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1. Ιδ. Γραφείο Κ. Δημάρχου
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ΠΡΟΣ:
α. Γραμματεία του Νομικού Συμβουλίου

του Κράτους
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~lρόεδρo του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ
NOMOΣATT~
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔιΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΉΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δινση: Λιοσίων 22
Ταχ.Κώδικας: 10438 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορwς:Σ.Χεunκου
Τηλ. : 2105277567
Fax: 2105278061
e-mail:s.xeίlakou@athens.gr

ΘΕΜΑ: « Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Αθηναίων»

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ.1682/3-1-2017 Προκήρυξη.

Σας γνωρίζουμε ό~,σύμφωνα με το υπ'αριθμ.26266/3-1Ο-2016 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (νυν Υπουργείο Εσωτερικών), εγκρίθηκε η πρόσληψη
ενός (1) Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο μας, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 παρ.2 προιΥτου Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28 Α') όπως ισχύει και του άρθρου 43 του N.4194/2013
(ΦΕΚ 208 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37 Α').

Προκειμένου να ορίσετε τα προβλεπόμενα μέλη όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη για
τη συγκρότηση της πενταμελούς Επιτροπής αρμόδια για τη διαδικασία επιλογής, σας αποστέλλουμε
αντίγραφο της υπ' αριθμ.1682/3-1-20l7 Προκήρυξης, γνωρίζοντάς σας ότι δημοσιεύθηκε σε μία
ημερήσια 'εφημερίδατης:έδρας του Δήμου την Πέμπτη 5-1-2017.και η προθεσμία ταχυδρομικής
υποβολής των αιτήσεων:από,τους ενδιαφερομένους ορίζεται από 9.,1-2017 μέχρι και 7-2-2017.

Σας κάνουμε επίOηςΓVωστό; ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ.822/8-4-2016 απόφαση ΤΟυ
Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε -εκπρόσωποςτου Δήμου μας που θα μετέχει στην Επιτροπή επιλογής
ως-τακτικό'μέλοςη ΔημοτικόςΣύμβΟυλος κα Μελπομένη Δασκαλάκη με αναπληρωματικό μέλος τον
Δημοτικό Σύμβουλο κο Γεώργιο Π. Αποστολόπουλο και γραμματέας της Επιτροπής η υπάλληλος του
Δήμου μας κα ΙσμήνηΚαλαμπόκη,κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (τηλ. επικοινωνίας 210
5277607)..~
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Ο.ΔΗΜΑΡΧΟΣ 'ΑΘΗΝΑιΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις,διάτόξεις:'
α) Τού .άρθρΟU'167;tόύi~;358412007 «κυρωσητ-όοΚωδικαΚατα6τα&ηςΔημοπκων
'. .
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ΑΔΑ: ΨI3ΧΩ6Μ-ΒΨΚ
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 Α') όπως ισχύει, με την οποία
εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός.δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο ΑθηναίωΥ.
6. Το γεγονός όπ. έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δημου

... ,'. οΙΚΟ\iομΙkοίι-;έτους!,2016σtoυςK.A~6011~001, 6056.003 ΚAI6051~007Φ~10γίΌ.τiΊ'
δαπάνη πουθο:ηροκλΓ)θεί από τηνπρόdληψη του δικηγόρου και θα εν/ρciφεί.
ανάλογη πίστωση στους προϋπολογισμούς των επόμενών εrφν.

[,:.7~.<Tιξ'αυξημέ;γεφ:<ίνάγΚEς,HγιανoμίKή υποστήριξησε εργαcnακάθεματά :των
υπηρεσιών και των. νομικών προσώπων του Δήμου καθώς και την υποστήριξη των
. υποθέσεων του <Δήμoυσταανώτaτα δικαστήρια (Άρειος Πάγος, ΣτΕ, Eλεγκ'tιKό
Συνέδριο).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήΡfιJαη. 'μίας(1)8EcJηςδικηyδρoΙΙίπαρ'AρείfιJ ΠάyfιJ στοΑήμο
AθηναίfιJν,με οχέση .έμμι08ηςεντολής,μεηάΥια μηνιαία αντιμισθία,
.KCΠΌπιν.επιλoyής,"αύμφfιJνα:μεπςιΣXΎOυαεA;διcπiιξεις ..



ΑΔΑ: ΨI3ΧΩ6Μ-ΒΨΚ
ε) Να μην υπάρχει κώλυμα ,από ποινική KcΠαδίKη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό

δικαστική σύμπαράσταση,

στ) Να μην έχουν κώλυμα κοτάτις διατάξεις του Ν.1256/82 και του Κώδικα
. 'Δικηγόρων.,

" ζ) Να έχouνδεκαετήτoΙ:ΙλΌχιστoνδικηγOΡΙKή.εμπειρία, πέντε έτη τηςοποίαςναέ)(ουν

'διανυθεί ,στον τομέα, τωψεργασιακών θεμάτων, η οποία' εμπειρία να αποδεικνύεται

,':'."oιiό' ,μετοnτυχιακόi.,\/ή::{jιδακτοριι<όι,τίτλο ή. από "σχετικές',βεβ(]ιώσειςτων "σχετικών

φορέων ήδικασπκέςαποφάσεις, δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις Κ.α. Λαμβανομένης ως

',βάσης για το συγκεκριμένο προσόν.της μονάδας (1) τίθεται συντελεστής βαρύτητας
το 12.

..:.: .... '..

ΣΙΙ. Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίωνθα ληφθούν υπόψη, μαζί

με τα ΠΡοαναφερθέντα'προσόντα,ηηροσωπικόπιτα των υποψηφίου, η γενικότερη
. ,. ι .• \Λιr-Ι.' - • • Cb., r\ •ΕΠιστημονικητουκοταΡτιση', Kαιεnα, yc;;ι,ματικητoυπειρα, η γνωση ¥-¥'lJ)V γΛωσσων

και θα συνεκτιμηθούν,η OΙKOγενείσκηΤOυ',KCπάσrαση'και.η nρoonπκή εξέλιξής του.

Λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1); oιotJVTEλεστές<βαρύτητoςτων κρπηρίων

αυτών καθορίζονται ως εξής: '

'Άkρήήριo Συντελεστής

, '••Προσωπlκότητα8

(ενiKότερηεπι()lημoVική~OΤόpτιση 2 '

,'ΓενιKOτt.ρηεήαγyελμoπκή,πέίρd, ,και .6

""επάρκεια

",'f,vώση'ξένων yλωσσΩV,

,', ,". ," ;OΙKOγενειακή.Kατάqroση

tιρόοni1κη.'~ξης( .Ά ,,\ " 4

:'l1pOϋΠl1ρiσiα 'δέκΟ(10)εrωνΆπ(jρ"Aρεiω,' 12
""ηaγω' ,



ΑΔΑ: ΨΙ3ΧΩ6Μ#ΒΨΚ
.οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να άποστείλουν. με συστημένη επιστολή σε κλειστό
φάκελο αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Δήμο Αθηναίων, Αιγση
Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Μονίμου Πρόσωπικού, Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22 .•.•

;104..38 AΘHN~;'σεαπoκλειστΙKή προθεσμία τριάντα (30) ημερών" που αρχίζει την.'
. επομένη από τη .δημoσίεuσητης παρoύσaςΠΡOKήρυξηςστOν ημερήσιο τύπο.

IY•.AπαραίτηTα~δIKαloλoynΠKά:

1) Αίτηση.
2) Φωτοτυπία δύο όψεων Δελτίου ΑστυνομιΚήςΤαυτότητας.
3) Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου ΑΙ.
3) Πιστοποιητικό OΙKoΓΕVΕΙακήςKατάστασης.
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ,στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν

" έχει καταδικαστεί για τα. εγκλήματα πουαναφέρονται στο άρθρο .16 τουΝ.3584Ι2007
. και στο άρθρο 26 του Κώδικα των Διι<ηγόρων(Ν.3026ΙΙ954), δεν είναι υπόδικος για
ταπαραπάνω εγκλήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά ΤOυδΙKαιώμaτa;Kαι δεν τελεί

. υπό δικαστική συμπαράσταση.
"5) Επικυρωμένο aντίγραφo τoυπτuxioυ Νομικής Σχολήςτης ημεδαπής ήαλλoδaπής.
£ιδικάοι τίτλoιτης:CΙλλoδaπής;θαπρέnει νασwoδεύoνrαιαπόβέβαίωσηισoπμίας
'από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔιΚΑΠΑή Δ()ΑΤΑΠ)•
.:~) ,Πιοτοποιητικότου Δικηγορικού ΣυλλόγουΑθηνών,.από,τοοποίοναπροκύπτειο', .
XρόνoςτηςαΡXΙκης"'έγγρaφης του υπoψήiρioυ :c:rtQ ,ΔΙκηγορικό ΣύλλογΟ Αθηνών"ότι ~,'.

.'

.,.'δενέχειτιμωρηθεί πειθαρχικά καιόπδεν -κατέχειδλληέμμισΘη θέση.'
}),'Υπεύθυνη'Δήλωση'.1Όυ :Ν;1599Ι1986,ότιδενέχεικωλιιμαδιορισμού,'oUμφφναμε

.. ' ". '.' ," ! .

irίςδJaτάξεις τωνόρeρωνll έως ΙΤτουΝ..'3584/20()7. .' . . . " .
., ..•....~)y,πείιθuγηΔήλα/Qηόπ,O ;υπ~ψήφιoς,δ,εν t1(jΡεχειπ~. unηρεc;>iεςro",;,;gr,ιοΜειgJJΚά,.

:η'ouοτημοτικά ,με,αμοιβήJ(aτά,"uπόθεση,οε,~ο",()μικό:n~6)nο"'τοu'Αημoc;iοu',

.iX~<,;;y,'.;\ ,:' ''', " .,',υnηρεσια 'αν' δενc!''Προσκομισουv,\β~αιφqη< του' ,;NΡH!~ρυ~Πρoqφπου στΟ,:';ΟΑΡ!Ρ, <
,λ':' ;., ,: <~αρέxoυν ~ς υπηρ~ίεςc<':~~ς;"ότ; παραrrήθη~~-~'η6 ')~~':'έμμldeη;<θέση>rο~~' ~

. ' "'<":),~αψαννα:ciVGίλαι.iβδν()μγ:Uhg~~σειςη'.ΥαλαμβpvοWt:Jερι~ιιαj;~μqlβή,dιib'ΟUΤΡi
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ν. Τα δlκαιολογηπκά με τα οποία αποδεικνύονται ,τα πρoσόνrαή οι ιδιότητες που
"επικαλείται ο υποψήφιος με την ,αίτησησυμμετοχΙ:Ις του. Εάν οι υποψήφιοι δεν

",',';, 'ι': ;;"προσκομϊσουνμτα':'απόπούμε;νο;-. κατά-περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνοντοι
'-vπόψη τα πρσσόνταή οl'ιδιότητες που δηλώνOuν,με την αίτηση συμμετοχής τους
στη διαδικασία.

,Ειδικότερα υποβάλλονται ευκρινείς φωτοτυπίες τίτλων σπουδών -κα•.ξένης γλώσσας.
'AνOβaσιKόςή ο: μεrαnτuχιαKός τίτλος ,έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαπείται
iJόνονnράξη 'αναγνωρίσεως του" τίτλoυαRό'τoΔIΚATΣA ή Πιστοποιητικό
';'Αναγνώρισης από τον ΔιεnΙCΠΗμOVlKόΟρνανισμόΑναγνώρίσηςΤ'πλων' Ακαδημαϊκών
;ςoιηληρ0cp9ρησης:(Δ.O~A. Τ.A~Π.)περίΊσoτιμίαςπoυνα έχει 'εκδοθεί μέχρι την
,,,'Τελευταίαημέρα τηςπροθεσμίας υποβολήςτ-ων ,αιτήσεων και σε περίπτωσηπουαηό
-aηνπράξη αναγνώρισης δεν ΠΡOKύntει,To-γνωσηκόανπΚ£ίμενO; oπαrτεiτaιβεβaίωση

. ,;;:.-απότo'ΠανεπιcτrημιO ,πουi'χορήγησετον:τίτλο,η οποΙανακαθορίζει το γνωστικό
χMΊκείμενO"KαθώςKαιεnίσημηψετάφρaσή της. 'Στις:nεριπτώσεtςnoυ ηισοπμία ή
';1σότιμία και αντιστοιχία του πτuxioυaλλωaπής αναγνωρίζετοι μόνον εφόσον_ο
";KeπOχoςΤOυ;nτuxiOU,είναΙKOι:κάτOxoςμεmΠTU)(lQΚoU,:διπλώματoςδεν,oναγνωpίζεται

-,;lσσnμία, του. "tJξTαnτUΧΙOKoύ''διnλώμαroς,KOI£ΠOμένφςδεν,λ<?γfζεταιως
';μεταnτuxιαKQς 'Πrλoς.Στηνnερίπτωση πουο, μεrαrrruχιακός τlτλoςσuμπληρώνειή
-:Ά;;εν'σωμαtώνεταΙ1(JtΘβαOΙKό;δεν.λOγίψoι:ωςμ~τiτλoς.
"'Η:,απόδειξη".γνώσης'ξένης yλώσσα"θααπoδεικνύετoισύβφωναμε1τJ. oρlζόμενασtις

',''-/;;διcrrάξειςτοu6ρθροu28:n.&50/2001,όπ~lσχύεικαlοι υπ~ψήφιoι_μηoρoύν να
"-'!Ά'>::\ανψΡέξ<)lJV;::οχεΠκά;<σmν<~νιkή,~ιεύfMiqrγ~www.aseιψr,'>tmΊδlαδρομή~

.<Αρχική .σελίδO/Φoρεiς/Yl1oδεiγμςπα '11poκηρύξεων/fιαραρτημα: "<τίτλοι
γλωσσομόθEJας~ (,
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ΑΔΑ: Ψ/3ΧΩ6Μ-ΒΨΚ
Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ
208/27.09.2013/τ. Α ), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από
δικηγόρο μετά την 27.09.2013yίνoνταιδεκrές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο

, .c'. ίδιος έχει επαρκή γνώση :της γλώσσας από και προς την.οΓιοία μετέφρασε. Τα
, ~; .' , ,; . ,

ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά κοι 'βεβαιώσεις) γίνονται υποχΡΕωτικά αποδεκτά σε
.ευκρινή φωτoaνήγραφa .από αντίγραφα εγγράφων που έχ.ΟIJVεt<δ9θεί .'από

λ/_χ •.•• θ" δ ,. n ... ,('ο . wαπες,,)'αρχες,,\καΙ;'Ύ,εχουv;:',εnικυρωει απο ικηγΟΡΟ~ΙΥοvrαι':ιιι:ιqχρεωτικα
αποδεκτά ευιφινήφωτοαντίγραφα απόαντίγραφαιδιωl1κών εγγράφων, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
β) Της ημεδαπής

ι) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδήέγγραφαπουέχοlJV εκδοθεί από υπηρεσίες
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ποχ. τίτλοι σπουδών -
άδειες - πιστοποιητικά -βεβαιώσεις~λno), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά

_~_._' ι ι. ι ι ι ι.:ι.,:,απuuc.ι\.1α οε ευκρινηφωτoανrιγραφα των πρωτOΤUπων εγγραφων η ToovaκpIiJWV
αντιγράφων τους. ,
lι)Ιδιωτικάέγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες
κοιφορείςτου δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου,τομέα (όπως αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών, Koλno)υnoβCιλλoνταΙKoιγίνoνταιυπoχρεωΤΙKά αποδεκτά οε
ευκρινή φωτοαντίγραφο.οπδ αVrίγραφα .ιδιωιικών εγγράφων, τα οποία Ε:ι.ουν
έΠιι<υρωθείαπόδικηγόρσ καθώς και oεευιφJVή φωτooνriγραφα 'από :τα πρωτότυπα
, . δ ,ι • ι. θ ι' ,ι ,Ι, ι' δ οσσων ,ι. ιωτικων εγγραφωνc.φερquv;εωρησηαno υπηρεσιες και φoρεJς τομ ημοσιου..

. καΙΙΌυ ευρύτερουδημόσιουτομέα. .,'
,Ηquμμετοχή των οη()ψηφίων. ,στη διοδικοσ1α επιλογής, προϋηφθέτει,ανεπιφί.ιλαιση

οδο• ο ." uξης.aD. . χητωνορων:τηςπροκηρ .'. .

'.",.':::WIίιΗξ:πιλογή θα\4¥~οncιnε:vr(Jμ,ε:λήΕπιτροn.η,ηοnοί~..EkJ.,συνέρ)(f;T(:Ιlφηγ;έδρq ,'.
.: ι . ,." .-.. ' : !,.. :: : " Ι.' . ". . " .' <.,:'," ",.". ..

'τoυΆ~ικηγOΡIKOί.ι.ΣUλλόγoυKαιθ<ι,(]πoτελεiταιo,..ό:,.:'
'.'λQο.~ναν '.,δΙKασr:ιKό,.nληρεξQύqι():!α'Ά;,!1"ό~NOμΙKOί.ι.ΣUJ.lβοuλίου'fου~9μς;:!ή<~'J"Ρv" •.•<., •.....'

[[:ιi(νόμιμO~αναnληρωTή\~ΠΡIJ,?~:,~'€l]ρq~ρ()ι.ποuορlζειο .nρQ,~R9~;!Λ~9~;ψ:Ν?μ,\κqμ;?;;~'i;~:~;::":;',\:,'< '. .

lςΟ.έγαςμε 'δει<CJΠo/l
lζ~yr~ι::α.llό,το&hι~;

:-:,.-:::: ..:.:.',.,;::;.. ..-
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ΑΔΑ: ψ,13ΧΩ6Μ-ΒΨΚ
aτoμιKή συνέντευξη θα εκδώσει αmολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης
των υποψηφίων.

Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωηκή για το Δήμο Αθηναίων και fοχύειμόνο

.,>'για τηνiκaτόληψη των θέσης που;προκηρύχθηκε. Ο Δήμος Αθηναίων οφείλει μέσα σε

.ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στη' κενή θέση τον .

."επιτυXόνtα"Kαινα .γνωστοποιήσει aτo Δικηγορικό Σύλ/ογο Αθηνών την ανάληψη

, .'υπηρεσίας. . .. ' ,"'.' " . .>

νΙΙI. Ηπαρούσα ηροκήρυξηνακοινοποιηθεί με επιμέλεια του Δήμου Αθηναίων: α)

'aτoν. Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου'του Κράτους, β) στον Πρόεδρο του

Πρωτοδικείου Αθηνών γ) στον Πρόεδρο του ΔικηΥορικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι

αντίστοιχα ηρέπει να επιμεληθoΎVγια την τοιχοκόλληση ουτής, συντασσόμενου

σχετικού αποδεικτικού' κοινοποίησης και δ) να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια»,

'στον ..ιστότοποτου Δήμου . Αθηναίων (www.cityofatheπs.gr) και στον πίνακα

ανακοινώσεων του δημσηκού. KαταdTήμΌτoς(Λιoσίων 22 ,- ,"ΑθΗΝΆ) •και να

δημomέυθεί .σε.μία ημερήσια εφημερίδα στην έδρατου ,Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών.

",ιχ. ;Πληρoφc>ρίες¥Jατο δlαγωνισμόπαρέ}(ονταΙ11ς Άεργόσιμες ημέρες και ώρες από

,8.00 έως 15~OO,απότo ΤμήμαMoνίμoυΠρoσωnlKoύ τηςΔ/νσης Ανθρώπινου

Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22; τηλ •.210 .5277567-577.

< ;Άρμόδιοl .υπCιλληλol;XEJλάKoυΣΤUλιavή- ΠoπαίΩΆVΝoυEλέvη.
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