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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΘΕΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Σο Οικονομικό Πανεπιςτθμιο Αιηνών 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 Σο Ν.3528/2007 όπωσ ιςχφει. 
 Σισ διατάξεισ τθσ ΠΤ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) «Αναςτολι Διοριςμϊν και 

Προςλιψεων ςτο Δθμόςιο Σομζα», όπωσ ιςχφει. 
 Σθν § 2 του άρκρου 43 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/27-9-13) «Κϊδικασ Δικθγόρων». 
 Σο Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Αϋ176/16-12-2015) «Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ των υπαλλιλων 

του Δθμοςίου, των Ο.Σ.Α. πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., 
κακϊσ και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/05 (Α’ 314) και άλλεσ μιςκολογικζσ 
διατάξεισ» όπωσ ιςχφει. 

 Σο Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/3-3-1994) όπωσ ιςχφει. 
 Σο άρκρο 2 του Π.Δ.269/1973 (ΦΕΚ Αϋ223) ςφμφωνα με το οποίο «ωσ Νομικόσ 

φμβουλοσ τθσ Ανωτάτθσ χολισ Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Επιςτθμϊν 
προςλαμβάνεται επί εμμίςκω εντολι κατά τασ ιςχφουςασ εκάςτοτε διατάξεισ του 
Κϊδικοσ περί δικθγόρων, δικθγόροσ παρ’ Αρείω Πάγω». 

 Σο Π.Δ.203/1996 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-1996) «Οργανιςμόσ Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν». 

 Σθν με θμερομθνία 12/6/2018 Απόφαςθ τθσ 14θσ ςυνεδρίαςθσ τθσ υγκλιτου για τθν 
πλιρωςθ μιασ κενισ κζςθσ Νομικοφ υμβοφλου που προβλζπεται ςτον Οργανιςμό του 
ΟΠΑ., όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν από 20/09/2018 απόφαςι τθσ. 

 Σο με αρ. πρωτ. 181650/Η2/29-10-2018 ζγγραφο του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων με κζμα «Ζγκριςθ πίςτωςθσ για τθν πλιρωςθ μιασ (1) κζςθσ Νομικοφ 
υμβοφλου ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν». 

 Σθν με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./324/39977/29-11-2018 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 
ΠΤ 33/2006, θ οποία αποφαςίηει και εγκρίνει τθν κίνθςθ των διαδικαςιϊν πλιρωςθσ 
μίασ (1) κζςθσ Νομικοφ υμβοφλου, με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ και τριετι κθτεία με 
δυνατότθτα ανανζωςθσ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ςε βάροσ του 
Προχπολογιςμοφ του ΤΠΠΕΘ. 

 Σθν με θμερομθνία 11/12/2018 απόφαςθ τθσ 5θσ ςυνεδρίαςθσ τθσ υγκλιτου, με τθν 
οποία εγκρίκθκε θ παροφςα. 

 

Αποφαςίζει και Προςκαλεί 
 

ενδιαφερομζνουσ δικθγόρουσ που διακζτουν τα απαραίτθτα τυπικά και ουςιαςτικά 
προςόντα να υποβάλουν υποψθφιότθτα για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ Νομικοφ 
υμβοφλου του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ 
τριετοφσ διάρκειασ, θ οποία μπορεί να ανανεϊνεται με Απόφαςθ υγκλιτου κατόπιν 
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ειςιγθςθσ του Πρφτανθ για το ίδιο κάκε φορά χρονικό διάςτθμα κατ’ εφαρμογι τθσ § 3 
του άρκρου 1 του Π.Δ.203/1996. 
 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 
Σα κακικοντα και το αντικείμενο των υπθρεςιϊν του νομικοφ ςυμβοφλου είναι ιδίωσ: θ 
παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν και γνωμοδοτιςεων προσ τθ Διοίκθςθ του ΟΠΑ, θ 
επιμζλεια και διεξαγωγι των κάκε φφςεωσ δικαςτικϊν υποκζςεων του ΟΠΑ, θ νομικι 
εκπροςϊπθςθ του ΟΠΑ ενϊπιον όλων γενικά των Δικαςτικϊν ι Διοικθτικϊν αρχϊν, προσ 
προάςπιςθ των ςυμφερόντων του ΟΠΑ. Επιπρόςκετα, ςτα ωσ άνω κακικοντα 
εντάςςονται: 
Ο νομικόσ ζλεγχοσ Κανονιςτικϊν διατάξεων, των οποίων θ ζκδοςθ ανατίκεται ςτα 
όργανα διοίκθςθσ του Ιδρφματοσ, θ ςφνταξθ γνωμοδοτικϊν ςθμειωμάτων ςτθ 
διαδικαςία του ελζγχου νομιμότθτασ των διαδικαςιϊν εκλογισ ι εξζλιξθσ Κακθγθτϊν, θ 
επεξεργαςία και ο νομικόσ ζλεγχοσ των ςυμβάςεων που ςυνάπτει το ΟΠΑ με τρίτουσ, 
κακϊσ και των προκθρφξεων του ΟΠΑ, θ παρακολοφκθςθ τθσ ςχετικισ με τα Α.Ε.Ι. 
νομοκεςίασ και νομολογίασ, κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ και 
επικαιροποίθςθσ του αρχείου τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ. 
Ο Νομικόσ φμβουλοσ κα βρίςκεται ςτθ διάκεςθ του ΟΠΑ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ λειτουργίασ του. Θ φυςικι παρουςία του ςτο ΟΠΑ είναι απαραίτθτθ ϊςτε να 
παρζχει γνωμοδοτιςεισ ςε κζματα που αφοροφν ςτθ λειτουργία του Ιδρφματοσ. Ο 
Νομικόσ φμβουλοσ κα παρίςταται ςε ςυνεδριάςεισ ςυλλογικϊν οργάνων και Επιτροπϊν 
του ΟΠΑ, όποτε κλθκεί προσ τοφτο. 
 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
Οι υποψιφιοι για τθν ανωτζρω κζςθ πρζπει να πλθροφν τισ κάτωκι προχποκζςεισ: 
● Να είναι δικθγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, Μζλθ Δικθγορικοφ υλλόγου τθσ Χϊρασ. 
● Να κατζχουν τίτλο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε κλάδο τθσ νομικισ επιςτιμθσ. 
● Οι άνδρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να 
ζχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ και να μθν είναι ανυπότακτοι ι να μθν ζχουν 
καταδικαςτεί για λιποταξία με τελεςίδικθ απόφαςθ. 
● Να μθν υπάρχει ςτο πρόςωπό τουσ κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ και να μθν τελοφν 
υπό ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (άρκρο 8 Ν.3528/2007 όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει). 
● Να είναι υγιείσ (ςε βακμό που να μθν εμποδίηεται θ άςκθςθ των κακθκόντων τουσ). 
● Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά τισ διατάξεισ του Ν.1256/1982 και του Ν.4194/2013, όπωσ 
ιςχφουν. 
 

ΤΝΕΚΣΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
● Να κατζχουν διδακτορικό ςε κλάδο τθσ νομικισ επιςτιμθσ. 
● Να ζχουν πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι γαλλικισ ι γερμανικισ γλϊςςασ. 
● Να ζχουν γνϊςθ και  εμπειρία ςε κζματα δθμοςίου δικαίου. 
 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν είτε 
αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ 
εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε 
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ διεφκυνςθ Πατθςίων 76, Ακινα, ΣΚ 10434, 
υπόψθ Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ, ςε αποκλειςτικι προκεςμία 30 θμερϊν από τθν 
επομζνθ τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτον Σφπο, αίτθςθ 
υποψθφιότθτασ ςυνοδευόμενθ από: 
α) Πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου. 
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β) Πιςτοποιθτικό του οικείου Δικθγορικοφ υλλόγου από το οποίο να προκφπτει ο χρόνοσ 
εγγραφισ του υποψθφίου ςτο Δικθγορικό φλλογο, ότι ο υποψιφιοσ είναι διοριςμζνοσ 
ςτον Άρειο Πάγο, ότι δεν ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά, κακϊσ επίςθσ ότι δεν τελεί υπό 
αναςτολι. 
γ) Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είναι ζμμιςκοσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 42 του Κϊδικα 
4194/2013. Δικθγόροι που κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ κατά τθν ζννοια των ςχετικϊν 
διατάξεων του Κϊδικα, μποροφν να  εμφανιςτοφν ωσ υποψιφιοι, αν ςυνυποβάλουν, 
μαηί με τθν αίτθςθ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, υπεφκυνθ διλωςθ, ότι εφόςον 
προςλθφκοφν ςτθ νζα κζςθ που προκθρφςςεται, κα παραιτθκοφν από τθν άλλθ ζμμιςκθ 
κζςθ. τθν περίπτωςθ αυτι δεν μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία, εάν δεν 
προςκομίςουν βεβαίωςθ του εντολζα ςτον οποίο παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ότι 
παραιτικθκαν από τθ κζςθ τουσ αυτι. 
δ) Βιογραφικό θμείωμα με τα ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ του 
δράςθσ και εμπειρίασ ςε Φορείσ του Δθμοςίου κ.λπ. με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά/ 
βεβαιϊςεισ. 
ε) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν με τα οποία κα αποδεικνφονται τα απαιτοφμενα τυπικά 
προςόντα: 

i. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα εάν πρόκειται για ζκδοςθ από δθμόςιο φορζα ι  

ii. Απλά και ευανάγνωςτα αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, εφόςον ζχουν επικυρωκεί 
αρχικά από δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων 
ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ υπθρεςίεσ  και τουσ φορείσ που 
εμπίπτουν ςτθ ρφκμιςθ Ν. 4250/2014, όπωσ ιςχφει, ι 

iii. Ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα 
ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί νομίμωσ και είναι επίςθμα μεταφραςμζνα . 
ςτ) Φωτοαντίγραφο του δελτίου τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
η) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 
θ) Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν τελοφν υπό ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι 
ςυμπαράςταςθ (άρκρο 8 Ν.3528/2007 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει). 
κ) Πιςτοποιθτικό ςτρατολογίασ τφπου Αϋ. 
 
Σα δικαιολογθτικά με τα οποία αποδεικνφονται τα προςόντα ι οι ιδιότθτεσ που 
επικαλοφνται οι υποψιφιοι υποβάλλονται υποχρεωτικϊσ με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ 
τουσ. Εάν οι υποψιφιοι δεν προςκομίςουν τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, δεν λαμβάνονται υπόψθ τα προςόντα ι οι ιδιότθτεσ που δθλϊνουν με 
τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διαδικαςία. 

 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΔΗΜΟΙΕΤΗ 
Θ τελικι επιλογι του Νομικοφ υμβοφλου γίνεται με απόφαςθ τθσ υγκλιτου του 
Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και προθγοφμενθ γνϊμθ τριμελοφσ Επιτροπισ, θ 
οποία κα οριςκεί με Απόφαςθ Πρφτανθ. 
 
Θ ανωτζρω Επιτροπι κα εξετάςει τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων 
και, εφόςον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να καλζςει ςε ατομικι ςυνζντευξθ όςουσ 
πλθροφν τισ ωσ άνω προχποκζςεισ πρόςλθψθσ. Για τθν επιλογι και τθν πρόςλθψθ 
λαμβάνονται υπόψθ θ προςωπικότθτα του υποψθφίου, όπωσ προκφπτει από τθν αίτθςθ 
και τα υποβαλλόμενα δικαιολογθτικά και ενδεχομζνωσ και από τθν προςωπικι 
ςυνζντευξθ, θ επιςτθμονικι κατάρτιςθ και θ επαγγελματικι του πείρα. Κρίςιμοσ χρόνοσ 
για τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των ανωτζρω προςόντων είναι ο χρόνοσ λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ για υποβολι των αιτιςεων. 
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Θ παροφςα Προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτον κόμβο Διαφγεια ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 τ.Α’), ςτον ιςτότοπο του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
www.aueb.gr και περίλθψι τθσ κα δθμοςιευκεί ςε μία (1) εφθμερίδα πανελλαδικισ 
κυκλοφορίασ. Επίςθσ κα κοινοποιθκεί ςτο Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ & 
Θρθςκευμάτων και ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 
προκειμζνου να αναρτθκεί, με δικι τουσ μζριμνα ςτουσ ςχετικοφσ ιςτοτόπουσ τουσ. 
Επίςθσ, κα κοινοποιθκεί ςτον Δικθγορικό φλλογο Ακθνϊν με αίτθμα να επιμελθκεί τθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ προκιρυξθσ ςτα μζλθ του και ςτουσ λοιποφσ υλλόγουσ. 
 
Θ ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ, προχποκζτει ανεπιφφλακτθ 
αποδοχι των όρων τθσ προκιρυξθσ. 
 
Πλθροφορίεσ για το διαγωνιςμό παρζχονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από 8:00 
ζωσ 15:00 από τθν Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 
Πατθςίων 76, Ακινα, τθλ. 210 8203280. 

 

 

 

Ο Πρφτανθσ 

 

 

 

Κακθγθτισ Εμμανουιλ Α. Γιακουμάκθσ 
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