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Πξνθήξπμε γηα ηελ πξόζιεςε δηθεγόξνπ κε έκκηζζε εληνιή 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  

Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ  

 ην άξζξν 167 ηνπ λ. 3584/07, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 ην λ. 4194/13 (ΦΔΚ 208/27.09.2013 ηεχρνο Α’) θαη ηδίσο ην 

άξζξν 43 απηνχ  

 ην άξζξν 24 ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ (ΦΔΚ 

2583/ηεχρνο Β΄/7.11.2011) ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ζέζε 

δηθεγφξνπ κε έκκηζζε εληνιή 

 Σν γεγνλφο φηη παξακέλεη θελή ε πξνβιεπφκελε ζέζε θαη νη 

αλάγθεο επηβάιινπλ ηελ θάιπςή ηεο. 

 Σελ κε αξηζ. 46/2013 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Γήκνπ κε Θέκα «Έγθξηζε πξφζιεςεο δηθεγφξνπ κε ζρέζε 

έκκηζζεο εληνιήο», φπσο ηειηθά ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 318/2014 απφθαζή ηνπ. 

 Σε βεβαίσζε αξηζ.πξση. 7550/30.03.2016 ηνπ πξντζηακέλνπ 

ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη 

ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην 

ηξέρνλ έηνο.  

 Σν κε αξηζκ. πξση.νηθ.15729/17.04.2014 έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ  κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε πξφζιεςε 

ελφο δηθεγφξνπ κε έκκηζζε εληνιή θαη ην κε αξηζκφ 

πξση.43699/09.02.2016  έγγξαθν ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ππ αξηζκφλ ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.1/38/22293 



π.ε/6-3-2014 απφθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2, παξ1. ηεο 

ΠΤ 33/2006   παξακέλεη ζε ηζρχ.  

 Πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή δηθεγφξνπ κε 

έκκηζζε εληνιή. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 

 

Σελ πιήξσζε κε επηινγή κίαο (1) ζέζεο δηθεγφξνπ κε κεληαία 

αληηκηζζία ζην Γήκν ΚΑΣΟΡΙΑ. 

Η πξφζιεςε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4194/13 

(Κψδηθαο Γηθεγφξσλ) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά  θαη ζα ζπλδέεηαη κε 

ην Γήκν Καζηνξηάο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο. 

1. Σν αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζα είλαη ε λνκηθή 

ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο θαη εηδηθφηεξα: 

Η παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ πξνο ηα πνιηηηθά 

φξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ δηαζθαιίδνληαο ην λνκφηππν ησλ 

πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ. Η παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη 

γλσκνδνηήζεσλ πξνο ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη 

ζηα ηδξχκαηα θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ λνκνηχπνπ ησλ δξάζεσλ ηνπο. Η επεμεξγαζία θαη ν 

λνκηθφο έιεγρνο φισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο κε 

ηξίηνπο. Η εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζε λνκηθέο ππνζέζεηο ελψπηνλ 

ησλ Γηθαζηεξίσλ, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ. 

Παξαθνινχζεζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο θαη ηήξεζε θαη 

επηθαηξνπνίεζε αξρείνπ κε ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 

ελδηαθέξνπλ ην Γήκν. Σήξεζε αξρείνπ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο.  

Ο δηθεγφξνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο ζην 

δεκνηηθφ θαηάζηεκα, γηα ρξφλν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε 

ππάξρνπζεο ππεξεζηαθέο ζπλζήθεο, εθφζνλ δελ παξίζηαηαη αλάγθε 

παξάζηαζεο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ αξρψλ. 

2. Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ νη απνδνρέο ηνπ 

δηθεγφξνπ πνπ ζα πξνζιεθζεί θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

10 ηνπ άξζξν 9 λ. 4354/2015. 

3. Ο πξνζιεθζείο ζα ππφθεηηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ 

θαη ινηπψλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ, ζα ππάγεηαη νξγαληθά ζην Γήκν 



Καζηνξηάο θαη ζα αθνινπζεί ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία ππεξεζηαθή εμέιημε. 

4. Οη ππνςήθηνη γηα ηελ πην πάλσ ζέζε πξέπεη :  

α) Να έρνπλ πηπρίν λνκηθνχ ηκήκαηνο  Ννκηθήο ρνιήο ηεο 

ρψξαο  ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν  ζρνιήο ηεο αιινδαπήο. 

β) Να είλαη δηθεγφξνη κέιε ηνπ Γηθεγνξηθνχ  πιιφγνπ 

Καζηνξηάο κε δηθαίσκα παξάζηαζεο ζην Δθεηείν. 

γ) Να έρνπλ εθπιεξψζεη (νη άλδξεο) ηηο ηξαηησηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απ’ απηέο θαη λα κελ 

είλαη αλππφηαθηνη ή λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ιηπνηαμία κε 

ηειεζίδηθε απφθαζε. 

δ) Να κελ ππάξρεη θψιπκα απφ πνηληθή θαηαδίθε ή ππνδηθία ή λα 

κε ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

ε) Να είλαη πγηείο θαη λα έρνπλ ηελ θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα ην 

αληηθείκελν ηεο ζέζεο. 

ζη) Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1256/82 θαη 

ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ. 

δ) Να κελ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε. Γηθεγφξνη πνπ θαηέρνπλ 

άιιε έκκηζζε ζέζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κψδηθα Γηθεγφξσλ, κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ σο ππνςήθηνη, αλ 

ζπλππνβάιινπλ, καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά, ππεχζπλε δήισζε, φηη εθφζνλ πξνζιεθζνχλ ζηε 

λέα ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη, ζα παξαηηεζνχλ απφ ηελ άιιε 

έκκηζζε ζέζε. 

5. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ζην Γήκν Καζηνξηάο ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 30 εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ηειεπηαίαο 

δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ εκεξήζην Σνπηθφ Σχπν, αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο ζπλνδεπφκελε απφ: 

5.1. Αίηεζε κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ζπλππνβαιινκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη αλαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 9. 

5.2. Δπθξηλέο αληίγξαθν δηπιήο φςεο ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο 

Σαπηφηεηαο θαη ηνπ δειηίνπ Γηθεγνξηθήο Σαπηφηεηαο. 

5.3. Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ. 

5.4. Βεβαίσζε ή Πηζηνπνηεηηθφ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηεη αθελφο ε ηδηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ σο 



δηθεγφξνπ Παξ’ Δθέηαηο θαη αθεηέξνπ ε εκεξνκελία εγγξαθήο 

ηνπ σο δηθεγφξνπ ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν. 

5.5. Πηζηνπνηεηηθφ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά θαη φηη 

δελ θαηέρεη άιιε έκκηζζε ζέζε. 

5.6. Τπεχζπλε Γήισζε φηη ν ππνςήθηνο δελ είλαη έκκηζζνο θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν. 4194/2013 «Κψδηθαο 

Γηθεγφξσλ». Γηθεγφξνη πνπ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε θαηά 

ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4194/2013 «Κψδηθαο 

Γηθεγφξσλ», κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ σο ππνςήθηνη, αλ 

ζπλππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε φηη εθφζνλ πξνζιεθζνχλ απφ 

ην Γήκν ζα παξαηηεζνχλ απφ ηελ άιιε έκκηζζε ζέζε. ηελ 

πεξίπησζε απηή, δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ππεξεζία αλ δελ 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ εληνιέα, ζηνλ νπνίν παξείρε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ φηη παξαηηήζεθε απφ ηελ έκκηζζε ζέζε ηνπο ή 

έπαςε λα αλαιακβάλεη ππνζέζεηο ή λα ιακβάλεη πεξηνδηθή 

ακνηβή. 

5.7. Δπθξηλή αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ θαη μέλσλ γισζζψλ. Αλ 

ν βαζηθφο ή ν κεηαπηπρηαθφο ή θαη δηδαθηνξηθφο ηίηινο έρεη 

απνθηεζεί ζηε αιινδαπή, απαηηείηαη πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην 

ΓΙΚΑΣΑ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ γηα ηελ 

ηζφηηκε αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ. Γηα φζνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, 

κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ είλαη ζε μέλε γιψζζα απαηηείηαη 

επίζεκε κεηάθξαζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ ή κεηάθξαζε θαηά ην άξζξν 36 ηνπ Ν.4194/2013 

«Κψδηθαο Γηθεγφξσλ». 

5.8. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. 

5.9. Όια ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ή δχλαηαη λα 

ζπλεθηηκεζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο 

ηνπ ππνςεθίνπ, ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο πείξαο θαη επάξθεηαο ηνπ, 

θαη φπνησλ άιισλ πξνζφλησλ ή  ηδηνηήησλ επηθαιείηαη ν 

ππνςήθηνο ζχκθσλα θαη κε ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

5.10. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

6. Με ηελ αίηεζή ηνπο νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ θαη 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπο. 



7. Γηα ηελ επηινγή θαη πξφζιεςε ιακβάλνληαη ππφςε ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, ε επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, ε 

εμεηδίθεπζή ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο, ε 

επαγγεικαηηθή ηνπ πείξα, επάξθεηα, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη 

ζπλεθηηκάηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε πξφβιεςε ηεο 

εμέιημήο ηνπ. Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ 

ηππηθψλ πξνζφλησλ είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ.  

Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ θαζνξίδνληαη φπσο αθνινπζεί.  

  

Κξηηήξην πληειεζηήο 

Δπηζηεκνληθή Καηάξηηζε (αλαγλσξηζκέλνη 

ηίηινη ζπνπδψλ) 

20 

Δμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν ηεο 

πξνθεξπζζφκελεο ζέζεο (κε βάζε 

πηζηνπνηεκέλα επίζεκα έγγξαθα) 

30 

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 10 

Δπαγγεικαηηθή επάξθεηα 15 

Πηζηνπνηεκέλε γλψζε μέλσλ γισζζψλ (ζηα 

πξφηππα ηνπ ΑΔΠ) 

5 

Πξνζσπηθφηεηα  10 

Πξφβιεςε γηα δπλαηφηεηα εμέιημεο  5 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 5 

 

 

8.Η επηινγή ζα γίλεη απφ πεληακειή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ : 

α) κέινο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ θξάηνπο κε βαζκφ 

ηνπιάρηζηνλ Γηθαζηηθνχ Πιεξεμνπζίνπ Α΄Σάμεσο  ή ηνλ λφκηκν 

αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ νξίδεη ν Πξφεδξνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο, σο Πξφεδξν. 

β) ηξεηο δηθεγφξνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο κε 15εηή ηνπιάρηζηνλ 

επδφθηκε δηθεγνξηθή ππεξεζία, πνπ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, σο κέιε. 

γ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο σο κέινο . 



Καζήθνληα Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο ζα αζθήζεη ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Καζηνξηάο. 

 

Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ ζα 

ζπγθαιέζεη ηελ επηηξνπή κέζα ζε πέληε εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνθήξπμεο. Η Δπηηξνπή κε απφθαζή ηεο ζα νξίζεη ηνλ ηφπν θαη 

ρξφλν θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο 

επηινγήο θαη κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα νξίζεη ζπκπιεξσκαηηθέο 

δεκνζηεχζεηο γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο κε δαπάλε ηνπ 

Γήκνπ Καζηνξηάο. Η Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ θαη ζα ηνπο θαιέζεη ζε αηνκηθή 

ζπλέληεπμε. Μέζα ζε έλα κήλα ην πνιχ απφ ηελ ηειεπηαία αηνκηθή 

ζπλέληεπμε ζα εθδψζεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε κε ηε ζεηξά 

αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ην Γήκν Καζηνξηάο θαη ηζρχεη κφλν γηα ηελ 

θαηάιεςε ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχρζεθε. Ο Γήκνο Καζηνξηάο νθείιεη 

κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο λα πξνζιάβεη 

ζηελ θελή ζέζε ηνλ επηηπρφληα θαη λα γλσζηνπνηήζεη ζην 

Γηθεγνξηθφ χιινγν Καζηνξηάο ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο. Δάλ 

θάπνηνο απφ ηνπο επηιεγέληεο δελ απνδερζεί ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ή 

παξαηηεζεί, ηε ζέζε ηνπ ζα θαηαιακβάλεη ν επφκελνο θαηά ζεηξά 

αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο. 

9.Η ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο, 

πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. 

10.Η παξνχζα πξνθήξπμε θνηλνπνηείηαη: 

ηνλ  Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ Καζηνξηάο.  

Η ηνηρνθφιιεζε ηεο πξνθήξπμεο ζην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

θαη ζηα Γξαθεία ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Καζηνξηάο ζα γίλεη κε 

επηκέιεηα ηνπ Γήκνπ . 

Μαδί κε ηηο θνηλνπνηήζεηο γλσζηνπνηείηαη θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ 

Γήκνπ Καζηνξηάο πνπ ζα κεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο, ν νπνίνο 

ζα είλαη ν Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο θ. Αλέζηεο Αγγειήο, 

Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο ζα είλαη ε κφληκε ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ Kαζηνξηάο θ Σδήκα Μαξία. 

Δπίζεο ε παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη:  

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζηνλ θφκβν «δηαχγεηα» θαη ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ,θαη δεκνζηεχεηαη κε 



πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ ζε κία εκεξήζηα 

εθεκεξίδα ηεο Καζηνξηάο. 

 

10. Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

παξέρνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, απφ ην Σκήκα 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο. Αξκφδηα ππάιιεινο  

θ. ακαξά νπιηάλα, Γηεχζπλζε θαπέξδεην Γεκνηηθφ Μέγαξν,    

Σειέθσλν 2467351152. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

ΑΝΕΣΗ ΑΓΓΕΛΗ 

 

 

 


