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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΚΗΦΙΣΙΑ 8-5-2020 
                ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αριθ. πρωτ.: 13776 
              ∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ    
          ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ            
                  
                                                         

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

πρόσληψης Νοµικού Συµβούλου  µε έµµισθη εντολή 
 

1.- Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κηφισιάς 

2.- Το άρθρο 167 του Ν. 3584/07 «Γενικά προσόντα πρόσληψης -Κωλύµατα     
διορισµού». 

3.- Την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9- 13 τεύχος Α) 
σύµφωνα µε την οποία, η πρόσληψη νοµικού συµβούλου στους φορείς του δηµόσιου 
τοµέα γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του φορέα. 

4.-Το υπ' αριθ. πρωτ. 37478/9-10-2019 έγγραφο του Τµήµατος Προϋπολογισµού, της 
∆/νσης Οικονοµικού του ∆ήµου, σχετικά µε την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον 
προϋπολογισµό έτους 2019 του ∆ήµου και την πρόβλεψη εγγραφής ανάλογων 
πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των ετών 2020,2021,2022. 

5.- Την µε αρ. 282/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε το θέµα. 

6.- Την ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./23/2980/11-2-2020 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης 
Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (αρθ.2,παρ.1) µε την οποία εγκρίθηκε η κίνηση 
διαδικασιών πλήρωσης µίας (1) θέσεως ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής και 
µιας (1) θέσεως Νοµικού Συµβούλου µε σχέση έµµισθης εντολής αντιστοίχως στο 
∆ήµο Κηφισιάς , καθώς και το έγγραφο Α.Π. 11186/14-2-2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών που κοινοποιεί την ανωτέρω απόφαση στον ∆ήµο Κηφισιάς  

6.- Τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου για νοµική υποστήριξη 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

 

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση µίας (1) θέσης Νοµικού Συµβούλου µε 
έµµισθη εντολή. Ο προσληφθείς θα καταλάβει κενή οργανική θέση κατηγορίας ειδικών 
θέσεων του ∆ήµου Κηφισιάς και θα ακολουθήσει την προβλεπόµενη από την κείµενη 
νοµοθεσία µισθολογική εξέλιξη.  

Αντικείµενο της απασχόλησης του ανωτέρω Νοµικού Σύµβουλου θα είναι η νοµική 
υποστήριξη σε θέµατα του ∆ήµου Κηφισιάς και ειδικότερα: 
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� Θα ασχολείται αποκλειστικά και θα παρέχει νοµικές συµβουλές ή 
γνωµοδοτήσεις, είτε ατοµικά είτε σε συµβούλιο µε άλλους, θα κατευθύνει τον 
χειρισµό των υποθέσεων σε συνεργασία µε άλλούς δικηγόρους ή διοικητικά 
όργανα, προς τα συλλογικά και µονοµελή όργανα του ∆ήµου (∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, Επιτροπές, ∆ήµαρχος, Γενικός Γραµµατέας, Αντιδηµάρχους, κ.λπ.), 
τις επί µέρους υπηρεσίες του ∆ήµου, καθώς και στα ιδρύµατα και στα άλλα 
Νοµικά Πρόσωπα τον ∆ήµου, διασφαλίζοντας το νοµότυπο των δράσεών τους, 
των πράξεών τους, την προώθηση των επιδιώξεων, των στόχων και των 
συµφερόντων του ∆ήµου.  

� Θα παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του ∆ήµου για την 
παροχή νοµικών συµβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δηµοτική 
αρχή, χωρίς πρόσθετη αµοιβή.  

� Θα παρέχει νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις σε θέµατα που αφορούν το 
∆ήµο προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του ∆ήµου, για τη διασφάλιση της 
νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων.  

� Η παροχή νοµικών συµβουλών και κατευθύνσεων προς τις επιµέρους υπηρεσίες 
του δήµου καθώς και τα άλλα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου για τη διασφάλιση 
της νοµιµότητας των δράσεών τους.  

� Η επεξεργασία και ο νοµικός έλεγχος όλων των συµβάσεων που συνάπτει ο 
∆ήµος µε τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του ∆ήµου για ανάθεση έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.  

� Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων για τις ανάγκες του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Νοµικής Υπηρεσίας.  

� Υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες, καθώς και όσων αναγράφονται 
στον Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κηφισιάς, στο Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου, που βρίσκεται στο ∆ηµαρχιακό µέγαρο, για χρόνο που να 
ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες κατά τα 
ανωτέρω.  

� ∆εν ασχολείται µε τη δικαστική εκπροσώπηση και το χειρισµό δικαστικών 
υποθέσεων έναντι τρίτων, αλλά περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή 
συµβουλών ή γνωµοδοτήσεων όπως περιγράφεται ανωτέρω.  

� Οι αποδοχές του Νοµικού Συµβούλου καθορίζονται µε τις διατάξεις του Ν. 
4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύµφωνα 
µε την εκάστοτε νοµοθεσία ή οποία προβλέπει και την υπηρεσιακή του εξέλιξη.  

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση θα πρέπει  

α) Να είναι Έλληνες πολίτες  

β) Να είναι µέλη ενός από τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους του Κράτους  

γ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικής Σχολής της χώρας ή ισότιµου και αντίστοιχου 
πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί , σύµφωνα µε τις νόµιµες 
διαδικασίες . 

 δ) Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν 
καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση. 

 ε) Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να µην τελούν υπό 
δικαστική συµπαράσταση.  

στ) Να είναι υγιείς και αρτιµελείς (σε βαθµό που να µην εµποδίζεται η άσκηση των 
καθηκόντων τους).  

ζ) Να µην έχουν κώλυµα κατά τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 ΦΕΚ Α' 208/27-9-
2013) «Κώδικας ∆ικηγόρων»  
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Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ∆ήµο Κηφισιάς είτε αυτοπροσώπως, 
είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή στη ∆/νση: ∆ιονύσου & Μυρσίνης Κηφισιά, ΤΚ 14562, υπόψη Τµήµατος 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, εντός πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της τελευταίας 
δηµοσίευσης της ανακοίνωσης στον Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόµενη από:  

Α) Φωτοτυπία δύο όψεων τον ∆ελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας ή της σχετικής 
προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας Αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου 
(δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας τον κατόχου). 

Β) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 

Γ) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έµµισθη θέση.  

∆) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή 
συστηµατικά µε αµοιβή κατά υπόθεση σε άλλα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ηµόσιου Τοµέα 
και δεν λαµβάνει πάγια περιοδική αµοιβή από Νοµικό Πρόσωπο του ∆ηµόσιου Τοµέα.  

Ε) Βιογραφικό σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής τους 
δράσης, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εµπειρία τους καθώς και τα 
δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων 
(πτυχία, µεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία ξένων γλωσσών κτλ.) τα οποία θα πρέπει να 
πληρούν τα εξής:  

Της ηµεδαπής  

α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες 
και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π.χ. τίτλοι σπονδών - 
άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), 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 τον δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (εκδίδονται από 
ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014 για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους µε το δηµόσιο έχει 
καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο να σηµαίνει 
απαγόρευση χρήσης - προσκόµισης αυτών από τους υποψηφίους.  

Της αλλοδαπής  

Τίτλος πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την 
προκήρυξη πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσηµη 
µετάφρασή 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 βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. Ειδικώς όµως 
µετά τον νέο «Κώδικα ∆ικηγόρων» (άρθρο 36 ν. 4194/2013 / ΦΕΚ 
208/27.9.2013/τΑ), µεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο 
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µετά την 27.9.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει 
επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία µετέφρασε.  

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
προκειµένου περί τίτλων σπουδών µε τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης 
γλώσσας, τίτλοι που προσκοµίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσκοµίζονται επικυρωµένες µεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται 
µνεία ότι στους νόµιµους µεταφραστές είχαν προσκοµισθεί τα πρωτότυπα ή 
επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων.  

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.  

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από 
τον υποψήφιο στην αίτηση συµµετοχής τον στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων 
πρέπει να υφίστανται κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων.  

ΣΤ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,  

Ζ) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπον Α'. ∆ικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη 
εντολή κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ∆ικηγόρων, µπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση, αν συνυποβάλλουν µαζί µε την αίτηση και τα σχετικά της 
προηγούµενης παραγράφου, υπεύθυνης δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα 
θέση που προκηρύσσεται θα παραιτηθούν από άλλη έµµισθη θέση. Στην περίπτωση 
αυτή, δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν 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.  

Η τελική επιλογή του Νοµικού Συµβούλου θα γίνει µε βάση τα όσα ορίζονται στην 
παρ. 2 τον άρθ. 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9-13 τεύχος Α) σύµφωνα µε την 
οποία: «η πρόσληψη νοµικού συµβούλου στους φορείς αυτούς θα γίνει µε απόφαση 
του αρµοδίου οργάνου τον φορέα». 

Για την επιλογή και την πρόσληψη λαµβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του 
υποψηφίου, η επιστηµονική κατάρτιση και εξειδίκευση στο αντικείµενο της 
απασχόλησης και η επαγγελµατική του πείρα. Η συµµετοχή των υποψηφίων 
προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της γνωστοποίησης.  

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 09:00 έως 13:00 από το 
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Κηφισιάς, Εµµ. Μπενάκη 3, τηλ. 
2132007219-189-159 
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Η γνωστοποίηση αυτή θα δηµοσιευτεί σε µια τουλάχιστον εφηµερίδα, που εκδίδεται 
στην έδρα του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, κατά προτίµηση ηµερήσια και θα 
κοινοποιηθεί: 

• Στον κόµβο «∆ιαύγεια»  

• Στον ιστότοπο του ∆ήµου Κηφισιάς 

• Στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος  

 

 

 

     Εσωτερική διανοµή  

1.Γραφείο κ. ∆ηµάρχου  

2.Γραφεία Αντιδηµάρχων  

3.Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

4.Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού  

5.Χειριστή ιστότοπου του ∆ήµου Κηφισιάς 

 

 

                                                        Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

                               

                             ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ 
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