
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης

αποποιήθηκαν και ισχύουν .

54/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε

ιίνηση διαδικασιών πρόσληψης των

(ΦΕΚ 2Ο8/Α/2013'), Κώδικας
/. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) .

:6Ι0ΡΩΐµΒ-ΛΓ7) αναφορικά µε την

νοµική κάλυψη των Υπηρεσιών του

462/Β/5.3.2018).
ες Απλουστευθείς - Καταργήσεις -

έο - Τροποποίηση Διατάξεων του

!6,3.2014), όπως  τροποποιήθηκε

: ίρ ιση των µη εξυπηρετούµει

ας  εφαρµογής της συµφωνίας

π ο Δ αµ ο τρς Διεύθυνσης

ότι υπάρχουν (3) κενές οργανικές

ιήµο  Αλίµου ,
του Υπουργείου Εσωτερικών µε

'290/27306/ 30.10.2018,

ρΟρ. 2 1) εγκρίΒηκε η πρόσληψη

προσληφθεί θσ καλυφθεί
ιφαλιστεί  σχετική  πίστωση  στον

.6975/3.4.2018 βεβαίωση της

ις διατάξεις τι

,ΜΜΙΣθΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

3.Τ^ν περ . α '  της παρ. 20 του άρθρου ένατου του Ν.4057/12 (0

και ισχύει, περί προηγούµενης  έγκρισης  της ΠΥΣ 33/2006 για τη1
έµµ ισθων δικηγόρων.

4.Τις διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44, 45 και 46 του Ν.419

Δικηγόρων άπως  τροποποιήθηκε και ιαχύει και ταυ άρθρου 14 

5.Την υπ' αριθ. 141/2018 απόφαση Άηµοτικού Σαµβθυλίου(ΑΔΙ

πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου µε σχέση έµµ ισθης εντολής ι
Δήµου Αλίµου .

6.Τον  Οργανισµό Εσωτερικής  Υπηρεσίας  (Ο .Ε .Υ) του Δήµου
7.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/26.3.2014 Διοικητά ει

Συγχωνεύσεις Νοµ ικών Προσώπων και Υπηρεσιών τσυ Δηµοσίου

ΠΔ 318/1992 (ΦΕΚ 1Θ1/Α/1992) και λοιπές  ρυθµσες  ΦΕΚ

8.Τις διατάξεις του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176Ά/2015) γα η  ,

δανείων,  µ ισθολογικές ρυθµ ίσε ις και   άλλες ε ειγ  α^ς δι
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρ θµ ϋυύ   οπ

9.Τα µε αριθ . πρωτ.9231/9.5.2018 Έγγραφο το  Τµήµατος Α

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήµου Αλίµου οτο οποίο αναφέρε^

θέσεις ΠΕ Ειδικών θέσεων Δικηγόρων µε πάγια έµµ ισθη εντολή ο

10.Το µε αριθ. πρωτ . 62126/5-11-2018 (23504/7.11,2018) έγγρτ
το οποίο ανακοινώθηκε στον Δήµο Αλίµου ότι µε την αρ.

αχετ. 32569,29503 Απόφαση της Επιτροπής  ττγς ΠΥΣ 33/.

ενός  δικηγόρου µε έµµ ισθη εντολή οτο Δήµο Αλίµου.
11.Το γεγονός άτι η δαπάνη της πάγιας αντιµισθίας του δικηγάρ

από τον  προϋπολογισµό του  Δήµου  Αλίµου  και  έχει  εξα
προϋπολογισµό του έτους 2018, όπως προκύπτει ατ

Αλιι ος,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΙΜΟΥ
Έχοντος  υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Ά/20!

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).
2.Τις διατάξεις των άρθρων 165 έως 167 του Ν. 3584/2007

Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007),άπως  τ

έ4™νΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

^Βρ^ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ . ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τάχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53,

Άλιµος  Τ.Κ . 174 55
Πλπροφ:   Δήµ. Σίλιαλη
Τηλέφωνο: 213 2υθ 8066
ΤΟΤ(Ρ3Χ):  210 9829 249

Αρ.Πρωτ.26636-15/11/2019
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Δήµου για την προώθηση των

στις συνεδριάσεις του Δηµοτικού

Ποιότητας Ζωής όταν καλείται.

σε πάσης φύσεως συµβούλια ,

ιπηρεσίες, στα νοµικά πρόσωπα

πο των πράξεων του Δήµου, θα

τά τη λειτουρνία των παραπάνω

ις κατά την προπαρασκευαστική

ς Οικονοµικής Επιτροπής και της

όσιας Διοίκησης που αφορούν το

συµβάσεων εργασίας και έργου,

διαβιβάζονται σε σχέδια
ειδικούς  λόγους .

για υποθέσεις  του Δήµου.

ιυµφερόντων του Δήµου.

του Δήµου  που  αγοράζονται ,

ιτος Νοµικής Υπηρεσίας για να
ιηση αρχείου των δικαστικών

καστηρίων και βιβλίου στοιχείων

γνωµοδοτήσεων, αποφάσεων και

=)•

υποστήριξη των  συµφερόντων

µόσιας Διοικητικής και Δικαστικής

(τράπεζες εταιρείες κ.λπ.).

ίινται σε παροχή υπηρεσίας στο

ιι ανταποκρίνεται στις εκάστοτε

ανάγκη παράστασης ενώπιον

1.Αντικείµενο  απασχόλησης του ανωτέρω δικηνόρου ϋα ι

•Ποροχή νοµικής υποστήριξης προς τα Πολιτικά όργονα

επιδιώξεων στόχων, συµφερόντων του Δήµου. Παρόστασι

Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπή
Κατ' εντολή του Δηµάρχου εκπροσώπηση και συµµετι

συνέδρια, οµάδες  εργασίας κτλ .

•Παροχή νοµ ικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων προς •

και στα άλλα ιδρύµατα του Δήµου διασφαλίζοντας το νοµ

απασχολείται, επίσης µε τα αναφυόµενα νοµικά ζητήµατι

υπηρεσιών παρέχοντας γνωµοδοτήσεις και νοµ ικές συµβοι

διαδικασία των αποφάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου ,

Επιτροπής Ποιότητας  Ζώης .

Νοµ ική επεξεργασία και ννωµοδότηση για πράξεις της 

•Νοµική Επεξεργασία συµβάσεων που συνάπτει ο Δήµος,

ουµβολαίων , διακηρύξεων, προµηθειών, όρων δηµοπρασι

απο τις  αρµόδιες υπηρεσίες του  Δήµου, όταν απαπείτσι αι

Παραστάσεις  σε όλα τα Δικαστήρια που µπορεί να παρίστι

•Παραστάσεις  στις  Διοικητικές  Αρχές  για την προάσπιση τ^

•Ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείι

µισθώνονται ή µεταβιβάζονται.

Συντήρηση της αναγκαίας υποδοµής του Αυτοτελούς  Τµ(

ανταποκριθεί στις προηγούµενες δραστηριότητες (τή

υποθέσεων του Δήµου, των σχετικών αποφάσεων των

αυτών, συγκέντρωση νόµων, διαταγµάτων , διαρκή κώδικι

νοµολογίας που αφορούν τα θέµατα που απασχολούν το /

•Κάθε  άλλη συναφή µε  το αντικείµενο  του υπηρεσία, για

και την εκπροσώπηση του εντολέα του, ενώπιον κάθε Δγ

Αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπ

2.Οι απασχολούµενες/οι, κατά τα ανωτέρω δικηγόροι υποχ[

οικείο Δηµοτικό κατάστηµα οε καθηµεριγή βάθη, για χρόνο ,
υπηρεσιακές συνθήκες και ανάγκες, εφόσον δεν συντρέ)

δικαστικών ή διοικητικών  αρχών .

3.Η/Ο προσληφθείσα/είς θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλκ

εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, θα αµείβεται σύµφωνα

Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και θα εγγραφούν ανάλογες

των επόµενων  ετών .

12. Τις αυξηµένες ανάγκες του Δήµου Αλίµου για την υπι

εξωδικαστικών υποθέσεων του .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση µε επιλογή µίας (1) ειδικής θέσης Δικηγ ρου, µέλους του Δικηγορικού

Συλλόγου Αθηνών, µε έµµιαθη εντολή στον  Δήµο  Αλίµου





υπικών

ΟΧΗΣ
αποκλειστική προθεσµία  τριάντα

της παρούσας προκήρυξης στον

ώρα 7.00 π.µ. έως 15.00 µ.µ. στο

Κ.174 55, Άλιµος (πληροφορίες :

τηλ . 213 200 8066).

ε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από

ραφή των υποψηφίων θεωρηµένη
ϊροµικώς επί αποδεί̂ ι παραλαβής
ιτολής της αίτησης ταχυδροµικώς
βάση την ηµεροµηνία παυ έχει
υναπταται στην αίτηση της/του

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕί

Οι υποψήφιεςίοι καλούνται να υποβάλουν αίτη^η , µέσα ι

(30) ηµερών από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευα

ηµερήσιο τύπο,

Η αίτηση υποβάλλεται τις  εργάσιµες ώρες και ηµέρες και αι

Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήµου Αλίµου, Αριστοτέλους 53,

Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού, 3οι  όροφος κσ. Σίλιαλη Δήµη^

Την αίτηση υποβάλουν οι υποψήφιες/οι, είτε αυτοπρόσωπους

αιπές/ούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την ι

από δηµόσια αρχή, είτε δια συστηµένης επιστολής είτε τ

στην ως άνω αναγραφόµενη διεύθυνση. Στην περίπτωση

µε συστηµένη επιστολή, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρί '

ο φάκελος αποστολής ο οποίος µισά την αποσφράγιση τ

υποιµηφίας/ου.

Η αίτηση κατατίθεται µε συνηµµένα τα ακόλουθα Δικαιολογη πκά για την απόδειξη τι

και ουσιαστικών προσόντων, τα οποία και θα αναγράφουν  στη <  αίτηση τους :

1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου .

Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού

αλλοδαπής

κές  τους υποχρεώσεις ή να έχουν
ι ην έχουν καταδικαστεί για

Ό µην τελούν υπό δικαστική

την εµποδίζεται  η  άσκηση των

1  γόρων και του ν . 3584/2007,

ιτέχουν άλλη έµµ ισθη θέση
πορούν να εµφανιστούν ως

ά δικαιολογητικά, υπεύθυνη

ιασετσι, θα παραιτηθούν από την

] υπηρεσιακή και µ ισθολογικήκαι θα ακολουθεί την προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθ

εξέλιξη,

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι ενδιαφερόµενες/οι υποψήφιες/οι πρέπει:

1.Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµ ικού Τµήµατος Νοµι

Ιδρύµατος  στην Ελλάδα ή αναγνωρισµένης ισότιµης σχολής  της

2.Νσ είναι µέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,

3.Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις  στρατιωτ

απαλλαγεί νόµ ιµα απ' αυτές να µην είναι ανυπότι

λιποταξία  µε τελεσίδικη  απόφαση,

4.Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη, υποδικίι

5.Να είναι  υγιείς και  αρτιµελείς (σε βαθµό παυ \

καθηκόντων  τους),

6.Να µην  έχουν κώλυµα κατά τις  διατάξεις  του Κώδικο

7.Να µην κατέχουν άλλη έµµ ισθη θέση. Υπαψήφιες/ ι

κατά την έννοια των οχετικών διατάξεων του Κώδικα Δίκη

υπσψήφιει^οι, αν συνυποβάλλουν, µαζί µε την αίτηση και "

δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν οτη νέα θέση που προκηρ

άλλη έµµισθη θέση.

Κρίσιµος χρόνος  για τον έλεγχο της  συνδροµής
ο  χρόνος  λήίής  της προθεσµίας  για την υποβολή των αιτήσεων





οποία να προκύπτει η

ογο Αθηνών (παρά Πρωτοδίκαις,
αυτών ως δικηγόρων στο

θαβχικά  και ότι δεν κατέχουν

ά την έννοια του όρθρου 42

υν άλλη έµµισθη θέση κατά
ύδικας Δικηγόρων, µπορούν να

ιεύθυνη  δήλωση  ότι  εφόσον
την άλλη έµµ ισθη θέση- Στην
προσκοµίσουν βεβαίωση του

ιτήθηκαν από την έµµισθη θέση
περιοδική αµοιβή.

;ής  και  επαγγελµατικής τους

;ής Ταυτότητας ή της σχετικής
σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή

κατόχου).

ιφωνα µε τις διατάξεις του   Ν .

ιχ ιστρου, επε του δηµοσίου είτε

ιηλόλητα για να ασκήσουν τα

υς  άνδρες  υποψήφιους  ή  έγγραφο
ιποχρεώσεις .

νεκτιµηθούν για την απόδειξη της

τής τους στο αντικείµενο της

ιας τους, σύµφωνα και µε το

IV υποψηφίων .

) οποίος έχει αποκτηθεί στην

ί το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό
ιης  Τίτλων  Ακαδηµαϊκών  και

ιεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της
ιπό την πράξη αναγνώρισης δεν

Πανεπιστήµιο που χορήγησε τον

επίσηµη µετάφραση της από την
ιά το όρθρο 36 του Ν.4194/2013
ιρ ια και οντιστοιχιο του πτυχίου

είναι και κάτοχος µεταπτυχιακού

διπλώµατος και, εποµένως, δεν

; ιακός τίτλος συµπληρώνει ή

2.Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηι

ιδιότητα  των υποψηφίων ως δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύ

Παρ'Εφέταις ή Παρ'Αρείω Πάγω), η ηµερι
Δικηγορικό Σύλλογο, ότι οι υποψήφιες/οι δεν έχουν τιµωρηΐ

άλλη_^Δ2^7 ^έση.

3.Υπεύθυνη Δήλάκιη ότι οι υποψήφιες/οι δεν είναι έµµισθε

ταυ Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων. Δικηγόροι ποι

την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν.4194/2013

εµφανιστούν  ως  υποψήφιες/οι,  αν  αυνυποβάλουν

προσληφθούν από τον Δήµο Αλίµου θα παραπηθούν

περίπτωση αυτή, δεν µπορούν ν1 αναλάβουν υπηρεσία

εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες του ότι π

τους ή έπαψαν να αναλαµβάνουν υποθέσεις ή να λαµβάνοω

4.Βιογραφικό  σηµείωµα  µε  τα στοιχεία τηι

δραστηριότητας .

5.Ευκρινές αντίγραφο διπλής όφης του Δελτίου Αστυνοµ ι

προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας  αρχής ή των κρίσιµο
αυτών  όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτσ

6.Πιστοποιητικά οικογενειακής καταυ  ι  όσης .

7.Υπεύθυνη Δήλωση άτι δεν έχουν κώλυµα διορισµού ι

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

8.Γνωµατεύσεις (α) παθολόγου ή νενικού ιατρού και (β)
ιδ ιωτών, παυ να πιστοποιεί την υγεία και φυσική κα

καθήκοντα της  θέσης .

9.Πιστοποιητικό  τύπου  α' της  στρατολογικής Υπηρεσίας για

το οποίο  τους  απαλλάσσει νόµ ιµα απ'  τις  στρατιωτικές  του

10.Όλο τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ή δύνανται να

επιστηµονικής  κατάρτισης των υποψηφίων, της εξειδίκ

απασχόλησης και της επαγγελµατικής πείρας και επά[

Κατωτέρω αναφερόµενα σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησι

11.Ευκρινή αντίγραφα τίτλων σπουδών και ξένων γλωσσών .

Αν οι υποψήφιει^οι κατέχουν βαοικό ή µεταπτυχιακά τίτ

αλλοδαπή, απαιτείται µόνον πράξη αναγνώρισης του τίτλου

Αναγνώρισης από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό  Αναγνι

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α .Τ .Α .Π.) περί ισοτιµίας που να έχει εκδ<

προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση πο

προκύπτει το γνωστικό ανπκειµενο, απαιτεπαι βεβαίωση απε

τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικά αντικείµενο, καθώς

αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή µετάφραση

Κώδικας Δικηγόρων. Στις περιπτώσεις που η ισοτιµ ία ή ι

αλλοδαπής  αναγνωρίζεται µόνον εφόσον ο κάτοχος  του πτυχί

διπλώµατος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιµ ία του µετά

λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος . Στην περίπτωση





Γ. ΕΠΙΛΟΓΉ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επιλογή θα γίνει από πενταµελή Επιτροπή η Οι

ιαιτούνται από την προκήρυξη

α. Η επιαπµη µετάφραση τους
τερικών ή την Πρεσβεία ή το
πό άµ ισθο ερµηνέα διορισµένο

τον νέο Κώδικα Δικηγόρων

ρρόσεις ξενόγλωσσων εγγράφων
δεκτές εφόσον η/ο δικηγόρος
και προς  την οποία µετέφρασε .

ιποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή

ϊί από αλλοδαπές αρχές και έχουν

ά ευκρινή φωτοαντίγραφα από

ιό δικηγόρο.

πρόκειται για:

εκδοθεί  από  υπηρεσίες  και  φορείς

σπουδών — άδειες —

ιχρεωτικά αποδεκτά σε

ακριβών αντιγράφων τους.

εκδίδονται από υπηρεσίες και

:α (όπως αποδείξεις παροχής
ϊτικα αποδεκτό σε ευκρινή

οποία έχουν επικυρωθεί απο

τυπα όσων ιδ ιωτικών εγγράφων

ου ευρύτερου δηµόοιου τοµέα.

ι Ν. 1599/1986, όπως ισχύει και

ιενες κυρώσεις . Στην αίτηση τους

ά την προκήρυξη δικαιολογητικά.

ι πλήρωση  τυχόν  ελλειπόντων

περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν

µε την αίτιρη συµµετοχής τους

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής

πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλ<

γίνεται απο αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου

Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο
βάσει του Ν .148/1913 (ΦΕΚ Α' 25/1914). Ειδικώς όµως
(άρθρο 36, Υ.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α 1 ), µει

που γίνονται από δικηγόρο µετά την 27.09.2013 γίνον

βεβαιώνει ότι η/ο ίδια/ος έχει επαρκή γνώση τπς  γλώσσας
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται

φωτοαντίγραφα από αντίνραφα εγγράφων που έχουν εκδοΕ

επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκ

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί

Τπλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις  της  ηµεδαπής , εφόσον

ο) Δηµόσια  έγγραφα  ηµεδαπής, δηλαδή  έγγραφα που  έχοι
του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ( ι

πιστοποιητικά — βεβαιώσεις κ .λπ.), υποβάλλονται και '

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή τω

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που
φορείς του δηµόσιου  και του ευρύτερου δηµόσιου

υπηρεσιών,  κ .λπ.)  υποβάλλονται    και    γίνονται    υπο

φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,

δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από  τα π(

φέρουν θεώρηση οπό υπηρεσίες και φορείς  του δηµοσίου

Η οϊτπσπ Επέχει 8έσπ υπεύθυνπε δήλωσηα  του άρθρου 8

Π ανακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων επισύρει τις ηροβλεπι

οι υποψήφιει^οι πρέπει να επιουνάπτουν όλα τα απαιτούµενα ι

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή
δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της  προθεσµ

Εάν οι υποψήφιες/οι δεν προσκοµίσουν τα απαιτούµενα, ι

λαµβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνι

στη διαδικασία.

,ος . Η γνώση της ξένης γ^ώσσας
θρου 28 Π.Δ . 50/2001, όπως
την ηλεκτρονική διεύθυνση

ι προκηρύξεων / Παράρτηµα:

4 άρθρο  1)

ενσωµατώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός

θα αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις

ισχύει   και  οι   υποψήφιοι  µπορούν  να  ανατρέξουν  οχετι ι

νηννν.356ρ .9Γ οτη διαδροµή: Αρχική σελίδο / Φορείς / Υποδεί 1

τίτλοι γλωσσοµάθειας

ΤΙΤΛΟΙ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  ΚΑΙ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  (14.4250/





ι ποψήφίεςΌυ .

ικηγορία

ι υπογραφεί από τιςίταυι

ιστηµατική ενασχόληση ι

•εραµφ/ία εγγραφής  τί
νελυατική Πείρα -

δικηγορίας µε αφετηρία την ι

δικηγορικά σύλλογο
!) Δικόγραφα που έχουν συνταχθεί κ
χιι που αποδεικνύουν  ουσιαστική και ι

ζητήµατα συναφή µε ΝΠΔΔ, αποδει νυ
και υπογραφεί από τκ^τους υ

κά ή Πολιτικά Δικαστήρια όλων των β<

σχάληση <

πασχ

Α) τίτλος σπουδών  από Νοµ ικό τµήµα Νοµ ικής σχολής

αναγνωρισµένο ισότιµο Σχολής  της  αλλοδαπής
Β) µεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών  συναφής µε  το  αντικείµενο απ

Γ) διδακτορικός τίτλος σπουδών  συναφής

ΕΕειδικευση στο οντικειυενο

Συντελεστής

βαρύτητας  (%)
Κριτήρια αξιολόγησης

Οι συντελεστές βαρύτητας  των κρπηρίων πρόσληψης καθορίζοι τα

υ ιοβολή αιτήσεων .
Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής
προσόντων είναι ο  χρόνος  λήξης  της προθεσµίας  για  την

ΐς/του  κάθε  υποψήφιας/ου τω)

δεκτό συµµετοχής) και καλεί οι

ικού Συµβουλίου του Κράτους ή
α υπάλληλος  του Δήµου Αλίµου.

α σε πέντε (5) ηµέρες από την
ορίζει µε απόφαση της τον τόπο

λογής και µπορεί, κατά την

ποίηση της προκήρυξης µε

ιΐκαστικοϋ πληρεξουσίου

ΝΣΚ ,

ουλάχιατον ευδόκιµη δικηγορική

κηγορικού Συλλόγου Αθηνών για

α) Μέλος  του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε βαθµό
Α'Τάξεως ή το  νόµιµο αναπληρωτή του, που θα ορίσει η/ο Πρόί

β) τρεις δικηγόρους από τους οποίους η/ο µ ία/ένος µε 15ετή
υπηρεσία, που θα οριστούν από το Διοικητικό Συµβούλιο τοι

τη συγκεκριµένη προκήρυξη και

γ) µία/έναν  εκπρόσωπο  του Δήµου Αλίµου,

Καθήκσντο Προέδρου της Επιτροπής θα ασκεί το Μέλος  του
η/ο νόµιµη/ος  αναπληρώτρια/ής  της/του και καθήκοντα γράµµα "

Η/Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα συγκαλέσει την Επιτροπή ι
κοινοποίηση τπς προκήρυξης σε αυτόν . Η παραπάνω Επιτροπ

και τον χρόνο και κάθε ανογκαϊα λεπτοµέρεια για τη διαδικασία

κρίση ΤΟ. να ορίσει συµπληρωµατικές δηµοσιεύσεις για τη

δαπάνη του Δήµου Αλίµου.

Η Επιτροπή αρχικά ελέγχει τη συνδροµή στο πρόσωπο •

απαραίτητων προσόντων που αναφέρονται στην ενότητα Α (π





ΥΛΗΣ

-©©

Α^ι

να ανεπιφύλακτη αποδοχή των

για την κάλυψη της θέσης που
τη δηµοσίευση της απόφασης  να

γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό

Ό χρόνο πρόσληψης τπ<7του τα

Αλίµου:
ιλ ιου του Κράτους).

7οκήρυξης στο Κατάστηµα του

Συλλόγου Αθηνών. Μαζί  µε τις
ι Μίµου καθώς και ο νόµιµος

ΐν ιστοσελίδα του Δήµου Αλίµου
ανακοινώσεων του Δηµοτικού

πρόσκληση για την υποβολή των

π.µ έως 16.00 µ.µ. (Δηµαρχείο ,

Μίµος πληροφορίες : κα. Σίλιαλη

ΤΕΤλ"

100%

-

•

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΑψ.ΟΝΔΙ'ΛΗΈ                 ^-!ί

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΈψ^^ψΡΙΔΑ              Ι Ι ί^"
^ψψψφφ         ί πι·

ΟΔΗβΑήΧϋΣ^φίΟΥ             ν~ν^*

Η συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία, σηµαίνει ταύτα

όρων της προκήρυξης
Η απόφαση της εππροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει µόν

προκηρύχθηκε . 0 Δήµος Αλίµου οφείλει µέσα σε ένα µήνα απ
προσλάβει στην κενή θέση την/τον επιτυχούαα/όντα και να

Σύλλογο Αθηνών  την ανάληψη υπηρεσίας .
Η/ο δικηγόρος που θα επιλεγεί θα πρέπει να υποβάλει κατά

απαιτούµενα για το  διορισµό  του δικαιολογητικά.

Δ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥ^ΗΣ
Η παρούσα προκήρυξη θα κοινοποιηθεί µε επιµέλεια του Δήµο
Α) Στηγ/ον Πρόεδρο της  Επιτροπής  (µέλος  του Νοµικού Συµβο
Β) Στην/ον Πρόεδρο  του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

0 Δήµος Αλίµου θο επιµεληθεί την τοιχοκόλληση της
Πρωτοδικείου Αθηνών και στο γραφεία του Δικηγορικού

κοινοποιήσεις γνωστοποιείται  και ο εκπρόσωπος του Δήµ

αναπληρωτής  του που θα µετέχει στην Επιτροπή Επιλογής

καταστήµατος (Αριστοτέλους 53, Αλιµος) και θα δηµοσιευτεί µ

υποψηφίων  σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Ν. Αττικής .

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09.0

Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµ ικού, 3ος όροφος Αριστοτέλους 53,

Δήµητρα, τηλ . 213 2008066, τηλεφωνικό κέντρο: 213 200800)

Γνώση  ξένων  νλωσσών
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