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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Έχοντας υ̟όψη:
1.

Τις διατάξεις των άρθρων 165-167 του Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων» (ΦΕΚ Α΄143), ό̟ως ισχύουν.
2.

Τις διατάξεις των άρθρων 42-45 του Ν.4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄208).

3.

Τις διατάξεις της ̟αρ. 2 ̟ερ. ιβ) του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης

αρχής για την ε̟ιλογή ̟ροσω̟ικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28).
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26-3-2014 «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου ΤοµέαΤρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του ̟.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοι̟ές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74).
5.

Το άρθρο 27 του Οργανισµού Εσωτερικών Υ̟ηρεσιών στον ο̟οίο ̟ροβλέ̟εται θέση

δικηγόρου µε έµµισθη εντολή (ΦΕΚ 3464/τ. Β΄/04-10-2017)
6.

Την υ̟’ αριθ.289/2019 (Α∆Α ΨΓΟ2ΩΨΑ-ΟΙΖ) α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής

∆ήµου Αρταίων ̟ερί έγκρισης ̟ρογραµµατισµού ̟ροσλήψεων τακτικού ̟ροσω̟ικού για
το έτος 2020, µεταξύ των ο̟οίων και µίας (1) θέσεως ΠΕ ∆ικηγόρων µε έµµισθη εντολή
7.

Την αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 α̟όφαση έγκρισης της Ε̟ιτρο̟ής της

̟αρ.1 του άρθρου 2 της µε αριθµό 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280 Α΄), µε την ο̟οία εγκρίθηκε η
̟ρόσληψη ενός (1) δικηγόρου µε έµµισθη εντολή στον ∆ήµο Αρταίων.
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8.

Τη βεβαίωση αριθ. 3554/19-02-2021 της Προϊσταµένης της Οικονοµικής υ̟ηρεσίας

σύµφωνα µε την ο̟οία ̟ροβλέ̟εται σχετική ̟ίστωση στον ̟ροϋ̟ολογισµό του ∆ήµου για το
τρέχον έτος
9.

Την υ̟’

αριθ.65/2021 (Α∆Α 92ΛΛΩΨΑ-ΖΦΣ) α̟όφαση

της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής

∆ήµου Αρταίων, ̟ερί καθορισµού ̟ροσόντων για την εγκριθείσα θέση έµµισθης εντολής
10. Τις αυξηµένες ανάγκες για νοµική υ̟οστήριξη των αιρετών οργάνων, των υ̟ηρεσιών και
των νοµικών ̟ροσώ̟ων του ∆ήµου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την ̟λήρωση µίας (1) θέσης δικηγόρου ̟αρ’ Εφέταις στο ∆ήµο Αρταίων µε σχέση έµµισθης
εντολής αορίστου χρόνου, µε ̟άγια µηνιαία αντιµισθία, κατό̟ιν ε̟ιλογής, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
1.

Ο δικηγόρος ̟ου θα ̟ροσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών

θέσεων, του ∆ήµου Αρταίων και θα ακολουθεί την ̟ροβλε̟όµενη α̟ό την κείµενη νοµοθεσία
υ̟ηρεσιακή εξέλιξη.
2.

Αντικείµενο της α̟ασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νοµική υ̟οστήριξη του

∆ήµου Αρταίων και ειδικότερα:
•

η ̟αροχή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων ̟ρος τα ̟ολιτικά όργανα διοίκησης του

∆ήµου, για τη διασφάλιση της νοµιµότητας των διοικητικών ̟ράξεων
•

η ̟αροχή νοµικών συµβουλών και κατευθύνσεων ̟ρος τις ε̟ί µέρους δηµοτικές υ̟ηρεσίες

του ∆ήµου για την διασφάλιση της νοµιµότητας των δράσεων τους
•

η υ̟οβολή γνωµοδοτήσεων σε ζητήµατα ̟ου αφορούν το ∆ήµο

•

η ε̟εξεργασία και ο νοµικός έλεγχος όλων των συµβάσεων ̟ου συνά̟τει ο ∆ήµος µε

τρίτους καθώς και των ̟ροκηρύξεων του ∆ήµου για την ανάθεση έργων, ̟ροµηθειών και
υ̟ηρεσιών σε τρίτους
•

η νοµική εκ̟ροσώ̟ηση του ∆ήµου σε υ̟οθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων και

ενώ̟ιον των ∆ιοικητικών Αρχών
•

η ̟αρακολούθηση της σχετικής νοµοθεσίας και νοµολογίας και η τήρηση και

ε̟ικαιρο̟οίηση αρχείου µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις ̟ου ενδιαφέρουν το
∆ήµο
•

η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και ̟ληροφοριών για τις ανάγκες της Νοµικής

Υ̟ηρεσίας
•

οι ανωτέρω αρµοδιότητες αφορούν και τη δράση των Νοµικών Προσώ̟ων και

Ε̟ιχειρήσεων του ∆ήµου
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3.

Ε̟ίσης υ̟οχρεούται να ̟αρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του ∆ήµου

για την ̟αροχή νοµικών συµβουλών, εφόσον αυτό κριθεί α̟αραίτητο α̟ό τη δηµοτική αρχή,
χωρίς ̟ρόσθετη αµοιβή και να ενεργεί σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο και ισχύοντα
κάθε φορά Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου Αρταίων
4.

Ο δικηγόρος υ̟οχρεούται να ̟αρέχει τις ανωτέρω υ̟ηρεσίες στο δηµοτικό κατάστηµα, για

χρόνο ̟ου να αντα̟οκρίνεται στις εκάστοτε υ̟άρχουσες υ̟ηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν
̟αρίσταται ανάγκη ̟αράστασης ενώ̟ιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
5.

Οι α̟οδοχές του δικηγόρου καθορίζονται µε την ̟αρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015

(ΦΕΚ 176/ Τεύχος Α΄).
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υ̟οψήφιοι για την ̟αρα̟άνω θέση, ̟ρέ̟ει να ̟ληρούν τις ̟αρακάτω ̟ροϋ̟οθέσεις:
1. Να είναι Έλληνες /Ελληνίδες ̟ολίτες.
2. Να µην έχουν συµ̟ληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρτ.
1 του άρθρου 45 του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013).
3. Να είναι κάτοχοι ̟τυχίου Νοµικού Τµήµατος Νοµικής Σχολής Ανώτατου Εκ̟αιδευτικού
Ιδρύµατος στην Ελλάδα ή ισότιµου και αντίστοιχου ̟τυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει
αναγνωριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες.
4. Να είναι δικηγόροι ̟αρ’ Εφέταις µέλη ∆ικηγορικού Συλλόγου της Χώρας.
5. Οι άνδρες να έχουν εκ̟ληρώσει τις στρατιωτικές τους υ̟οχρεώσεις ή να έχουν νοµίµως
α̟αλλαγεί α̟ό αυτές, να µην είναι ανυ̟ότακτοι και να µην έχουν καταδικαστεί για λι̟οταξία
µε τελεσίδικη α̟όφαση.
6. Να µην έχουν κώλυµα διορισµού λόγω ̟οινικής καταδίκης ή ε̟ειδή τελούν υ̟ό στερητική
ή/και ε̟ικουρική δικαστική συµ̟αράσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του Ν.
3258/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της υ̟οβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο
διορισµού.
7. Να µην έχουν κώλυµα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Κώδικα ∆ικηγόρων.
8. Να είναι υγιείς και αρτιµελείς (σε βαθµό ̟ου να µην εµ̟οδίζεται η άσκηση των
καθηκόντων τους).
9. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας, α̟οδεικνυόµενη κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 28 του Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ Α’ 39), ό̟ως ισχύει.
10. Να έχουν συµ̟ληρώσει µέχρι την ηµεροµηνία υ̟οβολής της αίτησής τους τουλάχιστον
̟έντε (5) έτη ̟ραγµατικής δικηγορίας (δικαστηριακής ή/και συµβουλευτικής) α̟ό την
εγγραφή τους στο ∆ικηγορικό Σύλλογο.
11. Θα συνεκτιµηθεί η γνώση Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών
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Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Για την ε̟ιλογή και ̟ρόσληψη, λαµβάνονται υ̟όψη η ̟ροσω̟ικότητα του υ̟οψηφίου, η
ε̟ιστηµονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείµενο της α̟ασχόλησης, η
ε̟αγγελµατική ̟είρα – ε̟άρκεια, η γνώση ξένης γλώσσας, η οικογενειακή κατάσταση και η
̟ροο̟τική εξέλιξης.
2. Οι υ̟οψήφιοι α̟οδεικνύουν τα ̟ροσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια ̟ου λαµβάνονται
υ̟όψη για τον καθορισµό της σειράς αξιολόγησής τους µε την κατάθεση των α̟αιτούµενων
δικαιολογητικών, ό̟ως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην Ενότητα Γ της ̟αρούσας.
3. Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυ̟ικών και ουσιαστικών ̟ροσόντων
είναι ο χρόνος λήξης της ̟ροθεσµίας για την υ̟οβολή των αιτήσεων.
4. Ειδικότερα, ως ̟ρος το κριτήριο της ε̟ιστηµονικής κατάρτισης, η Ε̟ιτρο̟ή λαµβάνει
υ̟όψη

τυχόν

̟ροσκοµιζόµενους

τίτλους

µετα̟τυχιακών

σ̟ουδών

(µετα̟τυχιακό

–

διδακτορικό), µόνο εφόσον οι εν λόγω τίτλοι αφορούν στα γνωστικά αντικείµενα της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (ενδεικτικά διοικητικό, δηµόσιο λογιστικό,
δηµόσιες συµβάσεις, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού) και βαθµολογεί αυτούς σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην Ενότητα Β.7.
5. Ε̟ίσης η Ε̟ιτρο̟ή ως ̟ρος τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείµενο της α̟ασχόλησης
και της ε̟αγγελµατικής ̟είρας – ε̟άρκειας, βαθµολογεί την εµ̟ειρία των υ̟οψηφίων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Ενότητα Β.7., η ο̟οία α̟οδεικνύεται µε κάθε ̟ρόσφορο
έγγραφο, ό̟ως : α) δικαστικές α̟οφάσεις α̟ό τις ο̟οίες να ̟ροκύ̟τει η ̟αράσταση του
υ̟οψηφίου, β) δικόγραφα (εισαγωγικά δικόγραφα, ένδικα βοηθήµατα και µέσα, ̟ροτάσεις,
υ̟οµνήµατα) φέροντα την υ̟ογραφή του υ̟οψηφίου και την ̟ράξη κατάθεσής τους α̟ό τη
γραµµατεία του ∆ικαστηρίου, γ) γνωµοδοτήσεις, οι ο̟οίες φέρουν τον αριθµό ̟ρωτοκόλλου του
φορέα, ή συνοδεύονται α̟ό την α̟όφαση/εντολή ανάθεσης, δ) βεβαιώσεις ̟ροϋ̟ηρεσίας. Ειδικά
για τις βεβαιώσεις ̟ροϋ̟ηρεσίας θα ̟ρέ̟ει αυτές να ̟ροέρχονται α̟ό δηµόσιους φορείς, να
φέρουν αριθµό ̟ρωτοκόλλου του εκάστοτε φορέα και να συνοδεύονται α̟ό το αναγκαίο
α̟οδεικτικό υλικό ως ̟ρος την ̟οιοτική και ̟οσοτική ενασχόληση του υ̟οψηφίου µε το
̟εριγραφόµενο σε αυτή (βεβαίωση) αντικείµενο α̟ασχόλησης.
6. Η ε̟ιλογή θα γίνει ε̟ί τη βάσει του κάτωθι ̟ίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και σύµφωνα µε
τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα σε αυτόν. Η Ε̟ιτρο̟ή χρησιµο̟οιεί ως κλίµακα βαθµολογίας για
τα ανωτέρω κριτήρια την κλίµακα 0 έως 10, ε̟ιτρε̟οµένης της βαθµολόγησης µε δεκαδικά
στοιχεία. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του ε̟ιµέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου ε̟ί τη βαθµολογία του, το ο̟οίο στρογγυλο̟οιείται στα
δύο δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθµολογία του κάθε υ̟οψηφίου είναι το άθροισµα των
σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.
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7. Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων µετά των ειδικότερων ̟ροϋ̟οθέσεων και
λε̟τοµερειών καθορίζονται ως εξής:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

1.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

2.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
2.1. Βαθµός Λήψης Πτυχίου

10%

5%

2.2. Βαθµός Λήψης Μετα̟τυχιακού Τίτλου (σύµφωνα µε την ̟αρ.
Β.4.)

5%

Ορίζεται ότι ο υ̟οψήφιος, ο ο̟οίος ̟ροσκοµίζει µόνο διδακτορικό
τίτλο υ̟ό τις ̟ροϋ̟οθέσεις του υ̟ό στοιχ. Β.4 της ̟αρούσας
βαθµολογείται στην ̟αρούσα υ̟οκατηγορία ως εξής: Ε̟ί του
συνολικού βαθµού ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό το γινόµενο του βαθµού του
διδακτορικού τίτλου Χ 5%, λαµβάνει ε̟ι̟ροσθέτως 20%
2.3. Κατοχή ε̟ι̟λέον του ενός µετα̟τυχιακού ή διδακτορικού
τίτλου στα γνωστικά αντικείµενα ̟ου ̟εριγράφονται στο στοιχ. Β.4.

5%
3.

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

55%

(ενιαίο

3.1. ∆ικόγραφα ̟ου έχουν συνταχθεί και φέρουν υ̟ογραφή και ̟οσοστό για όλες
σφραγίδα α̟ό τον υ̟οψήφιο και έχουν κατατεθεί ενώ̟ιον τις υ̟οκατηγορίες
∆ικαστηρίων, για υ̟οθέσεις ̟ου αφορούν ζητήµατα συναφή µε τα
αναφερόµενα στην ̟ροκήρυξη ως αντικείµενο α̟ασχόλησης των
δικηγόρων ̟ου θα ̟ροσληφθούν ή/και
3.2. Παραστάσεις του υ̟οψηφίου σε ̟ολιτικά ή διοικητικά
∆ικαστήρια όλων των βαθµίδων σε δίκες ̟ου αφορούν ζητήµατα
συναφή µε τα µε τα αναφερόµενα στην ̟ροκήρυξη ως αντικείµενο
α̟ασχόλησης ή/και
3.3. Γνωµοδοτήσεις ε̟ί θεµάτων του αντικειµένου α̟ασχόλησης
ή/και
3.4. Άλλα ̟ρόσφορα έγγραφα ̟ου α̟οδεικνύουν την ενασχόλησης
του υ̟οψηφίου στο αντικείµενο α̟ασχόλησης του φορέα.
4.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ

10%

(ενιαίο

4.1. Έτη δικηγορίας µε αφετηρία την εγγραφή στο οικείο ̟οσοστό για όλες
5
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τις υ̟οκατηγορίες)

∆ικηγορικό Σύλλογο.
4.2. ∆ικόγραφα, ̟ου έχουν συνταχθεί α̟ό τον υ̟οψήφιο και
̟αραστάσεις ενώ̟ιον ∆ικαστηρίων για υ̟οθέσεις, ̟έραν του
ανωτέρω αναφερόµενου αντικειµένου α̟ασχόλησης.
4.3. Έγγραφα ̟ου α̟οδεικνύουν συστηµατική ενασχόληση µε τη
δικηγορία
5.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

5%

Άριστη 10
Πολύ καλή 8
Καλή

5

6.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3%

7.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

2%

Γ.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

&

ΤΡΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αυτο̟ροσώ̟ως ή να α̟οστείλουν µε συστηµένη
ε̟ιστολή σε κλειστό φάκελο, στο ∆ήµο Αρταίων, στη ∆/νση ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών, Τµήµα
∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, Τ.Κ.
47132, (υ̟εύθυνη κα Σκαµνέλου Κω/νιά, τηλ. 2681362137) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
α̟ό ώρα 08.00 έως 15.00, σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών, ̟ου αρχίζει την
ε̟οµένη α̟ό την τελευταία δηµοσίευση ̟ερίληψης της ̟αρούσας ̟ροκήρυξης στον
ηµερήσιο τύ̟ο Άρτας, Εφηµερίδες «Ηχώ Άρτας» και «Ταχυδρόµος της Άρτας», τα ακόλουθα
έγγραφα κατηγοριο̟οιηµένα σε 4 υ̟οφακέλους ως εξής: :
Α ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
1) Αίτηση.
2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή της
σχετικής ̟ροσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου
(δηλ. αυτών ό̟ου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο
όψεων της άδειας οδήγησης.
3) Πιστο̟οιητικό Ποινικού Μητρώου.
4) Πιστο̟οιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5) Πιστο̟οιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει α) η
ηµεροµηνία εγγραφής του υ̟οψηφίου στο Σύλλογο, β) η ιδιότητά του ως ̟αρ’ Εφέταις, γ) ότι ο
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υ̟οψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί ̟ειθαρχικά και δ) ότι δεν κατέχει άλλη έµµισθη θέση. Σε
̟ερί̟τωση δε, ̟ου κατέχει άλλη έµµισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του
Ν.4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων», ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986, µε την ο̟οία θα δηλώνει, ότι εφόσον ̟ροσληφθεί στο ∆ήµο Αρταίων, θα
̟αραιτηθεί α̟ό την άλλη έµµισθη θέση. Στη ̟ερί̟τωση αυτή, ̟ροκειµένου να αναλάβει
υ̟ηρεσία θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσει βεβαίωση του Νοµικού Προσώ̟ου στο ο̟οίο ̟αρέχει τις
υ̟ηρεσίες του, ότι ̟αραιτήθηκε α̟ό την έµµισθη θέση του.
6) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι ο
υ̟οψήφιος ∆ικηγόρος: α) δεν τελεί υ̟ό στερητική ή ε̟ικουρική δικαστική συµ̟αράσταση και
β) ότι δεν έχει κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

3584/07 και του Κώδικα

∆ικηγόρων.
7) Βιογραφικό σηµείωµα µε τα στοιχεία της ε̟ιστηµονικής και ε̟αγγελµατικής δράσης του
υ̟οψηφίου, στο ο̟οίο να αναφέρεται αναλυτικά η εµ̟ειρία του στα γνωστικά αντικείµενα του
δηµοσίου δικαίου και ειδικότερα στο χειρισµό υ̟οθέσεων της το̟ικής αυτοδιοίκησης.
Β ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
1) Τα δικαιολογητικά µε τα ο̟οία α̟οδεικνύονται τα ̟ροσόντα ή οι ιδιότητες ̟ου ε̟ικαλείται
ο υ̟οψήφιος µε την αίτηση συµµετοχής του, σε σχέση µε την ε̟ιστηµονική του κατάρτιση
(τίτλοι σ̟ουδών) και τη γνώση της ξένης γλώσσας. Εάν οι υ̟οψήφιοι δεν ̟ροσκοµίσουν τα
α̟αιτούµενα, κατά ̟ερί̟τωση, δικαιολογητικά, δεν λαµβάνονται υ̟όψη τα ̟ροσόντα ή οι
ιδιότητες ̟ου δηλώνουν µε την αίτηση συµµετοχής τους στη διαδικασία.
Γ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
Τα δικαιολογητικά µε τα ο̟οία α̟οδεικνύεται η εξειδίκευση στο αντικείµενο α̟ασχόλησης
∆ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
Τα δικαιολογητικά µε τα ο̟οία α̟οδεικνύεται η ε̟αγγελµατική ̟είρα –ε̟άρκεια του
υ̟οψηφίου
Όλοι οι υ̟οφάκελοι θα συνοδεύονται α̟ό κατάλογο των ̟ροσκοµιζόµενων για την
κάθε ̟ερί̟τωση εγγράφων

Το εµ̟ρόθεσµο των αιτήσεων, ̟ου α̟οστέλλονται ταχυδροµικώς κρίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία ̟ου φέρει ο φάκελος α̟οστολής, ο ο̟οίος µετά την α̟οσφράγισή του,
ε̟ισυνά̟τεται στην αίτηση του υ̟οψηφίου.
Συµ̟λήρωση τυχόν ελλει̟όντων δικαιολογητικών ή/και συµ̟ληρωµατικών ή διευκρινιστικών,
ε̟ιτρέ̟εται µόνο µέχρι τη λήξη της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων και υ̟οβάλλονται
συνοδευόµενα σε κάθε ̟ερί̟τωση α̟ό ανάλογη αίτηση σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
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∆ικαιολογητικά ̟ου κατατίθενται µετά το ̟έρας της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των αιτήσεων, δεν
λαµβάνονται υ̟όψη.

∆. ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Οι υ̟οψήφιοι καλούνται να υ̟οβάλουν τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250-/2014 (ΦΕΚ Α’ 74), ως
εξής:
•

Τίτλοι/Πιστο̟οιητικά/Βεβαιώσεις της ηµεδα̟ής

α) ∆ηµόσια έγγραφα της ηµεδα̟ής, δηλαδή έγγραφα, ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό υ̟ηρεσίες και
φορείς του δηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (̟.χ. τίτλοι σ̟ουδών, άδειες,
̟ιστο̟οιητικά, βεβαιώσεις κλ̟) υ̟οβάλλονται και γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδα̟ής, δηλαδή έγγραφα ̟ου δεν εκδίδονται α̟ό υ̟ηρεσίες και φορείς
του δηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, υ̟οβάλλονται και γίνονται υ̟οχρεωτικά
α̟οδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα ο̟οία έχουν
ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο

καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό τα ̟ρωτότυ̟α όσων

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση α̟ό υ̟ηρεσίες και φορείς του δηµοσίου και ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα.
•

Τίτλοι/Πιστο̟οιητικά/Βεβαιώσεις της αλλοδα̟ής

Τίτλοι, ̟ιστο̟οιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδα̟ής ̟ου α̟αιτούνται α̟ό την ̟ροκήρυξη
̟ρέ̟ει να είναι ε̟ίσηµα µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα.
Η ε̟ίσηµη µετάφρασή τους γίνεται α̟ό αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υ̟ουργείου
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή α̟ό δικηγόρο ή
α̟ό άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του Ν.148/1913 (ΦΕΚ Α΄ 25/1914). Ειδικώς όµως
µετά τον νέο «Κώδικα ∆ικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 4194/2013), µεταφράσεις ξενόγλωσσων
εγγράφων ̟ου γίνονται α̟ό δικηγόρο µετά την 27.09.2013

γίνονται δεκτές εφόσον ο

δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει ε̟αρκή γνώση της γλώσσας α̟ό και ̟ρος την ο̟οία
µετέφρασε.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, ̟ιστο̟οιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα εγγράφων ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό αλλοδα̟ές αρχές
και έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο. Γίνονται ε̟ίσης υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα αλλοδα̟ών ιδιωτικών εγγράφων, τα ο̟οία έχουν ε̟ικυρωθεί
α̟ό δικηγόρο.
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•

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Στους τίτλους σ̟ουδών θα ̟ρέ̟ει να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το
έτος κτήσης αυτού. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό
̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί και βεβαίωση της οικείας Σχολής για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό.
α) Εάν ο τίτλος σ̟ουδών έχει α̟οκτηθεί στην αλλοδα̟ή
Αν ο βασικός τίτλος έχει α̟οκτηθεί στην αλλοδα̟ή, α̟αιτείται Πράξη Αναγνωρίσεως α̟ό
το ∆Ι.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου καθώς και
αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα των ηµεδα̟ών
τίτλων ή Πιστο̟οιητικό Αναγνώρισης α̟ό τον ∆ιε̟ιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ̟ερί ισοτιµίας και αντιστοιχίας
καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη βαθµολογική κλίµακα των
ηµεδα̟ών τίτλων, ̟ου να έχουν εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της ̟ροθεσµίας
υ̟οβολής των αιτήσεων.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την ̟ράξη ή το ̟ιστο̟οιητικό αναγνώρισης δεν ̟ροκύ̟τει το
γνωστικό αντικείµενο, α̟αιτείται βεβαίωση α̟ό το Εκ̟αιδευτικό Ίδρυµα ̟ου χορήγησε τον
τίτλο, ή ο̟οία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και ε̟ίσηµη µετάφρασή της.
Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η ισοτιµία ή ισοτιµία και αντιστοιχία του ̟τυχίου αλλοδα̟ής
αναγνωρίζεται µόνον εφόσον ο κάτοχος του ̟τυχίου είναι και κάτοχος µετα̟τυχιακού
δι̟λώµατος δεν αναγνωρίζεται ισοτιµία του µετα̟τυχιακού δι̟λώµατος, και ε̟οµένως δεν
λογίζεται ως µετα̟τυχιακός τίτλος. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο µετα̟τυχιακός τίτλος
συµ̟ληρώνει ή ενσωµατώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως µετα̟τυχιακός τίτλος.
β) Εάν ο τίτλος σ̟ουδών έχει α̟οκτηθεί στην Κύ̟ρο
Για τα ̟τυχία ̟ου α̟οκτήθηκαν ̟ριν α̟ό την ̟λ΄γηρη ένταξη της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας
στην Ε.Ε. (1.5.2004) και αναφέρονται στο ̟. 6.299/199 δεν α̟αιτείται αντιστοιχία. Για τα
ίδια ̟τυχία καθώς και για όλα τα υ̟όλοι̟α, τα ο̟οία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή
της στην Ε.Ε., α̟αιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.

•

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Οι υ̟οψήφιοι ̟ου είναι κάτοχοι διδακτορικού ή µετα̟τυχιακού τίτλου σ̟ουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης, ̟ροσκοµίζουν ευκρινή φωτοτυ̟ία του τίτλου αυτού καθώς και
βεβαίωση α̟ό το Πανε̟ιστήµιο, ̟ου να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο αυτού, εφόσον
τούτο δεν ̟ροκύ̟τει σαφώς α̟ό τον ̟ροσκοµιζόµενο τίτλο.
Αν ο τίτλος έχει α̟οκτηθεί στην αλλοδα̟ή, α̟αιτείται µόνο Πράξη αναγνωρίσεως του
τίτλου α̟ό το ∆Ι.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή Πιστο̟οιητικό Αναγνώρισης α̟ό τον ∆ιε̟ιστηµονικό
Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ̟ερί
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ισοτιµίας, ̟ου να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των
αιτήσεων και σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την Πράξη αναγνώρισης δεν ̟ροκύ̟τει το γνωστικό
αντικείµενο, α̟αιτείται βεβαίωση α̟ό το Πανε̟ιστήµιο, ̟ου χορήγησε τον τίτλο, η ο̟οία
να καθορίζει αυτό, καθώς και ε̟ίσηµη µετάφρασή της.

•

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Η γνώση της ξένης γλώσσας θα α̟οδεικνύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του
άρθρου 28 Π.∆. 50/2001, ό̟ως ισχύει και οι υ̟οψήφιοι µ̟ορούν να ανατρέξουν σχετικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.asep.gr στη διαδροµή: Αρχική σελίδα/Φορείς/Υ̟οδείγµατα
̟ροκηρύξεων/Παράρτηµα: τίτλοι γλωσσοµάθειας.

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η συµµετοχή των υ̟οψηφίων στη διαδικασία ε̟ιλογής, ̟ροϋ̟οθέτει ανε̟ιφύλακτη
α̟οδοχή των όρων της ̟ροκήρυξης.
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013, Η ε̟ιλογή θα γίνει α̟ό
Πενταµελή Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία θα συνέρχεται στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Αρταίων και θα α̟οτελείται α̟ό:
α) Ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε βαθµό τουλάχιστον ∆ικαστικού
Πληρεξουσίου Α’ Τάξεως ή το νόµιµο ανα̟ληρωτή του, ̟ου ορίζει ο Πρόεδρος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.
β) Τρεις (3) ∆ικηγόρους, α̟ό τους ο̟οίους ο ένας µε δεκα̟ενταετή τουλάχιστον ευδόκιµη
δικηγορική υ̟ηρεσία, οι ο̟οίοι ορίζονται α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Άρτας.
γ) Το ∆ήµαρχο Αρταίων κ. Χρ. Τσιρογιάννη, εκ̟ρόσω̟ο του ∆ήµου Αρταίων, µε ανα̟ληρωτή του
τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Αρταίων κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα.
Καθήκοντα Προέδρου της Ε̟ιτρο̟ής ασκεί το µέλος του Ν.Σ.Κ. ή ο νόµιµος ανα̟ληρωτής του και
καθήκοντα γραµµατέα της Ε̟ιτρο̟ής θα ασκήσει η υ̟άλληλος Σκαµνέλου Κων/νιά,
κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού της ∆/σης ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών.
Ο Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής θα συγκαλέσει την ε̟ιτρο̟ή µέσα σε ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την
κοινο̟οίηση της ̟ροκήρυξης. Η Ε̟ιτρο̟ή µε α̟όφασή της θα ορίσει τον τό̟ο και χρόνο και κάθε
αναγκαία λε̟τοµέρεια για την διαδικασία της ε̟ιλογής και µ̟ορεί κατά την κρίση της να ορίσει
συµ̟ληρωµατικές δηµοσιεύσεις για τη γνωστο̟οίηση της ̟ροκήρυξης µε δα̟άνη του ∆ήµου
Αρταίων. Η Ε̟ιτρο̟ή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υ̟οψηφίων και θα τους
καλέσει σε ατοµική συνέντευξη.
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Μέσα σε ένα (1) µήνα το ̟ολύ α̟ό την τελευταία ατοµική συνέντευξη, η Ε̟ιτρο̟ή θα εκδώσει
αιτιολογηµένη α̟όφαση µε τη σειρά αξιολόγησης των υ̟οψηφίων. Η α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής
είναι υ̟οχρεωτική για το ∆ήµο Αρταίων και ισχύει µόνο για την κατάληψη της θέσης ̟ου
̟ροκηρύχθηκε. Ο ∆ήµος Αρταίων οφείλει µέσα σε ένα µήνα α̟ό τη δηµοσίευση της α̟όφασης να
̟ροσλάβει στην κενή θέση τον ε̟ιτυχόντα και να γνωστο̟οιήσει στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Άρτας
την ανάληψη υ̟ηρεσίας.
Ο ε̟ιτυχών θα ̟ρέ̟ει να µην έχει τα κωλύµατα διορισµού, ̟ου ισχύουν για τους
̟ροσλαµβανόµενους στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και θα ̟ρέ̟ει να καταθέσει κατά το χρόνο
̟ρόσληψής του στο ∆ήµο Αρταίων ̟ιστο̟οιητικό στρατολογικής κατάστασης (οι άνδρες), καθώς
και τα λοι̟ά α̟αιτούµενα κατά νόµο ̟ιστο̟οιητικά και δικαιολογητικά διορισµού.

Η ̟αρούσα ̟ροκήρυξη να αναρτηθεί στον κόµβο «∆ιαύγεια», στον ιστότο̟ο του ∆ήµου Αρταίων
(www.arta.gr) και στον ̟ίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος (Περιφερειακή οδός
και Γρ. Αυξεντίου, Άρτα ) και να δηµοσιευτεί µε ̟ρόσκληση για την υ̟οβολή υ̟οψηφιοτήτων σε
δύο το̟ικές εφηµερίδες της Άρτας.
Η ̟αρούσα ̟ροκήρυξη να κοινο̟οιηθεί :
α) Στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους –Κεντρική Υ̟ηρεσία για το διορισµό του ̟ροβλε̟όµενου
στο άρθρο 43 του Κώδικα ∆ικηγόρων δικαστικού ̟ληρεξουσίου α΄
β) Στο δικαστικό ̟ληρεξούσιο α΄ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ̟ου ορίστηκε Πρόεδρος
γ) Στους Προέδρους των ∆ικηγορικών Συλλόγων της χώρας, οι ο̟οίοι είναι αρµόδιοι για την
τοιχοκόλληση-ανάρτηση στα Γραφεία τους, ως και στο Πρωτοδικείο Άρτας για να αναρτηθεί.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
2. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών
3. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
(µε την ̟αράκληση να αναρτηθεί στον ιστότο̟ο του ∆ήµου Αρταίων).
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