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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ ΜΕ ΕΜΜΙΘΗ ΕΝΣΟΛΗ 

 
 

Σο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ιςότητασ» (Κ.Ε.Θ.Ι.)  

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 42/1994 (Φ.Ε.Κ.33/Αϋ/11.03.1994) «φςταςθ Κζντρου Ερευνϊν για κζματα 
ιςότθτασ».  

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Ν. 1835/1989 (Φ.Ε.Κ.76/Αϋ/14.03.1989) «φςταςθ Τπουργείου 
Σουριςμοφ και ρφκμιςθ κεμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 15 του 
Ν. 2266/94 (Φ.Ε.Κ.218/Αϋ/13.12.1994) «Ζλεγχοσ δθμόςιου τομζα – Μετατάξεισ – Κατάταξθ 
προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου. Άλλεσ ρυκμίςεισ» όπωσ ιςχφει.   

3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 2 και 3 τθσ υπϋαρικμ. 219/06.02.1995  απόφαςθσ του Τπουργοφ 
Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ  «Κακοριςμόσ αποφαςιςτικϊν, ςυλλογικϊν και μονομελϊν οργάνων 
διοίκθςθσ του Κζντρου Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ» (Φ.Ε.Κ. 79/Βϋ/07.02.1995), όπωσ ιςχφουν 
ςιμερα. 

4. Σθν υπ’αρικμ.οικ. 11336/02.04.2015 απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ περί ςυγκρότθςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Κζντρου Ερευνϊν για Θζματα 
Ιςότθτασ (ΚΕΘΙ) - (Φ.Ε.Κ. 226/ΤΟΔΔ/07.04.2015). 

5. Σισ διατάξεισ των άρκρων 2, 3 και 5 τθσ Γ.ΤΦ. 803/1994 «Κανονιςμόσ λειτουργίασ και οργάνωςθσ 
των υπθρεςιϊν του Κζντρου Ερευνϊν για κζματα ιςότθτασ» (ΦΕΚ 417/Β’/03-06-1994), όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί με τθν Γ.ΤΦ. 1001/1994 (ΦΕΚ 557/Β’/19-07-1994), όπου προβλζπεται ότι “ Για τθν 
κάλυψθ και εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του Κζντρου ςε νομικά κζματα προβλζπεται θ δυνατότθτα 
πρόςλθψθσ με πάγια αντιμιςκία ενόσ δικθγόρου”. 

6. Σα άρκρα 165, 166 & 167 του Ν.3584/2007, όπωσ ιςχφουν. 
7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 43 του Ν.4194/2013 «Κϊδικασ Δικθγόρων» (ΦΕΚ 208/Α’/2013) περί 

πρόςλθψθσ ζμμιςκου δικθγόρου. 
8. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./43/1474/30-03-2016 2011 Εγκριτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ ΠΤ: 33/2006 (Αναςτολι διοριςμϊν και προςλιψεων ςτο Δθμόςιο 
Σομζα, Φ.Ε.Κ. 280/Α/28.12.2006), όπωσ  ιςχφει, ςφμφωνα με τθν οποία μεταξφ άλλων εγκρίνεται θ 
κίνθςθ διαδικαςιϊν για τθν πλιρωςθ μίασ (1) κζςθσ Δικθγόρου με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ (πάγια 
αντιμιςκία) ςτο Κ.Ε.Θ.Ι. 

9. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.ΚΕΘΙ/30682/12-07-2016 βεβαίωςθ του Προϊςτάμενου του Σμιματοσ 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν περί  φπαρξθσ πιςτϊςεων ςτον Προχπολογιςμό ζτουσ 2016 για τθν κάλυψθ 
τθσ δαπάνθσ που κα προκφψει από τθν πρόςλθψθ Νομικοφ υμβοφλου. 

10. Σθν υπ’αρικμ. 363/12-07-2016/κζμα 3A απόφαςθ του Δ.. του Κ.Ε.Θ.Ι. περί ζγκριςθσ τθσ παροφςασ. 
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ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ  
 

Σθν πλιρωςθ μίασ (1) κζςθσ δικθγόρου παρ’ εφζταισ ι παρ’ Αρείω Πάγο ςτο Κ.Ε.Θ.Ι.  με ςχζςθ ζμμιςκθσ 
εντολισ (πάγια αντιμιςκία) ςφμφωνα με τον Ν.4194/2013 Κϊδικασ Δικθγόρων όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

 
 

1. Ο/ Η δικθγόροσ που κα προςλθφκεί κα καταλάβει κζςθ ειδικοφ προςωπικοφ «δικθγόροσ με πάγια 
αντιμιςκία» και κα ακολουκεί τθν προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία υπθρεςιακι εξζλιξθ. 

2. Αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ του/ τθσ ανωτζρω δικθγόρου κα είναι θ νομικι υποςτιριξθ του 
Κζντρου Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (Κ.Ε.Θ.Ι.) και ειδικότερα: 

 Να παρίςταται και να εκπροςωπεί το Κ.Ε.Θ.Ι. ενϊπιον των Δικαςτθρίων, ενϊπιον των Αρχϊν 
κακϊσ και ςε ςυμβάςεισ που αφοροφν το Κ.Ε.Θ.Ι. 

 Να παρζχει νομικι υποςτιριξθ προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο του Κ.Ε.Θ.Ι. για τθν προϊκθςθ 
των επιδιϊξεων, των ςτόχων και των ςυμφερόντων του φορζα. 

 Να παρζχει νομικζσ ςυμβουλζσ και γνωμοδοτιςεισ προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο του 
Κ.Ε.Θ.Ι. διαςφαλίηοντασ το νομότυπο των πράξεων του φορζα. 

 Να παρζχει νομικζσ ςυμβουλζσ και κατευκφνςεισ προσ τισ επιμζρουσ υπθρεςίεσ του φορζα 
για τθ διαςφάλιςθ του νομότυπου των δράςεϊν τουσ. 

 Να επεξεργάηεται και να γνωμοδοτεί για πράξεισ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που αφοροφν το 
φορζα. 

 Να επεξεργάηεται και να προβαίνει ςε νομικό ζλεγχο όλων των ςυμβάςεων που ςυνάπτει ο 
φορζασ με τρίτουσ, κακϊσ και των προκθρφξεων του φορζα για τθν ανάκεςθ ζργων, 
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ. 

 Να παρακολουκεί τθ ςχετικι νομοκεςία και νομολογία, να τθρεί αρχείο με τισ νομοκετικζσ 
και κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ που αφοροφν το φορζα. 

 Να τθρεί το απαραίτθτο αρχείο φακζλων και πλθροφοριϊν για τισ ανάγκεσ  του Νομικοφ 
Σμιματοσ του φορζα. 

3. Επίςθσ υποχρεοφται να παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του φορζα για 
τθν παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν, εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο από το Δ.. χωρίσ πρόςκετθ 
αμοιβι. 

4. Ο/ θ δικθγόροσ υποχρεοφται να παρζχει τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ ςτο Κ.Ε.Θ.Ι. και ςτο γραφείο του 
Νομικοφ Σμιματοσ του φορζα, για χρόνο που να ανταποκρίνεται ςτισ εκάςτοτε υπάρχουςεσ 
υπθρεςιακζσ ςυνκικεσ, εφόςον δεν παρίςταται ανάγκθ παράςταςθσ ενϊπιον δικαςτικϊν ι 
διοικθτικϊν αρχϊν. 

5. Οι αποδοχζσ του/τθσ δικθγόρου που κα προςλθφκεί κακορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων και τθν αρικμ.οικ.2/17132/0022/28-02-2012 ΚΤΑ των Τπουργϊν Διοικθτικισ 
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Οικονομικϊν, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων «Κακοριςμόσ αποδοχϊν δικθγόρων που παρζχουν υπθρεςίεσ με ςχζςθ 
πάγιασ και περιοδικισ ζμμιςκθσ εντολισ ςτουσ φορείσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του Ν.4024/2011 
(Α’226)» (ΦΕΚ Β’ 498), όπωσ ιςχφει, θ οποία εκδόκθκε κατά τθν πρόβλεψθ του άρκρου 22 παρ. 1 
του Ν.4024/2011 ι όποια άλλθ ςχετικι ακολουκιςει και κα υπόκειται ςτθν αςφάλιςθ του Σαμείου 
Νομικϊν και λοιπϊν νομίμων κρατιςεων κακϊσ και του Ν.4093/2012 (Αϋ 222), όπωσ ιςχφει. 

6. Οι υποψιφιοι/ εσ για τθν πιο πάνω κζςθ πρζπει: 
α) Να είναι δικθγόροι μζλθ του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακινασ 
β) Να ζχουν εκπλθρϊςει (οι άνδρεσ) τισ τρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτζσ και να μθν είναι ανυπότακτοι ι να μθν ζχουν καταδικαςκεί για λιποταξία με 
τελεςίδικθ απόφαςθ. 
γ) Να μθν υπάρχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία ι να μθ τελεί υπό δικαςτικι 
ςυμπαράςταςθ. 
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δ) Να είναι υγιείσ και αρτιμελείσ (ςε βακμό που να μθν εμποδίηεται θ άςκθςθ των κακθκόντων 
τουσ). 
ε)  Να μθν ζχουν κϊλυμα κατά τισ διατάξεισ του Ν.1256/1982 κα του Κϊδικα Δικθγόρων. 

7. Οι υποψιφιοι/  εσ πρζπει να υποβάλουν ςτο Κ.Ε.Θ.Ι., ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ Προκιρυξθσ ςτον θμεριςιο τοπικό τφπο, 
αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδευόμενθ από: 
Α) Πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου 
Β) Πιςτοποιθτικό του οικείου Δικθγορικοφ υλλόγου από το οποίο να προκφπτει ότι ο/ θ 
υποψιφιοσ/ α δεν ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά και ότι δεν κατζχει άλλθ ζμμιςκθ κζςθ. 
Γ) Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι ο/ θ υποψιφιοσ/α δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ του/ τθσ αποκλειςτικά ι 
ςυςτθματικά με αμοιβι κατά υπόκεςθ ςε άλλο νομικό πρόςωπο του δθμοςίου τομζα και δεν 
λαμβάνει πάγια περιοδικι αμοιβι από Νομικό Πρόςωπο του δθμοςίου τομζα. 
Δ) Βιογραφικό θμείωμα με τα ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ του/ τθσ δράςθσ 
κακϊσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν τουσ 
προςόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία ξζνων γλωςςϊν, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ 
κ.λ.π.). 

8. Με τθν αίτθςι τουσ, οι υποψιφιοι/ εσ υποβάλλουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ 
των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων τουσ. Για τθν επιλογι και πρόςλθψθ λαμβάνονται υπόψθ: 
α) θ προςωπικότθτα του/ τθσ υποψθφίου/ ίασ, β) θ επιςτθμονικι του/ τθσ κατάρτιςθ, γ) θ 
εξειδίκευςι του/ τθσ ςτο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα, δ) θ 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία του/ τθσ ςε νομικζσ υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικοφ και γνωμοδοτικοφ 
χαρακτιρα ςε φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ε) θ οικογενειακι κατάςταςθ. θμειϊνεται ότι κα 
ςυνεκτιμθκεί θ εμπειρία και θ γνϊςθ ςτον τομζα εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ ςτα Ν.Π.Ι.Δ. μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα και λοιπισ ςυναφοφσ νομοκεςίασ. Κρίςιμοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο τθσ 
ςυνδρομισ των τυπικϊν προςόντων είναι ο χρόνοσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των 
αιτιςεων. 
Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των ανωτζρω κριτθρίων για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του φορζα 
κακορίηονται ωσ εξισ: 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

Προςωπικότθτα 10% 

Επιςτθμονικι Κατάρτιςθ 20% 

Εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ 25% 

Επαγγελματικι πείρα 25% 

Επαγγελματικι επάρκεια 10% 

Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν 5% 

Οικογενειακι κατάςταςθ 3% 

Πρόβλεψθ για δυνατότθτα εξζλιξθσ 2% 

 
9. Δικθγόροι που κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ κατά τθν ζννοια των ςχετικϊν διατάξεων του Κϊδικα 

Δικθγόρων, μποροφν να εμφανιςκοφν ωσ υποψιφιοι/ εσ, αν ςυνυποβάλλουν, μαηί με τθν αίτθςθ 
και τα ςχετικά δικαιολογθτικά τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, υπεφκυνθ διλωςθ, ότι εφόςον 
προςλθφκοφν ςτθν νζα κζςθ που προκθρφςςεται, κα παραιτθκοφν από τθν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ. 
τθν περίπτωςθ αυτι δεν μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία, αν δεν προςκομίςουν βεβαίωςθ του 
εντολζα, ςτον οποίο παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, ότι παραιτικθκαν από τθν ζμμιςκθ κζςθ τουσ ι 
ζπαψαν να αναλαμβάνουν υποκζςεισ ι να λαμβάνουν περιοδικι αμοιβι. 

10. Η επιλογι κα γίνει από πενταμελι Επιτροπι που αποτελείται από: 
Α) δικαςτικό αντιπρόςωπο α’ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ ι τον/ τθν νόμιμο/ θ 
αναπλθρωτι/ τρια του/ τθσ, που ορίηει ο Πρόεδροσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, ωσ 
Πρόεδρο. 
Β) τρεισ δικθγόρουσ, από τουσ/ τισ οποίουσ/ εσ ο ζνασ/ θ μία με 15ετι τουλάχιςτον ευδόκιμθ 
δικθγορικι υπθρεςία, που ορίηονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του οικείου δικθγορικοφ 
ςυλλόγου, ωσ μζλθ. 
Γ) εκπρόςωποσ του Κ.Ε.Θ.Ι. ορίηεται θ Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 
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Κακικοντα Γραμματζα τθσ Επιτροπισ κα αςκιςει υπάλλθλοσ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου του 
Κ.Ε.Θ.Ι. 
Η Επιτροπι κα εξετάςει τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων και κα τουσ/ τισ καλζςει 
με γενικι πρόςκλθςθ ςε ατομικι ςυνζντευξθ. Μζςα ςε ζνα μινα από τθν τελευταία ατομικι 
ςυνζντευξθ κα εκδϊςει αιτιολογθμζνθ απόφαςθ με τθν ςειρά αξιολόγθςθσ των υποψθφίων. 

11. Η ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ, προχποκζτει ανεπιφφλακτθ αποδοχι των 
όρων τθσ προκιρυξθσ. 

12. Η προκιρυξθ αυτι κα δθμοςιευτεί ςε μια τοπικι θμεριςια Εφθμερίδα και κα αναρτθκεί ςτθν 
ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. κακϊσ επίςθσ κα ςταλεί ςτον 
δικαςτικό αντιπρόςωπο α’ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ και ςτον Πρόεδρο του 
Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν, οι οποίοι κα επιμελθκοφν για τθν τοιχοκόλλθςθ τθσ ςτο κατάςτθμα 
του Πρωτοδικείου και ςτα γραφεία του Δικθγορικοφ υλλόγου αντίςτοιχα. 

13. Οι ενδιαφερόμενοι/ εσ καλοφνται να υποβάλουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, αυτοπροςϊπωσ, 
είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ/ ζσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν 
υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι ςτα γραφεία του Κ.Ε.Θ.Ι. ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: 
Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (Κ.Ε.Θ.Ι.), Χαρ. Σρικοφπθ 51 & Βαλτετςίου, Σ.Κ. 106 33 Ακινα, 
απευκφνοντάσ τθν ςτο Σμιμα Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (τθλ. Επικοινωνίασ: 210 38 98 022, 005). 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.. 
ΕΙΡΗΝΗ – ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΤΛΟΤ 
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