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Αριθμ. Πρωτ.: 60839

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΧΝ ΠΑΡ’ ΕΦΕΣΑΙ ΜΕ ΥΕΗ ΕΜΜΙΘΗ ΕΝΣΟΛΗ
ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΣΙΜΙΘΙΑ.
Ο ∆ΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΕΧΝ
Έρνληαο ππόςε:
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η. Α΄/07-06-2010).
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 165 θαη 167 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο
∆εµνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ (ΦΔΚ Α΄ 143)», όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ.
3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 9 ηνπ Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176/16.12.2015) «Γηαρείξηζε ησλ

κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο
ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ».
4.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42 έσο 46 ηνπ Ν. 4194/2013 «Νένο Κώδηθαο ∆ηθεγόξσλ» (ΦΔΚ 208/ η.
Α ́ /27-9-2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 20α ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 (ΦΔΚ 54/η. Α΄/14-3-2012), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, πεξί πξνεγνύµελεο έγθξηζεο 2 ηεο ΠΤ 33/2006 γηα ηελ θίλεζε
δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο ησλ έµµηζζσλ δηθεγόξσλ.
6. Σηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ 4622/2019 θαη 4590/2019.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληνο Οξγαληζµνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ∆ήµνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ
3492/Β΄/31-12-2012 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη) θαη εηδηθόηεξα : α) ηνπ Μέξνπο 4νπ , άξζξν 34
όπνπ νξίδνληαη πέληε (5) ζέζεηο δηθεγόξσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο (3) είλαη θαηεηιεκκέλεο θαη νη δύν
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(2) είλαη θελέο θαη β) ηνπ άξζξνπ 7, όπνπ πξνβιέπεηαη ε ζύζηαζε Γξαθείνπ λνκηθώλ πκβνύισλ θαη
νξίδνληαη νη αξκνδηόηεηεο απηνύ.
8.Σελ µε αξηζµό ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΔΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόθαζε έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκό 33/2006 ΠΤ (ΦΔΚ 280/Α΄), µε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξόζιεςε δύν
(2) δηθεγόξσλ µε ζρέζε έµµηζζεο εληνιήο ανξίζηνπ ρξόλνπ ζηνλ ∆ήµν Παηξέσλ (Έγγξαθν ΤΠ.Δ.
Α.Π. 47668/28-7-2020)
9. Σελ µε αξ. πξση. 11949/10-9-2020 βεβαίσζε ηεο ∆/λζεο Οηθνλνµηθώλ Τπεξεζηώλ, πεξί ύπαξμεο
πηζηώζεσο γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο µηζζνδνζίαο ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6031.00001 γηα ηαθηηθέο
απνδνρέο θαη ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6053.00002 γηα εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζε βάξνο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2020 θαζώο θαη ηελ πξόβιεςε ησλ αλαγθαίσλ πηζηώζεσλ ζε βάξνο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2021 θαζώο θαη ησλ επόκελσλ νηθ. εηώλ.
10.Σηο ππ’ αξηζ. B1/2-1-2020 θαη B2/2-1-2020 απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ε δέζκεπζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό νηθ. έηνπο 2020.
11.Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πνπ θαζηζηνύλ απαξαίηεηε ηελ ππνζηήξημε θαη επηθνπξία ηνπ
έξγνπ ηνπ κε θάιπςε ησλ πξνβιεπόκελσλ νξγαληθώλ ζέζεσλ δηθεγόξσλ κε έκκηζζε εληνιή
ανξίζηνπ ρξόλνπ.
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Σελ πιήξσζε δύν (2) ζέζεσλ δηθεγόξσλ παξ ́ Δθέηαηο κε ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή ππεξεζία
µέιε
∆ηθεγνξηθώλ πιιόγσλ Διιάδαο µε ζρέζε έµµηζζεο εληνιήο ανξίζηνπ ρξόλνπ, µε πάγηα µεληαία
αληηµηζζία, ζύµθσλα µε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Α. Αντικείµενο της απασχόλησης
ησλ αλσηέξσ δηθεγόξσλ ζα είλαη ε επεμεξγαζία θαη ν ρεηξηζµόο ησλ ππνζέζεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ,
νη νπνίεο ζα ηνπ αλαηίζεληαη ζύµθσλα µε ηνλ Οξγαληζµό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ άξζξνπ 7 (ΦΔΚ
3492/Β΄/31-12-2012) θαη ηηο θείµελεο δηαηάμεηο, γηα ηε λνµηθή ππνζηήξημε θαη ππεξάζπηζε ησλ
ζπµθεξόλησλ ηνπ ∆ήµνπ Παηξέσλ θαη ησλ Ν.Π.∆.∆. απηνύ, ε εθπξνζώπεζε ηνπο ελώπηνλ ησλ
∆ηθαζηεξίσλ ή άιισλ αξρώλ, ε λνµηθή ππνζηήξημε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ ∆ήµνπ θαηά
ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη ε λνκηθή ππνζηήξημή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, πξνο
δηαζθάιηζε ηεο λνκηκόηεηαο ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν
Γήκνο Παηξέσλ κε ηξίηνπο θαη ησλ πξνθεξύμεσλ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ
ζε ηξίηνπο.
Η παξαθνινύζεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηνπο ΟΣΑ α΄ βαζκνύ, ε επηζήκαλζε θαη ππνβνιή
πξνηάζεσλ πεξί δπλάκελεο ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ απηήο θαζώο θαη ε ηήξεζε ηνπ αλαγθαίνπ
αξρείνπ δηθνγξαθηώλ, εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ θάζε ππόζεζεο ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ
θαζεθόλησλ ηνπο.
Δπίζεο ππνρξενύηαη λα παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ
Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ, εθόζνλ απηό δεηεζεί.
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Ο/Η δηθεγόξνο πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα θαηαιάβεη θελή νξγαληθή ζέζε θαηεγνξίαο εηδηθώλ ζέζεσλ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ θαη ζα αθνινπζεί ηελ πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία ππεξεζηαθή εμέιημε.
Ο/Η δηθεγόξνο πνπ ζα πξνζιεθζεί ππνρξενύηαη ζε παξνρή ππεξεζίαο ζην νηθείν θαηάζηεκα ηεο
έδξαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ρξόλν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε ππάξρνπζεο ππεξεζηαθέο
ζπλζήθεο, εθόζνλ δελ παξίζηαηαη αλάγθε παξάζηαζεο ελώπηνλ δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ αξρώλ, γηα
ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ.
Ο/Η πξνζιεθζείο/ζείζα ζα ακείβεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4354/2015 θαη ζα αζθαιίδεηαη
ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθό θνξέα ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηνπο
ππεξεηνύληεο δηθεγόξνπο ζε ΟΣΑ α΄ βαζκνύ.
Β1: ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ πην πάλσ ζέζε πξέπεη:
1) Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο.
2) Να είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Ννκηθήο Σρνιήο ηεο ρψξαο ή αλαγλσξηζκέλεο
ηζφηηκεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο.
3)Να είλαη κέιε Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ Διιάδαο κε δηθαίσκα
παξάζηαζεο ζην Δθεηείν.
4) Οη άληξεο ππνςήθηνη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο Σηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα
έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο θαη λα κελ είλαη αλππφηαθηνη ή λα κελ
έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ιηπνηαμία κε ηειεζίδηθε απφθαζε.
5) Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΚΓΚΥ (λ.
3584/2007) νχηε λα είλαη ππφδηθνη πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα ηα αλσηέξσ
αδηθήκαηα θαη λα κελ έρνπλ ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε νχηε θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ νχηε θαηά ην ρξφλν πξφζιεςεο
6) Να κελ έρνπλ απνιπζεί απφ άιιε ζέζε γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο.
7) Να είλαη πγηείο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 3584/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8) Να κελ έρνπλ θψιπκα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1256/82 θαη ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013).
9) Να πιεξνχλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο δεκνηηθνχο
ππαιιήινπο, ηνπ πξψηνπ κέξνπο (άξζξα 11 έσο θαη 17) ηνπ λ. 3584/2007.
Β2. ΔΠΗΘΤΜΖΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα ζπλεθηηκεζνχλ ηδίσο ηα θάησζη πξνζφληα :
1. Ξέλε γιψζζα φπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά ζην εηδηθφ παξάξηεκα ηνπ ΑΣΔΠ (ε γλψζε μέλεο
γιψζζαο θαη ην επίπεδν απηήο ζα απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 28 π.δ. 50/2001 – ζχκθσλα κε ην Δηδηθφ Παξάξηεκα Α2 γηα απφδεημε
γισζζνκάζεηαο - εκ. έθδνζεο 7/12/2020, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη βξίζθεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν www.asep.gr ζηε δηαδξνκή
Πνιίηεο / έληππα – δηαδηθαζίεο/ δηαζέζηκα έληππα / απφδεημε γισζζνκάζεηαο).
2. Έηε άζθεζεο δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο κε εθαξκνζκέλε δηθαζηηθή πξαθηηθή, ηα νπνία
απνδεηθλχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ, φπνπ θαίλεηαη ε εκεξνκελία
εγγξαθήο θαη απφ ζρεηηθή θαξηέια παξαζηάζεσλ ζε δηθαζηήξηα.
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3. Δκπεηξία ζε ζέκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρφιεζεο (Α΄ ελφηεηα ηεο πξνθήξπμεο), ε νπνία λα
απνδεηθλχεηαη κε δηθφγξαθα ή ζπκβάζεηο (απεπζείαο αλάζεζεο ππεξεζηψλ ή ζπκβάζεηο
έξγνπ θιπ) ή γλσκνδνηήζεηο.
4. Γλψζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Η γλψζε Η/Υ απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ην εηδηθφ
Παξάξηεκα (Α1) γηα απφδεημε ρεηξηζκνχ Η/Υ – εκ. έθδνζεο 17/9/2020, ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη βξίζθεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
www.asep.gr ζηε δηαδξνκή Πνιίηεο / έληππα – δηαδηθαζίεο/ δηαζέζηκα έληππα / Απφδεημε
ρεηξηζκνχ Η/Υ).

Γ. ΑΗΣΖΔΗ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
1.Τππνπνηεκέλν έληππν – ππφδεηγκα αηηήζεσο δελ δηαηίζεηαη απφ ην Γήκν Παηξέσλ.
θαη ε επζχλε ηεο νξζήο ζχληαμεο ηεο αίηεζεο έγθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ππνςήθην. Οη ππνςήθηνη
θαινχληαη λα ππνβάινπλ ζην Γήκν Παηξέσλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά
θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν, δ/λζε θαηνηθίαο, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο,
e-mail) ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο
ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ έδξα ηνπ Γ.Σ.
Παηξψλ.
Η αίηεζε απνζηέιιεηαη κε θαηάζεζε θιεηζηνχ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «Ππόζλετε Γικεγόπυν»,
απεπζπλφκελε ζηεν Γ/νζε Γιοικεηικών Τπεπεζιών Γήμος Παηπέυν είηε απηνπξνζψπσο κε
θαηάζεζε ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Μαηδψλνο 108 θαη Βφηζε) είηε
ηαρπδξνκηθά ζηελ δ/λζε : Μαιδώνορ 108, Σ.Κ. 26221 Πάηπα ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη
ζθαλαξηζκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ ει. δ/λζε ηεο ππεξεζίαο πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
:protodp@patras.gr.(ηει. επηβεβαίσζεο ηεο παξαιαβήο ηνπ ει. κελχκαηνο : 2613610221,231,281)
Σε θάζε πεξίπησζε ην εκπξφζεζκν ηεο αίηεζεο θξίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ιακβάλεη ν
ππνςήθηνο θαηά ηελ απηνπξφζσπε θαηάζεζε ή ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο
ηεο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο απνζηνιήο (ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ
αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ) ή απφ ηελ εκεξ/λία απνζηνιήο ηνπ ει. κελχκαηνο, ζε πεξίπησζε ει.
απνζηνιήο.
Σηελ αίηεζε πξέπεη λα επηζπλάπηεη ν ππνςήθηνο φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ πξνθήξπμε
πηζηνπνηεηηθά ή ηίηινπο. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ, ν ππνςήθηνο ηίζεηαη εθηφο δηαδηθαζίαο θαη ε αίηεζή
ηνπ απνξξίπηεηαη.
Αληηθαηάζηαζε ηεο αηηήζεσο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ
επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 Ν.1599/1986 θαη ε
αλαθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
Ζ αίηεζε ζςνοδεύεηαι ςποσπευηικά από :
α) Δπθξηλέο θση/θν ησλ δχν (2) φςεσλ ηνπ δειηίνπ ηεο δηθεγνξηθήο ηαπηφηεηαο, σο θαη ηεο
αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ή άιισλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία
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ηεο ηαπηφηεηαο, φπσο ζρεηηθή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, ή ησλ θξίζηκσλ
ζειίδσλ(απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ)
ηνπ ζε ηζρχ δηαβαηεξίνπ.
β) Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ λνκηθήο ηεο εκεδαπήο ή ηζνηίκνπ θαη αληηζηνίρνπ ηεο
αιινδαπήο φπνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πξάμε ηζνηηκίαο ΓΙΚΑΤΣΑ ή ΓΟΑΤΑΠ.
Δηδηθά γηα ηα πηπρία ηεο Κχπξνπ: Γηα ηα πηπρία πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ πιήξε έληαμε ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1-5-2004) θαη αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 299/1997 δελ
απαηηείηαη αληηζηνηρία. Γηα ηα πηπρία ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ.
απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη κέινο ηνπ
ΓΣ, ε ηδηφηεηα θαη ε εκεξνκελία πξναγσγήο ηνπ/ηεο σο δηθεγφξνπ παξ’ Δθέηαηο θαη ε εκεξνκελία
εγγξαθήο ηνπ ζην Γηθεγνξηθφ Σχιινγν . Δπίζεο, λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη ηηκσξεζεί
πεηζαξρηθά θαη φηη δελ θαηέρεη άιιε έκκηζζε ζέζε.
δ) Υπεχζπλε δήισζε φηη δελ είλαη έκκηζζνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Κψδηθα δηθεγφξσλ.
ε) Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπ δξάζεο.
ζη) Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄ 75), απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη
ν ππνςήθηνο 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 δεκνζίνπ ηνκέα. 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, φηη εθφζνλ πξνζιεθζνχλ ζηε λέα ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη, ζα παξαηηεζνχλ
απφ ηελ άιιε έκκηζζε ζέζε. Σηελ πεξίπησζε απηή, δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία, αλ δελ
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ εληνιέα, ζηνλ νπνίν παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, φηη παξαηηήζεθαλ
απφ ηελ έκκηζζε ζέζε ηνπο ή έπαςαλ λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο ή λα ιακβάλνπλ πεξηνδηθή
ακνηβή.
δ) Υπεχζπλε Γήισζε φηη πιεξεί ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ θαη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ
ηνπο ηα θσιχκαηα ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ άξζξα 11-17 λ. 3584/2007.
ε) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη
γξακκέλνη.
ζ) Πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγίαο ηχπνπ Α΄ (νη άλδξεο ππνςήθηνη).
η) Όια ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ή δχλαληαη λα ζπλεθηηκεζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο
επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ηνπ ππνςεθίνπ, ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ/ηεο ζην αληηθείκελν ηεο
απαζρφιεζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο πείξαο θαη επάξθεηάο ηνπ ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ
αλαθεξφκελα 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.
θ) Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ (άξζξν 43 παξ. 2δ πεξ. α) λ. 4194/2013)
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 Σρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014, ηα εμήο :
ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ :
A. Tης ημεδαπής α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και
φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδών – άδειεσ – πιςτοποιθτικά –
βεβαιώςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των
πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβών αντιγράφων τουσ. β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα
που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα
(εκδίδονται από ιδιωτικοφσ φορείσ), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο κακώσ και
ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών εγγράφων φζρουν κεώρθςθ από
υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα , γ) Φωτοαντίγραφα
πιςτοποιθτικών τθσ Ανώτατθσ Συνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΣΠΕ) κακώσ και πιςτοποιθτικών και
βεβαιώςεων απόδειξθσ γνώςθσ Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίσ επικφρωςθ από δικθγόρο ι κεώρθςθ από
δθμόςια υπθρεςία.
B. Της αλλοδαπής τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιώςεισ τθσ αλλοδαπισ που απαιτοφνται από τθν προκιρυξθ
πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλώςςα. Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από
αρμόδια κατά νόμο αρχι του Υπουργείου Εξωτερικών ι τθν Πρεςβεία ι το Προξενείο τθσ ξζνθσ χώρασ ςτθν
Ελλάδα ι από δικθγόρο. Σθμειώνεται ότι, ςφμφωνα με τθ νομολογία του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ,
προκειμζνου περί τίτλων ςπουδών με τουσ οποίουσ αποδεικνφεται θ γνώςθ τθσ ξζνθσ γλώςςασ, τίτλοι που
προςκομίηονται ςε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό τθν προχπόκεςθ ότι προςκομίηονται
επικυρωμζνεσ μεταφράςεισ αυτών, ςτισ οποίεσ γίνεται μνεία ότι ςτουσ νόμιμουσ μεταφραςτζσ είχαν
προςκομιςκεί τα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των τίτλων. Τα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και
βεβαιώςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που
ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο».

-

-

Η ππεξεζία ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε απηεπάγγειην έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρεη ππνβάιεη ν/ε ππνςήθηνο/α θαη πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ πξφζιεςή
ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.4305/2014.
Η ππεξεζία ζα πξνβεί θαη ζε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ γηα
δηθαζηηθή ρξήζε απφ ην Δζληθφ Πνηληθφ Μεηξψν.

Δ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ - ΔΠΗΛΟΓΖ
Α. Η πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε δηθεγφξνπ θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηνλ
Πξφεδξν ηεο Πεληακεινχο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ
Παηξψλ. Τνηρνθνιιάηαη ζην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ θαη ζηα γξαθεία ησλ Γηθεγνξηθψλ
Σπιιφγσλ Διιάδαο. Δπίζεο, ε πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή
ππνςεθηνηήησλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα, πνπ εθδίδεηαη ζηελ Πάηξα.
Β. Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, εθηφο απφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πγείαο θαη
θαηαιιειφηεηαο, ε νπνία ζα πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ / ηελ επηηπρφληα /νχζα κεηά ηελ έθδνζε ηεο
αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ ππνβνιή ζηνλ Γήκν γλσκαηεχζεσλ : α)
παζνιφγνπ ή γεληθνχ ηαηξνχ θαη β) ςπρηάηξνπ είηε ηνπ δεκνζίνπ είηε ηδησηψλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4210/2013, φπσο ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
πξφζιεςε.
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Γ. Η επηινγή γίλεηαη απφ πεληακειή επηηξνπή πνπ ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ
Παηξψλ θαη απνηειείηαη απφ:
α) Μέινο ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Γηθαζηηθνχ Πιεξεμνπζίνπ Α΄
Τάμεσο ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο,
β) ηξεηο δηθεγφξνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο κε 15εηή ηνπιάρηζηνλ επδφθηκε δηθεγνξηθή ππεξεζία,
πνπ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ Παηξψλ.
γ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Καζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο αζθεί ην κέινο ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ή ν
λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ θαη θαζήθνληα γξακκαηέα ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Γ. Η επηηξνπή εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςήθησλ θαη ηνπο θαιεί ζε αηνκηθή
ζπλέληεπμε. Μέζα ζε έλα κήλα ην πνιχ απφ ηελ ηειεπηαία αηνκηθή ζπλέληεπμε εθδίδεη αηηηνινγεκέλε
απφθαζε κε ηε ζεηξά αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ.
Η απφθαζε ηεο επηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ηζρχεη κφλν γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο πνπ
πξνθεξχρζεθε. Ο θνξέαο ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πξνθήξπμε ηε ζέζε, νθείιεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε
δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο λα πξνζιάβεη ζηηο θελέο ζέζεηο ηνπο επηηπρφληεο θαη λα γλσζηνπνηήζεη
ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ Σχιινγν ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξψλ.
Γηα ηελ επηινγή θαη πξφζιεςε ιακβάλνληαη ππφςε ε πξνζσπηθφηεηα, ε επηζηεκνληθή ηνπ
θαηάξηηζε, ε εμεηδίθεπζή ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο, ε επαγγεικαηηθή ηνπ πείξα,
επάξθεηα, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ζπλεθηηκάηαη ε νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ε πξφβιεςε
ηεο εμέιημήο ηνπ (άξζξν 43 παξ. 2 πεξ. ε ηνπ λ. 4194/2013) , κε ηνπο πην θάησ θαζνξηζκέλνπο
ζπληειεζηέο βαξχηεηαο.
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ – ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Α. ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ
Β. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ
ΚΑΣΑΡΣΗΖ
1. Καηνρή ηίηινπ ζπνπδψλ
απφ Ννκηθφ Τκήκα Ννκηθήο
Σρνιήο ηεο ρψξαο ή
αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν
Σρνιήο ηεο αιινδαπήο

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ (%)
Έυρ 5

Έυρ 15
(5% γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία πηπρία)

2. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο
3. Γηδαθηνξηθφο ηίηινο

Γ. ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
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ΑΠΑΥΟΛΖΖ

Έυρ 25

Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτο
αντικείμενο απαςχόλθςθσ
(Ενότθτα Α΄ προκιρυξθσ)
Γ. Δπαγγελμαηική Πείπα Δπάπκεια
Λακβάλνληαη ππφςε :

Έυρ 30

Α) τα ζτθ άςκθςθσ δικθγορικοφ
επαγγζλματοσ με εφαρμοςμζνθ
δικαςτικι πρακτικι
Β) τα ζτθ δικθγορίασ του
Δικθγόρου παρ’ εφζταισ

Δ . Γνώζε Ξένερ Γλώζζαρ
Γλψζε μέλεο γιψζζαο φπσο
απηέο αλαθέξνληαη ζην εηδηθφ
παξάξηεκα ηνπ ΑΣΔΠ κε ηε
κέγηζηε αμηνιφγεζε ζηελ
άξηζηε γλψζε απηήο
Σ. Οικογενειακή
Καηάζηαζε

Έυρ 10

΄

Ε. Ππόβλετε για
δςναηόηεηαρ εξέλιξερ
ΤΝΟΛΟ

Έυρ 5

Έυρ 10
100%

Η παξνχζα πξνθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο ζ’ αλαξηεζεί ζην Πξφγξακκα Γηαχγεηα, ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ
Καηαζηήκαηνο (Παληαλάζζεο 30), ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο θαηά ηφπνπο Γηθεγνξηθνχο Σπιιφγνπο θαη
ζα δεκνζηεπηεί κε πξφζθιεζε γηα ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα πνπ
εθδίδεηαη ζηελ έδξα ηνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ Παηξψλ.
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΚΧΣΑ ΠΔΛΔΣΗΓΖ
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ΑΔΑ: Ψ7ΚΛΩΞΙ-ΧΗ1

ΑΠΟΓΔΚΣΔ :
1. Ννκηθφ Σπκβνχιην ηνπ Κξάηνπο.
2. Πξφεδξνο Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ Παηξψλ.
3. Γηθεγνξηθνί Σχιινγνη Διιάδαο δηα ηεο Γξακκαηείαο Οινκέιεηαο Πξνέδξσλ Γηθεγνξηθψλ Σπιιφγσλ
Διιάδαο ηνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ Αζελψλ.
4. Καηάζηεκα Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ.
5. Τνπηθή Δθεκεξίδα.
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ :
1. Γήκαξρν Παηξέσλ
2. Αληηδήκαξρν Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρ. Πξνζφδσλ,
Τνπηθήο Οηθ., Δμππ. Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο.
3. Γξαθείν Ννκηθψλ Σπκβνχισλ
4. Τκήκα Γξακκαηεηαθήο Υπνζηήξημεο Ννκηθψλ Σπκβνχισλ
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