
  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

Η Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), 

προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, με σκοπό την 

πρόσληψη στελέχους υψηλών προδιαγραφών με σύμβαση έμμισθης εντολής τριετούς διάρκειας 

(πάγια αντιμισθία), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν απαραιτήτως τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

1. Να έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές, εκτός από λόγους υγείας. 

2. Να είναι δικηγόροι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας ή Πειραιά. 

3. Να έχουν άριστη γνώση Αστικού, Εμπορικού, Δημοσίου και Εργατικού Δικαίου, Πολιτικής 

Δικονομίας, καθώς και Κοινοτικού Δικαίου. 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Master ή ανωτέρου, Ελληνικού ή Ξένου 

Πανεπιστημίου, σε γνωστικά αντικείμενα που ενδιαφέρουν τον ΔΕΔΔΗΕ όπως: Δημόσιες 

Συμβάσεις, Θέματα Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ενέργειας, Κοινοτικό Δίκαιο για την 

Ενέργεια ή Εργατικό Δίκαιο, θα ληφθεί υπόψη. 

4. Να έχουν συνολικό χρόνο πραγματικής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια και να είναι διορισμένοι στον Άρειο Πάγο. 

Διοικητική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 

5. Να γνωρίζουν άπταιστα τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα. 

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ προΐσταται της Διεύθυνσης 

Νομικών Υπηρεσιών και αναφέρεται στον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας.  

 

Η πρόσληψη θα γίνει από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας μετά από επιλογή, η οποία 

θα διενεργηθεί από επιτροπή στελεχών της. 

 

Η θητεία του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών είναι τριετής. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά επί αποδείξει σχετική 

αίτηση συνοδευόμενη από α) βιογραφικό σημείωμα και β) επικυρωμένα αντίγραφα των 

απαραίτητων προς πιστοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων εγγράφων, δηλαδή Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας, πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου, πρόσφατου πιστοποιητικού του 

οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, τίτλου ξένης γλώσσας και πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’ 

(οι άνδρες), κατά τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες από 10.00 μέχρι 16.00, στο διάστημα από 8 

Αυγούστου 2016 μέχρι και 31 Αυγούστου 2016, στο Γραφείο Διοίκησης της Εταιρείας 

(Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5–Αθήνα, 4ος όροφος). 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2109281810 και 2019281811. 

 

Το υπόδειγμα του βιογραφικού σημειώματος υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://europass.cedefop.europa.eu. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ: www.deddie.gr 

 

Για όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
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