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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης
Δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. που έχει έδρα την Αθήνα
(οδός Καρόλου αριθμ. 1-3)
Σύμφωνα με :
1.- Τις διατάξεις :
α) Toυ Ν.Δ. 674/1970, όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 532/1972 και ισχύει.
β) Των Ν. 3429/2005 και 3891/2010, όπως οι διατάξεις αυτών τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
γ) Του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».
δ) Του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιβ΄ του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
ε) Του Καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 12230/τ. ΑΕ – ΕΠΕ & ΓΕΜ/21.11.2011)
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στ) Του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΟΣΕ ΑΕ, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (ΦΕΚ 698/τ.Β΄/09.03.2012)

2.-

Την αριθ. 5485/06.10.2016 απόφαση του ΔΣ/ΟΣΕ με την οποία

εγκρίθηκε η διαδικασία πρόσληψης ενός (1) Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής
και πάγια αντιμισθία, για την κάλυψη των

αναγκών της Διεύθυνσης Νομικών

Υπηρεσιών της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.
3.- Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./14/243/24.02.2017 Απόφαση της Επιτροπής
της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1), για την κίνηση των
διαδικασιών πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής, στον
Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε., για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη.
4.- Τις ανάγκες του ΟΣΕ για την εξυπηρέτηση των δικαστικών και γενικών
νομικών υποθέσεών του στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Β.
Ελλάδας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1.-

Την πρόσληψη, με επιλογή, ενός (1) Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης

εντολής με πάγια αντιμισθία, για την κάλυψη μιας (1) κενής οργανικής θέσης της
Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη.
2.- Αντικείμενο της απασχόλησης του Δικηγόρου είναι η παροχή νομικών
υπηρεσιών, για την κάλυψη και εξυπηρέτηση των ειδικών νομικών, δικαστηριακών,
εξωδίκων αναγκών και εν γένει νομικών υποθέσεων, γνωμοδοτήσεων και θεμάτων
σχετικών με την ασκούμενη δραστηριότητα του Οργανισμού και ειδικότερα,
ενδεικτικώς, επί θεμάτων του εργατικού δικαίου, του δικαίου περί την εκτέλεση
δημοσίων έργων, προμηθειών και συμβάσεων, του δικαίου των μεταφορών,
συγκοινωνιών κλπ, καθώς και επί θεμάτων Ποινικού, Διοικητικού και Κοινοτικού
Δικαίου.

3
3.- Η απασχόληση του Δικηγόρου και η παροχή των δικηγορικών και των
νομικών, εν γένει, υπηρεσιών του προς τον Οργανισμό, θα γίνεται τόσο δια της
εκπροσωπήσεως της εταιρείας και των παραστάσεών του, ενώπιον των, εκάστοτε
και κατά περίπτωση αρμοδίων, Πολιτικών, Διοικητικών, Ποινικών Δικαστηρίων,
Αρχών, Επιτροπών κλπ, όσο και δια της καθημερινής παρουσίας του, για την
παροχή των υπηρεσιών του, στα Γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, επί της
οδού 26ης Οκτωβρίου αριθμ 28 και Αναγεννήσεως αριθμ. 2 και σύμφωνα με τις
εκάστοτε εντολές του Νομικού Συμβούλου ή του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου
του ΟΣΕ, θα διέπεται δε από τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 και θα καθορίζεται
ειδικότερα σύμφωνα με τα κρατούντα κατά την λειτουργία της Διεύθυνσης Νομικών
Υπηρεσιών του Οργανισμού μας, στην οποία και θα υπάγεται οργανικά.
4. Οι παραπάνω νομικές υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινώς, τις
εργάσιμες ημέρες, στα Γραφεία του Οργανισμού, στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού
26ης Οκτωβρίου αριθμ 28 και Αναγεννήσεως αριθμ. 2 και στα Δικαστήρια, Αρχές,
Επιτροπές κλπ του νομού Θεσσαλονίκης, με υποχρέωση του Δικηγόρου για
μετάβασή του, αν και όποτε χρειαστεί, για την, δικαστική ή μη, εκπροσώπηση του
Οργανισμού και εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, σε οιοδήποτε Δικαστήριο, Αρχή,
Επιτροπή κλπ των νομών της Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα πάντοτε με τις
διατάξεις του Κώδικα των Δικηγόρων και τις εντολές του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Νομικών Υπηρεσιών - Νομικού Συμβούλου ή του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου
του ΟΣΕ, ή του τυχόν εξουσιοδοτηθέντος προς τούτο αρμοδίου οργάνου.
5.- Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα υπάγεται οργανικά στη Διεύθυνση
Νομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού.
6.- Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, οι αποδοχές του Δικηγόρου
που θα επιλεγεί, θα

καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της

κείμενης νομοθεσίας και τα ισχύοντα τον ΟΣΕ, ως προς το μισθολογικό καθεστώς
και σύστημα που διέπει τους όρους αμοιβής των ήδη υπηρετούντων Δικηγόρων.
7.- Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα ασφαλίζεται σύμφωνα με τα
ισχύοντα κάθε φορά στον ΟΣΕ.
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8.- Οι υποψήφιοι για την επιλογή και κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης
πρέπει :
α) Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής
Ενωσης ή άλλου κράτους, που είναι συμβαλλόμενο στη Σύμβαση Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου.
β) Να είναι δικηγόροι παρ΄ Αρείω Πάγω, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης.
γ) Οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι
ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
δ) Να μην υπάρχει

κώλυμα

από

ποινική

καταδίκη

ή

υποδικία ή

απαγόρευση ή να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση πλήρη ή μερική,
κατ΄ άρθρο 1676 Α.Κ..
ε) Να είναι υγιείς.
στ) Να μην έχουν συμπληρώσει, κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας για
την υποβολή των αιτήσεων, το τεσσαρακοστό (40) έτος της ηλικίας τους.
9.- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα πέντε (35) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της
προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους.
Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο των Γραφείων της Νομικής
Υπηρεσίας του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη

(οδός 26ης Οκτωβρίου

αριθμ. 28 &

ος

Αναγεννήσεως αριθμ. 2, όροφος 2 ).
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από :
α) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη
έμμισθη θέση
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του ως
έμμισθος Δικηγόρος, κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν.4194/2013.
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δ)

Βιογραφικό

Σημείωμα

με

τα

στοιχεία

της

επιστημονικής

και

επαγγελματικής τους δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων.
10.- Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια των
σχετικών διατάξεων του Ν.4194/2013, μπορούν να εμφανισθούν ως υποψήφιοι, αν
συνυποβάλουν, μαζί με την αίτηση, τα δικαιολογητικά της προηγούμενης
παραγράφου και υπεύθυνη δήλωση περί παραιτήσεώς τους από τη θέση αυτή,
εφόσον επιλεγούν και προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, άλλως θα
εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην τελευταία περίπτωση της παρ. 2 εδ. ε΄ του άρθρου
43 του Ν. 4194/2013.
11.- Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνεται υπόψη, κατ΄ αύξουσα
βαρύτητα και κατά προτεραιότητα: α) η προσωπικότητα του υποψηφίου, β) η
επιστημονική

του

κατάρτιση

και

η

εξειδίκευσή

του

στο

αντικείμενο

της

απασχόλησης, γ) η επαγγελματική του πείρα και η επάρκεια για την, δικαστική ή μη,
εκπροσώπηση του Οργανισμού, δ) η γνώση ξένων γλωσσών. Σε κάθε περίπτωση,
συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση, η πρόβλεψη της εξέλιξής του καθώς
και οιοδήποτε άλλο επιστημονικό προσόν το οποίο, κατ΄ αντικειμενική κρίση και
σύμφωνα με τα διδάγματα της λογικής και της κοινής πείρας, είναι πρόσφορο και
συντείνει στην, κατά τον αρτιότερο και πληρέστερο τρόπο, παροχή των υπηρεσιών
που αναφέρονται στην παρούσα, για την κάλυψη των ειδικών αναγκών του
Οργανισμού.
Κρίσιμος χρόνος, για τον έλεγχο της συνδρομής των παραπάνω τυπικών
προσόντων, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων,
12.- Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από: α) το Μέλος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου
Α΄ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, β) Τρείς (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας (1)
με 15ετή, τουλάχιστον, ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το
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Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου

Δικηγορικού Συλλόγου,

και γ) Έναν (1)

εκπρόσωπο του ΟΣΕ.
Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το Μέλος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, καθήκοντα δε γραμματέα
αυτής θα ασκεί υπάλληλος του ΟΣΕ.
13.- Η Επιτροπή θα συγκληθεί από τον Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη διάταξη του άρθρ. 43 παρ. 2 εδ. γ΄ του Ν. 4194/2013 και θα εξετάσει
τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τους οποίους θα καλέσει σε
ατομική συνέντευξη, με γενική πρόσκληση που θα δημοσιευθεί νομίμως και θα
τοιχοκολληθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και στα Γραφεία του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
14.- Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία της επιλογής προϋποθέτει
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης αυτής.
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, δεν
θα ληφθούν υπόψη.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΡΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Προέδρου ΔΣ
Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
ΔΝΥ
ΔΟΔΑΔ
ΔΟΥ

