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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

στη ΓΑΙΑΟΣΕ 

 

Έχοντας υπόψιν: 

1.Το ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες 

διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» 

2.Την Υπουργική Απόφαση την υπ’ αριθμ. πρωτ. Αριθμ. Φ26/21416/769 απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 1673/16-05-2017) περί «Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.»  

3. Το ν.2190/1994 άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιβ. 

4.Τις διατάξεις της ΠΥΣ33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'/2006) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο 

Τομέα», όπως ισχύει . 

5.Το Ν.4194/13(ΦΕΚ208/Α,/27.09.2013) "Κώδικας Δικηγόρων" 

6. Την υπ’ αριθμόν 230/Α3/29-05-17 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση της πρόσληψης 

δύο (2) εμμίσθων δικηγόρων για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της εταιρείας  

7. Την με α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./3/29713/09-01-2018 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού 

Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) για την «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δυο (2) 

θέσεων Δικηγόρων, με σχέση έμμισθης εντολής στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση με επιλογή δυο (2) θέσεων Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω η μια και παρά Πρωτοδίκαις η άλλη 

με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/13 

(Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει σήμερα και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (επί του 

παρόντος από το Ν. 4354/2015). Το αντικείμενο της απασχόλησης είναι α) η παροχή νομικών συμβουλών 

και γνωμοδοτήσεων, β)  η επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων του ΓΑΙΑΟΣΕ 

Α.Ε., με την νομική εκπροσώπηση αυτής ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών, προς 

προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας, γ) η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων και παροχή 

οποιασδήποτε γνωμοδότησης για κάθε νομικό θέμα, που τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τους Προϊσταμένους όλως των Διευθύνσεων και Τμημάτων της εταιρείας ή επί 
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θεμάτων που απαιτούν ειδική έρευνα και επεξεργασία, όπως οικονομικών, περιουσίας του νομικού 

προσώπου, διοικητικών κ.λ.π., δ) η επεξεργασία, σε τελική διατύπωση και μορφή, των από τις υπηρεσίες 

της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. συντασσομένων σχεδίων συμφωνιών, διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων, 

αποφάσεων, συμβάσεων κ.λ.π που ανάγονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς του και η σύνταξη όλων των 

πράξεων συμφωνίας που διενεργεί η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που 

αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, καθώς και τον έλεγχο, όπου αυτό είναι 

αναγκαίο, για τον ως άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησιών, ε) η παρακολούθηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας και συγκεκριμένα η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των νομικών διατάξεων που 

εκδίδονται και έχουν επίδραση στην υλοποίηση των στόχων  - έργων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., διασφαλίζοντας την 

τήρηση των θεσμικών και διαδικαστικών απαιτήσεών τους, παρέχοντας παράλληλα και νομική υποστήριξη 

στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας – επιτροπή όταν αυτό κριθεί επιβεβλημένο. Είναι απαραίτητη η φυσική 

παρουσία στη  ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ ορισμένες ώρες ώστε να γνωμοδοτούν σε θέματα που αφορούν τις Υπηρεσίες, 

καθώς επίσης να είναι παρών σε συνεδριάσεις των επιτροπών αυτής, οπότε αυτό χρειαστεί. 

Οι προσληφθέντες θα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015 και θα ασφαλίζονται στον 

ασφαλιστικό τους φορές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: 

α) Να είναι Έλληνες πολίτες 

β) Να είναι κάτοχοι του πτυχίου Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής 

γ) Να είναι δικηγόροι Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο. 

γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα κυρίως Διοικητικού, Αστικού και Εμπραγμάτου Δικαίου. Ιδιαίτερα σημαντική 

είναι η εμπειρία σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση σιδηροδρομικής περιουσίας. 

δ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη 

απόφαση. 

ε) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή στερητική ή επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση (άρθρο 8 Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

στ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους). 

ζ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του ν.1256/82 και του ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) όπως 

ισχύουν. 

 

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στο ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την 

επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, στον ημερήσιο Τύπο, (σε μια -1- τουλάχιστον εφημερίδα που 

εκδίδεται στην έδρα του οικείου ΔΣΑ) αίτηση υποψηφιότητας στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., Λεωφόρος Λιοσίων 301 ■ 

Αθήνα 104 45 ■ Τηλ: +30 210-8318158 ■ Fax: +30 210-8318558 ■ E-mail: gaiaose@gaiaose.gr και 

ειδικότερα στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος κα Μπακούρου, και ώρες παραλαβής 

09:00 – 15:00) συνοδευόμενη από τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά. 
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Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της 

αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα 

(ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).  

β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του 

υποψηφίου στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, ότι δεν κατέχει 

άλλη έμμισθη θέση, καθώς επίσης ότι δεν τελεί υπό αναστολή. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα 4194/2013. Δικηγόροι 

που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, μπορούν να 

εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά υπεύθυνη 

δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη 

έμμισθη θέση, ή θα πάψουν να λαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια 

περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να 

αναλάβουν υπηρεσία εάν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

ότι παραιτήθηκαν από τη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική 

αμοιβή. 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα 

εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 3584/2007 και στο αρ. 26 του Κώδικα Δικηγόρων 

(ν.3026/1954), δεν είναι υπόδικος για τα παραπάνω εγκλήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα 

και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.  

ε) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και  επαγγελματικής του δράσης και εμπειρίας σε 

ανάλογους Φορείς του Δημοσίου Κ.λπ. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ βεβαιώσεις.  

στ) φωτoαvτίγραφo του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας. 

ζ)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

η) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α'. 

 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1. Η αίτηση επέχει θέση υπεθύνου δηλώσεως του αρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των 

δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.  

Ειδικότερα ο υποψήφιος: 

α) πρέπει να επισυνάπτει στην αίτησή του, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο όλα τα αιτούμενα από την προκήρυξη 

δικαιολογητικά και σε περίπτωση που αυτά δεν προσκομισθούν, τότε ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας 

και η αίτησή του απορρίπτεται.   

β) δύναται να προβεί να προβεί σε αντικατάσταση της αιτήσεως ή διορθώσεως αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 

ελλειπόντων δικαιολογητικών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. (τυποποιημένο έντυπο – 

υπόδειγμα δεν διατίθεται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης έγκειται 

αποκλειστικά στον υποψήφιο. 

mailto:gaiaose@gaiaose.gr


            «ΓΑΙΑΟΣΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» 

Λεωφόρος Λιοσίων 301 ■ Αθήνα 104 45 ■ Τηλ: +30 210-8318158 ■ Fax: +30 210-8318558 ■ E-mail: gaiaose@gaiaose.gr 
4 

2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όπου 

στην εξουσιοδότηση θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου θεωρημένο από δημόσια αρχή ή να 

αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σχετική αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από όλα 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 

3. Για την επιλογή και πρόσληψη θα ληφθούν υπόψη, από την Επιτροπή που θα οριστεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, -κατόπιν προσωπικής συνέντευξης- η προσωπικότητα του 

υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης ήτοι η 

ενδεχόμενη προγενέστερη συνεργασία ή απασχόλησή του ως νομικού σε θέσεις του δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή 

ν.π.ι.δ. επί θεμάτων διοικητικού, αστικού (εμπορικού, ενοχικού και εμπράγματου δικαίου), επί του νομικού 

πλαισίου των ΔΕΚΟ και επί της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση 

ξένης γλώσσας και η μεταπτυχιακή του εκπαίδευση, η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της 

εξέλιξής του. Σημειωτέον ότι η ως άνω αρίθμηση είναι ενδεικτική. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της 

συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. 

4. Η Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της μέσα σε ένα δεκαπέντε -15- ημέρες από το πέρας των 

ατομικών συνεντεύξεων, κρίνοντας με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, καθορίζει τη σειρά αξιολόγησης 

και εισηγείται στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. την επιλογή αυτών που υπερτερούν των άλλων στη γενική εκτίμηση.  

Η ΓΑΙΑΟΣΕ που προκήρυξε τις θέσεις, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης της 

Επιτροπής να εκδώσει απόφαση διορισμού των επιτυχόντων και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό 

Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παρούσα προκήρυξη, με επιμέλεια της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., θα κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα 

με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, δηλαδή στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στον Πρόεδρο 

του Πρωτοδικείου Αθηνών και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Επιπλέον και η 

δημοσίευση σε Ημερήσιο Τύπο της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΙΖΑΣ 
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