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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΡΑΝΤΕΙΟΝ UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL
SCIENCES
Αθήνα 18Ό6-2020
Αριθ πρωί 6563
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Γιο την πλήρωση δύο 2 θέσεων δικηγόρων με έμμισθη
Εντολή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών

Επιστημών
Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ
Έχονταβ υπόψη
Tis διάταζε is

□)touN 4354/201 5 Διαχειρισπ τωνμηεξυιιηρειουμενων δάνειων

μισθολογικά ρυθμβειε και αλλεε επί tyouoes διάταξεs
εφαρμογής ins συμφωνιαε δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών

ρυθμίσεων ΦΕΚ Α 176
β των άρθρων 42-45 του Ν 4 1 94/201 3 Κωδκαε Δικηγορών
ΦΕΚΑ 20Θ οηωΞΤροηοΓίοιήΟηκε με ιοόί;ιθρο60παρ 7του
Ν 4370/2016(ΦΕΚΑ 37

V του άρθρου 14 §2 περ iß του Ν 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητα

apxrts γο την επιλογή προσωπικοί και ρυθμοπ θεμο
ιων δοκησηε ΦΕΚ Α 28
δ του άρθρου 1 του Ν 4250/2014 Διοικητικέ Απλουστευ
oeis Καταογήσειε Συγχωνεύσει Νομικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του Δημοσίου TopÉa-Tpononcwxyi Διατάξεων του

π.δ 316/1992 Α/161)καλοτιέε ρυθμίσει ΦΕΚΑ 74)και
ε ιου άρθρου 77 του Ν 4485/20 1 7 Περι συσταστβ Δικαστικού

Γραφείου fou Ν.Σ.Κ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και

Πολιτικών Επιστήμων ΦΕΚΑ 1 14

Jmun MUAAÙ/OB\<PJ3\b/37m/]9-U 20\8ατοιμ
on rns Emponns ins npàfns Υπουργικού Σιιμ&ουλχχι 33/2006
άρθρο 2 §1 με την οποία εγκρίθηκε π πρόσληψη δυο 2)δικη
γόρων με έμμισθη εντολή στο Πσντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών

και Πολιτικών Επιστημών
Το un αριθ ηρωτ Φ.1/Α/41/17610/Β1/6-2-2020 έγγραφο
ms ΔιευθυνοπΒ Τακτικού Προϋπολογισμού Μ.Π.Δ.Σ του

Υπουργείου ΠαΛεκκ και θρησκευμάτων σχετικά με m θεΒαί
ωση ùnopfns πιοτωσηε για την πλήρωση δυο 2 θέσεων δικηγόρων

με έμμισθη εντολή
Την υπ αριθ πρωτ Παν/μιου 5007/1 8-05-2020 προκήρυξη
για την πλήρωση δύο 2}θέσεων δικηγορούν με έμμισθη εντολή

στο Πάντεο Γκτνεηκττήμο Κοτνωνκων και Πολιτκων Επιστήμων

ΑΔΑ ΨΈΡΧ469Β7Α-02Δ
Την από 05/06/2020 απόφαση ms Συγκλήτου του Παντείου

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολπτκων Επιστημών συμφωνά
με την οποία ανακαλείται η υπ αριθ πρωτ Παν/μιου 5007/18
5-2020 προκήρυξη γιο την πλήρωση δύο 2 θέσεων δικηγόρων

με έμμισθη εντολή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών λόγω ανάγκηε εξειδίκευσηΞ των απαιτουμένων

κριτηρίων
Την με αριθ 28/1 66-2020 απόφαση ms Πρυτανεΐι του Παντείου

Πανεπιστημίου γο την ανάκληση ms ds άνω un αριθ πρωτ Παν

μου 5007/18-5-2020 προκήρυξα ΑΔΑ ΩΩΗ0469Β7Α-ΗΩ1
Tis υπηρεσιακά ανάγκεΞ για τη στελέχωση του Δικαστικού
Γραφείου του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών

Επιστήμων
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση δύο 2 θέσεων δικηγόρων Αθηνών nap Αρεκο
Πάγω στο Πάντεο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων

με σχέση έμμισθηε ιντολήε με παγία αντιμισθία κατόπιν

εηιλογή5 σύμφωνα με us διατάξει του άρθρου 43 του
Ν 4194/2013
Αντικείμενο απασχόλησηε των ανωτέρω δικηγόρων θαεινα η επικουρία

και υποβοήθηση του Προϊσταμένου του Δικαστικού Γραφείου

Ν.Σ.Κ του Πανεπιστήμιου Παρέδρου Ν.Σ Κ στοέργο
του και σε θέματα ορμοδιότητάε του συμβίωνα με τσ οριζόμενα
στοάρθρο77 ιουΝ.4485/17,οπω5ενδεικτικά
Η προοσπκχι δο ms δικαστικού οδου των συμφερόντων του
Ποντίου Ππνπιιοιπμιπ
Η νομική εκπροσώπηση του Παντείου Πανεποτημιου παράστσ
οπ και υπεράσπιση των υποθέσεων του ενώπιον ολων γενικά
των Δικαστικών και Διοικητικών Αρχων κατόπιν napoxns οχετι
κήβεντολήβ του Προϊσταμένου του Δικαστικού Γραφείου Ν Σ.Κ
Η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων που tous χρε
ωνοντα με ευθύνη του Προϊσταμένου του Δικαστικού Γ ραφει
ου και η σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων του Προισταμέ
νου του Δικαστικού Γραφείου για την ασκηοπ ή μη ένδικων μέσων

και Βοηθημάτων
Η παρακολούθηση ms σχεπκή5 νομοθεσαε και νομολαγοε κοι
η τήρηση αρχείου με τβ νομοβετικέε κα κΰνονκττικέε ρυθμίσει
που οφορουν στο Πανεηκτττνο
Η επεξεργασία νομικών θεμάτων και η ϋποθολή σχετικών εισηγήσεων

στον Προϊστάμενο του Δικαστικού Γραφείου οτον
και οπου απαιτείται
Η τη|>ηαη του αναγκαίου αρχείου εγγράφων φακέλων και ηλη

ροφοριων για η ανσγκεε του Δικαστικού Γραφείου Ν.Σ.Κ
Οτιδήποτε άλλο κρτγετα αναγκαίο απο τον Προϊστάμενο του Δικα
οτκου Γραφείου για τττν προάσπιση των συμφιροντων του Πονε

πιστημιου και την εύρυθμη λειτουργία του Δικαστικού Γραφείου
Η παροχή νομικών συμβουλών κοι γνωμοδοτήσεων npos το

Πανεπιστήμιο για τη διασφάλιση ins νομιμοτπταε των διοικητικών

πράξεων
Η επεξεργασία και ο νομικόε έλεγχοκ ταν συμβάσεων που συνάπτει

το Παντηστήμιο με iprous ίων διοικητικών πράξεων
και των προκηρύξεων γιο την ανπθεση έργων προμηθειών και

υπηρεσιών σε ipirous
Οι αποδοχέε των δικηγορών που θα προοληφθουν καθορίζονται
σύμφωνα με ηεδιατόξειε του Ν 4354/1 5 και θα ασφαλίζονται
στον οικείο ασφαλιστικό tous φορέα ού κρωνα με την ε κάστοτε

νομοθεσία η οποία προβλέπει και την υπηρεσιακή tous εξέλιξη
Οι ενδιαφερόμενοι για Tis ανωτέρω θέσειε θα πρέπει

α)Να εινα ηολίτεε ms ΕυρωπαικήεΈνωσηε
β Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικήε Σχολήε τηε χώραε π ανο

γνωριομένηε ισότυηε Σχολή5 ms oMooanris Στη δεύτε χι περίπτωση

απαιτείται η κατάθεση ms βεθαιωσηε αναγνωρίστε ins

lOOTpas του αποπούμενου τίτλου σπουδών με αυτόν των ε λληνι

κών Παν^ιστημίων από τον αρμόδιο npos τούτο φορέα ΔΟΑ
ΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ Επιπλέον μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί
τίτλοι σπουδών τηε χώραε ή αναγναχχιμένηε ισοτιμηε Σκολήε
ms ολλοδαηήε με παράλληλη κατάθεση τηε Βεβαίωση ανσ
γνώρισηε τηε ισοτιμίαε tous με αυτόν των ελληνικών Πανε πιστη

μίων από τον αρμόδιο προε τούτο φορέα ΔΟΑΤΑΠ ηρωην ΔΙΚΑΤΣΑ

θα συνεκτιμηθούν
γ Να είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ano m Βεβαίωση

του οποίου να προκύπτει η έγγραφη tous στο Σύλλο
γο ωε δικηγόροι nop1 Αρείω Πάγω με πενταετή προϋπηρεσία
καθώε και ότι δεν διώκονται πειθαρχικά δεν tous εχει ε πιΒλπ

θει πειθαρχική ηοτνη και οτι δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση
δ No έχουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία οε υποθέσει συνα

φειε με αυτέε τηε ΤριτοΒάθμιαε Εκηαιδευοηε
ε Να μην έχουν κώλυμα απο ποινική καταδίκη η υποδικια η να

μην τελούν υπο δικαστική συμπαράσταση
στ Να μην υπάρχει κώλυμα κατά Tis διατάξειε του Ν 1 56/82
και του Κώδικα Δικηγόρων
ζ Να κατέχουν δίπλωμα γνωσηε ms Αγγλικήε γλώσσα επιπέ

δου Γ2/02 όηωε αυτό ορίζεται απο το ΑΣΕΠ μεταφρσσμένο
επίσημα στην ελληνική γλωσσά Επιπλέον γνώση ms Π ιλλική5

ή rns Γερμσνικήε γλωσσαε επιπέδου T2/C2 κατά τα ανωτέρω
θα συνεκτιμηθεί Κατ εξαίρεση δεν απαιτείται προσκόμιση τίτλου

γλϋχ^σομόθειαε εάν υπάρχει τηλοε σπουδών Βασικόε μ
τοητυχισκόε διδακτορικόε που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή

και έχει κατατεθεί η αναγνώριση ms βεβαιωσηε ισοτιμία του με
τον αντίστοιχο των ελληνικών Πανεπιστήμιων από τον αρμόδιο
npos τούτο φορέα ΔΟΑΤΑΠ πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ
π Να κατέχουν δίπλωμα χρήσηε ηλεκτρονικών υπολογιστών
word excel internet όηωε ορίζεται από το ΑΣΕΠ καθώε και

να έχουν m δυνατότητα αναζήτησηε νομικών πληροφορ ιών από

ειδικέε βόσειε δεδομένων
θ Να είναι υγιείε και να έχουν τη φυσική καταλληλόττια για
την άσκηση των καθηκόντων τουε συμφωνά με τα c ριζομε
να oris διαταξειε του άρθρου 7 του Ν 3528/07 άπω τροποποιήθηκε

και ισχύει
ι Οι ανδρεε υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τιε οτροτιωτικεε
υποχρεώσει tous ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτέε να

μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί ια λιποταξία

με τελεσίδικη απόφαση
Κριτήρια Συντελεστέε

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Προσωπικότητα υποψηφίου 20
Επιστημονική κατάρτιση 20
f 0 νι'Κ θη:Ίί ι ίικί ΐμίΛ ΙΠΟΟΧ

Anans
25

Επαγγελματική πείρα 15
Μεταπτυχιακός η διδακτορικοΒ titAos 10
νομικών σπουδών
Γνώοττ ξένων γλωσσών 10

Κρισιμοε xpôvos για τον έλεγχο rns ouvöpopns των τυπικών και

ουσιαστικών προσόντων είναι ο xpovos λήξηε τηε πρΛεσμιαε
για την υποβολή των αιτήσεων

Οε προε το κριτήριο ms επιστημονικήε κατάρτισηε η Επιτροπή

λαμβάνει υπόψη επιπλέον των απατουμένων ηροσκοαισθέντεε
τίτλουε μεταπτυχιακών σπουδών μεταπτυχιακό διδακτορικό
μόνονεφόοον οι εν λόγω τίτλοι αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα

του δημοσίου οστικού και ευρωπαϊκού δίκαιου και Βαθμολογεί

αυτούε συμφωνά με τα οριζόμενα στην rrapouoa προκήρυξη
Os npos τα κριτήρια ins εξέιδίκευσηε στο αντικείμενο αηοσχό
λησηε και τττν επαγγελματική πείρα Η Επιτροπή θοθμολογει την

εμπειρία των υποψήφιων η οποίο πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε

πρόσφορο τρόπο έτη δικηγορίαε με αφετηρία την ημερομηνία

εγγραφή5 του/ms δικηγόρου οτον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο

δικασηκέΕ αποφασεβ αηό ris οποίεΞ να προκύπτει η παράσταση

του υποψήφιου δικόγραφα που έχουν νομίμωε κατατεθεί

γνωμοδοτήσει που φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου του φορέα

ή συνοδεύονται από εντολή γνωμοδότησηε ή έχουν δημοσιευθεί

Βεβαιώσει ηρουπηρεοία3 οι οποίεε αν προέρχονται
αηό δημόοιου5 φορείδ θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου

του φορέα και να συνοδεύονται από το αναγκαο αποδεικτικό

υλκό ωε npos την ποοηκη κατ ποσοτική ενασχόληση του

υηοψτκιχου με το ηεργροφομενο ανττκεμενο απασχι vXnons και

αν αυτέε προέρχονται από ιδιώτες ή εργοδοτεε του ιδιωτικού τομέα

να φέρουν υπογραφή κοι σφραγίδα του υπογρά<ροντοε να

αναγράφουν τπν ιδιότητα του και στοιχεία για την περίοδο κατά
την οποία ο βέβαιων ασκούσε τα καθήκοντα του στη θέση αυτή
Η προσωπικότητα του υποψήφιου κρίνεται οε ηροφΐοική συνέντευξη

στην οποία οξολογούνται οι δεξιότητεε και το προσόντα
του υΓχχμηφίου ôtkds ετναι ενδεικτικά η ικανότητα διαχείρισης
χρόνου η ικανότητα ανταπόκρισηε σε νέα γνωστικά πεδία κ.λπ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ris αιτήσειε raus ΜΟΝΟ ταχυδρομικά

με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη κευθυνοπ
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λε

ωφ Συγγρού 136 1 7671 Αθήνα με την ένδειξη Αίτηση συμ
μετοχήε στην προκήρυξη του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών

και Πολιτικών Επιστημών για την πλήρωση δυο 2 θέσεων

δικηγόρων οε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 30 ήμερων

που αρχίζει την επομένη ms δημοσιευσηε ms πορουσαε
στον ημερήσιο Τύπο Αθηνών εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ δηλαδή
μ 23/6/2020 εω 22/7/2020
ff αηησπ υποψηφιοτηταε θα συνοδεύεται από

αΐύλοτοανπγραφο των δύο 2 όψεων του Δελτίου AuruvojiKns
TauTomras η τπξ σχετικηε προσωρινηε βε&αιωσηε τηε σρμόδιαί
αρχπε ή των κρομων σελίδων του διαβατηρίου δηλ juriiiv όπα
αναφέρονται ο οριθμοε κα τα στοιχεία ταυτοτηταε του κατόχου ι

β Πιστοποιητικό Ποινικού Μπιρωου
γ ΒεΒακυση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου α ιό το οπαο
να προκύπτει η ιδιότητα του υποψήφιου tus δικηγόρου παρ
Αρείω Πάγω
δ ΒεΒοιωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου οπό το οπαο
να προκύπτει π ημερομηνία εγγραφηε οτον Σύλλογο και οτι ο
υποψήφιοε δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχε ι

αλλπ έμμισθη θέση
ε Υπεύθυνη Δήλωση οτι ο υποψήφιοε δεν παρέχει τ ε υπηρεσιε
του αποκλειστικά η συστημαηκά με αμοιβή κατά υηέθεση οε άλλο

Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Ταμεα και δεν λαυβάνει παγία
περιοδική αυσβή αηό Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα
Δικηγόροι που κατέχουν αλλη έμμισθη θεση κατα την έννοα των
σκετικων διαταξεα)ν του Ν.4 193/1 3 Κωδικός Δικηγόρων ή noj
παρέχουν ιιε υπηρεσιεε του σε αλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοο ιου

Δίκαιου μπορούν να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση με τπν

οποία να δηλώνουν οτι εφόσον προσληφθούν στο Πόντε ιο nth
νεπιοτημο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων θα ταροιτηθα ν

απο την αλλη έμμισθη θεση η θα πάψουν να αναλαμβάνουν im
θεσειε άλλου Νομικού Προσώπου ή να λαμβάνουν παγία auc ι

βη απο Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα
Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία
αν δεν προσκομίσουν Βεβαίωση του εντολέα στον οποίο π

ρέχουν Tis υπηρεσίεε tous οτι παραιτήθηκαν από την έμμισθη
θέση τουε ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υηοθέσειε ή να λαμβάνουν

ηεριοδικπ αμοιβή
στ Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία τηε επιστημονικήε και

εηογγελματικήε tous opàons στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά

η εμπειρία tous
ζ Πιστοποιητικό Οικογενειακήε Κατάστααηε
η Ευκρινή αντίγραφα τίτλων σπουδών και ξένων γλωσσών
Με την αίτησή tous οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσ'ασπκων

πρεκχόντων τουε Εάν δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά

περίπτωση δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα

ή οι διότητεε που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχήε
tous στη διαδικασία
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με Βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελοε αποστοληε ο onoios μετά την αποσφράγιση

του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψήφιου Η συμμετοχή

των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογπε προϋποθέτει ανεπιφύλακτη

αποδοχή των όρων τηε προκήρυξηε
Η επιλογή θο γίνει από Πενταμελή Επιτροπή σύμφωνα με ns

διατάξει τηε παρ 2Β του άρθρου 43 του Ν 4194/13 η οποία

θα αποτελείται από
Ένα μέλοε του Νομικού Συμβουλίου του Κρότουε με Βαθμό τουλάχιστον

Δικαστικού Πληρεξουσίου Α ταξεωε ή το νόμιμο αναπληρωτή

του m Πρόεδρο που ορίζει ο Πρόεδροε του Νομικού

Συμβουλίου του Κρότουε
Γρεβ 3 Δικηγόρουε οπό tous οποίουε ο έναε με δεκαπεντα
ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία οι οποίοι ορίζονται

οπό το Διοικη-ικο Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου

Αθηνών ωε μέλη
Έναν εκπρόσωπο του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και

Πολιτικών Επιστημών
Καθήκοντα Γραμματεο ms ΕπιτροηήΞ θα ασκήσει υτιάλληλοε του

Παντείου Πανεηιοτημου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων
Ο Πρόεδροε ms Επιτροηήε π ο νόμιμοε αναπλπρωτήε του θα

συγκαλέσει την Επιτροπή μέσα σε πέντε 5 ημέρεε οπό την κοινοποίηση

τπΞηροκήρυξηΞ Η Επιτροπή με απόφασή τηε θα ορπ
σει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία

ms επιλογηε και μπορεί κατα την κρίση ms να ορίσει
συμηληρωμστικέε δημοσιεύσει για m γναχποηοιησπ τηε προκήρυξηε

με δαπάνη του Παντείου Πεινεπιστημίου Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστήμων
Η Επιτροπή θα εξετάσει τιε οιτήσειε και τα δικαιολογητικό των υποψήφιων

και θα tous καλέσει σε ατομική συνέντευξη
Μεσα οε έναν το πολύ μηνα αηό την τελευταία ατομική συνέντευξη

θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά οξιο
λόγησηε των υποψήφιων Η απόφαση ins Emiponris είναι υποχρεωτική

για το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών

Επιστήμων και ισχύει μονο για rnv κατάληψη των θέσεων
που προκηρύχθηκαν
Το Πάντεο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων
οφείλει μέσα σε έναν μήνα απο τη δημοσίευση τηε απόφασηε
να προσλάβει τουε επιτυχοντεε και να γνωστοποιήσει οτον Δικηγορικό

Σύλλογο Αθηνών την ανάληψη ϋπηρεσιαε
Οι επιτυχοντεε θα πρέπει να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού
που ισχύουν για tous ηροσλαμβανόμενουε στο Ελληνικό Δημόσιο

και θα πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο πρόσληψηε
tous στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων

πιστοποιητικό στρατολογικά kotootootis ιο άνδρεδ
καθωε και τα λοιπά απαιτούμενα κατα νόμο πιστοποιητικά και

δικαιολογητικά διορισμού
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί με πρόσκληση για την
υποβολή υπειψηφιοτήτων σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα

του νομού Αττικηε θο αναρτηθεί στη Διαύγεια στον πίνακα

ανακοινώσεων του Πανεπιστήμιου στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου

www panteon.gr στο κατάστημα του Πρωτοδικείου
Αθηνών και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Όσα υποψήφιοι είχαν ή θα έχουν μέχρι τη λήξη τηε αρχικήε προ
θεσυίαε καταθέσει αιτήσεβ υηοψηφιότηταε στην ανακληθείσα υπ

αριθ πρωτ Πον/μιου5ΰΌ7/18.5.20^ηροκτν)υξπ θεωρείται αυτόματα

ότι συμμετέχουν και στην παρούσα προκήρυξη χωριε να

υποχρεούνται νο καταθέσουν εκ νέου οιτήσειε υηοψηφιότηταε
Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΣΜΗΝΗ Α ΚΡΙΑΡΗ

http://www.innews.gr
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