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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΠΕ Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής στον 

Δήμο Νεάπολης – Συκεών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ 

 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως και 45 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/27-9-2013), όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016). 

4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών 

(ΦΕΚ 2692/Β/2-7-2020), μέρος 4, άρθρο 24, με το οποίο προβλέπονται δύο (2) θέσεις 

δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, εκ των οποίων μία (1) είναι κενή. 

5. Τις διατάξεις του Ν.4057/2012, άρθρο ένατο, παρ.20 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, περί προηγούμενης έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση 

διαδικασιών πρόσληψης των έμμισθων δικηγόρων. 

6. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014, άρθρο 1 ‘’Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις’’ (ΦΕΚ 74/Α/26-3-

2014). 
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7. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 ‘’Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 

και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης’’ (ΦΕΚ 28/Α/3-3-1994). 

8. Τη με αριθμό 208/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΙΔΩΚΙ-ΥΣΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Νεάπολης – Συκεών, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών, αιτήθηκε την 

πρόσληψη ενός (1) Νομικού (Δικηγόρου) με σχέση έμμισθης εντολής. 

9. Το με αριθμό πρωτ. 71306/27-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την 

έγκριση πρόσληψης ενός (1) νομικού συμβούλου – δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής 

(ΠΥΣ 42/30-9-2020). 

10. Τη με αριθμό 23/2012 Γνωμοδότηση  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε 

αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

σύμφωνα με την οποία οι προσλαμβανόμενοι στο δημόσιο νομικοί σύμβουλοι και 

δικηγόροι, για την παροχή υπηρεσιών με σχέση έμμισθης εντολής, μη υπαγόμενοι στο 

μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, εξαιρούνται της εφαρμογής 

του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 και δεν απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής για την 

ολοκλήρωση της πρόσληψης τους.  

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι για την εκκίνηση της διαδικασίας απαιτείται έγκριση της 

Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο, παραγρ.20 του Ν.4057/2012). 

11. Τη με αριθμό  πρωτ. 6111/10.3.2021 βεβαίωση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, για 

την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Νεάπολης – Συκεών 

για το έτος 2021 και ειδικότερα στον Κ.Α. 00.6031.02 «Πάγια αντιμισθία νομικών 

συμβούλων» πίστωση ποσού 9.132,00 ευρώ και στον Κ.Α. 00.6053 «Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων ειδικών θέσεων» πίστωση ποσού 1.460,00 ευρώ. Για το έτος 2022 και εξής θα 

υπάρξει πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης ποσού 23.016,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6031.00 

«Πάγια αντιμισθία νομικών συμβούλων» και ποσού 4.380.00 «Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων ειδικών θέσεων», αντίστοιχα. 

12. Τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη του Δημάρχου, των αιρετών 

οργάνων, του υπαλληλικού προσωπικού, των οργανικών μονάδων και εν γένει υπηρεσιών 

του Δήμου, καθώς και των Νομικών του Προσώπων. 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου ΠΕ Δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω στον Δήμο 

Νεάπολης – Συκεών με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής και σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Η πρόσληψη, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 άρθρα 42 

έως 45 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/τ.Α/2013) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις 

όμοιες του Ν.4370/2016 άρθρο 60 παρ. 7 (ΦΕΚ 37/Α/2016) και ο προσλαμβανόμενος θα συνδέεται 
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με το Δήμο Νεάπολης-Συκεών με σχέση έμμισθης εντολής. 

            Ο προσλαμβανόμενος/η προσλαμβανόμενη δικηγόρος  θα καταλάβει κενή οργανική θέση 

κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα υπάγεται στην κείμενη νομοθεσία για την υπηρεσιακή του 

εξέλιξη. 

 

1. Αντικείμενο της απασχόλησης του προσλαμβανομένου/της προσλαμβανόμενης θα είναι η 

νομική υποστήριξη του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και συγκεκριμένα: 

 

 Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η κατοχύρωση των συμφερόντων του Δήμου 

Νεάπολης-Συκεών ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε άλλης Αρχής. 

 Η παροχή γνωμοδότησης επί πάσης φύσεως νομικών ζητημάτων, εθνικού και  

ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και η παροχή γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών επίλυσης 

δικαστικών διαφορών και λοιπών ζητημάτων νομικής φύσης καθώς και ζητημάτων που 

άπτονται της τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης και  της υλοποίησης εθνικών και 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δεδομένου του ιδιαίτερου όγκου νομικών ζητημάτων σε 

θέματα τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης, εθνικών και ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δημοσίων συμβάσεων αλλά και των 

αναφυόμενων θεμάτων δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας, ειδικότερα, η παροχή 

γνωμοδότησης και η παροχή γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στους τομείς  αυτούς 

είναι υψηλής αναγκαιότητας.  

 Η διαχείριση και επιμέλεια κάθε υπόθεσης για την οποία απαιτείται δικηγορική 

συμπαράσταση και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την 

από νομικής άποψης επεξεργασία κάθε λογής εγκυκλίου διακήρυξης δημοπρασιών η 

συμβάσεων ή άλλης φύσεως έγγραφα που αφορούν σε ερμηνεία νόμου, διατάγματος ή 

κανονιστικής διάταξης. 

 Η παραλαβή δικογράφων, τα οποία απευθύνονται στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών  

 Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου 

Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών Προσώπων αυτού, κάθε φορά που κρίνεται 

απαραίτητο από τη Δημοτική Αρχή 

 Η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας η οποία ανατίθεται από το Δήμαρχο Νεάπολης-

Συκεών και αφορά σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης, δημοσίων 

συμβάσεων, δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας, εθνικών και ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

 Επίσης θα βρίσκεται σε άμεση σχέση διοικητικής εξάρτησης από τον Δήμαρχο 

Νεάπολης-Συκεών 

 

2.    Όλες τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες υποχρεούται  να τις παρέχει  συγχρόνως και 

στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, χωρίς άλλη 
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αμοιβή. 

 

3.    Έδρα παροχής των υπηρεσιών του/της δικηγόρου θα είναι η έδρα του Δήμου Νεάπολης-

Συκεών. 

Ειδικότερα, οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, 

όπου και ο επιλεγείς πρέπει να έχει ή να μεταφέρει την δικηγορική έδρα του σε όλη τη διάρκεια της 

έμμισθης εντολής, παρέχοντας υπηρεσίες όχι μόνο στα αρμόδια Δικαστήρια, αλλά και όταν υπάρχει 

πρόσκληση θα παρίσταται και θα παρέχει γνωμοδοτήσεις και συμβουλές τόσο στα μονομελή 

αιρετά και μη όργανα διοίκησης όσο και στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου 

Νεάπολης-Συκεών και των παραπάνω Οργανισμών του, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του 

Κώδικα Περί Δικηγόρων.  

 

4.  Οι υπηρεσίες του/της δικηγόρου  θα παρέχονται στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Νεάπολης-Συκεών, το οποίο εδρεύει στην αμέσως παραπάνω αναφερόμενη ταχυδρομική 

Διεύθυνση, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης τους ενώπιον των Διοικητικών Αρχών για 

υποθέσεις του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του 

Κώδικα Δικηγόρων. 

 

5.  Για τον υπολογισμό της πάγιας μηνιαίας αντιμισθίας θα υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 

4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 

 

6. Ο προσλαμβανόμενος/η προσλαμβανόμενη θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών 

και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών κα θα 

ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για την ανωτέρω θέση πρέπει: 

1. Να είναι Έλληνες ή Ελληνίδες πολίτες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 του Ν. 

3584/2007. 

2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 

του αριθ. 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).  

3. Οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για 

λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.  

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό στερητική ή/και 
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επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007, 

ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.  

5. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007.  

6. Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση. Υποψήφιοι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την 

έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, 

αν συνυποβάλουν, μαζί με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποψηφιότητας και τα σχετικά 

δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση ότι, εφόσον προσληφθούν σε προκηρυσσόμενη με την 

παρούσα θέση, θα παραιτηθούν από την έμμισθη θέση που κατέχουν.  

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

1.Να είναι δικηγόροι παρ΄ Αρείω Πάγω, μέλη Δικηγορικού Συλλόγου . 

2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει 

αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. 

3. Να έχουν ενεργή δικηγορική προϋπηρεσία, επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και 

συμβουλευτική, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από την εγγραφή τους στο Δικηγορικό Σύλλογο, 

και συνεργασία με ΟΤΑ ή ν.π. αυτών   αποδεικνυόμενη από δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, 

γνωμοδοτήσεις, κλπ. 

4. Να έχουν άριστη  γνώση αγγλικής γλώσσας  

5. Να έχουν  γνώση Η/Υ ως προς το περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου (word), υπολογιστικών 

φύλλων (excel) και υπηρεσιών διαδικτύου.  

 

Σημειώνεται πως αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης όσοι ενδιαφερόμενοι δεν 

κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα.  

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού  τίτλου Σπουδών με εξειδίκευση στα πεδία 

Δημοσίου ή Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και 

αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες 

διαδικασίες. 

2. Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών με ειδίκευση στην Τοπική και Περιφερειακή 

Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου 

πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. 

3.Να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών με εξειδίκευση στα πεδία Δημοσίου ή 

Ευρωπαϊκού Δικαίου. 

4. Να έχουν προϋπηρεσία σε ΟΤΑ ή ν.π. αυτών τουλάχιστον πέντε (5) ετών αποδεικνυόμενη από 

συμβάσεις εργασίας ή μίσθωσης έργου.  
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5.Να έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων κατά την τελευταία 

τουλάχιστον πενταετία, αποδεικνυόμενη από συμβάσεις, αποφάσεις ανάθεσης, γνωμοδοτήσεις, 

κλπ. 

6.Να έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας  κατά την 

τελευταία τουλάχιστον πενταετία, αποδεικνυόμενη από συμβάσεις, αποφάσεις ανάθεσης, 

γνωμοδοτήσεις, κλπ. 

7.Να έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εθνικών ή/ και ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΟΤΑ, κατά την τελευταία τουλάχιστον πενταετία, 

αποδεικνυόμενη από συμβάσεις, εισηγήσεις σε συλλογικά ή μονομελή όργανα των ΟΤΑ Α βαθμού 

και των ν.π. αυτών, αποφάσεις ορισμού σε ομάδες έργου.   

8. Να έχουν άριστη γνώση γαλλικής γλώσσας  

9. Να έχουν άριστη γνώση μίας τρίτης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από :  

α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ 

Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους.  

β) Τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική 

υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για την 

συγκεκριμένη προκήρυξη.  

γ) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ως μέλος.  

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών.  

 

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.  

 

Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των 

όρων της προκήρυξης. 

 

Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη από την 

Επιτροπή 1) η προσωπικότητα, 2) η γενικότερη και ειδικότερη  επιστημονική κατάρτιση, 

προϋπηρεσία και επαγγελματική πείρα σε θέμα τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης 3) η κατοχή 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών 4) η αποδεδειγμένη εμπειρία στις δημόσιες 

συμβάσεις και τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας και   σε θέματα εθνικών ή/και ευρωπαϊκών  

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  Ο.Τ.Α. 5) το ενδιαφέρον για τον θεσμό και τη λειτουργία 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 6) η ευρύτερη συμμετοχική επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική 
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δραστηριότητα και δράση και 7) η άριστη γνώση των ξένων γλωσσών.  

Θα συνεκτιμηθούν επίσης οι προοπτικές εξέλιξης του/της. 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της 

προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.  

Τα κριτήρια κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, 

καθορίζονται  και βαθμολογούνται ως εξής (το σύνολο των μορίων ανέρχεται σε 1000): 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας υποψηφίου/ας τα οποία 

δύνανται να βοηθήσουν στην ανταπόκρισή του στο 

αντικείμενο της απασχόλησης 

30 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με εξειδίκευση στα πεδία 

Δημοσίου ή Ευρωπαϊκού Δικαίου 
100 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με εξειδίκευση στην Τοπική 

και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση 
 150

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών με εξειδίκευση στα πεδία 

Δημοσίου ή Ευρωπαϊκού Δικαίου 
 150

Προϋπηρεσία σε ΟΤΑ ή ν.π αυτών   * 
Από 5-10 έτη: 100 

Από 10 έτη και πάνω: 300 

Εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων 50 

Εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας 50 

Εμπειρία σε θέματα εθνικών ή/ και ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΟΤΑ 
50 

 Άριστη γνώση γαλλικής γλώσσας  50

Άριστη γνώση τρίτης ξένης γλώσσας ΕΕ  40

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας 

υποψήφιος από το κριτήριο «Πρόβλεψη για δυνατότητα 

εξέλιξης» 

30 

 
 

*Διευκρίνιση: Τα μόρια από την προϋπηρεσία σε ΟΤΑ ή ν.π. αυτών, δεν λειτουργούν προσθετικά, 

δηλαδή αν υποψήφιος έχει προϋπηρεσία πάνω από  δέκα (10) έτη λαμβάνει συνολικά τριακόσια 

ΑΔΑ: Ψ91ΚΩΚΙ-ΠΞΔ



 

8 

(300) μόρια.  

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Τυποποιημένο έντυπο – υπόδειγμα αιτήσεως δε διατίθεται από το Δήμο και η ευθύνη της ορθής 

συμπλήρωσης της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον υποψήφιο.  

Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε 

αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της 

παρούσας προκήρυξης, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 

γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:  

Δήμος Νεάπολης – Συκεών  

Ι. Μιχαήλ και Στρ. Σαράφη 1 

Τ.Κ.56625, Συκιές 

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 

στην αίτηση των υποψηφίων, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.  

 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει: ότι είναι μέλος του, 

η ιδιότητα και η ημερομηνία προαγωγής του ως δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω καθώς και η 

ημερομηνία εγγραφής του σε αυτόν.  Επίσης, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί 

πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.  

 

3. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.  

 

4. Φωτοτυπία του Δελτίου της Δικηγορικής Ταυτότητας.  

 

5. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α' (άνδρες υποψήφιοι).  

 

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.  

 

7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Αν ο 

βασικός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης του τίτλου 

από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα 

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

 

8. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 
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Αν ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη 

αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας, που να έχει εκδοθεί 

μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

 

9. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.  Η γνώση της ξένης γλώσσας 

θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), από την οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος/η υποψήφια  δεν παρέχει τις υπηρεσίες του /της 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. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση 

κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως 

υποψήφιοι, αν συνυποβάλουν, 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 ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου 

νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του Δημοσίου 

Τομέα. 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.  

 

11.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

12.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄),  ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

13.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄),  ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα εγκλήματα 

που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 και στο άρθρο 26 του Κώδικα των Δικηγόρων 

(Ν.3026/1954), δεν είναι υπόδικος για τα παραπάνω εγκλήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του 

δικαιώματα και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.  

 

14.Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης, στο 

οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία τους, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

απόδειξη  των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία, τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών, 

πτυχία ξένων γλωσσών κτλ).   

 

Όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ή δύναται να συνεκτιμηθούν για την απόδειξη της 

επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, της εξειδίκευσης του στο αντικείμενο της απασχόλησης 

και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας του σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια 
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αξιολόγησης των υποψηφίων. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με 

την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.  

 

Ειδικότερα:  

Τίτλοι πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει 

να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.  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. 148/1913 

(ΦΕΚ 25/Α΄/1914).  Ειδικώς όμως μετά τον νέο ¨Κώδικα Δικηγόρων¨ μεταφράσεις ξενόγλωσσων 

εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27/09/2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος/η 

δικηγόρος  βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία 

μετέφρασε.  

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχον εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

 

Έγγραφα της ημεδαπής:  

 

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του 

δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 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 

Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, 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 Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

 

Η αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 

του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλουμένων 

στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της 

προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, εκτός από την προϋπόθεση της υγείας και 

καταλληλότητας, η οποία θα πιστοποιηθεί από τον/την επιτυχόντα/ουσα μετά την έκδοση της 

αιτιολογημένης απόφασης της Επιτροπής, με την υποβολή στον Δήμο των απαραίτητων 

δικαιολογητικών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών, που με την ανακοίνωση αυτή προκήρυξε την παραπάνω θέση ΠΕ-

Δικηγόρων, οφείλει εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής να 

εκδώσει απόφαση πρόσληψης του επιτυχόντος και να γνωστοποιήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο 

όπου είναι εγγεγραμμένος, την ανάληψη υπηρεσίας εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 

 

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Δήμου Νεάπολης – Συκεών: 

 

1. Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους – Κεντρική Υπηρεσία.  

2. Στη δικαστική πληρεξούσιο του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, στο Νομό Θεσσαλονίκης.  

3. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης). 

4. Στους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την 

τοιχοκόλληση – ανάρτηση στα Γραφεία τους. 

5. Στον κόμβο ‘’Διαύγεια’’. 

6. Στον ιστότοπο του Δήμου Νεάπολης – Συκεών. 

7. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.  

 

Τέλος η προκήρυξη να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                                                              ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 

 

 

 

                                                                                            ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Θ. ΣΥΜΕΩΝ  
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