. Γενική Γραμματεία. του Υπουργείου

Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

Τμήμα Αστικών Μεταφορών

e-mail: a.koutsonikas@yme.gov.gr και στο

e-mail: t.papas@yme.gOV.gr

~::;~..~.

- .~'
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.\' ~

~'::":'4: ,;"
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)j~:'(ti~~~;'.
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, !':';' '".
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, Ι,,~;/ '-:

.•'!}~r ...•."1,,:("

~1.;r~;}Ί"

Ιι
και κοινοποιείται .:~~.;,_ .

~ri:~;<\;.:~."',..
1) στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Aνα~Kρότησης

e-mail: ypourgos@ydtned.gov.gr "

2) στον Υπουργό Οικονομικών

e-mail;mir\ister@minfin.grΙ
Ι
Ι,
Ι'
Ι" Γ 6tιfj'ω

':' \. :..

ι .•• '.'
~:' -.', .".,

)r~l~~tl~~'~;"',~~'..

:.( .":;:

..•
~•. (
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mailto:a.koutsonikas@yme.gov.gr
mailto:t.papas@yme.gOV.gr
mailto:ypourgos@ydtned.gov.gr
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3) στο Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης

e-maίl:age@ggk.gr

4) στο ΑΣΕΠ

e-mail: enimerosi@aseρ.qr

5) στο Γενικό Λογιστήρrο του Κράτους

ΔJνση 20η ΠρΟΟπολΟΥ1σμού

e-maiI:d20@glk.gr

6) στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

e-mail: ladiae@Statistics.gr

..;:.~~.~';~:.~
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΎΓΚΡΟΊΉΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

".;:;.(;
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΠΡΟΠΗΣ . ,:'/;~(

Ci~t~:'~l:,\t....,:~"
:, ' .. ":. " .

. ',~\~.:"~','~:..:.,
" •••• :F.••• C•• _ ='"d~,(QIAilq)NOM'KQN
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E~EIΔHΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
',~: ':.: .~ • .ο•• "

f

ΑΚΡΙΒΕΣΑΝ'Ί'ΙΓΡΑΦΟ .
Η Προtσταμivη 'τΟ\) Tμήμαtoς .' ~"\::17:' .

Γραμμα/είας και :rαροχής α/.ηρoφoρ~ν,:~~~:,;.....:
Του ΥΠΟUρΥειοu Εσι::οτερικών ιαn :.',,:.,.. .

Διοικητικής Aναcroyιφcrrησης ....•. - .:'
ΜάρΙνα Xριjση . .f:' ..::..~,;•.
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mailto:ladiae@Statistics.gr


.~ Α.Ε. ΔΙ ΔΊΝΙΗ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10S:"29/fJ2/2016

ΟΔΙΚΕΙ ΙΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΙ Α.Ε.

ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ

ΤΜ. ΠΡΟΣΩπlκςη

~
ΟεΣ.Υ. Aι¥E~
ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.ξ. .

Δ/ΝΣΗ ANePQnINOl:t{~AMIi<OV
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ .
ΗΜΕΡΟΜΗΝίΑ :λ ..£>..:-;:?Q{f .
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ~ .

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/25.02.16

ΘΕΜΑ 160 Η.Δ.: «Πρόσληψη Νομικών Συμβούλων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της σΣΥ. ΑΕ. αφού έλαβε υπόψη:
α) Την εισήγηση του Διευθυντή Νομικής Υποστήριξης κ. Ν. Γκότοβου, με αρ. πρωτ.
Γ.Δ.Σ.: 92/23.02.16 και τα συνημμενα σε αυτή εγγραφα,
και μετά.από συζήτηση.

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τα κατά Νόμον προβλεπόμενα για
. πρόσληψη τριων (3) Νομικών Συμβουλων στη Διευθυνση Νομικής Υποστήριξης.

Το Δ.Σ. επικυρώνει από τωρατην παραπάνω απόφαση και θεωρείται άμεσα
εκτελεστή.

Εσωτερική Διανομή:
1. Διευθύνων Σύμβουλος
2.Γ.Δ.Α.Δ.Π
3.Δ.Ν.Υ.
4. Δ.Α.Δ.

α) ενέργεια β) συνεργασια γ) ενημέρωση

(γ)
(β)
(α)
(α)



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.. Τον N.3120/1l και πράξης συvxώνευσης (ΕΘΕΛ - ΗΛΠΑΠ) με την επωνυμία Ο.ΣΥ. Α.Ε.
2. Την υπ' αριθμ. 496/25.10.99 (ΦΕΚ 1916 Β) Υπουργική απόφαση περί λειτουργίας ως

Οργανωτικής Μονάδας « Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης» στην εταιρεία.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α'), περί πρόσληψης έμμισθου

δικηγόρου.
4. Την περ. α' της παρ. 20 του άρθρου ένατου του Ν.4057/12 (ΦΕΚ 54Α'), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, περί προηγούμενης έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση
διαδικασιών πρόσληψης των έμμισθων δικηγόρων.

S. Την υπ' αριθ. 9362/05-05-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάργηση της υποβολής του
αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού συμμετοχής στη διαδικασία
πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή για αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση
υποθέσεων με πάγια αμοιβή και αντικατάσταση του από υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 561Β').

6.. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Σ. 92/23.2.2016 Εισήγησης στο Δ.Σ. της Ο.ΣΥ. Α.Ε. για πρόσληψη
τριών (3) Νομικών Συμβούλων

7. Την υπ' αριθμ. 55/25.2.2016 απόφαση του ΔΣ της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αναφορικά με την
πρόσληψη τριών (3) Νομικών Συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής για τη νομική
κάλυψη των Υπηρεσιών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

8. Την υπ' αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α'280), σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ .158/22712/23.09.2016

9. Τις εξαιρετικά αυξημένες ανάγκες του Οργανισμού για την υποστήριξη και επικουρία επί
των νομικών, δικαστικών και εξωδικαστlκών υποθέσεών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση.με επιλογή τριών (3) θέσεων Δικηγόρων (δύο παρά Πρωτοδίκαις και ενός
παρ' Αρείω Πάγω), μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με πάγια αντιμισθία και
σχέση έμμισθης εντολής, στην Ο.ΣΥ.

Αντικείμενο απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι:
1. Η προάσπιση δια της δικαστικής οδού των συμφερόντων της Ο.ΣΥ.
2. Η νομική εκπροσώπηση της Ο.ΣΥ ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών και Διοικητικών αρχών,
μετά από σχετική εντολή.
3. Η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων και παροχή οιασδήποτε γνωμοδότησης για κάθε
νομικό θέμα που τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους
Προϊσταμένους όλων των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εταιρείας ή επί θεμάτων που απαιτούν
ειδική έρευνα και επεξεργασία, όπως οικονομικών, περιουσίας του νομικού προσώπου, διοικητικών
κλπ.
4. Η επεξεργασία, σε τελική διατύπωση και μορφή, των από τις υπηρεσίες της Ο.ΣΥ συντασσομένων
σχεδίων συμφωνιών, διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, συμβάσεων, κλπ. που
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ανάγονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς του και η σύνταξη των σχεδίων όλων των πράξεων
συμφωνίας που ενεργεί η Ο.ΣΥ, με οποιαδήποτε πρόσωπα(φυσικά ή νομικά), που αναφέρονται σε
πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, καθώς και τον έλεvxο, όπου τούτο είναι αναγκαίο, για
τον ως άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησιών.
5. Η παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσlας και συγκεκριμένα η συγκέντρωση, αξιολόγηση και
αξιοποίηση των νομικών διατάξεων που εκδίδονται και έχουν επίδραση στην υλοποίησητων στόχων
_ έργων της Ο.ΣΥ., διασφαλίζοντας έτσι την τήρηση των θεσμικών και διαδικαστικών απαιτήσεών
τους, παρέχοντας παράλληλα και νομική υποστήριξη στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας - επιτροπή
όταν αυτό κριθεί επιβεβλημένο.

ΟΙ ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινώς με συνεχή παρουσίαστην έδρα της Ο.ΣΥ (Δ/νση
Νομικής Υποστήριξης - Παρνασσού 6, Αγ. Ιωάwης Ρέντη), εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη
παράστασήςτου/της ενώπιοντων Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσειςτου ΟΣΥ.
Οι προσληφθέντες θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 και θα ασφαλίζεται
στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Α. προΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος πρέπεινα πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) να είναι Έλληνας/ίδα πολίτης,
β) να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της
αλλοδαπής
v) να είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
δ) οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα απ' αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία
με τελεσίδικη απόφαση,
ε) να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική
συμπαράσταση,
στ) να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/82 και του ΚώδικαΔικηγόρων.

Β. ΑΠΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπεινα υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμίατριάντα (30) ημερών από
την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης σε μία (1) τουλάχιστον
εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ΑΠΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
για την πρόσληψή τους σΤον ΟΣΥ Α.Ε., Παρνασσού 6, 18233, ΆΓ. Ιωάwης Ρέντης και ειδικότερα
στη Δ/νση Νομικής Υποστήριξης (αρμόδιος υπάλληλος η Γραμματέας της Ν.Υ. κ. Καρώνη Γεωργία
τηλ. 210 4270824), η οποία πρέπει ΑΠΑΡΑΠΗΤΑ να συνοδεύεται από τα κάτωθι αναφερόμενα
δικαιολογητικά:

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Φωτοτυπία δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2) Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α',
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει
καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 και στο άρθρο 26
του Κώδικα των Δικηγόρων (Ν.3026/1954), δεν είναι υπόδικοςγια τα παραπάνωεγκλήματα, δεν έχει
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
5) Επικυρωμένοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.Ειδικά οι τίτλοι
της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο
φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑή ΔΟΑΤΑΠ).
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6) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της
αρχικής εγγραφής του υποψήφιου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ότι δεν έχει τιμωρfJθεί
πειθαρχικά, και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 11 έως 17 του Ν .358412007 .
8) Υπεύθυνη Δήλωση ότι, 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 Δημοσίου Τομέα.
Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό
πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση, ότι, εφόσον προσληφθούν, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα
πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική
αμοιβή από νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να
αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του Νομικού Προσώπου στο οποίο παρέχουν
τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν
υποθέσεις ή να λαμβάνουνπεριοδική αμοιβή από αυτό.
9) Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα για την επιστημονική και
επαγγελματική του δράση.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, και η
ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ειδικότερα, ο υποψήφιος:
α) πρέπει να επισυνάπτει στην αίτησή του, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την
προκήρυξη δικαιολογητικά και σε περίπτωση που αυτά δεν προσκομισθούν, τότε ο υποψήφιος τίθεται
εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
β) δύναται να προβεί σε αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων δικαιολογητικών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. (Τυποποιημένο
έντυπο - υπόδειγμα αιτήσεως δεν διατίθεται από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. και η ευθύνη της ορθής
συμπλήρωσης της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον υποψηφιο).
2. Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου θεωρημένη από
δημόσια αρχή.
3. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται
στην αίτηση του υποψηφίου.
4. Η επιλογή των δικηγόρων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή του άρθρου 43 παρ. 2 περιπτ. β' του
Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α'), η οποία αποτελείται από:
α. Έναν (1) δικαστικό αντιπρόσωπο α' του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο
αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
β. Τρεις (3) Δικηγόρους, από τους οποίους, ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική
υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
γ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. με τον αναπληρωτή του.
Για την πρόσληψη του Δικηγόρου θα συνεκτιμηθεί - κατόπιν προφορικής συνέντευξης - η
προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η πρόβλεψη της εξέλιξής του εντός
της εταιρείας, η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια, η ενδεχόμενη προγενέστερη συνεργασία ή
απασχόληση του ως νομικού ή και επιοτημονlκού συμβούλου ή συνεργάτη σε θέσεις του δημοσίου,
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ επί θεμάτων διοικητικού, αστικού, εμπορικού δικαίου, η ενασχόληση και εμπειρία του
επί του νομικού πλαισίου των ΔΕΚΟ (μισθολόγιο, νομικό καθεστώς των εταιρειών του Ν. 3429/2005,
επί του δημοσίου λογιστικού κλπ) η γνώση ξένων γλωσσών και η ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών
υπολογιστών, η οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, οι βιοτικές του ανάγκες, η ηλικία του.
Σημειωτέον ότι η ως άνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και μόνον.
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Η Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της μέσα σε ένα (1) μήνα από το πέρας των ατομικών
συνΕντεύξεων, κρίνοντας με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, καθορίζει τη σειρά αξιολόγησής
τους και εισηγείται στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. την επιλογή αυτού που υπερτερεί των άλλων στη γενική
εκτίμηση.

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. , που προκήρυξε τις θέσεις, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της
απόφασης της Επιτροπής (στην ιστοσελίδα του και στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών) να εκδώσει
απόφαση διορισμού των επιτυχόντων και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την
ανάληψη υπηρεσίας μέσα σε προθεσμίαδεκαπέντε ημερών.

Ε. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρούσαπροκήρυξη να κοινοποιηθεί, με επιμέλεια της Ο.ΣΥ.Α.Ε. :
α) στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
β) στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών
γ) στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
οι οποίοι αντίστοιχα πρέπει να επιμεληθούν για την τοιχοκόλληση αυτής, συντασσόμενου σχετικού
αποδεικτικού.

Δημοσίευσα:
Μία (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται
στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών

ο ΔΙνων Σύμβουλος
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