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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

Γ Ι Α  Τ Η N  Π Λ Η Ρ Ω Σ Η  Μ Ι Α Σ  ( 1 )  Θ Ε Σ Η Σ  Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Υ  

Μ Ε  Σ Χ Ε Σ Η  Ε Μ Μ Ι Σ Θ Η Σ  Ε Ν Τ Ο Λ Η Σ  

Σ Τ Ο  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ  

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 5 του «Συντάγματος περί της πλήρους 

αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι.». 

 Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/2007), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 42, 43 και 44 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/2013) «Κώδικας 

Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 

άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/τ.A΄/1984), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 224/1995 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/1995) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του 

πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει. 

 Την αρ. 127422/Ζ1/26.07.2018 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκλογής Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 463/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018). 

 Την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./92/7203/24.04.2019 Απόφαση της Επιτροπής της 

Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, με θέμα «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 

μίας (1) θέσης Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (το 

με αρ. πρωτ. 68808/Ζ2/06.05.2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων). 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ 

Την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης 

εντολής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων», όπως ισχύει σήμερα, και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Το αντικείμενο της απασχόλησης είναι η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων 

προς τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), η συνδρομή στο έργο του Νομικού 

Συμβούλου του Π.Θ., η επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων 

του Π.Θ., η νομική εκπροσώπηση του Π.Θ. ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών ή 

Διοικητικών αρχών, προς προάσπιση των συμφερόντων του Π.Θ.  και κάθε έργο δικηγόρου 

που ορίζεται στο Κώδικα Δικηγόρων. Ειδικότερα, στα ως άνω καθήκοντα εντάσσονται, 

μεταξύ άλλων: 

- Ο νομικός έλεγχος κανονιστικών διατάξεων, των οποίων η έκδοση ανατίθεται στα 

όργανα διοίκησης του ιδρύματος. 

- Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τα όργανα διοίκησης του Π.Θ. 

και προς τις επιμέρους υπηρεσίες αυτού για τη διασφάλιση της νομιμότητας των 

διοικητικών πράξεων και δράσεών τους. 

- Η σύνταξη γνωμοδοτικών σημειώσεων και η παροχή νομικής βοήθειας στη διαδικασία 

του ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης κ.λπ. 

μελών ΔΕΠ και λοιπών μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.  

- Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει το Π.Θ. με 

τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων του Π.Θ.. 

- Η έρευνα, μελέτη και παρακολούθηση της σχετικής με τα Α.Ε.Ι. νομοθεσίας και 

νομολογίας, καθώς και η τήρηση και επικαιροποίηση σχετικού αρχείου. 

- Η παροχή νομικής αρωγής στον Πρύτανη του Π.Θ. ως πειθαρχικό προϊστάμενο σε 

περιπτώσεις τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων εκ των μελών της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας. 

 

Ο δικηγόρος θα βρίσκεται στη διάθεση του Π.Θ. όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

λειτουργίας του. Η φυσική παρουσία του δικηγόρου στο Π.Θ. είναι απαραίτητη ώστε να 

παρέχει νομική υποστήριξη και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία 

του Ιδρύματος. Ο δικηγόρος θα παρίσταται σε συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων και 

Επιτροπών του Π.Θ., όποτε κληθεί προς τούτο. 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Να είναι Έλληνες πολίτες. 

 Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. 

 Να είναι κάτοχοι πτυχίου νομικού Τμήματος νομικής Σχολής Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος τετραετούς φοίτησης στην Ελλάδα ή ισότιμου και 

αντίστοιχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα 

αναγνωρισμένου. 

 Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην 

έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.  

 Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη και να μην 

τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 

Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).      

 Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Ν.4194/2013, 

όπως ισχύουν. 

 Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση μιας 

δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. 

Θα συνεκτιμηθεί τυχόν πολύ καλή γνώση και άλλων επίσημων γλωσσών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώση των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται από την 

προσκόμιση τίτλων σπουδών.  

 Να έχουν ειδική γνώση και εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, αστικού και 

εργατικού δικαίου. Η εμπειρία αποδεικνύεται από συμβάσεις εργασίας/παροχής 

υπηρεσιών, κατατεθέντα δικόγραφα ή/και παραστάσεις σε δικαστήρια, καθώς και 

σχετικές βεβαιώσεις αρμοδίων οργάνων. 

 Να έχουν πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. 

 

Ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθούν: 

1. Η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σε κλάδο νομικής επιστήμης. 

2. Η καλή γνώση της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και ο χειρισμός υποθέσεων που 

αφορούν στα ΑΕΙ. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Οι υποψήφιοι, που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση 

υποψηφιότητας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 9:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. στη 

διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, 

Κτίριο Παπαστράτου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, με την επισήμανση ότι αφορά 

αίτηση υποψηφιότητας για την με αριθμό πρωτοκόλλου 20822/19/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΓΠ/05.09.2019 προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης έμμισθου δικηγόρου, είτε αυτοπροσώπως, 

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
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υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, υπολογιζομένων ημερολογιακά, από την 

επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο. Σε περίπτωση 

αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. 

 

Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά προς 

απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων: 

α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 

β) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου από το οποίο να προκύπτουν: α) ο χρόνος 

εγγραφής του υποψηφίου στο Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, β) ότι ο υποψήφιος είναι διορισμένος 

στο Εφετείο, γ) ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, δ) ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, καθώς 

επίσης ε) ότι δεν τελεί υπό αναστολή. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του 

άρθρου 42 του Κώδικα 4194/2013. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια 

των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν 

συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση ότι, 

εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη 

θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν δεν προσκομίσουν 

βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από τη θέση 

τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. 

δ) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης και 

εμπειρίας κ.λπ. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ βεβαιώσεις. 

ε) Αντίγραφα τίτλων σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 

i. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή 

ii. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά 

από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 

φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014, 

όπως ισχύει, ή  

iii. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά 

έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και είναι επίσημα μεταφρασμένα . 

στ) Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας.  

ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

η) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄. 

 

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, η δε 

ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι 

υποψήφιοι υποβάλλονται υποχρεωτικώς με την αίτηση συμμετοχής τους. Εάν οι υποψήφιοι δεν 

προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα 

προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. 

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 του Ν.4194/2013, κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των 

υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του 

κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, 

επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών. 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Μοριοδοτούνται ο καθένας εκ των υποψηφίων σε εικοσάβαθμη (20βαθμη) κλίμακα για κάθε 

επιμέρους προσόν. 

Περαιτέρω, με βάση τις ειδικότερες ανάγκες του Π.Θ. οι συντελεστές βαρύτητας των παραπάνω 

κριτηρίων καθορίζονται ως εξής: 

 

Κριτήρια αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας (%) 

Α.    Επιστημονική κατάρτιση 20% 

Β.    Επαγγελματική πείρα και επάρκεια 35% 

Γ. Εξειδίκευση στο αντικείμενο της 

απασχόλησης (χειρισμός υποθέσεων σε 

ζητήματα σχετικά με Α.Ε.Ι.) 

15% 

Δ.    Γνώση ξένων γλωσσών 15% 

Ε.    Προσωπικότητα 15% 

 

Επίσης, θα συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων, καθώς και η προοπτική 

εξέλιξής τους. 

 

Η επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων και θα καλέσει σε 

ατομική συνέντευξη τους υποψηφίους, των οποίων οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα 

πιστοποιητικά/δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Ειδικότερα όσοι εκ 

των υποψηφίων πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν, σύμφωνα με τον πίνακα 

κατάταξης, σε συνέντευξη όπου θα αξιολογηθεί το κριτήριο της προσωπικότητας. Ειδικότερα θα 

αξιολογηθούν: η ηλικία, η σταθερότητα απόψεων, οι προοπτικές εξέλιξης, η προθυμία ενδελεχούς 

ενασχόλησης με τα αντικείμενα της προκηρυχθείσης θέσης και η διαθεσιμότητα του υποψηφίου. 
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Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα συνεκτιμηθούν η εμβάθυνση επί των αντικειμένων της 

προκηρυχθείσης θέσης, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η διοικητική και οργανωτική 

ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα. 

 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή του άρθρου 43 παρ. 2 περιπ. β του Ν.4194/2013, 

όπως ισχύει, που αποτελείται από: 

α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού 

Πληρεξουσίου Ά Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του που ορίζεται από τον Πρόεδρο του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

β) Τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική 

υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου. 

γ) Έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

Η παραπάνω Επιτροπή ορίζει με απόφασή της τον τόπο και τον χρόνο συνεδρίασης και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία επιλογής.  

 

Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων της παρούσας προκήρυξης. 

 

Η προκήρυξη αυτή, με την πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων, θα δημοσιευτεί σε μια 

τουλάχιστον εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, θα 

αναρτηθεί στη Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, καθώς επίσης θα κοινοποιηθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μέλος του 

οποίου ασκεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής Επιλογής και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Βόλου. 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα επιμεληθεί, για την αποστολή σχετικής πρόσκλησης στην 

Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου και στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Βόλου, για την 

τοιχοκόλληση της προκήρυξης στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου και στο 

κατάστημα του Πρωτοδικείου, από τους οποίους θα παραλάβει τα σχετικά αποδεικτικά 

τοιχοκόλλησης.  
    

                                                                               Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 Καθηγητής ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 
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