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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής, στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 9 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/16-2-1994) «Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του κεφ. Β΄, άρθρου 3, παρ. 8α του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α΄/28-6-2002) «Ρύθμιση θεμάτων
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του υπ΄ αριθμ. 100/2013 Π.Δ (ΦΕΚ 135/5-6-2013 τ. Α΄) με τις οποίες το Τ.Ε.Ι. Λαμίας και το Τ.Ε.Ι.
Χαλκίδας συγχωνεύτηκαν σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/9-2-2007).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3-3-1994) «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου των άρθρων 42, 43, 44 και 45 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ. Α΄/27-9-13) «Κώδικας
Δικηγόρων».
7. Την υπ’ αριθμ. 5/28-06-2016 (θέμα 1ο) (ΑΔΑ: ΨΔΥ0ΟΞΑ0-Ν0Ρ) πράξη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 378/15-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) καθώς και την υπ’ αριθμ. 136019/Ζ1/24-08-2016 Διαπιστωτική
Πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διορίζεται ο κ. Λάμψας Πέτρος του
Θεοχάρη, ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
8. Το υπ’ αριθμ. 49967/Ζ2/22-03-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./12/1394/24-02-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά στην έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, με θέμα «Διαβίβαση
έγκρισης για την κίνηση των διαδικασιών μιας (1) θέσης Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής στο Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).
9. Την υπ’ αριθμ. 113/27-06-2017 (θέμα 8ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας».
10. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Προκηρύσσει
Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με σχέση έμμισθης
εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία.
Α. Για τη θέση του Δικηγόρου προσλαμβάνεται δικηγόρος, παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής. Η
επιλογή του Δικηγόρου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/2013.
Β. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας και ειδικότερα:
1. Γενική και ειδική εποπτεία, χειρισμό και διεκπεραίωση των κάθε μορφής νομικών υποθέσεων.
2. Παράσταση ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Διοικητικής Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή της
Συνέλευσης για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Ιδρύματος.
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3. Παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών για τη νομιμότητα των επιμέρους ενεργειών και αποφάσεων
της διοίκησης και των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
4. Μελέτη και ταξινόμηση όλων των δικαστικών υποθέσεων του Ιδρύματος σε φακέλους.
5. Σύνταξη ενημερωτικών αναφορών σχετικά με τις δικαστικές υποθέσεις του Ιδρύματος.
6. Νομική συνδρομή στην κατάρτιση όλων των συμβάσεων, συμβολαίων, συμφωνητικών, προκηρύξεων
καθώς και των επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων για διαγωνισμούς που διενεργεί το Ίδρυμα για
ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και τεχνικών έργων.
7. Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης, κατόπιν πρόσκλησης και τις συνεδριάσεις λοιπών
Οργάνων Διοίκησης ή Σωμάτων, κατόπιν εντολής του Προέδρου, εκτός αν παρίσταται ανάγκη
παράστασής του ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
8. Υποστήριξη της Διοίκησης του Ιδρύματος σε πειθαρχικά θέματα.
9. Υποστήριξη του Ιδρύματος σε εξωδικαστική επίλυση δικαστικών υποθέσεων.
10. Υποχρέωση να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στη Νομική Υπηρεσία στην έδρα του Ιδρύματος, σε
καθημερινή βάση, κατά πλήρη απασχόληση και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των διοικητικών
υπηρεσιών του Ιδρύματος. Επίσης, να παρέχει τις υπηρεσίες του για νομικά θέματα μεταβαίνοντας, αν
χρειαστεί, στις πόλεις όπου βρίσκονται υπηρεσίες και τμήματα του Ιδρύματος.
Γ. Οι αποδοχές του Δικηγόρου με έμμισθη εντολή καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.
10 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
Δ. Ο ενδιαφερόμενος/η για την ανωτέρω θέση πρέπει απαραιτήτως:
1. Να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου.
2. Να έχει επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και παροχής νομικών συμβουλών, τουλάχιστον δέκα
(10) ετών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις και κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίς να αρκεί μόνο η εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο.
3. Επιπλέον, να έχει επαγγελματική εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ., Α.Ε.Ι.
(Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.) η οποία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις
και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
4. Να μην έχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
5. Να μην έχει κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.
6. Οι άνδρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
7. Να έχει την υγεία και φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης.
Ε. Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω, αναλυτικά
αναφερόμενα, κριτήρια, οι συντελεστές βαρύτητας των οποίων καθορίζονται ως εξής:

Α.

Κριτήριο

Βαθμολογία (μόρια)

Συντελεστής
βαρύτητας

Επιστημονική επάρκεια και
εξειδίκευση (βαθμός πτυχίου
Τμήματος Νομικής, τίτλος
Μεταπτυχιακός σπουδών,
Διδακτορικό Δίπλωμα)

0-100

25/100

Υπολογίζεται ως εξής:
1. Βασικός Τίτλος Σπουδών
Α1 = βαθμός βασικού πτυχίου * 15
2. Διδακτορικό δίπλωμα
α. στο Δημόσιο Δίκαιο: Α2α = 350 μόρια
β. άλλο γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο
σπουδών της νομικής: Α2β = 250 μόρια
3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης
α. στο Δημόσιο Δίκαιο: Α3α = 150 μόρια
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β. άλλο γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο
σπουδών της νομικής: Α3β = 100 μόρια
Βαθμολογία κριτηρίου Α:
Α = (Α1 + Α2α + Α2β + Α3α + Α3β)/10
Β.

Εξειδίκευση στο χειρισμό
υποθέσεων που άπτονται της
λειτουργίας Α.Ε.Ι.
(Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.) η οποία
αποδεικνύεται με κάθε
πρόσφορο μέσο

0-100

20/100

Υπολογίζεται με βάση τον αριθμό υποθέσεων
με απολύτως επιτυχή έκβαση και αμετάκλητη
κρίση
1. 1-30 υποθέσεις: Β1 = 10 μόρια
2. 31-60 υποθέσεις: Β2 = 20 μόρια
3. 61-90 υποθέσεις: Β3 = 30 μόρια
4. 91 υποθέσεις και άνω: Β4 = 40 μόρια
Βαθμολογία κριτηρίου Β:
Β = Β1 + Β2 + Β3 + Β4 (ανάλογα με το πλήθος
των υποθέσεων που έχει χειριστεί ο υποψήφιος
με απολύτως επιτυχή έκβαση και αμετάκλητη
κρίση)

Γ.

Εξειδίκευση στο χειρισμό
υποθέσεων που άπτονται της
λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ. εκτός
Α.Ε.Ι (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.) η
οποία αποδεικνύεται με κάθε
πρόσφορο μέσο

0-100

15/100

Υπολογίζεται με βάση τον αριθμό υποθέσεων
με απολύτως επιτυχή έκβαση και αμετάκλητη
κρίση
1. 1-30 υποθέσεις: Γ1 = 10 μόρια
2. 31-60 υποθέσεις: Γ2 = 20 μόρια
3. 61-90 υποθέσεις: Γ3 = 30 μόρια
4. 91 υποθέσεις και άνω: Γ4 = 40 μόρια

Βαθμολογία κριτηρίου Γ:
Γ = Γ1 + Γ2 + Γ3 + Γ4 (ανάλογα με το πλήθος των
υποθέσεων που έχει χειριστεί ο υποψήφιος με
απολύτως επιτυχή έκβαση και αμετάκλητη
κρίση)
Δ.

Επαγγελματική πείρα, εκτός
Α.Ε.Ι (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.) ή
άλλων Ν.Π.Δ.Δ., δικαστηριακή
ή συμβουλευτική εμπειρία, η
οποία αποδεικνύεται με κάθε
πρόσφορο μέσο

0-100
Υπολογίζεται με βάση τον αριθμό υποθέσεων
με απολύτως επιτυχή έκβαση και αμετάκλητη
κρίση
1. 1-30 υποθέσεις: Δ1 = 10 μόρια
2. 31-60 υποθέσεις: Δ2 = 20 μόρια
3. 61-90 υποθέσεις: Δ3 = 30 μόρια
4. 91 υποθέσεις και άνω: Δ4 = 40 μόρια
Βαθμολογία κριτηρίου Δ:
Δ = Δ1 + Δ2 + Δ3 + Δ4 (ανάλογα με το πλήθος
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των υποθέσεων που έχει χειριστεί ο υποψήφιος
με απολύτως επιτυχή έκβαση και αμετάκλητη
κρίση)
Ε.

Προσωπικότητα (συνεκτιμάται
αρνητικά η επιβολή σε βάρος
του/της υποψηφίου/φίας
πειθαρχικών ποινών από τον
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο)

0-100

5/100

1. Επιστημονικό έργο στον κλάδο της
νομικής επιστήμης (Μονογραφίες και
άρθρα σε αναγνωρισμένα νομικά
περιοδικά με κριτές): Ε1 = 60 μόρια
2. Επιστημονικό και κοινωνικό έργο σε
τομείς εκτός της νομικής επιστήμης: Ε2 =
30 μόρια
3. Λοιπή δραστηριότητα σε κοινωνικό και
τοπικό επίπεδο: Ε3 = 10 μόρια

Βαθμολογία κριτηρίου Ε:
Ε = Ε1 + Ε2 + Ε3
ΣΤ.

Τουλάχιστον καλή γνώση μιας
ξένης γλώσσας (κατά
προτίμηση της αγγλικής)

0-100

10/100

Υπολογίζεται ως εξής:
1. Πρώτη ξένη γλώσσα:
Άριστη γνώση: ΣΤ1 = 70 μόρια
Πολύ καλή γνώση: ΣΤ1 = 50 μόρια
Καλή γνώση: ΣΤ1 = 20 μόρια
2. Δεύτερη ξένη γλώσσα:
Άριστη γνώση: ΣΤ2 = 30 μόρια
Πολύ καλή γνώση: ΣΤ2 = 20 μόρια
Καλή γνώση: ΣΤ2 = 10 μόρια
Βαθμολογία κριτηρίου ΣΤ:
ΣΤ = ΣΤ1 + ΣΤ2

Ζ.

Οικογενειακή κατάσταση

0-100
Εξειδικεύεται ως εξής:
1. Ανύπανδρος: Ζ1 = 10 μόρια
2. Παντρεμένος: Ζ2 = 20 μόρια
3. Μονογονεϊκή οικογένεια: Ζ3 = 30 μόρια
4. Δίτεκνος: Ζ4 = 40 μόρια
5. Τρίτεκνος/η: Ζ5 = 50 μόρια
6. Πολύτεκνος/η: Ζ6 = 60 μόρια (για κάθε
ένα τέκνο πέραν των τεσσάρων
προστίθενται 10 μόρια ανά τέκνο έως το
σύνολο των 100)
Βαθμολογία κριτηρίου Ζ:
Ζ = Ζ1 ή Ζ2 ή Ζ3 ή Ζ4 ή Ζ5 ή Ζ6
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Η.

Πρόβλεψη για δυνατότητα
εξέλιξης (συνεκτιμάται η
ηλικία του/της
υποψηφίου/φίας σε
συνδυασμό με τη δυνατότητα
εξέλιξης στην υπό πλήρωση
θέση)

0 – 100

5/100

1. Ηλικία από 35-45 ετών: Η1 = 100 μόρια
2. Ηλικία από 46-55 ετών: Η2 = 60 μόρια
3. Ηλικία από 56-65 ετών: Η3 = 30 μόρια
4. Ηλικία 66 και άνω: Η4 = 10 μόρια
Βαθμολογία κριτηρίου Η:
Η = Η1 ή Η2 ή Η3 ή Η4

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται από 0 έως 100. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες υποχρεούνται να τεκμηριώσουν τα
παραπάνω με κάθε πρόσφορο μέσο.
Η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο προκύπτει ως εξής:
Τελική Βαθμολογία = Α*0,25 + B*0,2 + Γ*0,15 + Δ*0,15 + Ε*0,05 + ΣΤ*0,1 + Ζ*0,05 + Η*0,05
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης
της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ήτοι από 22-09-2017 έως και 23-10-2017, να υποβάλουν
στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, (Ταχ. Δ/νση : 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας , T.K. : 35132, Λαμία), τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
ΣΤ. Η αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, σε φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω
αναγραφόμενη διεύθυνση. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του
ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του
υποψηφίου.
Ζ. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει:
1. Αίτηση Υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από:
2. Απλό φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής
προσωρινής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής ή διαβατηρίου.
3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
4. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκουν, από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα
των υποψηφίων ως δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύλλογο, η ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο και ότι
ο/η υποψήφιος/α δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η υποψήφιος/α δεν παρέχει τις υπηρεσίες του/της, 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 κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν.4194/2013 ή που παρέχουν τις υπηρεσίες
τους σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την
οποία να δηλώνουν ότι εφόσον επιλεγούν στο Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας, θα παραιτηθούν από άλλη
έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν
πάγια αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να
αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες
τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή δική τους υπεύθυνη δήλωση ότι παύουν να
αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. Από την τελευταία περίπτωση
εξαιρούνται οι υποθέσεις που ήδη έχει αναλάβει ο επιλεγείς ή η επιλεγείσα και βρίσκονται σε εξέλιξη.
6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της δράσης
στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου
και στο χειρισμό υποθέσεων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.
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7. Επικυρωμένους τίτλους σπουδών και σχετικές πράξεις αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους εξ
αυτών αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. Είναι απαραίτητη η αναγραφή του βαθμού του πτυχίου, είτε στον
τίτλο σπουδών είτε σε σχετικό πιστοποιητικό.
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
9. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Εάν δεν
υποβληθούν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα
προσόντα ή οι ιδιότητες που απλώς δηλώνονται με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία.
10. Υπεύθυνη δήλωση με αναφορά στην πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας και στα τηλέφωνα 22310-60104/145 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiste.gr (όπου
θα αναρτηθεί η εν λόγω προκήρυξή μας).

Εσωτερική Διανομή:
- Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
- Αντιπρυτάνεις Τ.Ε.Ι.
- Δ/νση Δ/κού- Οικ/κού
- Τμ. Προσωπικού/Περιφερειακό Τμήμα Προσωπικού (Ψαχνά)
- Τμ. Μισθοδοσίας
- Τμ. Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου
- Νομική Υπηρεσία

Κοιν: -

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων
Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας
Πρόεδρο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

6

Ο Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Πέτρος Λάμψας
Καθηγητής

