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                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Μαρούσι, 29-09-2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                Α.Π.: 1595 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ          

Βασ. Σοφίας 85                       
Μαρούσι, 151 24         
Τηλ.: 210-8056314-5                 

E-mail: keda@maroussi.gr 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ  

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ  
 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία  
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  

(η «Επιχείρηση») 
       
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της περ. ιβ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021  
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και 
ενίσχυση του Ανώτατου  Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 6/τ.Α’/15-01-2021), όπως ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων 

τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021». 

3. Το με κωδικό υποβολής 4544125108/20-08-2020 αίτημα της Επιχείρησης προς το 

Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη, μεταξύ των άλλων, και θέσης δικηγόρου 

με έμμισθη εντολή. 

4. Την υπ’ αριθμ. 42/30-09-2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου-Π.Υ.Σ. (όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 25/2021 όμοια), όπου εγκρίθηκε ο 

Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2021, δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 51 του Ν.4622/2019. 

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 71306/27-10-2020 ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις 

Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 

Χώρας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 

2021», περί έγκρισης με την ανωτέρω Π.Υ.Σ. πρόσληψης από την Επιχείρηση μίας 

(1) θέσης Δικηγόρου με εργασιακή σχέση της  έμμισθης εντολής. 
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6. Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 46 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων»  

(Φ.Ε.Κ. 208/τ. Α’/27-09-2013), όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α’/16-12-2015) 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 

επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει. 

8. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης όπως η τροποποίησή του 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 14/14-02-2020 Απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης, που ομοίως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 55/11-03-2020 Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου και τον Κανονισμό Προσωπικού 

της Επιχείρησης όπως η τροποποίησή του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 18/26-02-

2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, που ομοίως 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 56/11-03-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Αμαρουσίου. 

9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις μισθοδοσίας και τη διάθεση-δέσμευσή τους στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 της Επιχείρησης, καθώς και την 
πρόβλεψη ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 

10. Την υπ’ αριθ. 62/17-09-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 
έγκριση των όρων του σχεδίου προκήρυξης-ανακοίνωσης για την πλήρωση μίας 
(1) θέσης Δικηγόρου Παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής. 

11. Την κείμενη νομοθεσία και νομολογία. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης 

εντολής, με πάγια αντιμισθία στην «Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 

Αμαρουσίου», κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τον Ν.4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων», όπως ισχύει. 

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/2013 
«Κώδικας Δικηγόρων» όπως ισχύει και θα συνδέεται με την Επιχείρηση με σχέση 
έμμισθης εντολής. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση 
στη Νομική Υπηρεσία της Επιχείρησης, κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα ακολουθεί την 
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. 

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει : 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) ή άλλου κράτους, που είναι συμβαλλόμενο στη Σύμβαση Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου. Έλληνας το γένος μπορεί να διορισθεί δικηγόρος μετά από 
άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από τη διατύπωση 
γνώμης του οικείου δικηγορικού συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
6 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει. 

2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», 
όπως ισχύει. 
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3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος ή Νομικής Σχολής Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., 
εφόσον έχουν περατώσει με επιτυχία τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
Τμήματος Β’, ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3328/2005 (Α’ 80). 

4. Να είναι δικηγόροι (Παρ’ Εφέταις) μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας. 

5. 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. 

6. Να μην έχουν στερηθεί αμετάκλητα των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 
Αποκλείεται ο διορισμός τους για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.  
 

7. Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα: α) για κακούργημα, β) για τα εγκλήματα 
της κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, νόθευσης, δωροδοκίας, 
τοκογλυφίας, ψευδορκίας, απάτης και απιστίας. 
 

8.  Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή μερική, κατά το άρθρο 
1676 του Αστικού Κώδικα. Αποκλείεται ο διορισμός τους για όσο χρόνο διαρκεί η 
συμπαράσταση αυτή. 
 

9. Να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου και  
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει 
για πέντε (5) χρόνια. 

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

11. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 «Για την 
πολυθεσία, την απασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο 
δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 
3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κλπ.). 

12. Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση. Δικηγόροι, που κατέχουν άλλη 
έμμισθη θέση, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων 
(άρθρο 42 του Ν. 4194/2013), μπορούν να είναι υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν 
με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση, ότι, θα 
παραιτηθούν από άλλη έμμισθη θέση εφόσον επιλεχθούν για την 
προκηρυσσόμενη θέση. 

13. Απαραίτητη η εξειδίκευση στη Νομοθεσία που αφορά στους Ο.Τ.Α. και τα 
Νομικά Πρόσωπα αυτών ή/και στο Εργατικό Δίκαιο ή/και στη Νομοθεσία 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ή/και στο 
Δημόσιο/Διοικητικό Δίκαιο, που θα αποδεικνύεται με ανάλογο μεταπτυχιακό ή/και 
διδακτορικό τίτλο σπουδών ή/και απασχόληση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα 
ανωτέρω γνωστικά πεδία. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται και με δικαστικές 
αποφάσεις από τις οποίες να προκύπτει η παράσταση του υποψήφιου, δικόγραφα 
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που έχουν νομίμως κατατεθεί, γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε 
φορείς δημοσίου ή/και ιδιωτικού τομέα, κλπ. 

14. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά 
φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου. 

 
Τα προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος 
διεξαγωγής της διαδικασίας, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζονται 
στην αναλυτική προκήρυξη με Α.Π. 1594/29-09-2021 και η οποία έχει αναρτηθεί στο 
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΖΥΡ465ΤΒΞ-9ΙΔ, στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αμαρουσίου www.maroussi.gr και της Επιχείρησης www.keda.com.gr .   
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι μέχρι και τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση της παρούσας σε ημερήσια 
εφημερίδα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα 
τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, «Προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου» 
(οδός Βασ. Σοφίας αριθ. 85, 1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας : 210-8056314-315, από 

την Παρασκευή 01-10-2021 και για τριάντα (30) ημέρες, έως και τη Δευτέρα                 
01-11-2021 Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά δεκτές από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή  από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. 
  
Προτιμητέα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF), στο e-mail: keda@maroussi.gr για 
την αποφυγή συνωστισμού και σύμφωνα με το πλαίσιο τήρησης των μέτρων 
προστασίας έναντι του COVID-19. 
 
Αιτήσεις µε τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης 
αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το 
εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός 
της προαναφερόμενης προθεσμίας. 
 
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και 
γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-8056314-315 καθημερινά, στις εργάσιμες 
ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.  
 
Η αναλυτική προκήρυξη/ανακοίνωση θα κοινοποιηθεί και θα αναρτηθεί με επιμέλεια της 
Επιχείρησης: 

 Στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». 
 Στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Αμαρουσίου (Δημαρχείο: οδός Βασ. 

Σοφίας αριθ. 9 & Δ. Μόσχα, ισόγειος όροφος) και της Επιχείρησης (οδός Βασ. 
Σοφίας αριθ. 85, 1ος όροφος). 

 Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: www.maroussi.gr. 
 Στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.keda.com.gr.    
 Στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) προκειμένου να 

ορίσει τον Δικαστικό Πληρεξούσιο Α’ τάξεως και το νόμιμο αναπληρωτή του. 

http://www.maroussi.gr/
http://www.keda.com.gr/
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 Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος θα επιμεληθεί για 
την τοιχοκόλληση της παρούσας στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας δια της Γραμματείας της Ολομέλειας 
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων οι οποίοι αντίστοιχα πρέπει να 
επιμεληθούν για την τοιχοκόλληση αυτής στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και 
στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και των λοιπών Συλλόγων 
αντίστοιχα, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού.   

 Στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 
Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην 
έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιχείρησης 

 
Νικόλαος Σ. Πέππας 
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