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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΧΗ ΜΙΑ (1) ΘΔΗ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ ΠΑΡ΄ ΑΡΔΙΧ ΠΑΓΧ 
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Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΙΟΤ - ΟΛΤΜΠΟΤ 
 

Έρνληαο ππφςε:  
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 165 - 167 ηνπ λ. 3584/07 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42-45 ηνπ λ. 4194/13 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 60 παξ. 7 ηνπ λ. 4370/2016. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ παξ. 20 ηνπ λ. 4057/2012 (ΦΔΚ 54/η. Α΄/14-03-2012) 

«Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, πεξί 

πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο ΠΤ 33/2006 γηα ηελ θίλεζε δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ησλ 
έκκηζζσλ δηθεγφξσλ.  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 πεξ. ηβ ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28/η. Α΄/03-03-

1994) «χζηαζε  αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ 
δηνίθεζεο» φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

6. Σνλ ηζρχνληα Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ (ΦΔΚ 443/η. Β΄/05-02-2021) ζηνλ 
νπνίν πξνβιέπνληαη ηξεηο (3) ζέζεηο δηθεγφξνπ κε έκκηζζε εληνιή εθ ησλ νπνίσλ ε κία 
(1) είλαη θελή. 

7. Σελ ππ΄αξηζκ. 431/14-08-2020 (ΑΓΑ: 6Ρ0ΩΩ9Γ-Ρ9Ν) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ έηνπο 2021, εγθξίζεθε ε ππνβνιή αηηήκαηνο ζην 
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, γηα ηελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο δηθεγφξνπ κε ζρέζε έκκηζζεο 
εληνιήο.  

8. Σν κε αξηζκ. Πξση. 71306/27-10-2020 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. ζχκθσλα κε ην νπνίν καο 
γλσζηνπνηήζεθε φηη κε ηελ αξηζκ. 42/30-09-2020 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ηελ αξηζκ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./162/νηθ.19437/16-10-2020 Απφθαζε Έγθξηζεο, εγθξίζεθε 
γηα ην δήκν καο, ε πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο δηθεγφξνπ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο.  

9. Σελ απφ 18-05-2021  βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

πξνβιέπεηαη ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην ηξέρνλ έηνο ζηνπο 

Κ.Α. 02.30.00.6031, 02.30.00.6053.0002, 02.30.00.6053.0003 θαη 

02.30.00.6053.0004 θαη κε πξφβιεςε εγγξαθψλ αλάινγσλ πηζηψζεσλ ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ επφκελσλ εηψλ.   
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10.Σηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη επηθνπξία επί ησλ λνκηθψλ, 
δηθαζηηθψλ θαη εμσδηθαζηηθψλ ππνζέζεψλ ηνπ θαζψο θαη ηελ παξνρή λνκηθψλ 

ζπκβνπιψλ θαη ζρεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ πξνο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ.   
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 
 

Σελ πιήξσζε κίαο (1) ζέζεο δηθεγφξνπ ΠΑΡ΄ΑΡΔΙΩ ΠΑΓΩ  ζην Γήκν Γίνπ - Οιχκπνπ, κε 

ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο, κε πάγηα κεληαία αληηκηζζία,  θαηφπηλ επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
 

Η πξφζιεςε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4194/13 (Κψδηθαο Γηθεγφξσλ) φπσο 
ηζρχνπλ, θαη ζα ζπλδέεηαη κε ην Γήκν Γίνπ – Οιχκπνπ  κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο. 
 

Ο δηθεγφξνο πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα θαηαιάβεη θελή νξγαληθή ζέζε, θαηεγνξίαο εηδηθψλ 
ζέζεσλ θαη ζα αθνινπζεί ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ππεξεζηαθή 

εμέιημε.  
  

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
Αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ ζα είλαη ε λνκηθή 

ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 
δηθαίνπ. Δηδηθφηεξα:  

 Η θάιπςε ησλ γεληθψλ λνκηθψλ ζεκάησλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γίνπ - 
Οιχκπνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ θαη ε ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ 

θαη ησλ ΝΠΓΓ, ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ή άιισλ Αξρψλ ζε φιεο ηηο ππνζέζεηο ηνπ. 
 Η παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη θαηεπζχλζεσλ πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

θαζψο θαη ζηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ λνκφηππνπ ησλ 

δξάζεψλ ηνπο. 
 Η παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ πξνο ηα πνιηηηθά φξγαλα 

δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθφ πκβνχιην, Δπηηξνπέο, Γήκαξρνο θιπ) 
δηαζθαιίδνληαο ην λνκφηππν ησλ πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Η παξάζηαζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηηο Δπηηξνπέο θαζψο θαη 

άιισλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ απηνχ, φηαλ απηή θξίλεηαη 
απαξαίηεηε απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή. 

 Η παξαθνινχζεζε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε παξνρή νπνηαζδήπνηε 
γλσκνδφηεζεο γηα θάζε λνκηθφ ζέκα πνπ αλαηίζεηαη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή θαη ηνπο 
Πξντζηακέλνπο φισλ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηνπ Γήκνπ ή αλαθνξηθά κε 

ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο επεμεξγαζίαο θαη έξεπλαο π.ρ. νηθνλνκηθψλ, δεκνηηθήο 
πεξηνπζίαο, ρσξνηαμηθψλ, δηνηθεηηθψλ θιπ. 

 Η επεμεξγαζία θαη ν έιεγρνο σο πξνο ηελ λνκηθή κνξθή ηνπο φισλ ησλ 
ζπληαζζνκέλσλ ζρεδίσλ, ζπκθσληψλ, δηαθεξχμεσλ, θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θιπ 

πνπ δηεθπεξαηψλνπλ νη αλάινγεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ απηνχ. 
Οκνίσο ν λνκηθφο έιεγρνο σο πξνο ηε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ ησλ πξάμεσλ 
ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ πνπ ππνγξάθεη ν Γήκνο Γίνπ – Οιχκπνπ θαη ηα ΝΠΓΓ 

απηνχ κε νπνηνδήπνηε πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ) κε ζθνπφ ηελ αλάζεζε έξγσλ, 
πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ, κηζζψζεσλ – εθκηζζψζεσλ, αγνξψλ θιπ, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ απαζρνινχληαη κε απηά.  
 Η εηζήγεζε γηα ηελ θαηάξγεζε δηθψλ, ζε φζεο πεξηπηψζεηο ε ζπλέρηζή ηνπο 

πξνβιέπεηαη αιπζηηειήο ή θαη αζχκθνξε γηα ην Γήκν.  

 Η επεμεξγαζία θαη γλσκνδφηεζε πξάμεσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ην 
Γήκν θαη ησλ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ.  

 Η παξαθνινχζεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο θαη ε ηήξεζε θαη 
επηθαηξνπνίεζε ηνπ αξρείνπ κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 
ελδηαθέξνπλ ην Γήκν.  

 Η δηελέξγεηα ειέγρνπ ηίηισλ θαη ε εθηέιεζε ησλ δενπζψλ δηαδηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ 
ζηα ππνζεθνθπιαθεία θαη ζηα θηεκαηνινγηθά γξαθεία.   

ΑΔΑ: ΩΙΩΤΩ9Δ-2ΚΝ



 Η παξαιαβή δηθνγξάθσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην Γήκν, φηαλ απνπζηάδεη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνπ απηνχ. 

 Η ηήξεζε ηνπ αλαγθαίνπ αξρείνπ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Ννκηθήο Τπεξεζίαο.    

 Η παξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ησλ αηξεηψλ 
ηνπ γηα ηηο αζηηθέο, πεηζαξρηθέο θαη πνηληθέο ηνπο ππνζέζεηο, πνπ ζρεηίδνληαη θαζαξά 
κε ηηο επζχλεο ηνπο σο ππάιιεινη ή αηξεηνί ηνπ Γήκνπ.  

        

Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ Γίνπ – 

Οιχκπνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ νδφ Αγ. Νηθνιάνπ 15 ζην Ληηφρσξν, γηα ρξφλν πνπ λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε ππάξρνπζεο ππεξεζηαθέο ζπλζήθεο, θαη ζηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα, 
ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ. Δπίζεο ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε 

ζρέζε δηνηθεηηθήο εμάξηεζεο απφ ην Γήκαξρν Γίνπ – Οιχκπνπ.   

 

2. ΑΠΟΓΟΥΔ/ΑΑΦΑΛΙΣΙΚΟ & ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΚΑΘΔΣΧ   
 Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ νη απνδνρέο ηνπο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4354/15. 
 Ο/Η  πξνζιεθζείο/θζείζα ζα ππφθεηηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ θαη ινηπψλ 

λνκίκσλ θξαηήζεσλ, ζα ππάγεηαη νξγαληθά ζην Γήκν Γίνπ - Οιχκπνπ θαη ζα αθνινπζεί 
ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ππεξεζηαθή εμέιημε. 

 

3. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ   
Οη ππνςήθηνη/εο γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε πξέπεη :  

α) Να είλαη Έιιελεο/Διιελίδεο πνιίηεο.  
β) Να κελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ αξζ. 45 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013) 
γ) Να είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Ννκηθνχ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 
Ιδξχκαηνο ζηελ Διιάδα ή ηζφηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ πηπρίνπ άιιεο ρψξαο εθφζνλ απηφ έρεη 

αλαγλσξηζζεί. 
δ) Να είλαη δηθεγφξνη Παξ΄Αξείσ Πάγσ κέιε ελφο απφ ηνπο Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπ ηεο 

ρψξαο. 
ε) 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. 
ζη) Να κελ έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ, ιφγσ πνηληθήο θαηαδίθεο ή ππνδηθίαο ή λα κε ηεινχλ 

ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 3584/2007, 
νχηε θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, νχηε θαηά ην ρξφλν 

δηνξηζκνχ. 
δ) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3584/2007. 

ε) Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1256/82 θαη ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ. 
ζ) Να έρνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία δηθαζηεξηαθή θαη ζπκβνπιεπηηθή. Θα εθηηκεζεί ν 

ρεηξηζκφο ππνζέζεσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, εκπνξηθνχ θαη αζηηθνχ 
δηθαίνπ, θαζψο θαη δηθαίνπ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ελψπησλ ησλ δηθαζηεξίσλ. Η εκπεηξία 
απνδεηθλχεηαη κε απνθάζεηο, δηθφγξαθα, ππνκλήκαηα, γλσκνδνηήζεηο θαη θάζε άιιν 

πξφζθνξν κέζν.     
η) Να κελ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε. Τπνςήθηνη/εο πνπ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ 
σο ππνςήθηνη/εο, αλ ζπλππνβάιινπλ, καδί κε ηελ αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, 
ππεχζπλε δήισζε φηη, εθφζνλ πξνζιεθζνχλ ζηε ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη κε ηελ 

παξνχζα, ζα παξαηηεζνχλ απφ ηελ έκκηζζε ζέζε πνπ θαηέρνπλ.  
 

Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ 
είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ.     
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4. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ – ΠΡΟΘΔΜΙΑ –ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ   
Οη ππνςήθηνη/εο θαινχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ 
ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε δηα ζπζηεκέλεο επηζηνιήο, είηε ηαρπδξνκηθψο επί απνδείμεη 

παξαιαβήο ζην Γήκν Γίνπ – Οιχκπνπ «Γηα ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ/ Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, ηαρ. δ/λζε Αγ. Νηθνιάνπ 15, η.θ. 60200 

Ληηφρσξν» (αξκφδηα ππάιιεινο Γήκεηξα Καδαθιάξε, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο 2352350129-
150-159), κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ, απφ ηελ επνκέλε ηεο 
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζε κηα (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ 

έδξα ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Καηεξίλεο. 
 

Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο (ηππνπνηεκέλν έληππν δε δηαηίζεηαη απφ ην Γήκν θαη ε νξζή ζχληαμε 
ηεο αίηεζεο έγθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ππνςήθην/α), θαηαηίζεηαη κε ζπλεκκέλα ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ, ηα νπνία θαη ζα 

αλαγξαθνχλ ζηελ αίηεζή ηνπο: 

 
1) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ δχν (2) φςεσλ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.   
2) Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ. 

3) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν/ε 
ππνςήθηνο/α δελ έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά θαη φηη δελ θαηέρεη άιιε έκκηζζε ζέζε. 

4) Τπεχζπλε Γήισζε φηη ν/ε ππνςήθηνο/α δελ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ/ηεο απνθιεηζηηθά 

ή ζπζηεκαηηθά κε ακνηβή θαηά ππφζεζε ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 
θαη δελ ιακβάλεη πάγηα πεξηνδηθή ακνηβή απφ Ννκηθφ Πξφζσπν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

5) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα 
ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ σο δηθεγφξνπ Παξ΄ Αξείσ Πάγσ  θαζψο θαη ε εκεξνκελία 
εγγξαθήο ηνπ/ηεο ζ΄ απηφλ.   

6) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη νηη ν/ε ππνςήθηνο/α  
πιεξνί ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ/ηεο ηα 

θσιχκαηα ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 έσο 17 
ηνπ λ. 3584/2007.  

7) Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγίαο Σχπνπ Α΄(νη άλδξεο ππνςήθηνη) 

8) Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο.  
9) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Δηδηθά νη 

ηίηινη ηεο αιινδαπήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε ηζνηηκίαο απφ ηνλ 
αξκφδην πξνο ηνχην θνξέα (ΓΟΑΣΑΠ). Οη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ είλαη ζε μέλε γιψζζα, 
απαηηείηαη επίζεκε κεηάθξαζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ή 

κεηάθξαζε θαηά ην άξζξν 36 ηνπ λ. 4194/2013 («Κψδηθαο Γηθεγφξσλ») 
10) Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ηίηινπ ζπνπδψλ γισζζνκάζεηαο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 

50/2001.  
11) Βηνγξαθηθφ εκείσκα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξάζεο, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ε εκπεηξία ηνπ. 

12) Σα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ή δχλαηαη λα ζπλεθηηκεζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο 
επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ, ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο πείξαο θαη επάξθεηαο ηνπ/ηεο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα 
ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ.  Δάλ νη ππνςήθηνη δελ 

πξνζθνκίζνπλ ηα απαηηνχκελα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά, δελ ιακβάλνληαη 
ππφςε ηα πξνζφληα ή νη ηδηφηεηεο πνπ δειψλνπλ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε 
δηαδηθαζία.  

 
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 ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ππεχζπλε 
δήισζε, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη εθφζνλ πξνζιεθζνχλ ζηε λέα ζέζε πνπ 

πξνθεξχζζεηαη, ζα παξαηηεζνχλ απφ ηελ άιιε έκκηζζε ζέζε πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία, αλ δελ 

πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ εληνιέα, ζηνλ νπνίν παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, φηη 
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παξαηηήζεθαλ απφ ηελ έκκηζζε ζέζε ηνπο ή έπαςαλ λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο ή λα 
ιακβάλνπλ πεξηνδηθή ακνηβή.                                                       

 
Η αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο ηζρχεη θαη 

ε αλαθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.  
ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο, ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ 

θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ 
απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ. 
 

ηελ αίηεζε ηνπ ν/ε ππνςήθηνο/α πξέπεη λα επηζπλάπηεη, ζε αληίγξαθν,  φια ηα 
απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηά δελ 

πξνζθνκηζζνχλ, ηφηε ν ππνςήθηνο ηίζεηαη εθηφο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζή ηνπ απνξξίπηεηαη. 
Αληηθαηάζηαζε ηεο αίηεζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ αηηήζεσλ, θαη 

ππνβάιιεηαη ζε θιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Αληηθαηάζηαζε Γηθαηνινγεηηθψλ» ή 
«πκπιήξσζε Γηθαηνινγεηηθψλ»  

 
Η ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία, ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα αλεπηθχιαθηε απνδνρή 
ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο.  

 
5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 
Η επηινγή ζα γίλεη απφ Πεληακειή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 43 παξ. 2 πεξπ. Β ηνπ λ. 4194/2013, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 60 παξ. 7 ηνπ λ. 4370/2016, πνπ απνηειείηαη απφ : 

α) Μέινο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Γηθαζηηθνχ 
Πιεξεμνπζίνπ Α' Σάμεσο ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, 
β) Σξεηο δηθεγφξνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο κε 15εηή ηνπιάρηζηνλ επδφθηκε δηθεγνξηθή 
ππεξεζία, πνπ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ 

Καηεξίλεο, 
γ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ, σο κέινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Καζήθνληα Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο αζθεί ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ.  
 

Με ηελ αξηζκ. 60/2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γίνπ – Οιχκπνπ, νξίζηεθαλ 

νη: 
 Κσλζηαληίλνο ακαξάο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, σο κέινο ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο. 

 Οπξαλία Καηζακάθα, Γεκνηηθή χκβνπινο, σο αλαπιεξψηξηα ηνπ αλσηέξσ. 
 Φσηεηλή Φνχληνπ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, σο γξακκαηέαο ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο. 
 Αξεηή Γφηζηνπ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, σο αλαπιεξψηξηα γξακκαηέαο ηεο αλσηέξσ. 

 
Καζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο αζθεί ην κέινο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 

ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ.  
 
Η Δπηηξνπή κε απφθαζή ηεο νξίδεη ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν θαη θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο θαη κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα νξίζεη ζπκπιεξσκαηηθέο 
δεκνζηεχζεηο γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο κε δαπάλε ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ. 

  
Η Δπηηξνπή αξρηθά ειέγρεη ηε ζπλδξνκή ζην πξφζσπν ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ησλ 
απαξαίηεησλ πξνζφλησλ (παξαδεθηφ ζπκκεηνρήο) θαη θαιεί ζε αηνκηθή ζπλέληεπμε κφλν 

ηνπο ππνςεθίνπο ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή θξίζεθε παξαδεθηή. Μέζα ζε έλα κήλα ην πνιχ 
απφ ηελ ηειεπηαία αηνκηθή ζπλέληεπμε ζα εθδψζεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε κε ηελ ζεηξά 

αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 
 
Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζα πεξηιακβάλεη θαη ζα απνηειεί πίλαθα αμηνινγηθήο θαηάηαμεο 

ησλ ππνςεθίσλ, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην Γήκν Γίνπ – Οιχκπνπ θαη ηζρχεη κφλν γηα ηελ 
θαηάιεςε ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχρζεθε.  
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Ο Γήκνο Γίνπ – Οιχκπνπ νθείιεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο λα 
πξνζιάβεη ζηελ θελή ζέζε ηνλ επηηπρφληα θαη λα γλσζηνπνηήζεη ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν 

Καηεξίλεο ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο.  

 

 
6. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   
Γηα ηελ επηινγή θαη πξφζιεςε ιακβάλνληαη ππφςε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ, ε 
επηζηεκνληθή ηνπ/ηεο  θαηάξηηζε, ε εμεηδίθεπζή ηνπ/ηεο ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο, ε 

επαγγεικαηηθή πείξα θαη επάξθεηα, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ή 
δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ λνκηθψλ ζπνπδψλ,  ε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ππνζέζεηο Ο.Σ.Α. θαη 
ζπλεθηηκάηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε πξφβιεςε ηεο εμέιημήο ηνπ/ηεο. 

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 σο εμήο: 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 
Πξνζσπηθόηεηα (ιακβάλεηαη ππφςε ε σξηκφηεηα θαη ε 

ζπγθξφηεζε ηεο ζθέςεο ησλ ππνςεθίσλ, ν ηξφπνο πξνβνιήο 

ησλ απφςεψλ ηνπο, νη απαληήζεηο ηνπο ζηηο εξσηήζεηο θαηά 

ηελ πξνθνξηθή ηνπο ζπλέληεπμε θαη ε ελ γέλεη εηθφλα πνπ 

παξνπζίαζαλ ζηε ζπλέληεπμε, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη θαη ε 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζην αληηθείκελν ηεο 

απαζρφιεζεο) 

 
 

15 

Δπηζηεκνληθή Καηάξηηζε (ζπλάγεηαη απφ ηελ θαηνρή ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ χπαξμε 

ζπγγξαθηθνχ έξγνπ, ζπκκεηνρή ζε εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα, 

δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηχπν) 

 

15 

Μεηαπηπρηαθόο/Γηδαθηνξηθόο ηίηινο λνκηθψλ 

ζπνπδψλ 

 

10 

Δμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο. Δλεξγήο 

απαζρφιεζε ζε δεηήκαηα ζπλαθή κε Ο.Σ.Α. ή Ν.Π.Γ.Γ. ησλ 

Ο.Σ.Α., απνδεηθλπφκελε θπξίσο απφ δηθφγξαθα πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί θαη ππνγξαθεί απφ ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/εο θαη 

απεπζχλνληαη ζε Γηνηθεηηθά ή Πνιηηηθά Γηθαζηήξηα φισλ ησλ 

βαζκίδσλ. Παξνρή γλσκνδνηήζεσλ γηα ζέκαηα Ο.Σ.Α ή 

Ν.Π.Γ.Γ. ησλ Ο.Σ.Α.  

 
 
 

15 

Δπαγγεικαηηθή Πείξα – Δπάξθεηα 
 Έηε δηθεγνξίαο κε αθεηεξία ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο 

ηνπ δηθεγφξνπ ζην δηθεγνξηθφ ζχιινγν 

 Γηθφγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί θαη ππνγξαθεί απφ 

ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/εο θαη πνπ απνδεηθλχνπλ 

νπζηαζηηθή θαη ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε κε ηε 

δηθεγνξία. 

 Παξαζηάζεηο ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο ζε πνιηηηθά ή 

δηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα φισλ ησλ βαζκίδσλ 

 Παξαζηάζεηο ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ζπκβνιαίσλ 

 
 
 

20 

Γλώζε μέλσλ γισζζώλ 5 

Πξόβιεςε γηα δπλαηόηεηα εμέιημεο  5 

Δληνπηόηεηα 15 

ΤΝΟΛΟ 100% 
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7.  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ – ΓΗΜΟΙΔΤΗ ηεο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ   
Η παξνχζα πξνθήξπμε λα θνηλνπνηεζεί, γλσζηνπνηψληαο ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ πεξί νξηζκνχ εθπξνζψπνπ σο κέινο ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο,  κε επηκέιεηα ηνπ 
Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ: 

1. ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, 
2. ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Καηεξίλεο,   

3. ηελ Οινκέιεηα Πξνέδξσλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ Διιάδαο (email: olomeleia@dsa.gr 
θαη proedros@dsa.gr) γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο ζηνπο Γηθεγνξηθνχο 
πιιφγνπο ηεο Διιάδαο.   

 
Καη λα ηνηρνθνιιεζεί ζην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καηεξίλεο θαζψο θαη ζην Γηθεγνξηθφ 

χιινγν Καηεξίλεο, κε ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο.  
 

Η παξνχζα πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ έδξα 

ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Καηεξίλεο (ε ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζα γίλεη ζηηο 09-
09-2021 ζηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα ΟΛΤΜΠΙΟ ΒΗΜΑ) 

 
Η παξνχζα πξνθήξπμε λα αλαξηεζεί ζηνλ θφκβν «Γηαχγεηα», ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Γίνπ – 
Οιχκπνπ (www.dion-olympos.gr) θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Καηαζηήκαηνο (Αγ. Νηθνιάνπ 15, Ληηφρσξν)   
 

 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 
 

 
ΔΤΑΓΓΔΛΟ Κ. ΓΔΡΟΛΙΟΛΙΟ  
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