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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή
στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Τις διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44, 45 και 46 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ
208/Α/27.09.2013) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Τις διατάξεις του Π.Δ. 295/2002 (ΦΕΚ 262/Α/2002) «Οργανισμός Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας» στις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων
δικηγόρων με έμμισθη εντολή, μεταξύ των οποίων και μία (1) θέση στη Νομική
Υπηρεσία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας,
Το γεγονός ότι παραμένει κενή η οριζόμενη θέση του δικηγόρου με έμμισθη
εντολή στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ και οι ανάγκες
επιβάλλουν την κάλυψή της,
Τη με αριθ. Α6/Σ20/2016 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με
θέμα «Στελέχωση του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας
σύμφωνα με σχετικά αιτήματα του Προέδρου του»,
Το με αριθ. πρωτ. 18583/26.07.2016 έγγραφο του ΤΕΕ προς το Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την πρόσληψη ενός (1)
δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
του ΤΕΕ,
Το με αριθ. πρωτ. ΔΝΣα/51291/Φ.50κ/13.09.2016 (Αριθ. πρωτ. ΤΕΕ
23806/22.09.2016) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων προς το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα: «Πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου με
έμμισθη εντολή από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Περιφερειακό Τμήμα
Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ)»,
Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./181/23713/3.11.2016 (αριθ. Πρωτ. ΤΕΕ
29231/15.11.2016) εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006
(άρθρο 2 παρ. 1) με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης
μίας (1) θέσης Δικηγόρου, με σχέση έμμισθης εντολής, στο Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
(Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)»,
Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/Α/16.12.2015)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
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9.
10.

11.
12.
13.

Τη με αριθ. Πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή
των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015(176/Α΄)»
Το γεγονός ότι η δαπάνη της πάγιας αντιμισθίας του δικηγόρου που θα
προσληφθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΤΕΕ, το οποίο είναι
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αιρετή διοίκηση και ιδίους πόρους,
δεν επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι λειτουργικές και οι εν
γένει δαπάνες του βαρύνουν αποκλειστικά το ίδιο,
Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό του ΤΕΕ
έτους 2017 για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη ενός δικηγόρου
στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ,
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26-3-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα» (ΦΕΚ Α΄74),
Τις αυξημένες ανάγκες του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του
ΤΕΕ, για την εξυπηρέτηση των νομικών, δικαστικών και εξωδικαστικών
υποθέσεών του.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή, κατόπιν
επιλογής, στο ΠεριφερειακόΤμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (Θεσσαλονίκη).
Αντικείμενο της απασχόλησης είναι, σε περιφερειακό επίπεδο (Τμήμα
Κεντρικής Μακεδονίας) α) η επιμέλεια της διεξαγωγής των δικών με διάδικο το ΤΕΕ,
β) η μέριμνα της δικαστικής και εξωδίκου προστασίας των συμφερόντων του ΤΕΕ
ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής, γ) η δια γνωμοδοτήσεων συνδρομή
των οργάνων και υπηρεσιών του ΤΕΕ, επί των εκάστοτε ανακυπτόντων νομικών
θεμάτων (όπως ορίζεται και στο άρθρο 1 του Π.Δ./γματος 883/1980, ΦΕΚ Α’
218/1980) και ειδικότερα:
Αστικό δίκαιο: Δικαστική διεκδίκηση αμοιβών μηχανικών ή μελετητικών
εταιριών κάθε μορφής από εκπόνηση μελετών ή επίβλεψη εκτέλεσης εργασιών
καθ΄υποκατάσταση των δικαιούχων μηχανικών-μελετητικών εταιριών (σύνταξηκατάθεση αγωγών, εκδίκαση αυτών ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών,
επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης προς ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων
κλπ), Δικαστικές διαφορές από συμβάσεις έργων 681επ Α.Κ., Δικαστική διεκδίκηση
οφειλομένων αμοιβών για διενεργηθείσες πραγματογνωμοσύνες σύμφωνα με το
Π.Δ. της 10/16 Ιαν. 1935 «Περί καθορισμού των επί διαιτησιών και
πραγματογνωμοσυνών δικαιωμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και
των παρ’ αυτού διοριζομένων διαιτητών και πραγματογνωμόνων» (Φ.Ε.Κ.
15/1935), υποθέσεις ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου, εργατικές
διαφορές, διαφορές σχετικά με την εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων κλπ.
Δημόσιο Δίκαιο: Ακυρωτικές διαφορές σχετικά με α)αναγνώριση
επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικότητας μηχανικού σε αποφοίτους πανεπιστημίων
της αλλοδαπής, β)άδειες ασκήσεως επαγγελμάτων, και γ)εναρμόνιση με κοινοτική
νομοθεσία επαγγελματικών δικαιωμάτων κ.λπ.), αγωγές αποζημίωσης κατά του ΤΕΕ
λόγω εξωσυμβατικής ευθύνης (άρθρα 105, 106 Εισαγωγικού Νόμου Αστικού
Κώδικα), κάθε είδους διαφορές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον
κατασταλτικό, προληπτικό έλεγχο δημοσίων δαπανών και κατά τον προσυμβατικό
έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, διαφορές ουσίας από την εκτέλεση δημοσίων έργων,
υπηρεσιών και μελετών, αναιρέσεις εργολαβικών συμβάσεων, προγραμματικές
συμβάσεις δημοσίου, νομικός έλεγχος προκηρύξεων και κατάρτιση συμβάσεων
υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, ενστάσεις, προσφυγές, προδικαστικές
προσφυγές κατά τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών,
μελετών/έργων, προσωρινή δικαστική προστασία, νομικός έλεγχος προκηρύξεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ Σ.Ε.Σ. κ.λπ.), ένδικα μέσα
πειθαρχικού και υπαλληλικού δικαίου, κοινωνικοασφαλιστικές και φορολογικές
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διαφορές ενώπιον των αρμοδίων τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ακυρωτικές
διαφορές περιβαλλοντικού δικαίου, νομικός έλεγχος διακηρύξεων μισθώσεων
δημοσίου.
Εμπορικό Δίκαιο: Νομικός έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων εταιρειών
κάθε μορφής (ανωνύμων, περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών,
προσωπικών κλπ), νομικός χειρισμός υποθέσεων που αφορούν εμπορικές
μισθώσεις, ζητήματα σχετικά με εμπορικές επωνυμίες, δικαστικές διαφορές από
αξιόγραφα, ζητήματα σχετικά με το δίκαιο ανταγωνισμού, υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΤΕΕ.
Περαιτέρω αναθέσεις αντικειμένων δικηγορικής απασχόλησης δεν
αποκλείεται εκ των ειδικών αναγκών των υπηρεσιών του ΤΕΕ.
Η έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ.49, όπου και θα
παρέχει τις υπηρεσίες του ο δικηγόρος που θα προσληφθεί.
Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Να έχουν Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή
αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής της αλλοδαπής.
Να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου
ή αστικού ή εμπορικού δικαίου, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους
Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής
της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή
ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για
την εφαρμογή της παρούσας. Οι κάτοχοι μόνο διδακτορικού τίτλου στα ίδια ως
άνω γνωστικά αντικείμενα Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή
αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής της αλλοδαπής, θεωρείται ότι καλύπτουν το
κριτήριο-προσόν αυτό.
Να είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με
δικαίωμα παράστασης ενώπιον των Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και Εφετείων,
ήτοι να είναι δικηγόροι τουλάχιστον Παρ΄ Εφέταις.
Να είναι δικηγόροι τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Για τη διαπίστωση της
συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται υπ΄ όψιν η ημερομηνία αρχικής
εγγραφής του δικηγόρου σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδας.
Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
νόμιμα και οριστικά απαλλαγεί από αυτές.
Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά.
Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση. 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, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον
προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη
έμμισθη θέση.
Να έχουν άριστη ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας κράτους
– μέλους της Ε.Ε. Η άριστη ή πολύ καλή γνώση θα αποδεικνύεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 Π.Δ/γματος 50/2001 όπως αυτό
ισχύει.

Τα ανωτέρω προσόντα αποτελούν στοιχεία παραδεκτού της συμμετοχής του
υποψηφίου και τίθενται επί ποινή αποκλεισμού.
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τις
εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 8.30 π.μ. έως 15.00μ.μ στο Περιφερειακό
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ (έδρα Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μεγάλου
Αλεξάνδρου, αρ.49) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
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επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο
τύπο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με αναλυτική καταγραφή των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών
και αναφορά του συνολικού αριθμού των εγγράφων της παραγράφου Β.9.
2. Ευκρινές αντίγραφο διπλής όψης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και
του Δελτίου Δικηγορικής Ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
4. Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από
την οποία να προκύπτει αφενός η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου
τουλάχιστον παρ΄ Εφέταις και αφετέρου η ημερομηνία εγγραφής του ως
δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο.
5. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει
άλλη έμμισθη θέση.
6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του
άρθρου 42 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων». Δικηγόροι που
κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του
Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», μπορούν να εμφανιστούν ως
υποψήφιοι, αν συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν
από το ΤΕΕ θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση
αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση
του εντολέα, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από
την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να
λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
7. Ευκρινή αντίγραφα τίτλων σπουδών και ξένων γλωσσών. Αν ο βασικός ή ο
μεταπτυχιακός ή και διδακτορικός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή,
απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισότιμη αντιστοιχία
του τίτλου. Για όσους τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών
είναι σε ξένη γλώσσα, απαιτείται επίσημη μετάφραση από την αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή μετάφραση κατά το άρθρο 36 του
Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».
8. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής
δραστηριότητάς του.
9. Όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ή δύναται να συνεκτιμηθούν για την
απόδειξη της επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, της εξειδίκευσής
του στο αντικείμενο της απασχόλησης και της επαγγελματικής πείρας και
επάρκειας του, σύμφωνα και με τα κατωτέρω αναφερόμενα σχετικά με τα
κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων.
10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
ισχύει και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
Την αίτησή του υποβάλει ο υποψήφιος, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε δια συστημένης
επιστολής είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής. Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα από την
προκήρυξη δικαιολογητικά σε απλές φωτοτυπίες. Αν αυτά δεν προσκομισθούν,
τότε ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
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δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων.
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί, θα αμείβεται με πάγιες μηνιαίες αποδοχές
σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κώδικα Δικηγόρων και με τις διατάξεις του
Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/Α/16.12.2015) «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής
της
συμφωνίας
δημοσιονομικών
στόχων
και
διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» και με την με αριθ. Πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 (ΑΔΑ:
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(176/Α΄)» και θα ασφαλίζεται στον οικείο φορέα του, σύμφωνα με την εκάστοτε
νομοθεσία.
Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία, σημαίνει ταυτόχρονα ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που θα συνέλθει στην έδρα του
Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ και θα αποτελείται από:
α) Δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή το νόμιμο
αναπληρωτή του, που θα ορίσει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, που θα είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής,
β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη
δικηγορική υπηρεσία, που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και
γ) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Η Επιτροπή αρχικά ελέγχει τη συνδρομή στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου των
απαραιτήτων προσόντων που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα Α (παραδεκτό
συμμετοχής), και καλεί σε συνέντευξη μόνο τους υποψήφιους των οποίων η
συμμετοχή κρίθηκε παραδεκτή.
Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του
υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση του στο αντικείμενο της
απασχόλησης, η 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 πιο πάνω τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των
αιτήσεων.
Η επιλογή θα γίνει επί τη βάσει του κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης. Όλα τα
επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 1 έως 10.
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.
α/α
1

2
2.1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
(Χαρακτηριστικά προσωπικότητας υποψηφίου
που δύνανται να βοηθήσουν στην ανταπόκριση
του στο αντικείμενο της απασχόλησης)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Βαθμός λήψης πτυχίου και βαθμός λήψης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
10%

3%
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2.2

2.3

3.

μεταπτυχιακού τίτλου.
Για τους κατόχους μόνο διδακτορικού τίτλου
(κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στην ενότητα
Α) λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός λήψης του
πτυχίου και ο βαθμός λήψης του διδακτορικού.
Κατοχή επιπλέον του ενός μεταπτυχιακού
τίτλου στο δημόσιο, εμπορικό ή αστικό δίκαιο
από Νομικό Τμήμα Νομικής Σχολής της χώρας
ή
αναγνωρισμένο
ισότιμο
Σχολής
της
αλλοδαπής
Διδακτορικός τίτλος στο αστικό, δημόσιο ή
εμπορικό δίκαιο από Νομικό Τμήμα Νομικής
Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο
Σχολής της αλλοδαπής
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(α)Δικόγραφα που έχουν συνταχθεί από τον
υποψήφιο και έχουν κατατεθεί ενώπιον
Δικαστηρίων για υποθέσεις που αφορούσαν
ζητήματα συναφή με τα αναφερόμενα ανωτέρω
στην Προκήρυξη ως Αντικείμενο Απασχόλησης
του δικηγόρου που θα προσληφθεί.

5%

7%

40%

β)Παραστάσεις του υποψηφίου σε πολιτικά ή
διοικητικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων σε
δίκες που αφορούσαν ζητήματα συναφή με τα
αναφερόμενα ανωτέρω στην Προκήρυξη ως
Αντικείμενο Απασχόλησης.

4.

γ)Γνωμοδοτήσεις
επί
θεμάτων
Αντικειμένου Απασχόλησης
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ

του

(α)Έτη
δικηγορίας
με
αφετηρία
την
ημερομηνία εγγραφής του δικηγόρου στον
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο
β) Δικόγραφα που έχουν συνταχθεί από τον
υποψήφιο για υποθέσεις πέραν του ανωτέρω
αναφερόμενου Αντικειμένου Απασχόλησης

20%

5.

γ)Έγγραφα που αποδεικνύουν συστηματική
ενασχόληση με τη δικηγορία.
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(Άριστη ή πολύ καλή γνώση μίας ξένης
γλώσσας κράτους μέλους Ε.Ε.)

6.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

5%

7.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

5%

ΣΥΝΟΛΟ

5%

100%

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει υπάλληλος του Τ.Ε.Ε.
Η απόφαση της Επιτροπής θα περιλαμβάνει και θα αποτελεί πίνακα αξιολογικής
κατάταξης των υποψηφίων. Εάν ο επιλεγείς δεν αποδεχθεί τον διορισμό του ή
παραιτηθεί, τη θέση του θα καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά αξιολόγησης
σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής.
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Ο δικηγόρος που τελικά θα επιλεγεί πρέπει να υποβάλει σε ένα (1) μήνα από τη
σχετική απόφαση της Επιτροπής τα απαραίτητα για το διορισμό δικαιολογητικά.
Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία, προϋποθέτει αποδοχή των όρων της
προκήρυξης.
Η απόφαση επιλογής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, καθώς και στην
ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΚΜ.
Δ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρούσα προκήρυξη κοινοποιείται:
Α) Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους-Κεντρική Υπηρεσία και μετά το
διορισμό του προβλεπόμενου στο άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων δικαστικού
πληρεξουσίου α΄, και στον ίδιο το δικαστικό πληρεξούσιο α΄ που διορίστηκε,
Β) Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να
επιμεληθούν ο δικαστικός πληρεξούσιος α΄ και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Θ. για την
τοιχοκόλληση της προκήρυξης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. που θα
μετέχει στην Επιτροπή Επιλογής, ο οποίος θα είναι ο κ. Γεώργιος Τσακούμης,
Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, Μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με αναπληρωτή
τον κ. Βασίλειο Εβρένογλου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Αναπληρωτή Προϊστάμενο
του
Τμήματος
Επαγγελματικών
Θεμάτων,
(τηλ.
2310883146,
e-mail:
evreno@central.tee.gr) και Γραμματέας της Επιτροπής Επιλογής θα είναι η κ.
Δέσποινα Αθανασιάδου, υπάλληλος ΙΔΑΧ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, (τηλ. 2310883150, email: Nathan@central.tee.gr).
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. (www.tee.gr),
καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΤΚΜ (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/
teetkm) και θα δημοσιευθεί με πρόσκληση για την υποβολή των υποψηφιοτήτων σε
μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες και αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 08:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ. (αρμόδιος υπάλληλος κ. Δέσποινα
Αθανασιάδου, τηλ: 2310883150).
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ν. Στασινός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία)
Ακαδημίας 68 & Χ. Τρικούπη
T.K. 106 78 Αθήνα.
(Μετά το διορισμό του ως άνω δικαστικού πληρεξουσίου α΄
και στον ίδιο το δικαστικό πληρεξούσιο α΄ που διορίστηκε)
2. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 5,
TΚ 54627, Θεσσαλονίκη

