ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ Α.Ε.) προκηρύσσει την πλήρωση
οκτώ (8) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, για τη
Διεύθυνση

Νομικών

Υπηρεσιών

της

ΕΡΤ-Α.Ε.

(Αθήνα).

Αντικείμενο

της

απασχόλησής τους είναι η νομική υποστήριξη των οργάνων της διοίκησης και
γενικά των υπηρεσιών της ΕΡΤ-Α.Ε., στην προώθηση και υποστήριξη των στόχων
της, σύμφωνα με το Ν. 1730/1987, όπως ισχύει σήμερα και πιο συγκεκριμένα :
α) υποθέσεις στα πολιτικά δικαστήρια όλων των βαθμών (αστικές διαφορές,
υποθέσεις

συμβάσεων

έργου,

εκτέλεσης

ραδιοτηλεοπτικού

προγράμματος,

υποθέσεις ενοχικού δικαίου στο σύνολό τους, αδικοπραξιών και συμβάσεων
γενικότερα,

υποθέσεις

εμπραγμάτου

δικαίου,

υποθέσεις

του

δικαίου

των

αποδείξεων και αναγκαστικής εκτέλεσης).
β) υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια όλων των βαθμών, επίλυση διαφορών
κατά το δημόσιο λογιστικό και τη φορολογική νομοθεσία, υποθέσεις πειθαρχικού
δικαίου, δίκαιο χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος.
γ) εργατικές διαφορές, ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των
συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σύμβαση εργασίας, αποδοχές-επιδόματα, λύση
της σύμβασης εργασίας, καταγγελία, εργατικά ατυχήματα κλπ.
δ)

υποθέσεις

πνευματικής

ιδιοκτησίας

(περιουσιακό

δικαίωμα,

άδεια

εκμετάλλευσης, αναπαραγωγή, ασφαλιστικά μέτρα, δημόσια εκτέλεση, διαδίκτυο,
διαφημίσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, δορυφορική μετάδοση, πολυμέσα, δημιουργοίεκτελεστές, μουσικά έργα, οπτικοακουστικά έργα, υλικοί φορείς, συγγενικά
δικαιώματα).
ε) υποθέσεις ποινικού δικαίου.
στ) υποθέσεις φορολογικού δικαίου.
Περαιτέρω

αναθέσεις

αντικειμένων

δικηγορικής

απασχόλησης

δεν

αποκλείεται από τις ειδικές ανάγκες των υπηρεσιών της ΕΡΤ-Α.Ε.
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Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να :
1. Είναι Έλληνες πολίτες
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα
πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων της υποψηφιότητας.
Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε
βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία θα αποδεικνύεται με
το προβλεπόμενο από το νόμο πιστοποιητικό που χορηγείται από το Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας του επιπέδου Δ’. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και
όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει
ένα (1) έτος από την απόκτησή της, εφ’ όσον μέχρι την απόκτησή της ήσαν
υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
3. Αποδεικνυόμενη ενασχόληση σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου,
εργατικού δικαίου, δικαίου των Μ.Μ.Ε., δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και
ευρωπαϊκού δικαίου.
4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και μιας ακόμη κοινοτικής
γλώσσας, που αποδεικνύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά.
5. Να έχουν – οι άνδρες Έλληνες πολίτες – εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα και οριστικά απαλλαγεί από αυτές.
6. Να γνωρίζουν τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ-Α.Ε. (Λεωφ. Μεσογείων
αρ. 432, 15342 Αγία Παρασκευή, Ραδιομέγαρο, κτίριο Γ’, 3ος όροφος – τηλ. 2106092391 και 210-6092392) σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα πέντε (35)
ημερών από την τελευταία δημοσίευση της Προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο
Τύπο,

αίτηση

για

μία

από

τις

παραπάνω

θέσεις

μαζί

με

τα

ακόλουθα

δικαιολογητικά:
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α)

Επικυρωμένο

αντίγραφο

διπλής

όψης

του

δελτίου

αστυνομικής

ταυτότητας ή πιστοποιητικό εγγραφής στον οικείο Δήμο από τον οποίο να
προκύπτει η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας ή της ιθαγένειας ενός των Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
γ) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άνδρες).
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής ΑΕΙ. Για όσους τίτλους
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης
αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) καθώς επίσης και των
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
ε) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μέλος αυτού και ότι δεν έχει τιμωρηθεί
πειθαρχικά.
στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του και
δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα ή
πως θα παραιτηθεί από το άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα σε
περίπτωση επιλογής του από την ΕΡΤ.
ζ)

Βιογραφικό

σημείωμα

με

τα

στοιχεία

της

επιστημονικής

και

επαγγελματικής δραστηριότητάς του. Η ενασχόλησή του στα προαναφερόμενα
θέματα

δικαίου

αποδεικνύεται

με

οτιδήποτε

σχετικό

έγγραφο

αποδεικνύει

πραγματική ενασχόληση.
Κρίσιμος

χρόνος

για

τον

έλεγχο

της

συνδρομής

των

τυπικών

προϋποθέσεων, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των
αιτήσεων.
Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που θα αποτελείται από :
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α) ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που είναι και
Πρόεδρος της Επιτροπής,
β) τρεις δικηγόρους που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον
δικηγορική υπηρεσία και
γ) έναν εκπρόσωπο της ΕΡΤ-Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
1649/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής θα ασκήσει υπάλληλος της ΕΡΤ.
Η απόφαση της Επιτροπής θα περιλαμβάνει και θα αποτελεί πίνακα
αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1649/86
και θα ισχύει για ένα έτος. Εάν κάποιος από τους υποψηφίους που θα επιλεγεί δεν
αποδεχθεί τον διορισμό του ή παραιτηθεί εντός του έτους από τη δημοσίευση της
σχετικής απόφασης, την θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά
αξιολόγησης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής.
Οι δικηγόροι που τελικά θα επιλεγούν πρέπει να υποβάλουν σε ένα μήνα
από τη σχετική απόφαση της Επιτροπής τα απαραίτητα για το διορισμό τους
δικαιολογητικά.
Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει
αποδοχή όλων των όρων της προκήρυξης.
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και
«ΤΑ ΝΕΑ» τη Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011 και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011
αντίστοιχα.
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