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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥ=Η 
για την πρόσληψη ενός/µιας (1) δικηγόρου Παρ Εφέταις µε σχέση έµµισθης εντολής 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Εχοντας υπόψη : 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87'/τ. Α/ 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν 
µε την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α'/19-7-2018). 
2.Τις διατάξεις των άρθρων 165 και 167 του ν. 3584/07, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α'143) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
3.Τις διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44, 45 και 46 του Ν. 4194/13 «Νέος Κώδικας δικηγόρων» (ΦΕΚ 
208/τ. Α'/27.09.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4.Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ. Α'/14-3-2012), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, περί  προηγούµενης έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση 
διαδικασιών πρόσληψης των έµµισθων δικηγόρων. 
5.Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ) του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής 
για την επιλογή  προσωπικού  και ρύθµιση Θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α'/3-3-1994 ) σύµφωνα µε 
τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α' Β' και Γ', του ιδίου νόµου, οι παρέχοντες 
υπηρεσίες µε έµµισθη εντολή. 
6.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26-3-2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 
του Π.∆. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α'/26-3-2014). 
7.Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισµού  Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγάλεω (ΦΕΚ. 
2446/τ.Β'/15-9-2014) και ειδικότερα του άρθρου 22 όπου έχουν προβλεφθεί  δύο (2) Θέσεις 
δικηγόρων µε µηνιαία αντιµισθία, οι οποίες είναι κενές. 
8.Την αριθµ. 280/2017 ( Α∆Α: 7Φ94Ω6Ν-ΓΥΕ ) απόφαση του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου Αιγάλεω 
σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός/µιας (1) δικηγόρου Παρ' Εφέταις µε µηνιαία 
αντιµισθία και σχέση έµµισθης εντολής αορίστου χρόνου. 
9.Την αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./141/1551/12-42018 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού  
Συµβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1) µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός/µιας (1) δικηγόρου 
µε έµµισθη εντολή  στο ∆ήµο Αιγάλεω ( ∆ιαβιβαστικό  ΥΠΕΣ 16859/Σ.1557/3-5-2018 ). 
10.Την αριθµ. 11511/11-5-2018 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, περί  ύπαρξης 
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί  από  την πρόσληψη ενός/µιας (1) 
δικηγόρου Παρ' Εφέταις µε σχέση έµµισθης εντολής. 
11.Τις αυξηµένες ανάγκες για άµεση νοµική  επίλυση των υποθέσεων του ∆ήµου κατά  το ωράριο 
εργασίας των υπηρεσιών. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση µε επιλογή  µίας (1) Θέσης δικηγόρου παρ' Εφέταις, µέλους του ∆ικηγορικού  Συλλόγου 
Αθηνών, µε σχέση έµµισθης εντολής, αορίστου χρόνου, µε πάγια αντιµισθία. 

Η πρόσληψη Θα διενεργηθεί  µε απόφαση του ∆ηµάρχου, και µε τη διαδικασία που καθορίζεται 
στα άρθρα 167 του Ν. 3584/2007 και 43 του Ν. 4194/13 (Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε 
µε την παρ. 7 του άρθρου 60 του Ν. 4370/16. 

0/Η προσληφθείς/σα Θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό  φορέα σύµφωνα µε την 
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

Οι αποδοχές των δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, καθορίζονται σύµφωνα µε την παρ.10 του 
άρθρου 9 του Ν.4354/15. 

Ο δικηγόρος που Θα προσληφθεί  Θα καταλάβει κενή  οργανική  θέση, κατηγορίας ειδικών 
Θέσεων του ∆ήµου Αιγάλεω, θα ακολουθεί  την προβλεπόµενη από  την κείµενη νοµοθεσία 
υπηρεσιακή  εξέλιξη, µε αρµοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και αντικείµενο απασχόλησης ως 
εξή  : 
Ι. Η παροχή  νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων προς τα πολιτικά  όργανα διοίκησης και τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου, για τη διασφάλιση του νοµότυπου των διοικητικών πράξεων αλλά  και των 
υποθέσεων που επιλύονται από  τα αρµόδια δικαστήρια. 
2. Η υποβολή  νοµικών συµβουλών σε ζητήµατα που αφορούν το ∆ήµο. 
3.Την νοµική  εκπροσώπηση του ∆ήµου σε υποθέσεις των ∆ικαστικών και ∆ιοικητικών αρχών στο 
βαθµό  δικαιοδοσίας του µετά  από  σχετική  εντολή  της ∆ηµοτικής Αρχής, την παροχή  κάθε νοµικής 
προστασίας στα αιρετά  όργανα και στους υπαλλήλους όταν διώκονται ποινικά  για αδικήµατα που 
τους αποδίδονται κατά  την ενάσκηση των καθηκόντων τους και την παράσταση στη διεξαγωγή  των 
δικαστικών υποθέσεων του ∆ήµου ενώπιον του αρµοδίων ∆ικαστικών ή  ∆ιοικητικών Αρχών και έως 
το βαθµό  του Εφετείου. 

Την παροχή  υπηρεσιών νοµικής επεξεργασίας, των προγραµµατικών συµβάσεων που συµµετέχει 
ο ∆ήµος, των συµβολαίων, των συµβάσεων εργασίας και έργου, των διακηρύξεων, των 
δηµοπρασιών, κλπ του ∆ήµου όπου κρίνεται απαραίτητο από  τις υπηρεσίες. 

Την σύνταξη των σχεδίων ή  την προσυπογραφή  κατά  περίπτωση των πράξεων συµφωνίας που 
ενεργεί  ο ∆ήµος, µε οποιαδήποτε πρόσωπο (φυσικό  ή  νοµικό), που αναφέρονται σε πωλήσεις, 
µισθώσεις, εκµισθώσεις και αγορές, καθώς και τον έλεγχο, όπου τούτο είναι αναγκαίο για τον άνω 
σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησιών. 
6.Την εισήγηση για την κατάργηση δικών, σε όσες περιπτώσεις η συνέχισή  τους προβλέπεται 
αλυσιτελής ή  και ασύµφορη για τον ∆ήµο. 
7.Την επιµέλεια της τήρησης του προγράµµατος νοµικών υποθέσεων και της πορείας των 
δικαστικών υποθέσεων του ∆ήµου. 
8.Τη µέριµνα για την τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες 
της Νοµικής Υπηρεσίας, την επιµέλεια της τήρησης και ενηµέρωσης του διαρκή  Κώδικα νοµοθεσίας 
ή  οποιουδήποτε νοµικού  βοηθήµατος προµηθεύεται ο ∆ήµος, περιλαµβανοµένων των εντύπων και 
ηλεκτρονικών αρχείων (τραπεζών και βάσεων νοµικών δεδοµένων και πληροφοριών). 
9.Η παράσταση στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και άλλων συλλογικών οργάνων του ∆ήµου, όταν αυτή  κρίνεται 
απαραίτητη από  την ∆ηµοτική  Αρχή. 
10. Η πραγµατοποίηση οποιασδήποτε εργασίας του ανατεθεί  από  τον ∆ήµαρχο και αφορά  το 
αντικείµενο της αρµοδιότητάς του. 
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Ο απασχολούµενος σύµφωνα µετα παραπάνω υποχρεούται σε παροχή  υπηρεσίας στο κατάστηµα 
του ∆ήµου για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, 
εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή  διοικητικών αρχών. 

Οι διατάξεις που διέπουν τους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου αορίστου χρόνου 
των Ο.Τ.Α. για τη χορήγηση και τη διάρκεια κανονικών και αναρρωτικών αδειών εφαρµόζονεαι 
αναλόγως και για τους δικηγόρους που απασχολούνται µε σχέση έµµισθης εντολής. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι για την ανωτέρω Θέση πρέπει : 
Ι. Να είναι δικηγόροι παρ' Εφέταις, µέλη του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών. 
Ζ. 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. 

Να έχουν ενεργή  ∆ικηγορική  προϋπηρεσία, επαγγελµατική  εµπειρία, δικαστηριακή  και 
συµβουλευτική, τουλάχιστον πέντε (5) ετών από  την εγγραφή  τους στο ∆ικηγορικό  Σύλλογο, 
αποδεικνυόµενη από  δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις, µε έµφαση και 
εµπειρία σε υποθέσεις Ο.Τ.Α. Μόνο ελλείψει υποψηφίου µε το προσόν αυτό  γ ίνονται δεκτές 
αιτήσεις µε λιγότερο χρόνο επαγγελµατικής εµπειρίας. 

Να έχουν πολύ  καλή  γνώση µιας από  τις επίσηµες στην Ε.Ε γλώσσας πέραν της ελληνικής και να 
είναι σε θέση να συντάσσουν νοµικά  κείµενα στη γλώσσα αυτή. Η καλή  γνώση και δεύτερης 
γλώσσας κράτους µέλους της Ε.Ε θα θεωρηθεί  πρόσθετο προσόν. 

Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή  να έχουν 
απαλλαγεί  νόµιµα απ' αυτές, να µην είναι ανυπότακτοι και να µην έχουν καταδικαστεί  για λιποταξία 
µε τελεσίδικη απόφαση. 

Να µην υπάρχει κώλυµα από  ποινική  καταδίκη, υποδικία και να µην τελούν υπό  δικαστική  
συµπαράσταση. 

Να είναι υγιείς και αρτιµελείς (σε βαθµό  που να µην εµποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων 
τους). 

Να µην έχουν κώλυµα από  τις διατάξεις του Κώδικα ∆ικηγόρων και του ν. 3584/2007. 
Να µην κατέχουν άλλη έµµισθη Θέση. Υποψήφιες/οι που κατέχουν άλλη έµµισθη Θέση κατά  την 

έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδ. ∆ικηγόρων, µπορούν να εµφανιστούν ως υποψήφιες/οι, 
αν συνυποβάλλουν, µαζί  µε την αίτηση και τα σχετικά  δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση ότι, 
εφόσον προσληφθούν στη Θέση που προκηρύσσεται µε την παρούσα, Θα παραιτηθούν από  την 
έµµισθη θέση που κατέχουν. 
Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο 
χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή  των αιτήσεων. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ· ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους 
θεωρηµένη από  δηµόσια αρχή  κατά  τις εργάσιµες ηµέρες και από  ώρα 9:00 έως 14:00, είτε 
ταχυδροµικά  µε συστηµένη επιστολή, στη διεύθυνση: ∆ήµος Αιγάλεω, Ιερά  Οδός 324 & Κάλβου Τ.Κ. 
12243 Αιγάλεω απευθύνοντάς την στη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - Τµήµα Προσωπικού  Ιδιωτικού  
∆ικαίου, µέσα σε αποκλειστική  προθεσµία πενήντα (50) ηµερών από  την εποµένη της τελευταίας 
δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ηµερήσιο Τύπο. 
Η συµµετοχή  των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή  των 
όρων της προκήρυξης. 
Η αίτηση κατατίθεται µε συνηµµένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά  για την απόδειξη των τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων, τα οποία και Θα αναγράφουν στην αίτησή  τους: 
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Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή  της σχετικής 
προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή  των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών 
όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή  των δύο όψεων της άδειας 
οδήγησης ή  των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού  βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού  
φορέα. 

Πιστοποιητικό  Ποινικού  Μητρώου. 
Πιστοποιητικό  ή  βεβαίωση του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών, από  την οποία να 

προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ' Εφέταις και η ηµεροµηνία εγγραφής 
αυτών ως δικηγόρων στο ∆ικηγορικό  Σύλλογο. 

Πιστοποιητικό  του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών, από  την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
δεν έχει τιµωρηθεί  πειθαρχικά  και ότι δεν κατέχει άλλη έµµισθη θέση. 

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έµµισθος κατά  την έννοια του άρθρου 42 του 
Ν.4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων». Ενδιαφερόµενοι δικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη Θέση, 
κατά  την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν.4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων», µπορούν να 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στο ∆ήµο 
Αιγάλεω, Θα παραιτηθούν από  την άλλη έµµισθη Θέση. Στην περίπτωση δε 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. 

Ευκρινή  αντίγραφα τίτλων σπουδών και ξένων γλωσσών. Αν ο βασικός ή  ο µεταπτυχιακός τίτλος ή  
και διδακτορικός τίτλος έχει αποκτηθεί  στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από  το 
∆ΟΑΤΑπ για την ισότιµη αντιστοιχία του τίτλου. Για όσους τίτλων σπουδών, µεταπτυχιακών και 
διδακτορικών είναι σε ξένη γλώσσα, απαιτείται επίσηµη µετάφραση από  την αρµόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών ή  µετάφραση κατά  το άρθρο 36 του ν. 4194/2013 («Κώδικας ∆ικηγόρων»). 
Η γνώση της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 
28 Π.∆. 50/2001, όπως ισχύει και οι υποψήφιοι µπορούν να ανατρέξουν σχετικά  στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση www.asep.gr  στη διαδροµή: Αρχική  σελίδα/ φορείς/ υποδείγµατα προκηρύξεων/ 
Παράρτηµα: τίτλοι γλωσσοµάθειας. 

Βιογραφικό  σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής δράσης του 
υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά  η εµπειρία του στο χειρισµό  υποθέσεων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

bλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ή  δύναται να συνεκτιµηθούν για την απόδειξη της 
επιστηµονικής κατάρτισης του υποψηφίου, της εµπειρίας του σε υποθέσεις Ο.Τ.Α. και της 
επαγγελµατικής πείρας και επάρκειάς του, σύµφωνα και µε τα κατωτέρω αναφερόµενα σχετικά  µε 
τα κριτήρια 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. 

Πιστοποιητικό  Οικογενειακής Κατάστασης. 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυµα διορισµού  σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 

17 του Ν. 3584/07 και του Κώδικα ∆ικηγόρων. 
Πιστοποιητικό  στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (οι άνδρες). 

ΕΠΙΛΟΓΗ -∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: 
Η επιλογή  θα γ ίνει από  Πενταµελή  Επιτροπή, η οποία Θα συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού  
συλλόγου και Θα αποτελείται από: 
α) Μέλος του Νοµικού  Συµβουλίου του Κράτους µε βαθµό  τουλάχιστον ∆ικαστικού  πληρεξουσίου Α' 
Τάξεως ή  τον νόµιµο αναπληρωτή  του, ως Πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νοµικού  Συµβουλίου 
του Κράτους. 
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β) Τρεις (3) ∆ικηγόρους, από  τους οποίους ο ένας µε δεκαπενταετή  τουλάχιστον ευδόκιµη 
δικηγορική  υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από  το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο του ∆ικηγορικού  Συλλόγου 
Αθηνών. 
γ) "Εναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Αιγάλεω µε τον αναπληρωτή  του. 

Καθήκοντα γραµµατέα της Επιτροπής Θα ασκήσει υπάλληλος του ∆ήµου Αιγάλεω. 
Η/0 πρόεδρος της Επιτροπής, δικαστικός πληρεξούσιος α' του Νοµικού  Συµβουλίου του Κράτους ή  

ο νόµιµος αναπληρωτής του, Θα συγκαλέσει την επιτροπή  µέσα σε πέντε ηµέρες από  την 
κοινοποίηση της προκήρυξης. Η Επιτροπή  µε απόφασή  της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την διαδικασία της επιλογής και µπορεί  κατά  την κρίση της να ορίσει 
συµπληρωµατικές δηµοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης µε δαπάνη του ∆ήµου 
Αιγάλεω. Η Επιτροπή  Θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  των υποψηφίων και Θα καλέσει 
σε ατοµική  συνέντευξη τους υποψήφιους στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα τυπικά  
προσόντα. Μέσα σε ένα µήνα το πολύ  από  την τελευταία ατοµική  συνέντευξη Θα εκδώσει 
αιτιολογηµένη απόφαση µε τη σειρά  αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της επιτροπής είναι 
υποχρεωτική  γιατο ∆ήµο Αιγάλεω και ισχύει µόνο για την κατάληψη της Θέσης που προκηρύχθηκε. 
0 ∆ήµος Αιγάλεω οφείλει µέσα σε ένα µήνα από  τη δηµοσίευση της απόφασης να προσλάβει στην 
κενή  Θέση τον επιτυχόνεα και να γνωστοποιήσει στο ∆ικηγορικό  Σύλλογο Αθηνών την ανάληψη 
υπηρεσίας. 

Κατά  την αξιολόγηση για την επιλογή  των υποψηφίων Θα ληφθούν υπόψη η προσωπικότητα του 
υποψηφίου, η γενικότερη επιστηµονική  του κατάρτιση και επαγγελµατική  του πείρα - επάρκεια, η 
εξειδίκευση στο αντικείµενο της απασχόλησης και η γνώση ξένων γλωσσών κατά  τις διατάξεις της 
περ. ζ της παρ. 2 , του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013. Θα συνεκτιµηθούν επίσης, η οικογενειακή  του 
κατάσταση και η προοπτική  εξέλιξής του. 

Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγάλεω καθορίζονται 
ως εξή  : 

Κριτήρια αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας (%) 
Προσωπικότητα 
(Χαρακτηριστικά 	προσωπικότητας 	υποψηφίου 
που δύνανται να βοηθήσουν στην ανταπόκρισή  
του στο αντικείµενο της απασχόλησης) 

15 

Επιστηµονική  κατάρτιση (τίτλος σπουδών από  
Νοµικό  Τµήµα Νοµικής Σχολής της χώρας ή  
αναγνωρισµένο ισότιµο Σχολής της αλλοδαπής). 

20 

Επαγγελµατική  Πείρα- Επάρκεια 
Α) Στη δικηγορίας µε αφετηρία την ηµεροµηνία 
εγγραφής 	του 	δικηγόρου 	στον 	δικηγορικό  
σύλλογο. 
Β)∆ικόγραφα 	που 	έχουν 	συνταχθεί 	και 
υπογραφεί  από  τις/τους υποψήφιες/ους και που 
αποδεικνύουν 	ουσιαστική 	και 	συστηµατική  
ενασχόληση µε την δικηγορία. 
Γ)παραστάσεις 	της/ου 	υποψήφιου/ας 	σε 
πολιτικά  ή  διοικητικά  ∆ικαστήρια όλων των 
βαθµίδων 
∆) Παραστάσεις της/ου υποψήφιου/ας κατά  την 

25 
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κατάρτιση συµβολαίων 

Εξειδίκευση στο αντικείµενο της απασχόλησης. 
Ενεργής απασχόληση σε ζητήµατα συναφή  µε 
Ο.Τ.Α 	ή 	Ν.Π.∆.∆.των 	Ο.Τ.Α. 	αποδεικνυόµενη 
κυρίως από  δικόγραφα που έχουνσυνταχθεί  και 
υπογραφεί  από  τις/τους υποψήφιες/ους και 
απευθύνονται 	σε 	∆ιοικητικά 	ή 	Πολιτικά  
∆ικαστήρια 	όλων 	των 	βαθµίδων. 	Παροχή  
γνωµοδοτήσεων για θέµατα Ο.Τ.Α ή  Ν.Π.∆.∆. των 
Ο.Τ.Α. 

20 

Γνώση ξένων γλωσσών. 10 
Οικογενειακή  κατάσταση. 5 
Πρόβλεψη για δυνατότητες εξέλιξης. 5 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ — ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η παρούσα προκήρυξη θα κοινοποιηθεί  µε επιµέλεια του ∆ήµου Αιγάλεω: 
Α. Στο Νοµικό  Συµβούλιο του Κράτους-Κεντρική  Υπηρεσία και µετά  το διορισµό  του προβλεπόµενου 
στο άρθρο 43 του Κώδικα ∆ικηγόρων δικαστικού  πληρεξουσίου α τάξης και στον ίδιο το δικαστικό  
πληρεξούσιο α' που διορίστηκε, 
Β. Στον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών. 
Η παρούσα, µε επιµέλεια του ∆ήµου Αιγάλεω, θα τοιχοκολληθεί  στο κατάστηµα του Πρωτοδικείου 
Αθηνών καιτου ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών αντίστοιχα. 

Μαζί  µε τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του ∆ήµου Αιγάλεω που Θα µετέχει 
στην Επιτροπή  Επιλογής, ο οποίος Θα είναι ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Μπίρµπας, µε αναπληρωτή  του, 
τη ∆ηµοτική  Σύµβουλο κ. Χριστόγλου Γιαννούλα (Αντιδήµαρχο). Γραµµατέας της Επιτροπής Επιλογής 
θα είναι η υπάλληλος του ∆ήµου Αιγάλεω κ. Σαλάγα Ιωάωα , Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών µε αναπληρώτριά  της, την κ. ∆εµέτη ∆ιονυσία, Προϊσταµένη του Τµήµατος Προσωπικού  
Ιδιωτικού  ∆ικαίου. 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί  στον κόµβο «∆ιαύγεια», στον ιστότοπο του ∆ήµου Αιγάλεω 
(www.aigaleo.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού  καταστήµατος (Ιερά  Οδός 364 & 
Κάλβου Αιγάλεω) και θα δηµοσιευτεί  µε πρόσκληση για την υποβολή  υποψηφιοτήτων σε µία 
ηµερήσια εφηµερίδα της έδρας του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών. 

Πληροφορίες για την προκήρυξη παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από...9:00 έως 14:00, 
από  το Τµήµα Προσωπικού  Ιδιωτικού  ∆ικαίου, Ιερά  Οδός 364 & Κάλβου, 
τηλ.: 2132044906, 2132044905, 2132044930 και 2132044959 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ 
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