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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Σερβίων  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ  

 

Αφού έλαβε υπόψη του,  

1. Τα άρθρα 165 & 167 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 42 – 46 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ208 

Α΄), όπως ισχύουν και ιδίως το άρθρο 43 αυτού,  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 11 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) σχετικά με την 

υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 

εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α΄), 

5. Τα άρθρα 1 (ενότ. Α4) & 22 του κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Σερβίων (ΦΕΚ B΄ 5996/31.12.2020) στα οποία προβλέπεται οργανική μονάδα Νομικής 

Υπηρεσίας και δύο (2) θέσεις δικηγόρου με έμμισθη εντολή, 

6. Την υπ’ αριθμ. 140/2020 (ΑΔΑ:6ΚΙΣ46ΜΓΗ5-ΑΦ1) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021, 

                

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Σέρβια, 09.07.2021 

                                Α.Π.: 4147 

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

               ΝΟΜΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ 

                 ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΒΙΩΝ 

Διεύθυνση 

Πληροφορίες  

 

Τηλ.      

e-mail 

: 

: 

 

: 

: 

Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τζούνας Νικόλαος, Αναγνώστου Κων/νος 

Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος 

2464350107, 2464350119, 2464350125  
n.tzounas@dservion.gr,  

k.anagnostou@dservion.gr, 

atsiouk@dservion.gr 

ΑΔΑ: ΨΕ1Η46ΜΓΗ5-ΝΝΙ



 2

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 71306/27.10.2020 έγγραφο γνωστοποίησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών της υπ’ αριθμ. 42/30-9-2020 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2021,   

8. Την υπ’ αριθμ. 140/28.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΥΕ46ΜΓΗ5-ΠΣΩ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής προσδιορισμού των όρων της προκήρυξης πρόσληψης δικηγόρου,  

9. Την βεβαίωση πίστωσης υπ’ αρ. πρωτ.: 4093/06.07.2021 του προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στον 

προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος και διαβεβαίωση για ύπαρξη ανάλογων 

πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών,  

10. Τις παρούσες και μελλοντικά εκτιμώμενες υπηρεσιακές ανάγκες αντιμετώπισης 

σύνθετων νομικών θεμάτων και χειρισμού δικαστικών υποθέσεων του Δήμου Σερβίων, 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με δικαίωμα παράστασης τουλάχιστον σε 

οποιοδήποτε Εφετείο της χώρας (παρ’ Εφέταις), με μηνιαία αντιμισθία, στο Δήμο Σερβίων. Η 

πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως 

ισχύει κάθε φορά  και ο προσληφθείς θα συνδέεται με το Δήμο Σερβίων με σχέση έμμισθης 

εντολής.  

 

Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής: 

 

1. Το αντικείμενο της απασχόλησής του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων 

των  Υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των 

συμφερόντων του Δήμου Σερβίων και των ΝΠΔΔ του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή 

άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του. Θα έχει έδρα το Δημοτικό Κατάστημα της έδρας 

του Δήμου Σερβίων, στα Σέρβια. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της 

Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα του Δήμου Σερβίων και στα αρμόδια Δικαστήρια, 

τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων . 

2. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με την 

παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/15. 

3. Ο/Η προσληφθείς/είσα θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών 

νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Σερβίων και θα ακολουθεί την 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. 

4. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :  
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α) Να είναι δικηγόροι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων με δικαίωμα παράστασης 

τουλάχιστον σε οποιοδήποτε Εφετείο της χώρας (παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω). 

β) Να  έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα απ΄ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί 

για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 

γ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική 

συμπαράσταση. 

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

καθηκόντων τους). 

ε) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων. 

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Σερβίων σε αποκλειστική προθεσμία 30 

ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο 

Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από: 

α)  Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 

β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή 

συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και 

δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του δημόσιου τομέα . 

δ) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του 

δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και  

ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία , μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.). 

6. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του 

Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με 

την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη 

δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν 

από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση 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.                                                        

7. Με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.  

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η 

επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η 
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επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η 

οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.  Κρίσιμος χρόνος για τον 

έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για 

την υποβολή των αιτήσεων.  

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων  για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 

Δήμου καθορίζονται ως εξής: 

 

Κριτήριο 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Προσωπικότητα 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το κριτήριο 

«Προσωπικότητα» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 μόρια 

10 

Επιστημονική Κατάρτιση (Τίτλοι σπουδών) 

α) Βασικός τίτλος σπουδών βαθμολογείται κατά μέγιστο με 180 μόρια  

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, σε άλλο  

(πλην Δημοσίου Δικαίου) γνωστικό αντικείμενο βαθμολογείται με 20 μόρια 

γ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον 

διάρκειας, σε άλλο (πλην Δημοσίου Δικαίου) γνωστικό αντικείμενο 

βαθμολογείται με 10 μόρια  

δ) Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε άλλο (πλην Δημοσίου Δικαίου) γνωστικό 

αντικείμενο βαθμολογείται με 20 μόρια. 

ε) Επιστημονικές δημοσιεύσεις βαθμολογούνται συνολικά με 20 μόρια 

 

*Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το 

κριτήριο «Επιστημονική κατάρτιση» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 μόρια 

 

10 

Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης (Χειρισμός υποθέσεων 

ΟΤΑ) 

α) Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του 

Δημοσίου  Δικαίου βαθμολογείται με 50 μόρια. 

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στο 

γνωστικό αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου βαθμολογείται με 40 μόρια.  

γ) Η ενασχόληση με θέματα Δημοσίου Δικαίου (ενδεικτικά, υποθέσεις 

Δημοσίου, ΟΤΑ κ.λπ.) βαθμολογείται με ανώτερο τα 660 μόρια. 

* Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το 

κριτήριο «Εξειδίκευση στο Αντικείμενο» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 750 

μόρια 

30 

Επαγγελματική Πείρα  (Χρόνια άσκησης δικηγορίας) 

Έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής του δικηγόρου στον  

οικείο δικηγορικό σύλλογο με ανώτατο όριο τα 30 έτη. 

20 
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*Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το 

κριτήριο «Επαγγελματική Πείρα» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 μόρια. 

Επαγγελματική Επάρκεια 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το κριτήριο 

«Επαγγελματική Επάρκεια» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 μόρια 

10 

Γνώση ξένων γλωσσών  

Μοριοδοτείται η πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής ξένης γλώσσας, ως εξής:  

Η άριστη γνώση 100 μόρια 

Η πολύ καλή γνώση 75 μόρια 

Η καλή γνώση 30 μόρια 

Μοριοδοτείται η πιστοποιημένη γνώση κάθε άλλης ξένης γλώσσας, ως εξής:  

Η άριστη γνώση 75 μόρια 

Η πολύ καλή γνώση 50 μόρια 

Η καλή γνώση                                                        20 μόρια 

 

*Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την 

πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 

μόρια. 

10 

Οικογενειακή κατάσταση 

Η οικογενειακή κατάσταση μοριοδοτείται για τέκνα, φυσικά ή θετά, εφόσον     

είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, 

εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση ή τα τέκνα που φοιτούν στην 

ανώτατη εκπαίδευση εσωτερικού και εξωτερικού, σχολές αναγνωρισμένες 

από τους επίσημους κρατικούς φορείς, καθώς και σε Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημόσια και ιδιωτικά, δεν έχουν 

συμπληρώσει τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την 

απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων που προβλέπεται από τον 

οργανισμό κάθε Σχολής και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας 

τους ως εξής:  25 μόρια για κάθε τέκνο. 

 

*Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την 

οικογενειακή κατάσταση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 125 μόρια. 

5 

Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης 

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το κριτήριο 

«Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 125 

μόρια 

5 

Μέγιστη επίδοση συνόλου κριτηρίων:  2.500 μόρια 100% 

 

8. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από : 

α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού 

Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
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β) Τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική 

υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου 

για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη, 

γ) Τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Αλεξόπουλο Διονύσιο ως εκπρόσωπο του Δήμου 

Σερβίων. 

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί ο υπάλληλος του Δήμου Σερβίων 

Αναγνώστου Κωνσταντίνος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. 

 

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους 

καλέσει σε ατομική συνέντευξη . Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική 

συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των 

υποψηφίων. 

9. Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 

 Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες 07:30 – 15:00, από το γραφείο προσωπικού του Δήμου Σερβίων. Αρμόδιοι 

υπάλληλοι: κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος τηλ. 2464350119, Τζούνας Νικόλαος τηλ. 

2464350107  & Τσιουκαρδάνης Αθανάσιος τηλ.2464350125 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

       ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  

 

Κοινοποίηση: 

1. Πρόεδρο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ακαδημίας 68 & Χαρ.Τρικούπη, Αθήνα 10678 

2. Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης, 50131 Κοζάνη (προκειμένου να 

επιμεληθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ. για την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του 

Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης και την αποστολή του σχετικού αποδεικτικού στην υπηρεσία 

μας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική στο email: atsiouk@dservion.gr) 

3. Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας (προκειμένου να επιμεληθούν για την ενημέρωση των 

μελών τους και την αποστολή του  σχετικού αποδεικτικού στην υπηρεσία μας σε ηλεκτρονική 

μορφή στο email: atsiouk@dservion.gr  με την  παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα 

οικεία Πρωτοδικεία) 

4. Πρωτοδικείο Κοζάνης Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης, 50131 Κοζάνη (για τοιχοκόλληση και 

αποστολή αποδεικτικού σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική στο email: atsiouk@dservion.gr) 
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