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 ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡEΙΩΝ                                                  Πειραιάσ:  14/03/2022 

Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ                                                             Αρικ. Πρωτ: 2268 

ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΘ                                                               
Σαχ. Δ/νςθ: Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΤ 15    
                          ΠΕΙΡΑΙΑ  185 35 
Πλθροφορίεσ :   
Σθλζφωνο.: 210 41 98 411 
E mail: info@oikosnautou.gr 
                                                                          

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

πρόςλθψθσ Νοµικοφ Συμβοφλου µε ζμμιςκθ εντολι 

 

ϋΕχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του π.δ. 193/2002 (Αϋ 177) «Οργανιςμόσ διάρκρωςθσ και λειτουργίασ Οίκου Ναφτου όπωσ 
τροποποιικθκαν με το π.δ. 174/2005 (Α’  223Α) «Σροποποίθςθ του π.δ. 193/2002 Οργανιςμόσ διάρκρωςθσ 
και λειτουργίασ Οίκου Ναφτου. 

2. Σθν παρ. 2 του άρκρου 46 του ν.4075/2012 (Α’ 89) «Θζματα Κανονιςμοφ Αςφάλιςθσ ΙΚΑ - ΕΣΑΜ, 

Αςφαλιςτικϊν Φορζων, προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2010/18/ΕΕ και λοιπζσ διατάξεισ» 

3. Σθν παρ.3 του άρκρου 77 του ν.4676/2020 ( Α’ 67) «Εκςυγχρονιςμόσ κεςμικοφ πλαιςίου για τισ καλάςςιεσ 

ενδομεταφορζσ και λοιπζσ διατάξεισ», ςφμφωνα με τθν οποία ςυνίςταται ςτον Οίκο Ναφτου μία (1) κζςθ 

Νομικοφ υμβοφλου με ζμμιςκθ εντολι και μθνιαία αμοιβι ο οποίοσ προςλαμβάνεται και παφεται με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ωσ ορίηει θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 43 του ν. 4194/2013 (Αϋ208) 

«Κϊδικασ Δικθγόρων» και τθσ περ. ιβϋ απρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 4765/2021 (Αϋ6) «Εκςυγχρονιςμόσ του 

ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτον δθμόςιο τομζα και ενίςχυςθ του ΑΕΠ και λοιπζσ διατάξεισ» 

4. Σθν ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./185/20084/30-12-2021 απόφαςθ τθσ επιτροπισ τθσ ΠΤ 33/06, με τθν οποία 

εγκρίκθκε από το Σμιμα Προγραμματιςμοφ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, θ κίνθςθ 

των διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ ενόσ (1) Νομικοφ υμβοφλου με ζμμιςκθ εντολι ςτον Οίκο Ναφτου (Τπουργείο 

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ). 

5. Σο υπ' αρικ. πρωτ. 1719/21-02-2022 ζγγραφο του Σµιµατοσ Προχπολογιςμοφ & Λογιςτθρίου τθσ ∆/νςθσ 

Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, ςχετικά µε τθν φπαρξθ ςχετικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςµό ζτουσ 2022. 

6.  Σισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ  για νοµικι υποςτιριξθ 
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

      Ότι προτίκεται να προβεί ςτθν πλιρωςθ μίασ (1) κζςθσ Νοµικοφ υμβοφλου µε ζµµιςκθ εντολι. Ο 

προςλθφκείσ κα καταλάβει κενι οργανικι κζςθ του Οίκου Ναφτου  (Ο.Ν.). 

Αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ του ανωτζρω Νοµικοφ υμβοφλου  κα είναι θ νοµικι υποςτιριξθ ςε κζµατα 

του Οίκου Ναφτου και ειδικότερα: 

 Θα αςχολείται αποκλειςτικά και κα παρζχει νοµικζσ ςυμβουλζσ ι γνωμοδοτιςεισ,  κα κατευκφνει τον 

χειριςµό των υποκζςεων ςε ςυνεργαςία µε άλλουσ δικθγόρουσ προσ τα ςυλλογικά και τισ επί μζρουσ 

Διευκφνςεισ του Οίκου Ναφτου, διαςφαλίηοντασ το νομότυπο των δράςεϊν τουσ, των πράξεϊν τουσ, 

τθν προϊκθςθ των επιδιϊξεων, των ςτόχων, των ςυμφερόντων και του ςκοποφ τθσ Τπθρεςίασ. 

 Θα παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων του Ο.Ν. για τθν παροχι νοµικϊν 

ςυμβουλϊν, εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο από τθ Διοίκθςθ του Ο.Ν., χωρίσ πρόςκετθ αµοιβι. 

 Θα παρζχει νοµικζσ ςυμβουλζσ και γνωμοδοτιςεισ ςε κζµατα που αφοροφν τον Ο.Ν. προσ τθν 

Διοίκθςθ, για τθ διαςφάλιςθ τθσ νοµιµότθτασ των διοικθτικϊν πράξεων. 

 Θ παροχι νοµικϊν ςυμβουλϊν και κατευκφνςεων προσ τισ επιµζρουσ Δ/ςεισ και Σμιματα του Ο.Ν. 

για τθ διαςφάλιςθ τθσ νοµιµότθτασ των δράςεϊν τουσ. 

 Θ επεξεργαςία και ο νοµικόσ ζλεγχοσ όλων των ςυµβάςεων που ςυνάπτει ο Ο.Ν. µε τρίτουσ κακϊσ 

και των προκθρφξεων του Οίκου Ναφτου για ανάκεςθ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν προσ 

τρίτουσ. 

 Θ τιρθςθ του αναγκαίου αρχείου εγγράφων για τισ ανάγκεσ του γραφείου του. 

 Τποχρεοφται να παρζχει τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ ςτθν ζδρα του Οίκου Ναφτου ςτον Πειραιά, για 

χρόνο που κα ανταποκρίνεται ςτισ εκάςτοτε υπθρεςιακζσ ςυνκικεσ κατά τα ανωτζρω. 

 Δεν αςχολείται µε τθ δικαςτικι εκπροςϊπθςθ και το χειριςµό δικαςτικϊν υποκζςεων ζναντι 

τρίτων, αλλά περιορίηεται αποκλειςτικά ςτθν παροχι ςυμβουλϊν ι γνωμοδοτιςεων, όπωσ 

περιγράφεται παραπάνω. 

 Οι αποδοχζσ του Νοµικοφ υμβοφλου κακορίηονται µε τισ διατάξεισ του ν. 4354/2015 και κα 

αςφαλίηεται ςτον οικείο αςφαλιςτικό του φορζα, ςφµφωνα µε τθν εκάςτοτε νοµοκεςία. 

 

Οι υποψιφιοι για τθν πιο πάνω κζςθ κα πρζπει 

α) Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ 

β) Να είναι µζλθ ενόσ από τουσ ∆ικθγορικοφσ υλλόγουσ του Κράτουσ 

γ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικισ χολισ τθσ χϊρασ ι ιςότιµου και αντίςτοιχου πτυχίου άλλθσ χϊρασ, 

εφόςον αυτό ζχει αναγνωριςτεί , ςφµφωνα µε τισ νόµιµεσ διαδικαςίεσ . 

 δ) Οι άντρεσ να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόµιµα από 

αυτζσ και να µθν είναι ανυπότακτοι ι να µθν ζχουν καταδικαςτεί για λιποταξία µε τελεςίδικθ απόφαςθ. 

 ε) Να µθν υπάρχει κϊλυµα από ποινικι καταδίκθ ι υποδικία ι να µθν τελοφν υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ. 
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ςτ) Να είναι υγιείσ και αρτιµελείσ (ςε βακµό που να µθν εμποδίηεται θ άςκθςθ των κακθκόντων τουσ). 

η) Να µθν ζχουν κϊλυµα κατά τισ διατάξεισ του ν. 4194/2013 (Α' 208) «Κϊδικασ ∆ικθγόρων» 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ είτε ςτο Σμιμα Γραμματείασ (πρωτόκολλο) αυτοπροςϊπωσ, είτε 

µε άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ 

κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι,  είτε ταχυδρομικά µε ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ ∆/νςθ: Κων/νου Παλαιολόγου 

15 Πειραιάσ, ΣΚ 18535, υπόψθ Σµιµατοσ Προςωπικοφ & Οργάνωςθσ, εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θµερϊν από 

τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ ανακοίνωςθσ ςτον Σφπο, αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυνοδευόμενθ από: 

Α) Φωτοτυπία δφο όψεων τον ∆ελτίου Αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι τθσ ςχετικισ προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ 

αρμόδιασ Αρχισ ι των κρίςιµων ςελίδων του διαβατθρίου (δθλαδι αυτϊν που αναφζρονται ο αρικµόσ και τα 

ςτοιχεία ταυτότθτασ τον κατόχου). 

Β) Πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρϊου 

Γ) Πιςτοποιθτικό του οικείου ∆ικθγορικοφ υλλόγου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει 

τιμωρθκεί πεικαρχικά και ότι δεν κατζχει άλλθ ζμμιςκθ κζςθ. 

∆) Τπεφκυνθ ∆ιλωςθ ότι ο υποψιφιοσ δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ του αποκλειςτικά ι ςυςτθματικά µε αμοιβι 

κατά υπόκεςθ ςε άλλα Νοµικά Πρόςωπα του ∆θµόςιου Σοµζα και δεν λαµβάνει πάγια περιοδικι αμοιβι από 

Νοµικό Πρόςωπο του ∆θµόςιου Σοµζα. 

Ε) Βιογραφικό ςθµείωµα µε τα ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ τουσ δράςθσ, ςτο οποίο να 

αναφζρεται αναλυτικά θ εμπειρία τουσ κακϊσ και τα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν και 

ουςιαςτικϊν τουσ προςόντων (πτυχία, µμεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία ξζνων γλωςςϊν κτλ.) τα οποία κα 

πρζπει να πλθροφν τα εξισ: 

Τθσ θμεδαπισ 

α) ∆θµόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ του 

δθµόςιου και του ευρφτερου δθµόςιου τοµζα (π.χ. τίτλοι ςπονδϊν - άδειεσ - πιςτοποιθτικά - βεβαιϊςεισ 

κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων 

εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ. 

β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ του 

δθμόςιου και του ευρφτερου δθµόςιου τοµζα (εκδίδονται από ιδιωτικοφσ φορείσ), υποβάλλονται και 

γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο κακϊσ και ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 

εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθµόςιου και του ευρφτερου δθµόςιου τοµζα 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: φµφωνα µε τισ διατάξεισ του αρκρ. 1 του ν. 4250/2014 για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ςτο 

ςφνολο των ςυναλλαγϊν τουσ µε το δθµόςιο ζχει καταργθκεί θ υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων 

εγγράφων χωρίσ τοφτο να ςθµαίνει απαγόρευςθ χριςθσ - προςκόµιςθσ αυτϊν από τουσ υποψθφίουσ. 
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Τθσ αλλοδαπισ 

Σίτλοσ πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που απαιτοφνται από τθν προκιρυξθ πρζπει να είναι 

επίςθµα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Θ επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από πιςτοποιθμζνουσ 

μεταφραςτζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4781/2021 (Αϋ31).  Ειδικϊσ όµωσ μετά τον νζο «Κϊδικα 

∆ικθγόρων» (άρκρο 36 ν. 4194/2013 / ΦΕΚ 208/27.9.2013/τΑ), μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που 

γίνονται από δικθγόρο μετά τθν 27.9.2013 γίνονται δεκτζσ εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει 

επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν οποία μετζφραςε. θμειϊνεται ότι, ςφµφωνα µε τθ νοµολογία 

του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, προκειμζνου περί τίτλων ςπουδϊν µε τουσ οποίουσ αποδεικνφεται θ γνϊςθ 

τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, τίτλοι που προςκομίηονται ςε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι προςκομίηονται επικυρωμζνεσ μεταφράςεισ αυτϊν, ςτισ οποίεσ γίνεται μνεία ότι ςτουσ 

νόµιµουσ μεταφραςτζσ είχαν προςκοµιςκεί τα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των τίτλων. 

Σα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 

Σονίηεται ιδιαιτζρωσ ότι τα προςόντα, τα κριτιρια ι οι ιδιότθτεσ που αναγράφονται από τον υποψιφιο ςτθν 

αίτθςθ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία πλιρωςθσ τθσ κζςθσ, πρζπει να υφίςτανται κατά τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ. 

Σ) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

Η) Πιςτοποιθτικό ςτρατολογίασ τφπον Α'.  

∆ικθγόροι που κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ εντολι κατά τθν ζννοια των ςχετικϊν διατάξεων του Κϊδικα 

∆ικθγόρων, μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ, αν ςυνυποβάλλουν μαηί µε τθν αίτθςθ και τα ςχετικά τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου, υπεφκυνθσ διλωςθσ ότι εφόςον προςλθφκοφν ςτθ νζα κζςθ που 

προκθρφςςεται κα παραιτθκοφν από άλλθ ζμμιςκθ κζςθ. τθν περίπτωςθ αυτι, δεν μποροφν να αναλάβουν 

υπθρεςία, εάν δεν προςκοµίςουν βεβαίωςθ του Εντολζα ςτον οποίο παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ότι 

παραιτικθκαν από τθν ζμμιςκθ κζςθ τουσ ι ζπαψαν να αναλαμβάνουν υποκζςεισ ι να λαµβάνουν 

περιοδικι αμοιβι. 

Θ τελικι επιλογι του Νοµικοφ υμβοφλου κα γίνει µε βάςθ τα όςα ορίηονται ςτθν παρ. 2 τον άρκ. 43 του ν. 

4194/2013 (Αϋ 208) ςφµφωνα µε τθν οποία: «θ πρόςλθψθ νοµικοφ ςυμβοφλου ςτουσ φορείσ αυτοφσ κα γίνει 

µε απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τον φορζα». 

Για τθν επιλογι και τθν πρόςλθψθ λαμβάνονται υπόψθ θ προςωπικότθτα του υποψθφίου, θ επιςτθμονικι 

κατάρτιςθ και εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ και θ επαγγελµατικι του πείρα. Θ ςυμμετοχι 

των υποψθφίων προχποκζτει ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ γνωςτοποίθςθσ. 

Πλθροφορίεσ παρζχονται τισ εργάςιµεσ θµζρεσ και ϊρεσ από 09:00 ζωσ 13:00 από το Σµιµα Προςωπικοφ του 

Οίκου Ναφτου, Κων. Παλαιολόγου 15, τθλ.210 4198411 
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Θ γνωςτοποίθςθ αυτι κα δθμοςιευτεί ςε µια τουλάχιςτον εφθμερίδα, που εκδίδεται ςτθν ζδρα του οικείου 

∆ικθγορικοφ υλλόγου Πειραιά, κατά προτίμθςθ θμεριςια και κα κοινοποιθκεί: 

• τον κόµβο «∆ιαφγεια» 

• τον ιςτότοπο του Οίκου Ναφτου 

  (www.oikosnautou.gr)   

 

• τον πίνακα ανακοινϊςεων του Οίκου Ναφτου 

• το Δικθγορικό φλλογο Πειραιά 

  (secretary@dspeiraia.gr)  

 

  τθν Δ/νςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του Τ.ΝΑ.Ν.Π. 

  (ddy@yna.gov.gr) 

 

 Εςωτερικι διανοµι 
1. Γραφείο κ. Προζδρου 
2. Γραφείο κ. Αντιπροζδρου 

                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΟΝ 

 

                                                                                                                              ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
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