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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΟΡΙΜΟ  ΓΤΟ (2 ) 

ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΗΝ ΔΓΡΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟΤ ΚΙΛΚΙ 

ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΣΡΙΔΣΙΑ 

 

Τν Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Ν.Σ.Κ.) θαιεί, ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4831/2021 «Οξγαληζκόο ηνπ 

Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΣΚ) θαη θαηάζηαζε ησλ 

ιεηηνπξγώλ θαη ησλ ππαιιήισλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 170), ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνύ δύν (2) δηθεγόξσλ  ηνπ Γεκνζίνπ 

ζηελ έδξα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Κηιθίο , δηθεγόξνπο, κέιε ηνπ 

Γικηγορικού σλλόγοσ  Κιλκίς , πνπ ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ 

ηε δηθαζηηθή εθπξνζώπεζε θαη ππεξάζπηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ 

Διιεληθνύ  Γεκνζίνπ ελώπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ή Αξρώλ ζηελ έδξα  

ηνπ Πρωηοδικείοσ Κιλκίς , θαζώο θαη ηε δηεθπεξαίσζε εμώδηθσλ 

λνκηθώλ ππνζέζεσλ θαη ζύκπξαμε κε ηηο Αξρέο ηεο έδξαο ηνπο ζε 

θάζε λόκηκε ελέξγεηα πνπ δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γεκνζίνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 30 ηνπ                  

λ. 4831/2021 , λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθή δήισζε -αίηεζε  κε πιήξε 

αηνκηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ζπλνδεπόκελε από  

αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα , ζηην Κηημαηική Τπηρεζία 
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Κιλκίς , ενηός προθεζμίας δέκα πένηε (15) ημερών από ηη 

δημοζίεσζη ηης παρούζας ζηην ιζηοζελίδα ηοσ Γικηγορικού 

σλλόγοσ  Κιλκίς .  

Καηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, νη δηθεγόξνη πνπ 

επηιέγνληαη ππνγξάθνπλ  δήισζε εκπηζηεπηηθόηεηαο (άξζξν 30 

παξ.8 ηνπ λ.4831/2021). Γηα ηελ ακνηβή θαη ηα έμνδα από ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπο πξνο ην Γεκόζην ηζρύεη ε κε αξηζκό 

53/27-2-2018 θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Γηθαηνζύλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Οηθνλνκηθώλ, κε ηίηιν 

«Καζοπηζμόρ ηος πεπηεσομένος ηερ έγγπαθερ ζςμθωνίαρ μεηαξύ 

ηος Δεμοζίος θαη ηων οπηδομένων ωρ δηθεγόπων ηος, γηα θαζοπηζμό 

ηερ αμοηβήρ ηοςρ»  (Β΄ 890/14-3-2018), ε δε απνδνρή ηνπ νξηζκνύ  

ηνπο σο δηθεγόξνη  ηνπ Γεκνζίνπ ζπληζηά απνδνρή θαη ησλ 

νξηδνκέλσλ κε ηελ πην πάλσ απόθαζε ακνηβώλ.  

 

 

Με ενηολή Προέδροσ ηοσ ΝΚ  

 

 
ηαύρος Α. πσρόποσλος  

Νομικός ύμβοσλος ηοσ Κράηοσς  
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