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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ.Λ.Τ.Μ.)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 86 και 281 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (φεκ
114/2006 τ. Α).
β) των άρθρων 165 έως 167 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143΄/2007 τ. Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) των άρθρων 42-46 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως ισχύουν περί
πρόσληψης δικηγόρων.,
δ) των άρθρων 7 και 9 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176), όπως ισχύουν.
2. Το άρθρο 5 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων (ΦΕΚ 1847
Β’/11-12-2003).
3. Tην υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./140/6371/12.4.2018 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1), με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με
έμμισθη εντολή στο Δ.Λ.Τ.Μ.
4. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
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5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010)

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-06-06) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
9. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2021 και συγκεκριμένα στους
Κ.Α. 00-6031 «Τακτικές αποδοχές» και Κ.Α. 00-6053 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών
θέσεων».
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Μ., που καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη και επικουρία του
έργου του με κάλυψη της προβλεπόμενης οργανικής θέσης δικηγόρου (ΠΕ Ειδικών Νομικών
Συνεργατών) με έμμισθη εντολή.
11. Τη με αριθ. 03/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου περί της έγκρισης πρόσληψης δικηγόρου
με έμμισθη εντολή μετά την με αρ. πρωτ.71306/27-10-2020 έγκριση του Υπουργείου εσωτερικών (ΑΔΑ:
Ρ6Λ7ΟΡ0Ρ-Φ05).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ ́ Αρείω Πάγω στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου
(Δ.Λ.Τ.Μ.), με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013.

I.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Το αντικείμενο της απασχόλησης του/της ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η επεξεργασία και ο χειρισμός
των υποθέσεων, οι οποίες θα του/της ανατίθενται σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
και τις κείμενες διατάξεις, δια τη νομική υποστήριξη και υπεράσπιση των συμφερόντων του Ν.Π.Δ.Δ., η
εκπροσώπηση του ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών, η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων,
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η νομική υποστήριξή των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ., προς
διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Το αντικείμενο απασχόλησης του/της δικηγόρου
συνίσταται, ενδεικτικά, στον έλεγχο νομιμότητας διοικητικών πράξεων, στην κατάρτιση και στον έλεγχο
συμβάσεων, στην παροχή ενημερωτικών γνωμοδοτικών σημειωμάτων και εν γένει στην παροχή κάθε
είδους νομικών υπηρεσιών.
2. Η απασχόληση του/της δικηγόρου και η παροχή των δικηγορικών και των νομικών, εν γένει, υπηρεσιών
του/της προς το Δ.Λ.Τ.Μ., θα γίνεται τόσο δια της εκπροσωπήσεως της Υπηρεσίας και των
παραστάσεών του/της, ενώπιον των, εκάστοτε και κατά περίπτωση αρμοδίων, Πολιτικών, Διοικητικών,
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Ποινικών Δικαστηρίων, Αρχών, Επιτροπών κλπ, όσο και δια της παρουσίας του/της, για την παροχή
των υπηρεσιών του/της, στα Γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ..
3. Ο/Η δικηγόρος που θα προσληφθεί υποχρεούται σε παροχή υπηρεσίας στα Γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ., για
χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται
ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών, για υποθέσεις του Ν.Π.Δ.Δ..
4. Οι αποδοχές του/της έμμισθου δικηγόρου καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εν προκειμένω
από την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015. Ο/η έμμισθος/η δικηγόρος υπάγεται οργανικά στο
Δ.Λ.Τ.Μ. και ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Ο/η δικηγόρος
ασφαλίζεται στον οικείο του φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.
II.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο/η υποψήφιος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Να είναι Έλληνας/ιδα πολίτης.
Β. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).
Γ. Να είναι Δικηγόροι, μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας και δικηγόροι στον Άρειο Πάγο.
Δ. Να έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τουλάχιστον δέκα (10) έτη
πραγματικής δικηγορίας (δικαστηριακής ή/και συμβουλευτικής) από την εγγραφή τους στον δικηγορικό
σύλλογο.
Ε. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση.
ΣΤ. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα
και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με
τελεσίδικη απόφαση.
Ζ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007.
Η. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό στερητική ή/και
επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007, ούτε
κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.
Θ. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου
Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.
Ι. Η προηγούμενη εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης ή Διοικητικού Δίκαιου θα συνεκτιμηθεί.

III.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω, αναλυτικά
αναφερόμενα, κριτήρια, οι συντελεστές βαρύτητας των οποίων καθορίζονται ως εξής:
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A/A

1.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

NOMIKH KAI ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
10

- Βαθμός πτυχίου τίτλου σπουδών
- Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού τίτλου

5

- Κατοχή επιπλέον του ενός μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού
τίτλου
2.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΣΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

5

ΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
-

Δίκαιο

Εμπειρία σε Δημόσια διοίκηση – Διοικητικό

30

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ- ΕΠΑΡΚΕΙΑ
3.

-

4.

Έτη δικηγορίας με αφετηρία την ημερομηνία
εγγραφής του δικηγόρου στον οικείο δικηγορικό σύλλογο.
Δικόγραφα που έχουν συνταχθεί από τον
υποψήφιο και παραστάσεις ενώπιον δικαστηρίων
Έγγραφα που αποδεικνύουν συστηματική
ενασχόληση με τη δικηγορία.

20

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Βαθμολογείται η γνώση ξένων γλωσσών
α. Η άριστη γνώση μοριοδοτείται ως 50 μόρια
β. Η γνώση 2ης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται επιπλέον ως και 30
μόρια
γ. Η γνώση 3ης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται επιπλέον ως και 20
μόρια

10

5.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6

(Άγαμος/η – έγγαμος/η, ανήλικα τέκνα)
Ειδικότερα
Άγαμος/η:40 μόρια, έγγαμος/η:50 μόρια
ένα τέκνο: 10 μόρια, δυο τέκνα: 20 μόρια, τρία τέκνα: 40 μόρια,
τέσσερα τέκνα και άνω: 50 μόρια
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

10

7.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

5

ΣΥΝΟΛΟ

5

100

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στον βασικό
τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή της παρούσας. Σε περίπτωση κατοχής
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ΑΔΑ: 6ΞΚΠΟΡ0Ρ-4ΓΓ

από έναν υποψήφιο μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών, βαθμολογείται μόνο ο ανώτερος
τίτλος σπουδών και σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
βαθμολογείται ένας εξ΄αυτών.
Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτοτελώς από 1 έως 100.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας
του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική
βαθμολογία του κάθε υποψηφίου είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η Επιτροπή ως προς τα κριτήρια της εξειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης, και της
επαγγελματικής πείρας και επάρκειας, βαθμολογεί την εμπειρία των υποψηφίων, η οποία αποδεικνύεται
με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως ενδεικτικά: i) δικαστικές αποφάσεις, από τις οποίες να προκύπτει η
παράσταση του υποψηφίου, ii) δικόγραφα (εισαγωγικά δικόγραφα, ένδικα βοηθήματα και μέσα,
προτάσεις και υπομνήματα), τα οποία πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου και
να έχουν κατατεθεί νομίμως είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε από άλλο πρόσωπο,
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος
λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, εκτός από την προϋπόθεση της υγείας και
καταλληλόλητας, η οποία θα πιστοποιηθεί από τον/την επιτυχόντα/ούσα μετά την έκδοση της
αιτιολογημένης απόφασης της Επιτροπής με την υποβολή στο φορέα γνωματεύσεων: α)παθολόγου ή
γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013, όπως
ισχύει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη.
Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία σημαίνει ταυτόχρονα ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
της προκήρυξης.
IV.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε
κλειστό φάκελο, στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ (Νέος Λιμένας Μυκόνου, Τ.Κ. 84600,
Μύκονος), σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης
της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού:
1. Αίτηση. Τυποποιημένο έντυπο – υπόδειγμα αίτησης δεν διατίθεται και η ευθύνη της ορθής
συμπλήρωσης της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον/ην υποψήφιο/α.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας,
φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός
και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
[5]
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3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
5.

Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία

εγγραφής στο Δικηγορικού Σύλλογο, η ιδιότητά του ως δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, και ότι ο
υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος
δικηγόρος α) δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και β) δεν είναι έμμισθος
κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα Δικηγόρων. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή
που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, μπορούν να
υποβάλουν υποψηφιότητα, εάν συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνουν ότι,
εφόσον προσληφθούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα παραιτηθούν από την άλλη
έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν
πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να
αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού προσώπου, στο οποίο παρέχουν τις
υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις
ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων
8. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. Αν ο βασικός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή,
απαιτείται πράξης αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της
9. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Αν ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην
αλλοδαπή, απαιτείται πράξης αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης
από τον Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ. περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της
10. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Η γνώση της ξένης γλώσσας θα
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 Π.Δ. 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. Όλοι
οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα
11. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ (οι άνδρες υποψήφιοι)
12. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του
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υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του στα γνωστικά αντικείμενα Δημόσιας
διοίκησης – Διοικητικού Δίκαιου
13. Όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ή δύναται να συνεκτιμηθούν για την απόδειξη της
επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, της εξειδίκευσης του στο αντικείμενο της απασχόλησης και
της επαγγελματικής πείρας και επάρκειάς του σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια
αξιολόγησης των υποψηφίων. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά, δε λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες του δηλώνουν με τη αίτηση
συμμετοχής τους στη διαδικασία.
ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν.4250/14 άρθρο 1)
Της αλλοδαπής:
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να
είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφραση τους γίνεται από αρμόδια
κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην
Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάαει του Ν.148/1913 (φεκ α’ 25/1914).
Ειδικώς όμως μετά το νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άθρθο 36, ν. 4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’),
μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Της ημεδαπής:
Α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοί σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις
κλπ) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) υποβάλλονται
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του
υποψηφίου.

Συμπλήρωση

τυχόν

ελλειπόντων

δικαιολογητικών

ή/και

συμπληρωματικών

ή

διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και
υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από ανάλογη αίτηση σε κλειστό φάκελο με την
ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
[7]

ΑΔΑ: 6ΞΚΠΟΡ0Ρ-4ΓΓ

Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται
υπόψη μέχρι την έκδοση της απόφασης επιλογής της πενταμελούς επιτροπής.
V.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτα αποδοχή των
όρων της προκήρυξης.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013, η επιλογή γίνεται από Πενταμελή
Επιτροπή, που συνέρχεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου και η οποία αποτελείται από:
α. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου
Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους.
β. Τρεις Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική
υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου.
γ. Έναν εκπρόσωπο του Δ.Λ.Τ.Μ. με τον αναπληρωτή του, όπου με την υπ. αριθμ. 03/05-03-2021
απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Μ. (ΑΔΑ: Ρ6Λ7ΟΡ0Ρ-Φ05), ορίσθηκε ο υπάλληλος κ. Βαρδαλάχος ΝικόλαοςΧρυσοβαλάντης του Μιχαήλ με αναπληρώτριά του, την υπάλληλο Κωτούλα Μαρία του Δημητρίου.
Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος
αναπληρωτής του, ενώ καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ.
Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε ατομική
συνέντευξη.
3. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη η Επιτροπή εκδίδει
αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι
υποχρεωτική για το Δ.Λ.Τ.Μ. και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Το
Δ.Λ.Τ.Μ. οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει τον επιτυχόντα
και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών.
4. Εντός τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως πρόσληψης του επιτυχόντα διενεργείται
από το Δ.Λ.Τ.Μ. υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει
υποβάλλει ο επιτυχών και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν
οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία επιλογής.
5. Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ.
(www.mykonosports.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ.Μ., να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα
του Πρωτοδικείου Σύρου, στα γραφεία των Δικηγορικών Συλλόγων και να δημοσιευθεί, με πρόσκληση
για την υποβολή υποψηφιοτήτων, σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα του Ν. Κυκλάδων.
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Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Δ.Λ.Τ.Μ.
(α) Στην/ον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(β) Στην/ον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου
(γ) Στο Δήμαρχο Μυκόνου, κο Κουκά Κωνσταντίνο,
προκειμένου να λάβουν γνώση και να προχωρήσουν στις απαραίτητες από μέρους τους ενέργειες.
Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του Δήμου, ο αναπληρωτής του, καθώς
και ο γραμματέας που θα μετέχουν στην επιτροπή.
Ο Πρόεδρος,
του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Μυκόνου

Δημήτριος Σ. Μάνεσης
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