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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων στον 

Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

με σχέση έμμισθης εντολής (Αορίστου Χρόνου)

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Έχοντας υπ΄όψιν:

1.  Το ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», (Α 92), όπως ισχύει.

2. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και λοιπές διατάξεις» (Α 184), όπως 

ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72083/6635 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με 

την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)» 

(ΥΟΔΔ 581), όπως ισχύει. 

4. Την υπ΄ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-201 (Β 4768) Απόφαση Υπουργών 

Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί «Έγκρισης του Οργανισμού του Νομικού 

Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)».
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5.      Την υπ’ αριθμ. 2927/13 – 08 – 2021 Απόφαση Τροποποίησης και Κωδικοποίησης με θέμα 

«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 

Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 

18817/14 – 09 – 2022 Απόφαση (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ 141). 

6.      Την παρ. 2, του αρθ. 43, του ν. 4194/2013/27 - 09- 2013) «Κώδικας Δικηγόρων», «Η 

πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με 

νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται, εκτός αν 

πρόκειται για πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου 

στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα», 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7, του άρθρου 60, του ν. 4370/2016 (Α΄37/07 – 03 – 2016).

7.        Την  με αριθμό πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./35/2118 (ΣΧΕΤ: 3782) απόφαση της επιτροπής ΠΥΣ 

του αρ. 33/2006 αρ. 2 παρ. 1 με θέμα: «Έγκριση κίνησης διαδικασιών πρόσληψης ενός (1) Νομικού 

Συμβούλου και τριών (3) Δικηγόρων, με σχέση έμμισθης εντολής, στον Οργανισμό Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής». (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

8.        Την με αρ. πρωτ. 21459/05 – 10 – 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για τη πλήρωση τριών 

(3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής (Αορίστου Χρόνου) (ΑΔΑ: 64Ε246ΜΑΖΤ – 6ΟΞ).

9.       Το με αρ. πρωτ. 1067/16 – 01 – 2023 πρακτικό (1/2022) της 1ης/17 – 12 – 2022 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 για την επιλογή τριών (3) θέσεων δικηγόρων με 

σχέση έμμισθης εντολής στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

10.     Την ανάγκη για την πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής (Αορίστου 

Χρόνου) στον Οργανισμό. 

 11.    Την υπ΄ αρ. πρωτ. 1338/18-01-2023 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

12.      Το με αρ. πρωτ. 1764/23-01-2023 Πρακτικό της 103ης Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ της παρ.2 του άρθρου 2 N. 4765/2021 (ΦΕΚ (ΦΕΚ 6/Α’/ 15 – 

01 – 2021), όπως ισχύει, τις διατάξεις των άρθρων 42 – 43 του N. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α’/ 2013) και 

τις διατάξεις του άρθρου 114 του N. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α’ /23 – 07 -2021). 

 Οι θέσεις των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής κατανέμονται ως εξής:
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Αριθμός Θέσεων Περιγραφή θέσης

2 (δύο) Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

1 (ένας) Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις

Το αντικείμενο απασχόλησης των τριών (3) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής είναι η νομική 

υποστήριξη του Οργανισμού υπό τις κατευθύνσεις του Νομικού Συμβούλου με σκοπό την 

προώθηση των επιδιώξεων και στόχων του φορέα και τη διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεων 

του για την υποστήριξη των συμφερόντων του με κριτήριο την προστασία του δημοσίου 

συμφέροντος. 

Ειδικότερα, το αντικείμενο απασχόλησης των ανωτέρω περιλαμβάνει:

α) Την κάλυψη, επιμέλεια, επεξεργασία, χειρισμό, διεξαγωγή και διεκπεραίωση των εν γένει 

θεμάτων,  ζητημάτων και υποθέσεων του Οργανισμού, νομικής και δικαστικής φύσεως,

β) τη νομική και δικαστική κάλυψη του Οργανισμού καθώς και των Mελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου για θέματα σχετικά με την εκπροσώπησή του, την περιουσία του, τις εν γένει 

συμβάσεις ανάλογα με τη δράση και λειτουργία του (προμηθειών, έργου, παροχής 

υπηρεσιών, μισθώσεων, συμβάσεων προσωπικού, κ.λπ.), θέματα που αφορούν στην 

πιστοποίηση εισροών, εκροών, αδειοδοτήσεις, στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, θέματα εργατικά, φορολογικά  και λοιπών 

οργάνων του Οργανισμού,

γ) τη συμμετοχή και συμβολή στον χειρισμό και αντιμετώπιση των νομικών παραμέτρων των 

διαφόρων ανακυπτόντων θεμάτων ή ζητημάτων που άπτονται των σκοπών του Οργανισμού, 

καθώς και στη νομική συνδρομή κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Συμβάσεων του 

Οργανισμού,

δ) την υπεράσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού, καθώς και την παρακολούθηση της 

πορείας όλων των νομικών ή διοικητικών διαδικασιών ενώπιον των Αρχών,

ε) τη διεξαγωγή των δικών του Οργανισμού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (για 

θέματα του Οργανισμού και μόνο) ενώπιον των εν γένει Δικαστηρίων (Πολιτικών, Ποινικών, 

Διοικητικών παντός βαθμού) , καθώς και διεξαγωγή των Διαιτησιών (εφόσον προβλέπονται 

από τις σχετικές συμβάσεις),

στ) τη μέριμνα για την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων και προϋποθέσεων για τη διενέργεια 

κάθε πράξης που ενέχει συμβατικές ή έννομες δεσμεύσεις, υποχρεώσεις ή συνέπειες,

ζ)  την επεξεργασία και σύνταξη διαφόρων εγγράφων αρμοδιότητας σε συνεργασία με τα κατά 

περίπτωση αρμόδια όργανα, Διευθύνσεις και Τμήματα, των εγγράφων του Οργανισμού που 

έχουν νομικές παραμέτρους, καθώς και έλεγχος αυτών από νομικής άποψης,

η) τη γνωμοδότηση για τα θέματα του Οργανισμού, εφόσον ζητείται από το Διοικητικό 
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Συμβούλιο, τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

θ) τη διενέργεια κάθε είδους άλλης πράξης που εμπίπτει στο πλαίσιο και στη φύση του 

δικηγορικού λειτουργήματος ακόμα και αν δεν αναφέρεται ανωτέρω και ανάγεται στα 

ζητήματα που απασχολούν τον Οργανισμό.

Για την ανωτέρω νομική υποστήριξη λαμβάνονται υπόψη οι ειδικότερες ανάγκες που προκύπτουν 

από το αντικείμενο, τις αρμοδιότητες και εν γένει το σκοπό του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., όπως εξειδικεύονται 

στo ν. 4685/2020 (Α’ 92) όπως ισχύει, και στοχεύει στην εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην 

Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου 

ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Οι ανωτέρω νομικές υπηρεσίες θα παρέχονται με φυσική παρουσία στην έδρα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.  

όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του. Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων 

καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (ν. 4354/2015)

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα φυσικά πρόσωπα που φέρουν δικηγορική ιδιότητα 

και δεν κατέχουν άλλη έμμισθη σχέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα 

Δικηγόρων. Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται 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 και συνεκτιμάται η οικογενειακή του 

κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. 

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των τριών (3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής πρέπει 

να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

α. Απαραίτητα προσόντα:

 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ. 

 Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

 Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). 

 Να έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τουλάχιστον έξι (6) έτη 

δικηγορίας (δικαστηριακής ή/ και συμβουλευτικής) για τους Παρ’ Εφέταις και τουλάχιστον 10 (δέκα) 

έτη για τους Παρ’ Αρείω Πάγω από την εγγραφή τους στον Δικηγορικό Σύλλογο.

 Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά.

 Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, 
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συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα έστω αν το αδίκημα παραγράφηκε.

 Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ένεκα καταδίκης.

 Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

 Οι άνδρες υποψήφιοι μέχρι τον χρόνο πρόσληψής τους να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι 

ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 

β. Υποχρεωτικά τυπικά προσόντα: 

 Πτυχίο Νομικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή αντίστοιχο 

αναγνωρισμένο τίτλο της ημεδαπής.

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφή κλάδο δικαίου.

 Να είναι Δικηγόροι Παρ ́ Αρείω Πάγω ή Παρ’ Εφέταις ανάλογα με την κάθε προκηρυσσόμενη  

θέση και μέλη Δικηγορικού Συλλόγου.

 Να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή επιστημονική ενασχόληση για 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο του Οργανισμού.

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 Να μην συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της περ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 

4194/2013 ή από άλλες σχετικές διατάξεις.

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 Διδακτορικός τίτλος σπουδών.

 Γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας.

 Επαγγελματική εμπειρία στη νομοτεχνική επεξεργασία νομοθετικών και διοικητικών 

ρυθμίσεων.

 Να διαθέτουν εμπειρία στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων, παράσταση σε διοικητικά και 

πολιτικά δικαστήρια, συμβούλια και επιτροπές, ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, μισθολογικά, 

υπαλληλικά και εργασιακά θέματα.

Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη σχέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα 

Δικηγόρων (Άρθρο 43§2 περ. ε ν. 4194/2013) μπορούν να εμφανισθούν ως υποψήφιοι εφόσον 

συνυποβάλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά όπως εκτίθενται παραπάνω, 

υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον πραγματοποιηθεί πρόσληψη σε μία από τις εν λόγω θέσεις που 

προκηρύσσονται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη σχέση. 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 σχέση τους ή έπαψαν να 
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αναλαμβάνουν υποθέσεις ή περιοδική αμοιβή.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 

υποψηφιότητας, πρέπει να συνυποβάλουν τα κάτωθι:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας 

φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

2. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

3. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων.

5. Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης καθώς 

και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί 

τίτλοι, πτυχία ξένων γλωσσών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ.)

6. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή νόμιμης αναβολής της στρατιωτικής θητείας για άνδρες 

υποψηφίους.

7. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε 

αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο. Τα αντίγραφα 

δημοσίων εγγράφων που ζητούνται στη προκήρυξη συνοδεύονται απαραίτητα από υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν 

γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.α.) υποβάλλονται σε 

πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος 

βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που 

έχει στα χέρια του.

Για τίτλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον πράξη ή 

πιστοποιητικό αναγνώρισης για την ισοτιμία και αντιστοιχία τίτλου. Στη περίπτωση που από την 

πράξη ή το πιστοποιητικό δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το 

οικείο εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο 

και την επίσημη μετάφρασή της.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από τη προκήρυξη πρέπει να 

είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η γνώση της αγγλικής αποδεικνύεται με βάση τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001.

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ανακρίβεια των δηλωμένων 

επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος οφείλει να επισυνάπτει σε πρωτότυπα ή αντίγραφα τα απαιτούμενα 
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από την παρούσα προκήρυξη πιστοποιητικά/τίτλους σπουδών/ λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν 

την εμπειρία. Στη περίπτωση που δεν προσκομισθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας όλα τα 

σχετικά έγγραφα μαζί με το αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ο υποψήφιος τίθεται 

εκτός διαδικασίας.

Αντικατάσταση της αιτήσεως, διόρθωση ή συμπλήρωση αυτής και προσκόμιση περαιτέρω 

εγγράφων είναι επιτρεπτή μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής αιτήσεων.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους 

υποψηφίους ορίζεται αυτή των τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης 

της παρούσας όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 43§2α εδ. β. Ν. 4194/2013.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τους υποψηφίους μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@necca.gov.gr με την επισήμανση: «Για την 

Προκήρυξη των θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.». Με την αίτησή 

τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων 

που προβλέπει η παρούσα.  

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 

και συγκεκριμένα, από πενταμελή Επιτροπή, που συνέρχεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών και αποτελείται από: 

1. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού 

Πληρεξουσίου Α΄ τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

2. Τρεις Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή (15) τουλάχιστον ευδόκιμη 

δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών,

3. Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν 

απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού.  

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο 

νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε ατομική 

συνέντευξη. Η επιλογή θα γίνει επί τη βάσει του πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και των συντελεστών 
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βαρύτητας των κριτηρίων μετά των ειδικότερων προϋποθέσεων και λεπτομερειών σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι της παρούσης.

Μέσα σ’ ένα μήνα ως μέγιστο χρονικό διάστημα από την τελευταία ατομική συνέντευξη, η Επιτροπή 

εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της 

Επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον Οργανισμό και ισχύει μόνο για την κατάληψη των θέσεων που 

έχουν προκηρυχθεί. Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. οφείλει μέσα σ’ ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να 

προσλάβει τους επιτυχόντες και να ενημερώσει σχετικά τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

V. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κοινοποιείται:

i. στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

ii. στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 

iii. στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και 

γνωστοποιείται στον εκπρόσωπο του Οργανισμού που θα μετέχει στην Επιτροπή αξιολόγησης. 

Η παρούσα τοιχοκολλείται στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών και αποστέλλεται για 

τοιχοκόλληση στα γραφεία των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. Επίσης, δημοσιεύεται με 

πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας. 

Το πλήρες περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύεται με ανάρτηση στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

                                                                                                              ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ

                                                                                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                ΜΑΡΙΑ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

                                                                                                                        ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ



[9]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Η μοριοδότηση προκύπτει από την ατομική συνέντευξη των υποψηφίων 
κατά την οποία τηρούνται πρακτικά. Το σύνολο των μορίων που μπορεί 
να λάβει ένας υποψήφιος από το κριτήριο «Προσωπικότητα» δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα 300 μόρια.

25%

2.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Μοριοδοτείται ο βασικός τίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής) και 
ειδικότερα ο βαθμός πτυχίου Νομικής Σχολής (πολλαπλασιάζεται με 
10). Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από 
το κριτήριο «Επιστημονική κατάρτιση» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
100 μόρια.

15%

3.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Μοριοδοτούνται έως και δύο μεταπτυχιακοί και ένας διδακτορικός 
τίτλος σπουδών. Ειδικότερα:
Α) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στα 
γνωστικά αντικείμενα του Δικαίου Περιβάλλοντος ή του 
Διοικητικού/Δημοσίου Δικαίου με 150 μόρια.
Β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στα 
γνωστικά αντικείμενα του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων ή του 
Ενωσιακού Δικαίου με 100 μόρια.
Γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στα 
γνωστικά αντικείμενα του Δημοσιονομικού Δικαίου ή του Αστικού 
Δικαίου με 80 μόρια.
Δ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον 
διάρκειας, στα γνωστικά αντικείμενα του Δικαίου Περιβάλλοντος ή του 
Διοικητικού/Δημόσιου Δικαίου με 50 μόρια.
Ε) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον 
διάρκειας, στα γνωστικά αντικείμενα του Δικαίου των Δημοσίων 
Συμβάσεων, ή του Ενωσιακού Δικαίου με 30 μόρια.
ΣΤ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον 
διάρκειας στα γνωστικά αντικείμενα του Δημοσιονομικού Δικαίου ή του 
Αστικού Δικαίου με 15 μόρια.
Ζ) Διδακτορικός τίτλος σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα του Δικαίου 
Περιβάλλοντος ή του Διοικητικού/Δημόσιου Δικαίου με 300 μόρια, στα 
γνωστικά αντικείμενα του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων, ή του 
Ενωσιακού Δικαίου ή του Αστικού Δικαίου με 160 μόρια.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το 
κριτήριο «Εξειδίκευση στο Αντικείμενο» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
500 μόρια.

20%

4.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ- ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Μοριοδοτείται ο χρόνος άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και η 
εμπειρία στο αντικείμενο απασχόλησης.

25%
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Α) 10 μόρια για κάθε έτος άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος με 
ανώτερο τα 25 έτη.
Β) Η εμπειρία στο αντικείμενο απασχόλησης βαθμολογείται με 
ανώτερο τα 300 μόρια.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το 
κριτήριο «Επαγγελματική πείρα-Επάρκεια» δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 550 μόρια.

5.

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής 
μοριοδοτείται ως εξής:
Η άριστη γνώση           40 μόρια
Η πολύ καλή γνώση    30 μόρια
Η καλή γνώση              10 μόρια
Με ανώτερο όριο τα 100 μόρια

7%

6.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η οικογενειακή κατάσταση μοριοδοτείται για τέκνα, εφόσον είναι 
άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, 
εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση ή για τέκνα που φοιτούν στην 
ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση εσωτερικού και εξωτερικού, σχολές 
αναγνωρισμένες από τους επίσημους κρατικούς φορείς, καθώς και σε 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημόσια και ιδιωτικά, 
εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού 
των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων που 
προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε Σχολής και δεν έχουν 
συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, ως εξής: 10 μόρια για κάθε 
τέκνο.

3%

7.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το 
κριτήριο «Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης» δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 100 μόρια.

5%
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