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ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ  

Για τθν πλιρωςθ δφο (2) Θζςεων Νομικϊν υμβοφλων βάςει των διατάξεων του άρκρου 43 του Ν. 4194/2013  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  

'Εχοντασ υπόψθ:  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν,3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 22 του  Ο.Ε.Τ. του Διμου Αιγάλεω (ΦΕΚ 2446/Β'/15-09-2014), όπωσ ιςχφει.  
3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 11-17 και του άρκρου 165 του Ν. 3584/2007 ςχετικά µε τα «Γενικά προςόντα 

πρόςλθψθσ – κωλφματα  διοριςμοφ».  
4. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 43 «Πρόςλθψθ ζμμιςκου Δικθγόρου» του Ν. 4194/2013 ςφμφωνα µε 

τθν οποία «Θ πρόςλθψθ Δικθγόρων ςτουσ φορείσ του Δθμοςίου τομζα, όπωσ αυτόσ κακορίηεται κάκε φορά 
µε νόμο, γίνεται µε επιλογι φςτερα από προκιρυξθ, µε βάςθ όςα παρακάτω ορίηονται, εκτόσ αν πρόκειται 
για πρόςλθψθ Προϊςταμζνου νομικισ ι δικαςτικισ υπθρεςίασ ι νομικοφ υμβοφλου ςτουσ φορείσ αυτοφσ, ο 
οποίοσ προςλαμβάνεται µε απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του φορζα».  

5. Σθν υπ' αρικ. 267/2019 (ΑΔΑ:ΩΧ3ΨΩ6Ν-ΨΚ8) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Αιγάλεω, µε 
τθν οποία εγκρίκθκε θ πρόςλθψθ δφο (2) Νομικϊν  υμβοφλων. 

6. Σο υπ' αρ. πρωτ: 47668/28.07.2020 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν τθσ Διεφκυνςθσ Προςωπικοφ Σ.Α. 
περί ζγκριςθσ προςλιψεων τακτικοφ προςωπικοφ (∆ΙΠΑΑ∆/Φ. ΕΓΚΡ./ 104/13657/16.07.2020)  

7. Σθν ανάγκθ για τθν παροχι εξειδικευμζνων νομικϊν ςυμβουλϊν προσ το Διμαρχο, τουσ Αντιδθμάρχουσ, το 
Δθμοτικό υμβοφλιο, τθν Οικονομικι Επιτροπι, τθν Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ και τισ επιμζρουσ υπθρεςίεσ 
του Διμου Αιγάλεω. 

8. Σθν αρικμ. Πρωτ: 23488/30-9-2020 βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν για τθν φπαρξθ 
ςχετικϊν εγγεγραμμζνων πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό οικ. Ζτουσ 2020, ενϊ αντίςτοιχεσ πιςτϊςεισ κα 
προβλεφκοφν και ςτα επόμενα οικονομικά ζτθ.  

 
Γνωςτοποιοφμε 

 

Σην πρόςληψη με επιλογή, δφο (2) Νομικϊν υμβοφλων, με ζμμιςθη εντολή. 
 

Οι προςλθφκζντεσ κα καταλάβουν κενζσ οργανικζσ Θζςεισ Νομικϊν υμβοφλων του Διμου Αιγάλεω και κα 
ακολουκιςουν τθν προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία μιςκολογικι εξζλιξθ.  

Αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ εκάςτου των ανωτζρω Νομικϊν υμβοφλων κα είναι θ νομικι υποςτιριξθ ςε 
κζματα του Διμου Αιγάλεω και ενδεικτικά αναφζρονται:  

● Θα παρζχει νομικζσ ςυμβουλζσ ι γνωμοδοτιςεισ, κα κατευκφνει τον χειριςμό των υποκζςεων ςε 
ςυνεργαςία µε άλλουσ δικθγόρουσ ι διοικθτικά όργανα, προσ τα ςυλλογικά και μονομελι όργανα του Διμου 
(Δθμοτικό υμβοφλιο, Επιτροπζσ, Διμαρχοσ, Γενικόσ Γραμματζασ, Αντιδθμάρχου, κ.λπ.), και τισ επί μζρουσ 
υπθρεςίεσ του Διμου, διαςφαλίηοντασ το νομότυπο των δράςεων και των πράξεων τουσ, τθν προϊκθςθ των 
επιδιϊξεων, των ςτόχων και των ςυμφερόντων του Διμου.  
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● Θα υποςτθρίηει και κα εκπροςωπεί το Διμο εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ, ςε διαδικαςίεσ και ενζργειεσ ωσ προσ 
τθν Κεντρικι Κυβζρνθςθ, το Β' Βακμό Αυτοδιοίκθςθσ, τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, άλλουσ Διμουσ, τα 
υλλογικά Όργανα των Διμων κλπ. 

● Θα παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ των ςυλλογικϊν οργάνων του Διμου για τθν παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν, 
εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο από τθ Δθμοτικι αρχι, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι.  

● Θα επεξεργάηεται και κα ελζγχει νομικά όλεσ τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει ο Διμοσ µε τρίτουσ κακϊσ και τισ 
προκθρφξεισ του Διμου για ανάκεςθ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ.  

● Θα τθρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων για τισ ανάγκεσ του Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Νομικισ Τπθρεςίασ.  
● Θα παρακολουκεί και κα υποβάλλει ζγγραφεσ ειςθγιςεισ για τα ηθτιματα που αφοροφν τθν ακίνθτθ 

περιουςία, τα κλθροδοτιματα, τα μίςκια, τθν αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ του Διμου, κακϊσ και των φορζων 
τθσ αρμοδιότθτασ του και γενικά όςων υποκζςεων του Διμου υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα Δικθγόρου, ςε 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ Ελλάδοσ.  

● Θα προβαίνει ςε ελζγχουσ τίτλων και κα προβαίνει ςε κάκε απαραίτθτθ ςυνεννόθςθ ι επαφι με τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ (κτθματολόγιο, υποκθκοφυλακεία) για τθν προάςπιςθ τθσ περιουςίασ του Διμου. 

● Θα παρζχει τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ, κακϊσ και όςων αναγράφονται ςτον Ο.Ε.Τ του Διμου Αιγάλεω, ςτο 
Αυτοτελζσ Σμιμα Νομικισ Τπθρεςίασ του Διμου, που βρίςκεται ςτο Δθμαρχείο του Διμου Αιγάλεω, για 
χρόνο που να ανταποκρίνεται ςτισ εκάςτοτε υπθρεςιακζσ ςυνκικεσ κατά τα ανωτζρω.  
 

Θ διαφορά των ωσ άνω Νομικϊν υμβοφλων του Διμου με τον ζμμιςκο Δικθγόρο του Διμου είναι ότι αυτοί δεν 
αςχολοφνται με τθ δικαςτικι εκπροςϊπθςθ του Διμου και τον χειριςμό νομικϊν υποκζςεων ζναντι τρίτων ενϊπιον 
Δικαςτθρίων, αλλά περιορίηονται αποκλειςτικά ςτθν παροχι ςυμβουλϊν ι γνωμοδοτιςεων όπωσ περιγράφονται 
ανωτζρω. Παρά ταφτα εκπροςωποφν τον Διμο ζναντι άλλων φορζων και υπθρεςιϊν και ςυνδράμουν τον με 
ζμμιςκθ εντολι Δικθγόρο του Διμου ςτον χειριςμό υποκζςεων οςάκισ τουσ ηθτθκεί από αυτόν ςε ςυνεννόθςθ με τθ 
Διοίκθςθ του Διμου.  
 

Οι αποδοχζσ των νομικϊν ςυμβοφλων που κα προςλθφκοφν κακορίηονται µε τισ διατάξεισ του Ν. 4354/2015 και 
κα αςφαλίηονται ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα, ςφμφωνα µε τθν εκάςτοτε νομοκεςία θ οποία προβλζπει και τθν 
υπθρεςιακι εξζλιξθ.  
 
Απαιτοφμενα Προςόντα: 

Α) Θζςη 
Για τθν μία εκ των δφο κζςεων οι υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν τα παρακάτω απαιτοφμενα προςόντα: 
● Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ 
● Να είναι Δικθγόροι Παρ' Εφζταισ 
● Να είναι εγγεγραμμζνα μζλθ του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακινασ για τουλάχιςτον ζξι (6) ζτθ 
● Να κατζχουν Πτυχίο 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 

● Να κατζχουν Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν, ςτο αντικείμενο του Δθμοςίου Δικαίου, Νομικισ χολισ 
Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ςτθν Ελλάδα ι ιςότιμου και αντίςτοιχου πτυχίου άλλθσ χϊρασ, 
εφόςον αυτό ζχει αναγνωριςτεί ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ 

● Να ζχουν αποδεδειγμζνθ εργαςιακι ι επαγγελματικι εμπειρία ςε φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ 
(ενδεικτικά Τπουργεία, ΝΠΔΔ, Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ κλπ),  κακϊσ και εργαςιακι ι επαγγελματικι εμπειρία ι 
και επιςτθμονικι εναςχόλθςθ ςε φορείσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  

● Να κατζχουν δίπλωμα Άριςτθσ Γνϊςθσ Αγγλικϊν (επιπζδου Γ2/C2 Proficiency), όπωσ αυτό ορίηεται από το 
ΑΕΠ, μεταφραςμζνο επίςθμα ςτθν ελλθνικι 

● Οι άνδρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν νόμιμα 
απαλλαγεί από αυτζσ και να μθν είναι ανυπότακτοι ι να μθν ζχουν καταδικαςτεί για λιποταξία με 
τελεςίδικθ απόφαςθ 

● Να μθν τελοφν ςε ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ και να μθν υπάρχει ςτο πρόςωπό 
τουσ κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ 

● Να είναι υγιείσ (ςωματικά και ψυχικά) ςε βακμό που να μθν εμποδίηεται θ άςκθςθ των κακθκόντων τουσ 
● Να μθν ζχουν τιμωρθκεί πεικαρχικά και να μθν ζχει κϊλυμα κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα Δικθγόρων Ν. 

4194/2013  
● Να μθν κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ εντολι ςτο Δθμόςιο Σομζα 
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Β) Θζςη 
Για τθν ζτερθ εκ των δφο κζςεων οι υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν τα παρακάτω απαιτοφμενα προςόντα: 

● Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ 
● Να είναι Δικθγόροι Παρ' Αρείω Πάγω 
● Να είναι εγγεγραμμζνα μζλθ του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακινασ για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ 
● Να κατζχουν Πτυχίο 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 

● Να κατζχουν Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν, Νομικισ χολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ςτθν 
Ελλάδα ι ιςότιμου και αντίςτοιχου πτυχίου άλλθσ χϊρασ, εφόςον αυτό ζχει αναγνωριςτεί ςφμφωνα με τισ 
νόμιμεσ διαδικαςίεσ 

● Να ζχουν αποδεδειγμζνθ εργαςιακι ι επαγγελματικι εμπειρία ςε φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ 
(ενδεικτικά Τπουργεία, ΝΠΔΔ, Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ κλπ)  

● Να κατζχουν δίπλωμα Άριςτθσ Γνϊςθσ Αγγλικϊν (επιπζδου Γ2/C2 Proficiency), όπωσ αυτό ορίηεται από το 
ΑΕΠ, μεταφραςμζνο επίςθμα ςτθν ελλθνικι 

● Οι άνδρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν νόμιμα 
απαλλαγεί από αυτζσ και να μθν είναι ανυπότακτοι ι να μθν ζχουν καταδικαςτεί για λιποταξία με 
τελεςίδικθ απόφαςθ 

● Να μθν τελοφν ςε ςτερθτικι ι επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ και να μθν υπάρχει ςτο πρόςωπό 
τουσ κϊλυμα από ποινικι καταδίκθ 

● Να είναι υγιείσ (ςωματικά και ψυχικά) ςε βακμό που να μθν εμποδίηεται θ άςκθςθ των κακθκόντων τουσ 
● Να μθν ζχουν τιμωρθκεί πεικαρχικά και να μθν ζχει κϊλυμα κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα Δικθγόρων Ν. 

4194/2013  
● Να μθν κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ εντολι ςτο Δθμόςιο Σομζα 

 
Και για τισ δφο ανωτζρω κζςεισ, ςυνεκτιμϊνται εφόςον υπάρχουν περαιτζρω μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν, 
πιςτοποιιςεισ και επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, ιδίωσ ςε κζματα δθμοςίου δικαίου, περιβάλλοντοσ, προςωπικϊν 
δεδομζνων. 
 
ΑΙΣΗΗ: 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για μία εκ των δφο κζςεων προσ το Διμο 

Αιγάλεω Αττικισ είτε ηλεκτρονικά ςτην ακόλουθη διεφθυνςη: idax_aigaleo@yahoo.gr, είτε ταχυδρομικά µε 
ςυςτημζνη  επιςτολι ςτθ Διεφκυνςθ: Ιερά Οδόσ 364 Αιγάλεω ΣΚ 12243, υπόψθ Σμιματοσ Προςωπικοφ Ιδιωτικοφ 
Δικαίου, εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν, από τθν επομζνθ τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ ανακοίνωςθσ ςτθν 
εφθμερίδα, ςυνοδευόμενθ από:  
 
Α) Φωτοτυπία δφο όψεων του Δελτίο Αςτυνομικισ ταυτότθτασ  
Β) Πιςτοποιητικό Ποινικοφ Μθτρϊου  
Γ) Πιςτοποιητικό από τον οικείο Δικθγορικό φλλογο από το οποίο κα προκφπτει θ απαιτοφμενθ ιδιότθτα, θ 
διάρκεια εγγραφισ, και ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά και ότι δεν κατζχει άλλθ ζμμιςκθ κζςθ 
Δ) Τπεφθυνη Δήλωςη ότι ο υποψιφιοσ δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ του αποκλειςτικά ςε άλλο Νομικό Πρόςωπο του 
Δθμοςίου τομζα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδικι αμοιβι από Νομικό Πρόςωπο του Δθμόςιου τομζα κακϊσ και ότι 
πλθροί τα προςόντα διοριςμοφ ςφμφωνα με αρ. 11-17 του ν.3584/2007 και ν. 4194/2013. 
Ε) Βιογραφικό ςημείωμα µε τα ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ τουσ δράςθσ, ςτο οποίο να 
αναφζρεται αναλυτικά θ εμπειρία τουσ κακϊσ και τα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν 
τουσ προςόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία ξζνων γλωςςϊν, ςυμβάςεισ απαςχόλθςθσ, ςυμβάςεισ 
παροχισ υπθρεςιϊν, βεβαιϊςεισ κτλ.) τα οποία κα πρζπει να πλθροφν τα εξισ:  
 
Σησ ηµεδαπήσ 
α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμοςίου και 
του ευρφτερου δθμοςίου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπονδϊν - άδειεσ - πιςτοποιθτικά - βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται και 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν 
αντιγράφων τουσ.  
β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ τον δθμοςίου και 
του ευρφτερου δθμοςίου τομζα (εκδίδονται από ιδιωτικοφσ φορείσ), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο κακϊσ και ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ 
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από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα  
 
ΕΠΙΘΜΑΝΘ: φμφωνα µε τισ διατάξεισ του αρκρ. 1 του ν. 4250/2014 για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ςτο ςφνολο 
των ςυναλλαγϊν τουσ µε το Δθμόςιο ζχει καταργθκεί θ υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων δθμοςίων εγγράφων 
χωρίσ τοφτο να ςθμαίνει απαγόρευςθ χριςθσ - προςκόμιςθσ αυτϊν από τουσ υποψθφίουσ.  
 
Σησ αλλοδαπήσ  

 Σίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που απαιτοφνται από τθν προκιρυξθ πρζπει να είναι 
επίςθμα  μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

 Θ επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν 
Πρεςβεία ι το Προξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο διερμθνζα διοριςμζνο 
βάςει τον ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.  

 Ειδικϊσ όμωσ μετά τον νζο «Κϊδικα Δικθγόρων» (άρκρο 36 ν. 4194/2013/ΦΕΚ 208/27.9.2013/τΑ), 
μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που γίνονται από δικθγόρο μετά τθν 27.9.2013 γίνονται δεκτζσ 
εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν οποία 
μετζφραςε.  

 Σα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν 
εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 

 
Σ) Πιςτοποιητικό οικογενειακήσ κατάςταςησ 
Ζ) Πιςτοποιητικό ςτρατολογίασ τφπου Α' 

Η αίτθςθ ςυμμετοχισ, που κα υποβλθκεί θλεκτρονικά, πρζπει απαραιτιτωσ να εμφανίηεται υπογεγραμμζνθ, με 
φυςικι υπογραφι. Ανυπόγραφεσ αιτιςεισ δεν κα γίνονται δεκτζσ.  

Δικθγόροι που κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ εντολι κατά τθν ζννοια των ςχετικϊν διατάξεων του Κϊδικα 
Δικθγόρων, μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ, αν ςυνυποβάλλουν μαηί µε τθν αίτθςθ και τα ςχετικά τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου, υπεφκυνθ διλωςθ ότι εφόςον προςλθφκοφν ςτθ νζα κζςθ που προκθρφςςεται κα 
παραιτθκοφν από άλλθ ζμμιςκθ κζςθ.  

τθν περίπτωςθ αυτι, δεν μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία, εάν 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.  

Θ τελικι επιλογι των Νομικϊν υμβοφλων κα γίνει µε βάςθ τα όςα ορίηονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 43 του 
Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9-13 τεφχοσ Α) ςφμφωνα µε τθν οποία: «Θ πρόςλθψθ δικθγόρων ςτουσ φορείσ του 
δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ κακορίηεται κάκε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογι φςτερα από προκιρυξθ, με βάςθ 
όςα παρακάτω ορίηονται, εκτόσ αν πρόκειται για πρόςλθψθ του προϊςταμζνου νομικισ ι δικαςτικισ υπθρεςίασ ι 
νομικοφ ςυμβοφλου ςτουσ φορείσ αυτοφσ, ο οποίοσ προςλαμβάνεται με απόφαςη του αρμοδίου οργάνου του 
φορζα».  

Εφόςον κρικεί αναγκαίο το αρμόδιο όργανο μπορεί να καλζςει ςε ατομικι ςυνζντευξθ όςουσ πλθροφν τισ 
ωσ άνω προχποκζςεισ πρόςλθψθσ. Για τθν επιλογι και πρόςλθψθ λαμβάνονται υπόψθ θ προςωπικότθτα του 
υποψθφίου, θ ςυνολικι επιςτθμονικι του γνϊςθ και κατάρτιςθ, θ ςυνολικι του εμπειρία. Θ ςυμμετοχι των 
υποψθφίων προχποκζτει ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ γνωςτοποίθςθσ.  

Θ γνωςτοποίθςθ αυτι κα δθμοςιευτεί ςε µία τουλάχιςτον εφθμερίδα, που εκδίδεται ςτθν πρωτεφουςα του 
Νομοφ Αττικισ, κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου Αιγάλεω, ςτο διαδικτυακό τόπο “ΔΙΑΤΓΕΙΑ” και 
κα κοινοποιθκεί ςτο Δικθγορικό φλλογο Ακθνϊν. 
 
 
        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  
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