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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.)

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)

Έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.

Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.3891/2010(ΦΕΚ 188 Α/4-11-2010): Αναδιάρθρωση,
εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το
σιδηροδρομικό τομέα, όπως ισχύει.
Την 1597/25-10-2013 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) σχετικά
με την έγκριση πρόσληψης Νομικού Συμβούλου για τις ανάγκες της Αρχής
Την υπ. Αριθμ. 2131/26-03-2014 θετική εισήγηση του Γενικού Γραμματέα ΥπΥΜεΔΙ για
την ανάγκη πρόσληψης Νομικού Συμβούλου στη ΡΑΣ.

4.

To αίτημα του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (αριθμ. 1492/28-5-14
προς ΥΔιΜΗΔ και 4933/10-7-14 προς ΓΛΚ) για πρόσληψη ενός (1) Νομικού Συμβούλου
στη ΡΑΣ.

5.

Το υπ.αριθ. 2/55837/26-9-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά
με την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης.

6.

Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.17/188/13503 / 06.11.2014 Απόφαση της Επιτροπής
της αριθμ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει.

7.

Το ν.4194/13 (ΦΕΚ – 208 Α/27-9-2013) Κώδικας Δικηγόρων, όπως ισχύει.
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8.

Την υπ’ αριθμ. οικ.2/17127/0022/28.02.2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί καθορισμού των
αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση
έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΦΕΚ Β’
498/2012), όπως ισχύει.

9.

Τις ανάγκες για νομική υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.), για
την αντιμετώπιση και χειρισμό όλων των νομικών θεμάτων της Αρχής ως φορέας
ρύθμισης της σιδηροδρομικής αγοράς και ως Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών
Μεταφορών δυνάμει του ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α’ 216 )

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Προσκαλούμε ενδιαφερόμενους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της
θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)
(εφεξής:«η Αρχή»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν.3891/2010.
1. Ο Νομικός Σύμβουλος που θα προσληφθεί θα έχει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις
κάτωθι αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και αντικείμενα απασχόλησης:
 Τη νομική υποστήριξη της Αρχής στη διαδικασία των Ακροάσεων σε όλα τα στάδιά
της, από το προπαρασκευαστικό στάδιο/αλληλογραφία επισήμανσης των
ενδεχόμενων παραβάσεων της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, την εισήγηση για την
έναρξη της διαδικασίας, την εισήγηση/πόρισμα για τη λήψη απόφασης για την
επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων από την Αρχή και τη δικαστική εκπροσώπηση
της Αρχής σε περίπτωση άσκησης ένδικων βοηθημάτων κατά αποφάσεών της.
 Τη νομική εκπροσώπηση της Αρχής ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών,
Διοικητικών και Δημοσίων Αρχών, μετά από σχετική εντολή της, την παροχή κάθε
νομικής προστασίας και την παράσταση στη διεξαγωγή των δικαστικών υποθέσεων
ενώπιον των ανωτέρω αρμοδίων Αρχών.
 Την παραλαβή των δικογράφων που απευθύνονται στην ΡΑΣ, όταν κωλύεται ο κατά
νόμον εκπρόσωπος αυτής.
 Την επιμέλεια της τήρησης ειδικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων
δικαστικών εγγράφων, γενικά, ως και των επισυναπτόμενων σ' αυτά στοιχείων,
καθώς επίσης και την τήρηση ειδικού αρχείου-βιβλίου πορείας των δικαστικών
υποθέσεων της ΡΑΣ.
 Τη νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Αρχής με νομικές
συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή και ερμηνεία
του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου των σιδηροδρομικών μεταφορών (ρύθμιση
σιδηροδρομικής αγοράς, ασφάλεια σιδηροδρόμων και διαλειτουργικότητα
σιδηροδρομικών υποσυστημάτων), καθώς και τη νομική υποστήριξη της Αρχής στο
πλαίσιο της συνεργασίας της με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τους Διεθνείς Οργανισμούς.
 Τη μελέτη, έρευνα και νομική εδραίωση κάθε υπόθεσης που είναι συνδεδεμένη με
τα συμφέροντα της ΡΑΣ.
 Την παροχή γνωμοδότησης προς τον Πρόεδρο, τους Προϊσταμένους Μονάδων και
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Τμημάτων της ΡΑΣ, για κάθε νομικό θέμα που αφορά την ΡΑΣ και απαιτεί νομική
έρευνα και επεξεργασία.
Τη νομική κάλυψη καθημερινών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της Αρχής,
όπως ενδεικτικά: προμήθειες, συμβάσεις, θέματα προσωπικού κ.α.
Την επεξεργασία, σε τελική διατύπωση και μορφή των συντασσόμενων από τις
Μονάδες / Τμήματα της Αρχής σχεδίων συμφωνιών, διακηρύξεων, κανονιστικών
πράξεων, αποφάσεων, συμβάσεων κ.λ.π. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Τη δημιουργία και επιμέλεια ενημερωμένου νομικού αρχείου, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, ευρωπαϊκών και ελληνικών νομοθετικών εγγράφων όπως νόμων,
κανονισμών, οδηγιών, διαταγμάτων, εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και
νομολογίας σε θέματα αρμοδιότητας της Αρχής.
Την εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας που του αναθέτει ο Πρόεδρος και ανάγεται στον
κύκλο της αρμοδιότητάς του.

2. Ο Νομικός Σύμβουλος δεν επιτρέπεται, για όσο χρόνο παρέχει νομικές υπηρεσίες στην
Αρχή, να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, στο σιδηροδρομικό τομέα.
3. Ο Νομικός Σύμβουλος, που θα προσληφθεί, υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του για
χρόνο εύλογο και απαραίτητο, αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών, όπως αυτές
διαμορφώνονται από τον εντολέα του, επί καθημερινής βάσης, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες,
κατά κανόνα, στα γραφεία της Ρ.Α.Σ.
4. Ο Νομικός Σύμβουλος που θα προσληφθεί θα αμείβεται βάσει της υπ’ αριθμ.
οικ.2/17127/0022/28.02.2012 Κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί καθορισμού των αποδοχών του
ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των
Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΦΕΚ 498/Β/2012) και του Κώδικα
Δικηγόρων (ν. 4194/13 (ΦΕΚ Α΄ 208), όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό
του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Υποχρεωτικά Προσόντα Υποψηφίων:
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Νομικού Συμβούλου πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Να είναι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω.
3. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους σύμφωνα με το άρθρο 45
του ν.4194/13 (ΦΕΚ Α’ 208).
4. Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μη έχουν
καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
5. Να μην υπάρχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο των άρθρων 6 και 7 του ν. 4194/13 (ΦΕΚ Α’
208).
6. Να διαθέτουν τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο διοικητικό ή στο
εμπορικό δίκαιο.
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7. Να διαθέτουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15) εμπειρία συνολικά.
8. Να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.
9. Να διαθέτουν γνώση χειρισμού Η/Υ σε χρήση διαδικτύου και εφαρμογών γραφείου
(όπως επεξεργασία κειμένου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παρουσιάσεις, κλπ.).

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίων:
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν ιδίως τα κάτωθι προσόντα και με την
ακόλουθη σειρά κατάταξης:
1. Εμπειρία σε θέματα και δικαστικές υποθέσεις διοικητικού δικαίου και ειδικότερα
εμπειρία διεξαγωγής Ακροάσεων σε ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές προς διερεύνηση
πιθανών παραβάσεων σε όλα τα στάδια αυτής από το προπαρασκευαστικό
στάδιο/αλληλογραφία επισήμανσης των ενδεχόμενων παραβάσεων της σχετικής
νομοθεσίας, την εισήγηση για την έναρξη της διαδικασίας, την εισήγηση/πόρισμα για
τη λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων από την Αρχή και
τη δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής σε περίπτωση άσκησης ένδικων
βοηθημάτων κατά αποφάσεών της.
2. Εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τις αρμοδιότητες της Αρχής.
3. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά).

Αιτήσεις - Προθεσμία - Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει ή να ταχυδρομήσει με απόδειξη (συστημένη
επιστολή) στο Πρωτόκολλο της Ρ.Α.Σ. (οδός Σταδίου 33 - Τ.Κ. 10559, Αθήνα, 7ος όροφος),
μέχρι και την 02/07/2015, Φάκελο που θα περιλαμβάνει:
 Αίτηση Υποψηφιότητας στην οποία, μεταξύ άλλων, θα απαριθμούνται τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
 Συνοδευτική επιστολή στην οποία ο υποψήφιος θα αναλύει και θα τεκμηριώνει τον
τρόπο κάλυψης των απαιτήσεων της θέσης από τα τυπικά και τα ουσιαστικά του
προσόντα
 Τα σχετικά δικαιολογητικά
Σημ: Τυποποιημένο έντυπο (υπόδειγμα) Αίτησης Υποψηφιότητας διατίθεται σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή στα γραφεία της Ρ.Α.Σ και στην ιστοσελίδα της αντιστοίχως.
Τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την Αίτηση Υποψηφιότητας προς απόδειξη των
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του υποψηφίου είναι :
1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος να αναγράφει ότι «δεν
έχω καταδικασθεί για καμία αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στον Κώδικα
Δικηγόρων, δεν είμαι υπόδικος για τα εγκλήματα αυτά, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά
3. μου δικαιώματα και δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση» ή σε αντίθετη
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περίπτωση ότι «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:.κλπ.». Η ανωτέρω
δήλωση καλύπτει την υποβολή του αντιγράφου του ποινικού μητρώου του
συμμετέχοντος στην προκήρυξη, καθώς το αντίγραφο ποινικού μητρώου έχει
καταργηθεί με την υπ’ αριθμ. 9362/5-5-2006 Κ.Υ.Α.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο
χρόνος της αρχικής εγγραφής του υποψηφίου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ότι ο
υποψήφιος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι
δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την
έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν
ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν θα
παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. 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 θέση τους ή έπαψαν
να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή από αυτόν.
5. Αντίγραφο πτυχίου καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής Σχολής ΑΕΙ της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν αναγνωρισθεί για την ισοτιμία τους από το
ΔΟΑΤΑΠ.
6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ξένων γλωσσών, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση
στην ελληνική γλώσσα.
7. Βιογραφικό σημείωμα συντεταγμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EUROPASS
(https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions) με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του
υποψηφίου.
Η τεκμηρίωση των υποχρεωτικών, επιθυμητών και τυχόν πρόσθετων προσόντων, που
αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, θα γίνεται με σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.
Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α 75),
όπως ισχύει, για την εγκυρότητα των δηλούμενων στοιχείων και την κάλυψη των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων, η δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος τίθεται εκτός
διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Διαδικασία επιλογής:
Η τελική επιλογή του Νομικού Συμβούλου θα γίνει με απόφαση της Αρχής, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 43 του ν. 4194/13 (ΦΕΚ Α΄208), ύστερα από εξέταση των αιτήσεων
και των δικαιολογητικών. Η Αρχή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε ατομική
συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην απόφασή της.
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Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια»
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α 112), στον ιστότοπο της Ρ.Α.Σ. (www.rasel.gr) και περίληψή της θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Επίσης θα
κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, και στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να αναρτηθεί, με δική
τους μέριμνα, στις σχετικές ιστοσελίδες τους.
Επίσης, θα κοινοποιηθεί στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς, οι οποίοι και
θα επιμεληθούν για την τοιχοκόλλησή της στα γραφεία τους.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα
διατίθεται και από τα γραφεία της Αρχής (οδός Σταδίου 33 - Τ.Κ. 10559 , Αθήνα, 7ος
όροφος).

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Τσιαμαντής

Σταδίου 33, 105 59 Αθήνα  33 Stadiou Street, 105 59
Athens, Greece  t: +30 210 3860141  f: +30 210 3860149
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