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ΠΡΟΚΛΗΗ-ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
για την πρόςληψη ενόσ/μιασ (1) δικηγόρου Παρϋ Εφζταισ με ςχζςη ζμμιςθησ εντολήσ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ζχοντασ υπόψθ :
1.Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87ϋ/τ. Α/ 07-06-2010), όπωσ τροποποιικθκαν
με τθν παρ. 1 του άρκρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Αϋ/19-7-2018).
2.Σισ διατάξεισ των άρκρων 165 και 167 του ν. 3584/07, «Κφρωςθ του Κϊδικα Κατάςταςθσ
Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων» (ΦΕΚ Αϋ143) όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.
3.Σισ διατάξεισ των άρκρων 42, 43, 44, 45 και 46 του Ν. 4194/13 «Νζοσ Κϊδικασ δικθγόρων» (ΦΕΚ
208/τ. Αϋ/27.09.2013), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4.Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 20α του άρκρου ζνατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Αϋ/14-3-2012), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, περί προθγοφμενθσ ζγκριςθσ τθσ ΠΤ 33/2006 για τθν κίνθςθ
διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ των ζμμιςκων δικθγόρων.
5.Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 περ. ιβ) του άρκρου 14 του Ν. 2190/1994 «φςταςθ ανεξάρτθτθσ αρχισ
για τθν επιλογι προςωπικοφ και ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ» (ΦΕΚ 28/τ.Αϋ/3-3-1994 ) ςφμφωνα με
τισ οποίεσ δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ των κεφαλαίων Αϋ Βϋ και Γϋ, του ιδίου νόμου, οι παρζχοντεσ
υπθρεςίεσ με ζμμιςκθ εντολι.
6.Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.4250/26-3-2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ- Καταργιςεισ,
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων
του Π.Δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74/τ.Αϋ/26-3-2014).
7.Σισ διατάξεισ του ιςχφοντοσ Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου Αιγάλεω (ΦΕΚ.
2446/τ.Βϋ/15-9-2014) και ειδικότερα του άρκρου 22 όπου ζχουν προβλεφκεί δφο (2) κζςεισ
δικθγόρων με μθνιαία αντιμιςκία, οι οποίεσ είναι κενζσ.
8.Σθν αρικμ. 280/2017 ( ΑΔΑ: 7Φ94Ω6Ν-ΓΤΕ ) απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Αιγάλεω
ςφμφωνα με τθν οποία εγκρίκθκε θ πρόςλθψθ ενόσ/μιασ (1) δικθγόρου Παρ’ Εφζταισ με μθνιαία
αντιμιςκία και ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ αορίςτου χρόνου.
9.Σθν αρικμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./141/1551/12-4-2018 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ τθσ Πράξθσ Τπουργικοφ
υμβουλίου 33/2006 (άρκρο 2, παρ.1) με τθν οποία εγκρίκθκε θ πρόςλθψθ ενόσ/μιασ (1) δικθγόρου
με ζμμιςκθ εντολι ςτο Διμο Αιγάλεω ( Διαβιβαςτικό ΤΠΕ 16859/.1557/3-5-2018 ).
10.Σθν αρικμ. 11511/11-5-2018 βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, περί φπαρξθσ
πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ που κα προκλθκεί από τθν πρόςλθψθ ενόσ/μιασ (1)
δικθγόρου Παρϋ Εφζταισ με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ.
11.Σισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ για άμεςθ νομικι επίλυςθ των υποκζςεων του Διμου κατά το ωράριο
εργαςίασ των υπθρεςιϊν.
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ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Σην πλήρωςη με επιλογή μίασ (1) θζςησ δικηγόρου παρ’ Εφζταισ, μζλουσ του Δικηγορικοφ υλλόγου
Αθηνϊν, με ςχζςη ζμμιςθησ εντολήσ, αορίςτου χρόνου, με πάγια αντιμιςθία .
Θ πρόςλθψθ κα διενεργθκεί με απόφαςθ του Δθμάρχου, και με τθ διαδικαςία που κακορίηεται
ςτα άρκρα 167 του Ν. 3584/2007 και 43 του Ν. 4194/13 (Κϊδικασ Δικθγόρων) όπωσ τροποποιικθκε
με τθν παρ. 7 του άρκρου 60 του Ν. 4370/16.
Ο/Θ προςλθφκείσ/ςα κα αςφαλίηεται ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα ςφμφωνα με τθν
εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.
Οι αποδοχζσ των δικθγόρων με ζμμιςκθ εντολι, κακορίηονται ςφμφωνα με τθν παρ.10 του
άρκρου 9 του Ν.4354/15.
Ο δικθγόροσ που κα προςλθφκεί κα καταλάβει κενι οργανικι κζςθ, κατθγορίασ ειδικϊν
κζςεων του Διμου Αιγάλεω, κα ακολουκεί τθν προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία
υπθρεςιακι εξζλιξθ, με αρμοδιότθτεσ, κακικοντα, υποχρεϊςεισ και αντικείμενο απαςχόλθςθσ ωσ
εξισ:
1. Θ παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν και γνωμοδοτιςεων προσ τα πολιτικά όργανα διοίκθςθσ και τισ
υπθρεςίεσ του Διμου, για τθ διαςφάλιςθ του νομότυπου των διοικθτικϊν πράξεων αλλά και των
υποκζςεων που επιλφονται από τα αρμόδια δικαςτιρια.
2. Θ υποβολι νομικϊν ςυμβουλϊν ςε ηθτιματα που αφοροφν το Διμο.
3.Σθν νομικι εκπροςϊπθςθ του Διμου ςε υποκζςεισ των Δικαςτικϊν και Διοικθτικϊν αρχϊν ςτο
βακμό δικαιοδοςίασ του μετά από ςχετικι εντολι τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, τθν παροχι κάκε νομικισ
προςταςίασ ςτα αιρετά όργανα και ςτουσ υπαλλιλουσ όταν διϊκονται ποινικά για αδικιματα που
τουσ αποδίδονται κατά τθν ενάςκθςθ των κακθκόντων τουσ και τθν παράςταςθ ςτθ διεξαγωγι των
δικαςτικϊν υποκζςεων του Διμου ενϊπιον του αρμοδίων Δικαςτικϊν ι Διοικθτικϊν Αρχϊν και ζωσ
το βακμό του Εφετείου.
4. Σθν παροχι υπθρεςιϊν νομικισ επεξεργαςίασ, των προγραμματικϊν ςυμβάςεων που ςυμμετζχει
ο Διμοσ, των ςυμβολαίων, των ςυμβάςεων εργαςίασ και ζργου, των διακθρφξεων, των
δθμοπραςιϊν, κλπ του Διμου όπου κρίνεται απαραίτθτο από τισ υπθρεςίεσ.
5. Σθν ςφνταξθ των ςχεδίων ι τθν προςυπογραφι κατά περίπτωςθ των πράξεων ςυμφωνίασ που
ενεργεί ο Διμοσ, με οποιαδιποτε πρόςωπο (φυςικό ι νομικό), που αναφζρονται ςε πωλιςεισ,
μιςκϊςεισ, εκμιςκϊςεισ και αγορζσ, κακϊσ και τον ζλεγχο, όπου τοφτο είναι αναγκαίο για τον άνω
ςκοπό, των ςχετικϊν τίτλων ιδιοκτθςιϊν.
6.Σθν ειςιγθςθ για τθν κατάργθςθ δικϊν, ςε όςεσ περιπτϊςεισ θ ςυνζχιςι τουσ προβλζπεται
αλυςιτελισ ι και αςφμφορθ για τον Διμο.
7.Σθν επιμζλεια τθσ τιρθςθσ του προγράμματοσ νομικϊν υποκζςεων και τθσ πορείασ των
δικαςτικϊν υποκζςεων του Διμου.
8.Σθ μζριμνα για τθν τιρθςθ του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πλθροφοριϊν για τισ ανάγκεσ
τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ, τθν επιμζλεια τθσ τιρθςθσ και ενθμζρωςθσ του διαρκι Κϊδικα νομοκεςίασ
ι οποιουδιποτε νομικοφ βοθκιματοσ προμθκεφεται ο Διμοσ, περιλαμβανομζνων των εντφπων και
θλεκτρονικϊν αρχείων (τραπεηϊν και βάςεων νομικϊν δεδομζνων και πλθροφοριϊν).
9.Θ παράςταςθ ςτισ ςυνεδριάςεισ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, τθσ
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ κακϊσ και άλλων ςυλλογικϊν οργάνων του Διμου, όταν αυτι κρίνεται
απαραίτθτθ από τθν Δθμοτικι Αρχι.
10. Θ πραγματοποίθςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ του ανατεκεί από τον Διμαρχο και αφορά το
αντικείμενο τθσ αρμοδιότθτάσ του.
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Ο απαςχολοφμενοσ ςφμφωνα με τα παραπάνω υποχρεοφται ςε παροχι υπθρεςίασ ςτο κατάςτθμα
του Διμου για χρόνο που ανταποκρίνεται ςτισ εκάςτοτε υπάρχουςεσ υπθρεςιακζσ ςυνκικεσ,
εφόςον δεν παρίςταται ανάγκθ παράςταςθσ ενϊπιον δικαςτικϊν ι διοικθτικϊν αρχϊν.
Οι διατάξεισ που διζπουν τουσ υπαλλιλουσ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου
των Ο.Σ.Α. για τθ χοριγθςθ και τθ διάρκεια κανονικϊν και αναρρωτικϊν αδειϊν εφαρμόηονται
αναλόγωσ και για τουσ δικθγόρουσ που απαςχολοφνται με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ.
ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτζρω θζςη πρζπει :
1. Να είναι δικθγόροι παρ’ Εφζταισ, μζλθ του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν.
2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικοφ Σμιματοσ Νομικισ χολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ
ςτθν Ελλάδα ι ιςότιμου και αντίςτοιχου πτυχίου άλλθσ χϊρασ, εφόςον αυτό ζχει αναγνωριςτεί
ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ.
3. Να ζχουν ενεργι Δικθγορικι προχπθρεςία, επαγγελματικι εμπειρία, δικαςτθριακι και
ςυμβουλευτικι, τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τθν εγγραφι τουσ ςτο Δικθγορικό φλλογο,
αποδεικνυόμενθ από δικόγραφα, δικαςτικζσ αποφάςεισ και γνωμοδοτιςεισ, με ζμφαςθ και
εμπειρία ςε υποκζςεισ Ο.Σ.Α. Μόνο ελλείψει υποψθφίου με το προςόν αυτό γίνονται δεκτζσ
αιτιςεισ με λιγότερο χρόνο επαγγελματικισ εμπειρίασ.
4. Να ζχουν πολφ καλι γνϊςθ μιασ από τισ επίςθμεσ ςτθν Ε.Ε γλϊςςασ πζραν τθσ ελλθνικισ και να
είναι ςε κζςθ να ςυντάςςουν νομικά κείμενα ςτθ γλϊςςα αυτι. Θ καλι γνϊςθ και δεφτερθσ
γλϊςςασ κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε κα κεωρθκεί πρόςκετο προςόν.
5. Οι άνδρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν
απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτζσ, να μθν είναι ανυπότακτοι και να μθν ζχουν καταδικαςτεί για λιποταξία
με τελεςίδικθ απόφαςθ.
6. Να μθν υπάρχει κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ, υποδικία και να μθν τελοφν υπό δικαςτικι
ςυμπαράςταςθ.
7. Να είναι υγιείσ και αρτιμελείσ (ςε βακμό που να μθν εμποδίηεται θ άςκθςθ των κακθκόντων
τουσ).
8. Να μθν ζχουν κϊλυμα από τισ διατάξεισ του Κϊδικα Δικθγόρων και του ν. 3584/2007.
9. Να μθν κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ. Τποψιφιεσ/οι που κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ κατά τθν
ζννοια των ςχετικϊν διατάξεων του Κϊδ. Δικθγόρων, μποροφν να εμφανιςτοφν ωσ υποψιφιεσ/οι,
αν ςυνυποβάλλουν, μαηί με τθν αίτθςθ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, υπεφκυνθ διλωςθ ότι,
εφόςον προςλθφκοφν ςτθ κζςθ που προκθρφςςεται με τθν παροφςα, κα παραιτθκοφν από τθν
ζμμιςκθ κζςθ που κατζχουν.
Κρίςιμοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο τησ ςυνδρομήσ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων είναι ο
χρόνοσ λήξησ τησ προθεςμίασ για την υποβολή των αιτήςεων.
ΑΙΣΗΕΙ- ΠΡΟΘΕΜΙΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο
εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ
κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και από ϊρα 9:00 ζωσ 14:00, είτε
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτθ διεφκυνςθ: Διμοσ Αιγάλεω, Ιερά Οδόσ 324 & Κάλβου Σ.Κ.
12243 Αιγάλεω απευκφνοντάσ τθν ςτθ Δ/νςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν - Σμιμα Προςωπικοφ Ιδιωτικοφ
Δικαίου, μζςα ςε αποκλειςτική προθεςμία πενήντα (50) ημερϊν από την επομζνη τησ τελευταίασ
δημοςίευςησ τησ παροφςασ προκήρυξησ ςτον ημερήςιο Σφπο.
Θ ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτθ διαδικαςία επιλογισ, προχποκζτει ανεπιφφλακτθ αποδοχι των
όρων τθσ προκιρυξθσ.
Θ αίτθςθ κατατίκεται με ςυνθμμζνα τα ακόλουκα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν και
ουςιαςτικϊν προςόντων, τα οποία και κα αναγράφουν ςτθν αίτθςι τουσ:
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1. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο των δφο (2) όψεων του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι τθσ ςχετικισ
προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι των κρίςιμων ςελίδων του διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν
όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου) ι των δφο όψεων τθσ άδειασ
οδιγθςθσ ι των κρίςιμων ςελίδων του ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ
φορζα.
2. Πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρϊου.
3. Πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν, από τθν οποία να
προκφπτει θ ιδιότθτα του υποψθφίου ωσ δικθγόρου παρ’ Εφζταισ και θ θμερομθνία εγγραφισ
αυτϊν ωσ δικθγόρων ςτο Δικθγορικό φλλογο.
4. Πιςτοποιθτικό του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ
δεν ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά και ότι δεν κατζχει άλλθ ζμμιςκθ κζςθ.
5. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ο υποψιφιοσ δεν είναι ζμμιςκοσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 42 του
Ν.4194/2013 «Κϊδικασ Δικθγόρων». Ενδιαφερόμενοι δικθγόροι που κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ,
κατά τθν ζννοια των ςχετικϊν διατάξεων του Ν.4194/2013 «Κϊδικασ Δικθγόρων», μποροφν να
υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία να δθλϊνουν ότι εφόςον προςλθφκοφν ςτο Διμο
Αιγάλεω, κα παραιτθκοφν από τθν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ. τθν περίπτωςθ δε αυτι δεν μποροφν να
αναλάβουν υπθρεςία αν δεν προςκομίςουν βεβαίωςθ του εντολζα ςτον οποίο παρζχουν τισ
υπθρεςίεσ τουσ ότι παραιτικθκαν από τθν ζμμιςκθ κζςθ τουσ ι ζπαψαν να αναλαμβάνουν
υποκζςεισ ι να λαμβάνουν περιοδικι αμοιβι.
6. Ευκρινι αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και ξζνων γλωςςϊν. Αν ο βαςικόσ ι ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ι
και διδακτορικόσ τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται πράξθ αναγνϊριςθσ από το
ΔΟΑΣΑΠ για τθν ιςότιμθ αντιςτοιχία του τίτλου. Για όςουσ τίτλων ςπουδϊν, μεταπτυχιακϊν και
διδακτορικϊν είναι ςε ξζνθ γλϊςςα, απαιτείται επίςθμθ μετάφραςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία του
Τπουργείου Εξωτερικϊν ι μετάφραςθ κατά το άρκρο 36 του ν. 4194/2013 («Κϊδικασ Δικθγόρων»).
Θ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ κα αποδεικνφεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου
28 Π.Δ. 50/2001, όπωσ ιςχφει και οι υποψιφιοι μποροφν να ανατρζξουν ςχετικά ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ www.asep.gr ςτθ διαδρομι: Αρχικι ςελίδα/ φορείσ/ υποδείγματα προκθρφξεων/
Παράρτθμα: τίτλοι γλωςςομάκειασ.
7. Βιογραφικό ςθμείωμα με τα ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ δράςθσ του
υποψθφίου, ςτο οποίο να αναφζρεται αναλυτικά θ εμπειρία του ςτο χειριςμό υποκζςεων τθσ
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.
8. Όλα τα ζγγραφα που αποδεικνφουν ι δφναται να ςυνεκτιμθκοφν για τθν απόδειξθ τθσ
επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ του υποψθφίου, τθσ εμπειρίασ του ςε υποκζςεισ Ο.Σ.Α. και τθσ
επαγγελματικισ πείρασ και επάρκειάσ του, ςφμφωνα και με τα κατωτζρω αναφερόμενα ςχετικά με
τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των υποψθφίων. Εάν οι υποψιφιοι δεν προςκομίςουν, τα απαιτοφμενα,
κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά, δεν λαμβάνονται υπόψθ τα προςόντα ι οι ιδιότθτεσ που
δθλϊνουν με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διαδικαςία.
9. Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ.
10. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει κϊλυμα διοριςμοφ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 11 ζωσ
17 του Ν. 3584/07 και του Κϊδικα Δικθγόρων.
11. Πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ τφπου Α (οι άνδρεσ).

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:
Θ επιλογι κα γίνει από Πενταμελι Επιτροπι, θ οποία κα ςυνζρχεται ςτθν ζδρα του δικθγορικοφ
ςυλλόγου και κα αποτελείται από:

α) Μζλοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ με βακμό τουλάχιςτον Δικαςτικοφ πλθρεξουςίου Αϋ
Σάξεωσ ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του, ωσ Πρόεδρο, που ορίηει ο Πρόεδροσ του Νομικοφ υμβουλίου
του Κράτουσ.

ΑΔΑ: ΩΗ5ΚΩ6Ν-Ρ6Ρ
β) Σρεισ (3) Δικθγόρουσ, από τουσ οποίουσ ο ζνασ με δεκαπενταετι τουλάχιςτον ευδόκιμθ
δικθγορικι υπθρεςία, οι οποίοι ορίηονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του Δικθγορικοφ υλλόγου
Ακθνϊν.

γ) Ζναν (1) εκπρόςωπο του Διμου Αιγάλεω με τον αναπλθρωτι του.
Κακικοντα γραμματζα τθσ Επιτροπισ κα αςκιςει υπάλλθλοσ του Διμου Αιγάλεω.
Θ/Ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, δικαςτικόσ πλθρεξοφςιοσ αϋ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ ι
ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του, κα ςυγκαλζςει τθν επιτροπι μζςα ςε πζντε θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προκιρυξθσ. Θ Επιτροπι με απόφαςι τθσ κα ορίςει τον τόπο και χρόνο και κάκε
αναγκαία λεπτομζρεια για τθν διαδικαςία τθσ επιλογισ και μπορεί κατά τθν κρίςθ τθσ να ορίςει
ςυμπλθρωματικζσ δθμοςιεφςεισ για τθ γνωςτοποίθςθ τθσ προκιρυξθσ με δαπάνθ του Διμου
Αιγάλεω. Θ Επιτροπι κα εξετάςει τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων και κα καλζςει
ςε ατομικι ςυνζντευξθ τουσ υποψιφιουσ ςτο πρόςωπο των οποίων ςυντρζχουν τα τυπικά
προςόντα. Μζςα ςε ζνα μινα το πολφ από τθν τελευταία ατομικι ςυνζντευξθ κα εκδϊςει
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ με τθ ςειρά αξιολόγθςθσ των υποψθφίων. Θ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ είναι
υποχρεωτικι για το Διμο Αιγάλεω και ιςχφει μόνο για τθν κατάλθψθ τθσ κζςθσ που προκθρφχκθκε.
Ο Διμοσ Αιγάλεω οφείλει μζςα ςε ζνα μινα από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ να προςλάβει ςτθν
κενι κζςθ τον επιτυχόντα και να γνωςτοποιιςει ςτο Δικθγορικό φλλογο Ακθνϊν τθν ανάλθψθ
υπθρεςίασ.
Κατά τθν αξιολόγθςθ για τθν επιλογι των υποψθφίων κα λθφκοφν υπόψθ θ προςωπικότθτα του
υποψθφίου, θ γενικότερθ επιςτθμονικι του κατάρτιςθ και επαγγελματικι του πείρα - επάρκεια, θ
εξειδίκευςθ ςτο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ και θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν κατά τισ διατάξεισ τθσ
περ. η, τθσ παρ. 2 , του άρκρου 43 του Ν. 4194/2013. Θα ςυνεκτιμθκοφν επίςθσ, θ οικογενειακι του
κατάςταςθ και θ προοπτικι εξζλιξισ του.
Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των κριτθρίων αυτϊν για τισ ανάγκεσ του Διμου Αιγάλεω κακορίηονται
ωσ εξισ:

Κριτήρια αξιολόγηςησ
Προςωπικότητα
(Χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ υποψθφίου
που δφνανται να βοθκιςουν ςτθν ανταπόκριςι
του ςτο αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ)
Επιςτημονική κατάρτιςη (τίτλοσ ςπουδϊν από
Νομικό Σμιμα Νομικισ χολισ τθσ χϊρασ ι
αναγνωριςμζνο ιςότιμο χολισ τθσ αλλοδαπισ).
Επαγγελματική Πείρα- Επάρκεια
Α) Ζτθ δικθγορίασ με αφετθρία τθν θμερομθνία
εγγραφισ του δικθγόρου ςτον δικθγορικό
ςφλλογο.
Β)Δικόγραφα που ζχουν ςυνταχκεί και
υπογραφεί από τισ/τουσ υποψιφιεσ/ουσ και που
αποδεικνφουν ουςιαςτικι και ςυςτθματικι
εναςχόλθςθ με τθν δικθγορία.
Γ)Παραςτάςεισ τθσ/ου υποψιφιου/ασ ςε
πολιτικά ι διοικθτικά Δικαςτιρια όλων των
βακμίδων
Δ) Παραςτάςεισ τθσ/ου υποψιφιου/ασ κατά τθν

υντελεςτήσ βαρφτητασ (%)

15

20

25
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κατάρτιςθ ςυμβολαίων
Εξειδίκευςη ςτο αντικείμενο τησ απαςχόληςησ.
Ενεργισ απαςχόλθςθ ςε ηθτιματα ςυναφι με
Ο.Σ.Α ι Ν.Π.Δ.Δ.των Ο.Σ.Α. αποδεικνυόμενθ
κυρίωσ από δικόγραφα που ζχουνςυνταχκεί και
υπογραφεί από τισ/τουσ υποψιφιεσ/ουσ και
απευκφνονται ςε Διοικθτικά ι Πολιτικά
Δικαςτιρια όλων των βακμίδων. Παροχι
γνωμοδοτιςεων για κζματα Ο.Σ.Α ι Ν.Π.Δ.Δ. των
Ο.Σ.Α.
Γνϊςη ξζνων γλωςςϊν.
Οικογενειακή κατάςταςη.
Πρόβλεψη για δυνατότητεσ εξζλιξησ.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ – ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Θ παροφςα προκιρυξθ κα κοινοποιθκεί με επιμζλεια του Διμου Αιγάλεω:
Α. το Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ-Κεντρικι Τπθρεςία και μετά το διοριςμό του προβλεπόμενου
ςτο άρκρο 43 του Κϊδικα Δικθγόρων δικαςτικοφ πλθρεξουςίου αϋ τάξθσ και ςτον ίδιο το δικαςτικό
πλθρεξοφςιο αϋ που διορίςτθκε,
Β. τον Πρόεδρο του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν.
Θ παροφςα, με επιμζλεια του Διμου Αιγάλεω, κα τοιχοκολλθκεί ςτο κατάςτθμα του Πρωτοδικείου
Ακθνϊν και του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν αντίςτοιχα.
Μαηί με τισ κοινοποιιςεισ γνωςτοποιείται και ο εκπρόςωποσ του Διμου Αιγάλεω που κα μετζχει
ςτθν Επιτροπι Επιλογισ, ο οποίοσ κα είναι o Διμαρχοσ κ. Δθμιτρθσ Μπίρμπασ, με αναπλθρωτι του,
τθ Δθμοτικι φμβουλο κ. Χριςτόγλου Γιαννοφλα (Αντιδιμαρχο). Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ
κα είναι θ υπάλλθλοσ του Διμου Αιγάλεω κ. αλάγα Ιωάννα , Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν
Τπθρεςιϊν με αναπλθρϊτριά τθσ, τθν κ. Δεμζτθ Διονυςία, Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Προςωπικοφ
Ιδιωτικοφ Δικαίου.
Θ παροφςα προκιρυξθ να αναρτθκεί ςτον κόμβο «Διαφγεια», ςτον ιςτότοπο του Διμου Αιγάλεω
(www.aigaleo.gr) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ (Ιερά Οδόσ 364 &
Κάλβου Αιγάλεω) και κα δθμοςιευτεί με πρόςκλθςθ για τθν υποβολι υποψθφιοτιτων ςε μία
θμεριςια εφθμερίδα τθσ ζδρασ του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν.
Πλθροφορίεσ για τθν προκιρυξθ παρζχονται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από…9:00 ζωσ 14:00,
από το Σμιμα Προςωπικοφ Ιδιωτικοφ Δικαίου, Ιερά Οδόσ 364 & Κάλβου,
τθλ.: 2132044906, 2132044905, 2132044930 και 2132044959

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ

