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    ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

    ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΜΙΑ (1) ΘΕΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ 

        ΜΕ ΧΕΗ ΕΜΜΙΘΗ ΕΝΣΟΛΗ 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟ Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις: 

α) των άρθρων 165-167 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 

Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Τπαλλήλων» (ΥΕΚ 143 Α’), όπως 

ισχύουν, 

β) των άρθρων 42-45 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΥΕΚ 37 

Α’), 

γ) της παρ. 2 περ. ιγ) του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «ύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 

διοίκησης» (ΥΕΚ 28 Α’). 

2. Σην υπ’ αριθμ. 9362/05-05-2006 Κοινή Τπουργική Απόφαση 

«Κατάργηση της υποβολής του αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως 

δικαιολογητικού συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με 
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πάγια αμοιβή και αντικατάσταση του από υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986, όπως ισχύει» (ΥΕΚ 561 Β’). 

3. Σον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας του Δήμου Ι.Π. 

Μεσολογγίου (ΥΕΚ 524/Β’/2012), στον οποίο προβλέπονται δύο (2) 

θέσεις δικηγόρου με έμμισθη εντολή. 

4. Σην υπ’ αριθμ. 217/2018 (ΑΔΑ: ΨΙΡΔΩΡΖ-ΑΗΡ) απόφαση του 

Δημοτικού υμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. 

5. Σην υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Υ.ΕΓΚΡ./313/37201/19-11-2018 εγκριτική 

απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΤ 33/2006 

«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Σομέα (ΥΕΚ 280 Α’) 

όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός δικηγόρου με 

έμμισθη εντολή στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. 

6. Σο γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον  προϋπολογισμό 

του Δήμου οικονομικού έτους 2018 στους Κ.Α.Ε 00.6031 (τακτικές 

αποδοχές ειδικών συνεργατών και δικηγόρου)  ποσό 11.928,00 € και 

στον ΚΑΕ 00.6053.03 (κύρια σύνταξη εργοδότη νομικών)  ποσό 

2580,00€ για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του 

δικηγόρου και θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στους προϋπολογισμούς 

των επόμενων ετών. 

7. Σις αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη πρωτίστως σε ποινικά 

θέματα και των νομικών προσώπων αυτού και την υποστήριξη των 

υποθέσεων  σε όλους τους βαθμούς των Δικαστηρίων. 
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    ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Σην πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω στο 

Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια 

μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

Ι. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η 

νομική υποστήριξη και πρωτίστως των ποινικών υποθέσεων που θα 

προκύπτουν στο Δήμο και τα νομικά πρόσωπα αυτού καθώς και των 

εκάστοτε αιρετών οργάνων του Δήμου και των νομικών προσώπων του 

Δήμου και την υποστήριξη υποθέσεων των ανωτέρω σε όλους του 

βαθμούς δικαιοδοσίας των Δικαστηρίων. 

Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών 

οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό 

κριθεί απαραίτητο από την Δημοτική Αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

Όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες ο δικηγόρος υποχρεούται να τις παρέχει 

συγχρόνως και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του 

Δήμου χωρίς άλλη πρόσθετη αμοιβή. 

Ο Δικηγόρος θα παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα 

του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και στο γραφείο της Νομικής Τπηρεσίας, 

εκτός εάν παρίσταται ανάγκη παράστασής του, ενώπιον δικαστικών ή 

διοικητικών αρχών. 

Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα 

με την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015. 

Ο δικηγόρος ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα, 

με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο 
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Ι.Π. Μεσολογγίου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη 

νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. 

ΙΙ. Ο υποψήφιος για την ανωτέρω θέση πρέπει να πληροί τις κάτωθι 

προϋποθέσεις: 

α) Να είναι Έλληνας/ίδα πολίτης,   

β) Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής χολής της χώρας ή 

αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, 

γ) Να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγο τουλάχιστον δέκα (10) έτη πριν 

από τη δημοσίευση της παρούσης.  

δ) Να είναι μέλος του Δικηγορικού υλλόγου Μεσολογγίου,  

ε) 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,  

στ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην 

τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, 

ζ) Να μην έχει κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του 

Κώδικα Δικηγόρων, 

η) Να έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική εμπειρία, δέκα έτη 

της οποίας να έχουν διανυθεί στον τομέα του Ποινικού Δικαίου, η οποία 

εμπειρία να αποδεικνύεται από μεταπτυχιακό ή διδακτορικό  τίτλο, από 

σχετικές βεβαιώσεις των σχετικών φορέων, δικαστικές αποφάσεις, 

παραστάσεις σε Ποινικά Δικαστήρια, δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις, 

συστατικές επιστολές καθώς και τυχόν δημοσιεύσεις σε νομικά 

περιοδικά ποινικού δικαίου, λαμβανομένης ως βάσης για το 
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συγκεκριμένο προσόν του μηδενός (0), τίθεται συντελεστής βαρύτητας το 

15. 

ΙΙΙ. Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν 

υπόψη, μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του 

υποψηφίου, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και 

επαγγελματική του πείρα, η γνώση ξένων γλωσσών και θα συνεκτιμηθούν 

η οικογενειακή του κατάσταση και προοπτική εξέλιξής του, 

λαμβανομένης ως βάσης του μηδενός (0), οι συντελεστές βαρύτητας των 

κριτηρίων αυτών καθορίζονται ως εξής: 

Κριτήριο υντελεστής 

Προσωπικότητα  0 - 6 

Γενικότερη επιστημονική 

κατάρτιση 

(πτυχίο Πανεπιστημίου άλλου 

γνωστικού αντικειμένου) 

0 - 10 

Γενικότερη επαγγελματική πείρα 

επάρκεια και εμπειρία 

0 - 15 

Γνώση ξένων γλωσσών 0 - 2 

Οικογενειακή κατάσταση 0 - 4 

Προοπτική εξέλιξης 0 - 4 

Προϋπηρεσία ετών παρ’ Αρείω 

Πάγω 

0 - 12 

Βαθμός πτυχίου Νομικής 0 - 8 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους είτε με συστημένη επιστολή ή με 
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εταιρεία μεταφοράς κλειστό φάκελο με αίτηση με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, Δ/νση 302 00 

ταυροπούλου 31 – Μεσολογγίου (Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου), σε 

αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη 

από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. 

Η αίτηση υποψηφιότητας  θα συνοδεύεται  από: 

α. 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). 

β. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 

γ. Βεβαίωση  του οικείου Δικηγορικού υλλόγου, από την οποία να 

προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω. 

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού υλλόγου από το οποίο να 

προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στο ύλλογο και ότι ο υποψήφιος δεν 

έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 

ε. Τπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος κατά την 

έννοια του άρθρου 42 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων». 

Ενδιαφερόμενοι δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την 

έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 

μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι 

εφόσον προσληφθούν στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, θα παραιτηθούν από 

την άλλη έμμισθη θέση. την 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 



7 
 

θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν 

περιοδική αμοιβή. 

στ. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και 

επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται 

αναλυτικά η εμπειρία του. 

ζ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

η. Τπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3584/2007 και του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013). 

1. Σα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι 

ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος υποβάλλονται με την αίτηση 

συμμετοχής του. 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. 

2. ημειώνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 

ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 

ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 

3. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην 

έδρα του δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από: 

α) Μέλος του Νομικού υμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον 

Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ Σάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που 

ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού υμβουλίου του Κράτους, 
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β) τρεις (3) δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον 

ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό 

υμβούλιο του  δικηγορικού συλλόγου Μεσολογγίου. 

γ) έναν  (1) εκπρόσωπο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. 

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού 

υμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα 

γραμματέα υπάλληλος του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. 

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 

υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. 

Μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα 

εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των 

υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο 

Ι.Π. Μεσολογγίου και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης που 

προκηρύχθηκε. 

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση 

της απόφασης να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να 

γνωστοποιήσει στο Δικηγορικό ύλλογο Μεσολογγίου την ανάληψη 

υπηρεσίας. 

Ο επιτυχών θα πρέπει να μην έχει τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν 

για τους προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο και θα πρέπει να 

καταθέσει κατά το χρόνο πρόσληψής του στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου 

πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (οι άνδρες), καθώς και τα 

λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά 

διορισμού. 

3. Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στην «Διαύγεια», στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (www.messolonghi.gov.gr) και 
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στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (ταυροπούλου 

31 - Μεσολόγγι) και να δημοσιευτεί  σε μία  τουλάχιστον 

εφημερίδα,  που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού 

υλλόγου. 

4. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού 

παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Σμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, αρμόδια κα Γκιάφη 

Μαρία,  Διεύθυνση : ταυροπούλου 31, Μεσολόγγι,  τ.κ. 302 00, 

τηλέφωνο: 26313 - 60988. 

Η παπούσα πποκήπυξη να κοινοποιηθεί: 

α) Σηο Γπαθείο ηος Νομικού Σςμβοςλίος ηος Κπάηοςρ,  

β) Σηον Ππόεδπο ηος Δικηγοπικού Σςλλόγος Μεζολογγίος, 

πποκειμένος να επιμεληθούν 

για ηην ηοισοκόλληζη ηηρ πποκήπςξηρ ζηο καηάζηημα ηος Ππωηοδικείος 

Μεζολογγίος και ηος Δικηγοπικού Σςλλόγος Μεζολογγίος  ανηίζηοισα. 

  

           Ο ΔΗΜΑΡΧΟ Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 

        

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΠΑΝΟ 

 

     

 


