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Πειραιάς

ΑΔΑ: 93ΧΞΩΞΥ-3ΥΖ

02 / 03 / 2021

Αρ. Πρωτ. 9990 / 624

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (4) ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ
( ∆ΥΟ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΑΙΣ ΚΑΙ ∆ΥΟ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ΄ ΕΦΕΤΑΙΣ)
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 165 έως 167 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007/Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 42 - 45 του Ν.4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων»
(ΦΕΚ 208/2013/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 60 παρ.7 του Ν.4370/2016
(ΦΕΚ 37/2016/Α΄).
4. Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου Πειραιά (ΦΕΚ
2460/03-11-2011 τ. Β΄ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) , σύµφωνα µε τον οποίο
προβλέπονται οργανικές θέσεις δικηγόρωνµε έµµισθη εντολή.
5. Την υπ’ αριθ. 4421/2019 ( Α∆Α: 6Γ9ΡΩΞΥ-6Κ5) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Πειραιά για την πρόσληψη τεσσάρων δικηγόρων µε σχέση
έµµισθης εντολής.
6. Το µε αρ. 47668/28-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε το
οποίο ανακοινώθηκε η έγκριση πρόσληψης τεσσάρων δικηγόρων µε έµµισθη εντολή
στο ∆ήµο Πειραιά , σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006 (άρθρο 2 παρ.1).
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 451/18-02-2021 βεβαίωση του Τµήµατος
Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών , περί
ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021
στον Κ.Α. 00.6031.01 , για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη των
δικηγόρων
και µε πρόβλεψη εγγραφών ανάλογων πιστώσεων στους
προϋπολογισµούς των επόµενων ετών.
8. Τις αυξηµένες ανάγκες για νοµική υποστήριξη των αιρετών οργάνων, των
υπηρεσιών και των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου, µε κάλυψη των προβλεπόµενων οργανικών
θέσεων δικηγόρων µε έµµισθη εντολή.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
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Την πλήρωση στο ∆ήµο Πειραιά τεσσάρων (4) θέσεων ∆ικηγόρων – δύο (2)
∆ικηγόρων Παρά Πρωτοδίκαις και δύο (2) ∆ικηγόρων Παρ΄Εφέταις, µε σχέση
έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του
Ν.4194/13 (Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του
άρθρου 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 και θα συνδέεται µε το ∆ήµο Πειραιά µε σχέση
έµµισθης εντολής.
Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενή οργανική θέση,
κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα ακολουθούν την προβλεπόµενη από την κείµενη
νοµοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
Αντικείµενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νοµική
υποστήριξη του ∆ήµου Πειραιά και ειδικότερα:
Η υπεράσπιση των δικαιωµάτων και η περιφρούρηση των συµφερόντων του
∆ήµου, ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής.
Η νοµική εκπροσώπηση του ∆ήµου Πειραιά ενώπιον κάθε δικαστικής ή
∆ικαστηρίου οποιουδήποτε βαθµού και δικαιοδοσίας κα κάθε διοικητικής αρχής.
Η γνωµοδότηση επί νοµικών ζητηµάτων, η παροχή γενικών κατευθύνσεων και
οδηγιών αντιµετώπισης των δικαστικών διαφορών και λοιπών ζητηµάτων νοµικής
φύσης, κατόπιν συνεννόησης µε τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου.
H διαχείριση και επιµέλεια κάθε υπόθεσης, που έχει ανάγκη δικηγορικής
συµπαράστασης και η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου για την από νοµικής
άποψης επεξεργασία κάθε λογής εγκυκλίου διακήρυξης δηµοπρασιών ή συµβάσεων ή
άλλης φύσεως έγγραφα που αφορούν σε ερµηνεία νόµου, διατάγµατος ή κανονιστικής
διάταξης, κατόπιν συνεννόησης µε τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου.
Κατόπιν συνεννόησης µε τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου η παράσταση στις
συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής καθώς και άλλων συλλογικών οργάνων του ∆ήµου και των Νοµικών
Προσώπων αυτού, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη από την ∆ηµοτική Αρχή.
Η πραγµατοποίηση οποιασδήποτε εργασίας του ανατεθεί από τον ∆ήµαρχο και
αφορά το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του/της σύµφωνα µε τον ΟΕΥ του ∆ήµου .







 



1. Όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες οι δικηγόροι υποχρεούται να τις παρέχουν
συγχρόνως και στα Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου, χωρίς άλλη αµοιβή. Θα έχουν έδρα το
∆ηµαρχείο Πειραιά , το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ι. ∆ραγάτση 12 στον Πειραιά .
2. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της Νοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Πειραιά, το οποίο εδρεύει στην προαναφερόµενη Ταχυδροµική
∆ιεύθυνση, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των
∆ιοικητικών Αρχών για υποθέσεις του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆ αυτού, τηρουµένων
πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα ∆ικηγόρων.
3. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται
σύµφωνα µε το Ν.4354/15.
4. Οι προσληφθέντες θα υπόκειται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ –Τοµέας
Ασφάλισης Νοµικών πρώην ΤΑΝ, θα υπάγονται οργανικά στο ∆ήµο Πειραιά και θα
ακολουθούν την προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
5. Οι υποψήφιοι για τις πιο πάνω θέσεις πρέπει :
Α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Β. Να µην έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013).
Γ. Να είναι ∆ικηγόροι, µέλη ενός από τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, Παρά
Πρωτοδίκαις και Παρ΄Εφέταις αντίστοιχα .
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∆. Να έχουν συµπληρώσει µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης δύο (2) έτη
πραγµατικής δικηγορίας (δικαστηριακής ή/και συµβουλευτικής) από την εγγραφή τους
στον δικηγορικό σύλλογο για τους Παρά Πρωτοδίκαις και την προαγωγή τους για τους
Παρ΄ Εφέταις.
Ε. Να µην έχουν τιµωρηθεί πειθαρχικά και να µην κατέχουν άλλη έµµισθη θέση.
ΣΤ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν
απαλλαγεί νόµιµα και οριστικά από αυτές, να µην είναι ανυπότακτοι και να µην έχουν
καταδικασθεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση.
Ζ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου14 ν. 3584/2007.
Η. Να µην έχουν κώλυµα διορισµού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό
στερητική ή/και επικουρική δικαστική συµπαράσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 16 του ν. 3584/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισµού.
Θ. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικού Τµήµατος Νοµικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή
ισότιµου τίτλου Νοµικού Τµήµατος Πανεπιστηµιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόµιµα
αναγνωρισµένου.
Ι. Γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Κ. Να έχουν άριστη γνώση µίας ξένης γλώσσας των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αποδεικνυόµενη κατά τα οριζόµενα στο αρ. 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α’
39), όπως ισχύει.
Άριστη γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αποδεικνυόµενη σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, θα συνεκτιµηθεί. Όλα
τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και τα οριζόµενα της παρούσας.
6. Κριτήρια Αξιολόγησης – επιλογής:
Α. Για την επιλογή και πρόσληψη λαµβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του
υποψηφίου, η επιστηµονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείµενο της
απασχόλησης, η επαγγελµατική πείρα-επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και
συνεκτιµάται η οικογενειακή κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξης.
Β. Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που
λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της σειράς αξιολόγησής τους µε την κατάθεση
των απαιτούµενων δικαιολογητικών της παρούσας.
Γ. Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων.
∆. Ειδικότερα, ως προς το κριτήριο της επιστηµονικής κατάρτισης η Επιτροπή
λαµβάνει υπόψη, τυχόν, προσκοµισθέντες τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών
(µεταπτυχιακό- διδακτορικό), µόνο εφόσον οι εν λόγω τίτλοι αφορούν στα γνωστικά
αντικείµενα του δηµοσίου (ενδεικτικά διοικητικό, δηµόσιες συµβάσεις κλπ και
βαθµολογεί αυτούς σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρούσας.
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Ε. Επίσης, η Επιτροπή ως προς τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείµενο
απασχόλησης, και της επαγγελµατικής πείρας και επάρκειας, βαθµολογεί την εµπειρία
των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρούσας, η οποία αποδεικνύεται µε
κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως: i) δικαστικές αποφάσεις, από τις οποίες να
προκύπτει η παράσταση του υποψηφίου, ii) δικόγραφα (εισαγωγικά δικόγραφα, ένδικα
βοηθήµατα και µέσα, προτάσεις και υποµνήµατα), τα οποία πρέπει να φέρουν
υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και να έχουν κατατεθεί νοµίµως είτε από τον
ίδιο τον υποψήφιο είτε από άλλο πρόσωπο, iii) γνωµοδοτήσεις, οι οποίες φέρουν τον
αριθµό πρωτοκόλλου του φορέα ή συνοδεύονται µε την εντολή γνωµοδότησης, iv)
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
Ειδικά για τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει:
αα) αν αυτές προέρχονται από δηµόσιους φορείς να φέρουν αριθµό
πρωτοκόλλου του φορέα και να συνοδεύονται από το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό ως
προς την ποιοτική και ποσοτική ενασχόληση του υποψηφίου µε το περιγραφόµενο σε
αυτήν αντικείµενο απασχόλησης και
ββ) αν αυτές προέρχονται από ιδιώτες ή εργοδότες (του ιδιωτικού τοµέα) να
φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του υπογράφοντος, να αναγράφουν την ιδιότητά του
και στοιχεία για την περίοδο, κατά την οποία ο βεβαιών ασκούσε τα καθήκοντά του
στη θέση αυτή.
ΣΤ. Η επιλογή θα γίνει επί τη βάσει του κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και
σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα σε αυτόν. Η Επιτροπή χρησιµοποιεί ως
κλίµακα βαθµολογίας για τα ανωτέρω κριτήρια την κλίµακα 1-10, επιτρεποµένης της
βαθµολόγησης µε δεκαδικά στοιχεία. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου
είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη
βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική
βαθµολογία του κάθε υποψηφίου είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών
όλων των κριτηρίων.
7. Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων µετά των ειδικότερων
προϋποθέσεων και λεπτοµερειών καθορίζονται ως εξής:
A/A ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 25%
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
2.1. Βαθµός λήψης πτυχίου 5%
2.2. Κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου στα γνωστικά αντικείµενα που περιγράφονται στην
παρούσα. 5%
2.2. Κατοχή επιπλέον του ενός µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού τίτλου στα
γνωστικά αντικείµενα που περιγράφονται στην παρούσα. 5%
3. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
3.1. ∆ικόγραφα που έχουν συνταχθεί και φέρουν υπογραφή και σφραγίδα από τον
υποψήφιο και έχουν κατατεθεί ενώπιον δικαστηρίων για υποθέσεις που αφορούν
ζητήµατα συναφή µε τα αναφερόµενα στην προκήρυξη ως αντικείµενο απασχόλησης
των δικηγόρων που θα προσληφθούν ή/και
3.2. Παραστάσεις του υποψηφίου σε πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια όλων των
βαθµίδων σε δίκες που αφορούν ζητήµατα συναφή µε τα αναφερόµενα στην
προκήρυξη ως αντικείµενο απασχόλησης ή/και
3.3. Γνωµοδοτήσεις επί θεµάτων του αντικειµένου απασχόλησης ή/και
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3.4. Άλλα πρόσφορα έγγραφα που αποδεικνύουν την ενασχόληση του υποψηφίου
στο αντικείµενο απασχόλησης του φορέα
20% (ενιαίο ποσοστό για όλες τις υποκατηγορίες)
4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ- ΕΠΑΡΚΕΙΑ
4.1. Έτη δικηγορίας µε αφετηρία την ηµεροµηνία εγγραφής του δικηγόρου στον οικείο
δικηγορικό σύλλογο.
4.2. ∆ικόγραφα που έχουν συνταχθεί από τον υποψήφιο και παραστάσεις ενώπιον
δικαστηρίων για υποθέσεις πέραν του ανωτέρω αναφερόµενου αντικειµένου
απασχόλησης.
4.3. Έγγραφα που αποδεικνύουν συστηµατική ενασχόληση µε τη δικηγορία.
30% ( ενιαίο ποσοστό για όλες τις υποκατηγορίες)
5. ΓΝΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Άριστη γνώση περισσοτέρων της
µίας ξένων γλωσσών κράτους µέλους Ε.Ε.) 5%
6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3%
7. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 2%
8. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση (τυποποιηµένο έντυπο-υπόδειγµα αίτησης
δεν διατίθενται από το ∆ήµο) µε την ευθύνη της ορθής σύνταξης της αίτησης να
έγκειται αποκλειστικά στον υποψήφιο, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου monimo@piraeus.gov.gr ή να αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή, σε
κλειστό φάκελο, στο ∆ήµο Πειραιά / ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, στην
ταχυδροµική διεύθυνση Ι. ∆ραγάτση 12 ΤΚ. 18535 Πειραιάς , σε αποκλειστική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης
στον ηµερήσιο τύπο, συνοδευόµενη απαραίτητα, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας ή
ελλείψει ταυτότητας, άλλου δηµόσιου έγγραφου από το οποίο να προκύπτουν τα
στοιχεία της ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου
(δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου),
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου,
4. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ( οι άνδρες υποψήφιοι)
5. Πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει η
ηµεροµηνία εγγραφής στο Σύλλογο, η ιδιότητά του ως δικηγόρου και ότι ο υποψήφιος
δεν έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έµµισθη θέση,
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο
υποψήφιος δικηγόρος α) ότι πληρεί τα γενικά προσόντα διορισµού και δεν συντρέχουν
στο πρόσωπο τους τα κωλύµατα των δηµοτικών υπαλλήλων άρθρα 11-17 του Ν.
3584/2007 β) δεν είναι έµµισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα
∆ικηγόρων. ∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη θέση ή που παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε άλλο νοµικό πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα, µπορούν να
υποβάλουν υποψηφιότητα, εάν συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να
δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στο ∆ήµο Πειραιά, θα παραιτηθούν από την
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άλλη έµµισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαµβάνουν υποθέσεις άλλου νοµικού
προσώπου ή να λαµβάνουν πάγια αµοιβή από νοµικό πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα.
Στην περίπτωση αυτή, δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκοµίσουν
βεβαίωση του νοµικού προσώπου, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι
παραιτήθηκαν από την έµµισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαµβάνουν υποθέσεις ή
να λαµβάνουν περιοδική αµοιβή,
7. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών γλωσσοµάθειας και γνώσης Η/Υ, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρούσα και
8. Βιογραφικό σηµείωµα συνοδευόµενο από αποδεικτικά έγγραφα για την
επιστηµονική κατάρτιση και επαγγελµατική δράση τους, στο οποίο να αναφέρεται
αναλυτικά η εµπειρία τους.
Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδροµικώς κρίνεται µε
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, µετά την
αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συµπληρωµατικών ή
διευκρινιστικών, επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόµενα σε κάθε περίπτωση από ανάλογη
αίτηση σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
∆ικαιολογητικά που κατατίθενται µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής
αυτών δεν λαµβάνονται υπόψη µέχρι την έκδοση της απόφασης επιλογής της
πενταµελούς επιτροπής.
9 . ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’
74), ως εξής:
• Τίτλοι/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της ηµεδαπής
Α. ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες
και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ. τίτλοι σπουδών,
άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
Β. Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες
και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (εκδίδονται από
ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
• Τίτλοι/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της αλλοδαπής Τίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής που προσκοµίζονται πρέπει να είναι επίσηµα
µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα.
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Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην
Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του ν. 148/26-121913/1-2-1914.
Ειδικώς, µετά τον νέο Κώδικα ∆ικηγόρων (άρθρο 36 του ν. 4194/2013),
µεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο µετά την
27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή
γνώση της γλώσσας από και προς την οποία µετέφρασε.
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας,
προκειµένου περί τίτλων σπουδών µε τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης
γλώσσας, τίτλοι που προσκοµίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την
προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες µεταφράσεις αυτών, στις οποίες
γίνεται µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές είχαν προσκοµισθεί τα πρωτότυπα η
επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται, επίσης, υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα αλλοδαπών ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο.
1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Στους τίτλους σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η
ηµεροµηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Σε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε
ακέραιο αριθµό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή
αριθµητικό βαθµό, µε δύο δεκαδικά ψηφία.
Σε περίπτωση που από τους προσκοµιζόµενους τίτλους σπουδών δεν
προκύπτει ακριβής αριθµητικός βαθµός, τότε θα βαθµολογείται µε τον βαθµό πέντε (5)
της κλίµακας 1-10 .
• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία και
αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη
βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής
κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν
προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και
επίσηµη µετάφρασή της.
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ:
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκοµίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή
µεταπτυχιακού διπλώµατος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο που να
καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από
τους προσκοµιζόµενους τίτλους.
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Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται µόνον πράξη
αναγνωρίσεως του τίτλου από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από
τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το
Πανεπιστήµιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσηµη
µετάφρασή της.
3. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ:
Α. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 28 του π.δ.
50/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
1) µε Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του αρ. 1
του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.
3149/2003 (Α΄141) ή
2) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστηµίων CAMBRIDGE ή
MICHIGAN ή
3) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστηµίων ή
µη) ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, εφόσον είναι πιστοποιηµένοι ή
αναγνωρισµένοι από την αρµόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις
και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο
επίπεδο.
Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα,
απαιτείται Βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην
Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε
τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως µητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε
δηµόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.
Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η µητρική ή επίσηµη γλώσσα είναι η
Αγγλική.
Ειδικότερα, για την απόδειξη της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, γίνονται
αποδεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας, τα εξής
πιστοποιητικά:
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου
CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, Βαθµολογία 90-100, του Πανεπιστηµίου του
CAMBRIDGE. [15]
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council
- IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 8,5 και άνω. . ECPEEXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του
Πανεπιστηµίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του
EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEF C2) . ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,
writing and listening) - MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN
ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την
απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL
ESOL-MASTERY- και CITY a GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN
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ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης
γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή
PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, µε
βαθµό “Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework
equivalent level C2) (µέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
C2).
• Michigan State University - Certificate of English Language Proficiency (MSU CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level. • NOCN Level 3 Certificate in ESOL
International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειµένου να αξιολογηθούν για την
απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) Βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε ότι τόσο ο φορέας όσο και το
συγκεκριµένο πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας είναι πιστοποιηµένα από την αρµόδια
προς τούτο εθνική αρχή ή
(ii) Βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην
Ελλάδα (σε περίπτωση µη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης) ότι το
προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δηµόσιες υπηρεσίες της οικείας
χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Β. Για την άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας γίνονται αποδεκτά τα εξής
πιστοποιητικά:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του αρ. 1 του ν. 2740/1999,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• ∆ίπλωµα ALLIANCE FRANCAISE. • Πιστοποιητικό D.A.L.F. - OPTION LETTRES ή
DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι
το 1999 ο τίτλος του διπλώµατος ήταν: DIPLOME D' ETUDES FRANCAISES
(SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE). •
Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστηµίου της Λιέγης - Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστηµίου Γενεύης.
Σηµείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιότερων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο
παρόν, απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο ΑθηνώνΥπηρεσία Εξετάσεων) για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Γ. Για την άριστη γνώση της γερµανικής γλώσσας γίνονται αποδεκτά τα εξής
πιστοποιητικά:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του αρ. 1 του ν. 2740/1999,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Horen,
Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
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• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του
Πανεπιστηµίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (µέχρι 3112-2011). • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστηµίου
Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (µέχρι 31-12- 2011).
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ΖΟΡ) του Ινστιτούτου Goethe (µέχρι 31-122011).
• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες:
Lesen, Horen, Schreiben, Sprechen).
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστηµίου Γενεύης.
∆. Για την άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας γίνονται αποδεκτά τα εξής
πιστοποιητικά:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του αρ. 1 του ν. 2740/1999,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE Dl LINGUA Ε CULTURA ITALIANA.
•DIPLOMA Dl LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου
Αθηνών).
• DIPLOMA Dl TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE Dl
TRADUTTORE.
• CERTIFICATO Dl CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5)
του Πανεπιστηµίου της Περούτζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστηµίου Γενεύης. •
Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003).
Σηµείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται
στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
Ε. Για την άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας γίνονται αποδεκτά τα εξής
πιστοποιητικά:
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του αρ. 1 του ν. 2740/1999,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (µέχρι το 2002).
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)(DELE) (µέχρι το 2008).
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ
ονόµατος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ισπανίας).
• CERTIFICADO SUPERIOR Ε.Ο.Ι. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ισπανίας).
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Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών
Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της
αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα
οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι
ετών στην αλλοδαπή.
Ο υπό στοιχείο (iii) τίτλος σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται
επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία
ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την
αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π. ή
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π µόνο µετά την έκδοση της αντίστοιχης ατοµικής διοικητικής πράξης
ισοτιµίας.
Σηµείωση: α) ∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι
επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα
διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. β) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν
αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003).
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκοµίσουν
επίσηµη µετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια
επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από
αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει
ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013, η επιλογή γίνεται
από Πενταµελή Επιτροπή, που συνέρχεται στην έδρα του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά και η οποία αποτελείται από:
α. Ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε βαθµό τουλάχιστον
∆ικαστικού Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται
από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
β. Τρεις ∆ικηγόρους, από τους οποίους ο ένας µε δεκαπενταετή τουλάχιστον
ευδόκιµη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
γ. Έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Πειραιά.
Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το µέλος του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, ενώ καθήκοντα γραµµατέα της
Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του ∆ήµου Πειραιά.
Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και
τους καλεί σε ατοµική συνέντευξη.
3. Μέσα σε ένα µήνα το πολύ από την τελευταία ατοµική συνέντευξη η
Επιτροπή εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση µε τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το ∆ήµο Πειραιά και ισχύει µόνο για
την κατάληψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν.
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Ο ∆ήµος Πειραιά οφείλει µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση της απόφασης
να προσλάβει τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο
την ανάληψη υπηρεσίας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών.
4. Εντός τριών (3) µηνών µετά τη δηµοσίευση της πράξεως πρόσληψης των
επιτυχόντων διενεργείται από το ∆ήµο Πειραιά υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος
της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει οι επιτυχόντες και τα
οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή τους ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την
κατάταξή τους κατά τη διαδικασία επιλογής.
6. Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την ∆ιεύθυνση
Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Πειραιά, αρµόδιοι υπάλληλοι : Σ. Βλαστάκη τηλ.
2132022246 και Κ. Τσόλκας τηλ. 2132022256 .
Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί και να αναρτηθεί µε επιµέλεια του ∆ήµου
Πειραιά:
• Στον κόµβο «∆ιαύγεια»
• Στον ιστότοπο του ∆ήµου Πειραιά
• Στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος
Καθώς επίσης να κοινοποιηθεί και να αναρτηθεί µε επιµέλεια των φορέων :
• Στην/ον πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
• Στην/ον πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
• Στο Πρωτοδικείο Πειραιά
Η προκήρυξη θα δηµοσιευθεί σε µια (1) ηµερήσια εφηµερίδα που εκδίδεται
στην έδρα του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ

