ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την πλήρωση θέσεων υπαλλήλων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που αναφέρονται στα της
λειτουργίας των Δικηγορικών Συλλόγων, ιδίως το άρθρο 89 ΚΔ που
θεσπίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά τους.
2. Τι; αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκαν στις
συνεδριάσεις της 5ης-3-2020 και 7ης -5-2020,

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δώδεκα μηνών), των οποίων τα
καθήκοντα θα σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την τήρηση των κανόνων
ορθής λειτουργίας και την επιμέλεια του εξωτερικού parking που
βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του Δικαστικού Μεγάρου
Θεσσαλονίκης, η χρήση του οποίου ανήκει στον Σύλλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
2. Να έχουν ηλικία μεταξύ 25 και 45 ετών, καθόσον η φύση της
προσφερόμενης εργασίας απαιτεί βασική ηλικιακή ωριμότητα,
σωματική αντοχή αλλά και την προοπτική πολυετούς απασχόλησης.
(αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας)
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.
4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και
κατά το χρόνο της πρόσληψης:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή
β) να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή για
εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής, καθώς και αδικήματα του νόμου περί ναρκωτικών
γ) να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω
κι αν το αδίκημα παραγράφηκε
δ) να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα
και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση
ε) να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη
ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή
μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγούμενων
στ) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. , Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του νόμου
2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του
νόμου 2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του

νόμου 2527/1997 ή επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο
οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του και δεν έχει παρέλθει πενταετία από
την απόλυση.
5. Να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να
διαθέτουν απολυτήριο λυκείου κάθε τύπου. (αντίγραφο απολυτηρίου)
6. Οι άντρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. (πιστοποιητικό τύπου Α)
7. Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης κατηγορίας ιδιωτικής χρήσης
επιβατικού αυτοκινήτου. (αντίγραφο διπλώματος ικανότητας
οδήγησης)
8. Πρόσθετα προσόντα, τα οποία διαθέτουν οι υποψήφιοι και θα
συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή προσλήψεως είναι η προϋπηρεσία σε
ανάλογη θέση (στάθμευσης - parking ή φύλαξης χώρων - security). η
γνώση ξένης γλώσσας, ιδίως της αγγλικής, η κατοχή επαγγελματικού
διπλώματος οδήγησης, η γνώση βασικών στοιχείων της μηχανικής και
ηλεκτρολογικής λειτουργίας ενός επιβατικού αυτοκινήτου. (σχετικά
αντίγραφα)
9. Οι υποψήφιοι που θα κριθεί ότι πληρούν τα οριζόμενα στην παρούσα
πρόσκληση τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη
ενώπιον Επιτροπής που θα οριστεί από το Δικηγορικό Σύλλογο.
10.Ο Σύλλογος επιφυλάσσει σε αυτόν το δικαίωμα να κρίνει επαρκή ή όχι
τα προσόντα των υποψηφίων και να επαναλάβει ή όχι τη διαδικασία
για τις θέσεις που προσφέρονται.
11.Ο Δικηγορικός Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα όπως, στα πλαίσια της
διάρθρωσης των υπηρεσιών του, της εκτίμησης των αναγκών του και
γενικότερα της άσκησης του διευθυντικού του δικαιώματος, απασχολεί
τους υπαλλήλους που θα προσλάβει εντός των γραφείων του ή εκτός
των γραφείων του σε άλλες υπηρεσίες του, σε οποιαδήποτε σχέση
σχετική με τα προσόντα του και ανάλογα με τις εσωτερικές του
λειτουργίες, τον Οργανισμό του, την κατανομή του προσωπικού του σε
θέσεις και καθήκοντα, όπως αυτά καθορίζονται από τα αρμόδια όργανά
του.

12.Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ερμηνεία και την εφαρμογή των
όρων της παρούσας πρόσκλησης και στα πλαίσια αυτής, καθορίζεται
από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΔΣΘ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση απευθύνεται στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και
υποβάλλεται στο γραφείο 8 (Πρωτόκολλο), (οδός 26ης Οκτωβρίου 5
Δικαστικό Μέγαρο, 4ος όροφος, Θεσσαλονίκη, 54626, τηλέφωνο
2313311411).
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου
εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται: το αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα του κάθε υποψηφίου και τα απαιτούμενα από την πρόσκληση
δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και τίτλοι, εκτός από όσα αποδεικνύουν τα
υπό στοιχεία (3) και (4) προσόντα, για τα οποία θα υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986 και θα προσκομιστούν σχετικά πιστοποιητικά σε
περίπτωση επιλογής τους.
Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση, ανταποκρινόμενοι στην παρούσα
πρόσκληση θα δηλώνουν ταυτόχρονα ότι παρέχουν την συγκατάθεσή τους
για τη συλλογή, τήρηση σε αρχείο (ηλεκτρονικό ή μη) και επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία δηλώνονται με την αίτησή τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προκειμένου να κριθεί η
υποψηφιότητά τους.
Αν δεν προσκομιστούν, μέχρι την τελευταία μέρα ισχύος της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του
υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 20-5-2020 και
περατώνεται την Παρασκευή 29-5-2020 (ώρες 7:30-14:30, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή). Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ιστοσελίδα του Δικηγορικού
Συλλόγου και στον πίνακα ανακοινώσεων αυτού καθώς και σε μία τοπική εφημερίδα
ημερήσιου τύπου.

στην ιστοσελί

