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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την πρόσληψη  δύο (2) δικηγόρων µε έµµισθη 
εντολή 

 
Ο ∆ήµαρχος Κορδελιού-Ευόσµου Ν.Θεσ/νίκης  

έχοντας υπόψη, 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 165-167 του ν. 3584/07,”Κύρωση Κώδικα 

Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (ΦΕΚ 

143/Α/28-6-2007), όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του  ν. 4194/13 “Νέος Κώδικας ∆ικηγόρων” (ΦΕΚ 

208/Α/27.09.2013),  και ιδίως το άρθρο 43 αυτού.  

3. Το άρθρο 24  του Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου,  

στο οποίο προβλέπονται τέσσερις (4)  θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη 

εντολή (ΦΕΚ1822/τ.Β΄/08-06-2012). 

4. Την αριθ.371/2015 (Α∆Α:ΒΜΡΡΩΛΒ-ΛΣ9) απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Κορδελιού-Ευόσµου, περί έγκρισης πρόσληψης δύο 

(2)  δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής . 

5. Τη βεβαίωση αριθ. 35149/21-07-2015 της Προϊσταµένης ∆/νσης  

των Οικονοµικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται 

σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.  

6. Την ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./2/36108/08-01-2015 Απόφαση της 

Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (άρθρο2, 

παρ1) που αφορά στην  έγκριση για πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων 

µε έµµισθη εντολή στον ∆ήµο Κορδελιού-Ευόσµου. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Την πλήρωση µε επιλογή δύο (2) θέσεων δικηγόρων παρά 

Πρωτοδίκαις, διορισµένων στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, µε µηνιαία 

αντιµισθία, στο ∆ήµο Κορδελιού-Ευόσµου Θεσσαλονίκης. 

Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ. 

ιβ του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28Α ), όπως ισχύει, και του άρθρου 43 του 

Ν.4194/13 (ΦΕΚ 208Α ) (Κώδικας ∆ικηγόρων), όπως ισχύει κάθε φορά, 

και οι προσλήφθέντες θα συνδέονται µε το ∆ήµο Κορδελιού-Ευόσµου µε 

σχέση έµµισθης εντολής. 

1. Το αντικείµενο της απασχόλησης τους θα είναι η εκπροσώπηση του 

∆ήµου υπό την ιδιότητα τους ως συνηγόρων  και η παράσταση ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου,Θεσσαλονίκης, του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και 

του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και, κατ' εξαίρεση, εφ' 

όσον προκύψει έκτακτη ανάγκη, ενώπιον κάθε Πρωτοδικείου ή 

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου της χώρας. Επίσης, στα καθήκοντά τους θα 

είναι η έκδοση γνωµοδοτήσεων επί νοµικών θεµάτων, που χρήζουν 

επιλύσεως, προς τις υπηρεσίες του ∆ήµου, και η παροχή κάλυψης επί 

των των γενικών νοµικών θεµάτων προς τις  Υπηρεσίες  του ∆ήµου 

Κορδελιού-Ευόσµου και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου. Επιπλέον,  η 

υπεράσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου, και των 

Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου, ενώπιον όλων  των ∆ικαστηρίων ή 

άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις τους. 

2. Θα παρακολουθούν την ισχύουσα νοµοθεσία, θα την συγκεντρώνουν, 

θα την αξιολογούν και θα αξιοποιούν όλα τα νοµικά κείµενα, τα οποία 

εκδίδονται στην διάρκεια του χρόνου και τα οποία έχουν επίδραση στην 

υλοποίηση των έργων του ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου, µε στόχο τη 

διασφάλιση της τήρησης των θεσµικών απαιτήσεων των έργων σε κάθε 

φάση του κύκλου ζωής τους, καθώς και τη διασφάλιση της ύπαρξης 

νοµικής υποστήριξης της οµάδας έργου όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

3. Θα διενεργούν έλεγχο τίτλων και θα τελούν τις δέουσες διαδικαστικές 

ενέργειες στα Υποθηκοφυλακεία  και στα Κτηµατολογικά Γραφεία όλης 

της χώρας. 
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4. Θα καθοδηγούν τις υπηρεσίες του ∆ήµου και θα συνεργάζονται  µε 

αυτές  για την κατάρτιση περιουσιολογίου ακινήτων του ∆ήµου. 

5. Θα κάνουν ανασκόπηση και έλεγχο νοµικών εγγράφων όπως 

συµβάσεις, προκηρύξεις κτλ. 

6. Θα τηρούν, µε προσωπική ευθύνη, αρχείο για κάθε υπόθεση που 

διεκπεραιώνουν. 

7. Θα ενηµερώνουν τον ∆ήµαρχο για κάθε υπόθεση και θα έχουν 

καθηµερινή συνεχή παρουσία στο ∆ήµο. 

   Θα έχουν έδρα το Γραφείο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα, επί της οδού Παύλου Μελά 24, στον Εύοσµο 

Θεσσαλονίκης.  

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της Νοµικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου και στα αρµόδια ∆ικαστήρια, τηρουµένων 

πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα ∆ικηγόρων . 

8. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους 

καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.10, άρθρο 9 του 

Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176Α ) και τις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα 

∆ικηγόρων. 

9. Οι προσληφθέντες θα υπόκεινται στην ασφάλιση του Ταµείου Νοµικών 

και λοιπών νοµίµων κρατήσεων, θα υπάγονται οργανικά στο ∆ήµο 

Κορδελιού-Ευόσµου και θα ακολουθούν την προβλεπόµενη από την 

κείµενη νοµοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. 

10. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :  

α) Να είναι δικηγόροι µέλη των ∆ικηγορικών Συλλόγων του Νοµού 

Θεσσαλονίκης. 

β) Να  έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα απ΄ αυτές και να µην είναι 

ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία µε τελεσίδικη 

απόφαση. 

γ) Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να µη 

τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση. 

δ) Να είναι υγιείς και αρτιµελείς (σε βαθµό που να µην εµποδίζεται η 

άσκηση των καθηκόντων τους). 
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ε) Να µην έχουν κώλυµα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του 

Κώδικα ∆ικηγόρων. 

11. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο ∆ήµο Κορδελιού-Ευόσµου 

σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από την εποµένη της τελευταίας 

δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση 

υποψηφιότητας συνοδευόµενη από: 

α)  Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου 

β) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν 

κατέχει άλλη έµµισθη θέση. 

γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του 

αποκλειστικά ή συστηµατικά µε αµοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νοµικό 

πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα και δεν λαµβάνει πάγια περιοδική αµοιβή 

από Νοµικό Πρόσωπο του δηµόσιου τοµέα . 

δ) Βιογραφικό Σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και 

επαγγελµατικής του δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

για την απόδειξη των τυπικών και  ουσιαστικών τους προσόντων 

(πτυχία , µεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.). 

12.∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη θέση κατά την έννοια των 

σχετικών διατάξεων του Κώδικα ∆ικηγόρων, µπορούν να εµφανιστούν 

ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, µαζί µε την αίτηση και τα σχετικά 

δικαιολογητικά της προηγούµενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι 

εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα 

παραιτηθούν από την άλλη έµµισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν 

µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκοµίσουν βεβαίωση του 

εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν 

από την έµµισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαµβάνουν υποθέσεις ή να 

λαµβάνουν περιοδική αµοιβή                                                        

13.Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών 

προσόντων τους. Επίσης οφείλουν να προσδιορίσουν για ποια από τις 

δύο θέσεις υποβάλλουν υποψηφιότητα. 
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Ειδικότερα για την πρόσληψη του δικηγόρου απαιτείται, οι υποψήφιοι να 

έχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα: 

 

• Να κατέχουν πτυχίο  Τµήµατος Νοµικής της χώρας ή αναγνωρισµένο 

ισότιµης Σχολής της αλλοδαπής. 

• Να κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο Τµήµατος Νοµικής της χώρας ή 

αναγνωρισµένο ισότιµης Σχολής της αλλοδαπής στα γνωστικά 

αντικείµενα  

α) του Ουσιαστικού Αστικού ∆ικαίου, για την πρώτη θέση, προκειµένου να 

επιληφθεί ειδικώς θεµάτων φύσεως  αστικού δικαίου που απασχολούν το 

∆ήµο, όπως  ιδίως  η  κατάρτιση  περιουσιολογίου του ∆ήµου, συµβάσεις  

ιδιωτικού δικαίου . 

 β) του ∆ηµοσίου ∆ικαίου, για τη δεύτερη θέση, προκειµένου να επιληφθεί 

ειδικώς της νοµικής στηρίξεως της ∆/νσης Υπηρεσιών ∆όµησης και των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.  

• Να έχουν άριστη γνώση µίας από τις επίσηµες στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση γλώσσας πέραν  από την Ελληνική. Για τον τρόπο απόδειξης 

της γνώσης της ξένης γλώσσας, οι υποψήφιοι µπορούν να 

ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asep.gr στη 

διαδροµή Αρχική Σελιδα/Φορείς/Υποδείγµατα/Προκηρύξεων. 

 

Για την επιλογή και πρόσληψη λαµβάνονται υπόψη η προσωπικότητα 

του υποψηφίου, η επιστηµονική του κατάρτιση – όπως αυτή 

αποδεικνύεται από τους τίτλους του, τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις του 

ή τον επιτυχή χειρισµό υποθέσεων σε θέµατα α) Ενοχικού ή 

Εµπραγµάτου ∆ικαίου για την πρώτη θέση και β) σε θέµατα  

Πολεοδοµικού, Χωροταξικού ∆ικαίου για τη δεύτερη θέση, η εξειδίκευσή 

του στο αντικείµενο της απασχόλησης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην 

παρούσα, η επαγγελµατική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων 

γλωσσών και συνεκτιµάται η οικογενειακή του κατάσταση και η 

πρόβλεψη της εξέλιξής του, µε βάση τον αναµενόµενο χρόνο 

παραµονής στην υπηρεσία. Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της 

συνδροµής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της 

προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων.  
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Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του ∆ήµου καθορίζονται ως εξής: 

 

Κριτήριο Συντελεστής 

Προσωπικότητα  1 

Επιστηµονική Κατάρτιση 2 

Εξειδίκευση στο αντικείµενο της 

απασχόλησης 

3 

Επαγγελµατική Πείρα 0,5 

Επαγγελµατική Επάρκεια 0,5 

Γνώση ξένων γλωσσών 0,5 

Οικογενειακή κατάσταση 0,5 

Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης  2 

 

14. Η επιλογή θα γίνει από πενταµελή Επιτροπή που αποτελείται από : 

α) δικαστικό αντιπρόσωπο α' του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή 

τον νόµιµο αναπληρωτή του, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο. 

β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας µε 15ετή τουλάχιστον 

ευδόκιµη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου, ως µέλη. 

γ) Έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου, ως µέλος . 

Καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του ∆ήµου 

Κορδελιού-Ευόσµου. 

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 

υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατοµική συνέντευξη . Μέσα σε ένα 

µήνα το πολύ από την τελευταία ατοµική συνέντευξη θα εκδώσει 

αιτιολογηµένη απόφαση µε την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. 

15.Η συµµετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 

16.Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού 

παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 

09:00πµ-13:00µµ, από το τµήµα ανάπτυξης και διαχείρισης 
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ανθρώπινου δυναµικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  του 

∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου  Αρµόδιος υπάλληλος κ. Αναστάσιος 

Σολακίδης  ∆ιεύθυνση Παύλου Μελά 24 Εύοσµος τ.κ.56225  Τηλέφωνο 

2313-302.191 

Η παρούσα να δηµοσιευτεί σε ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού 

Θεσσαλονίκης. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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