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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ
ΕΝΤΟΛΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 244, 244Α΄ και 255 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 34 του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Κώδικας Δικηγόρων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
μέχρι σήμερα, ιδίως δε των άρθρων 42,43, 45 και 46.
4. Τις διατάξεις των αρ. 9 & 10 του κεφ. Β΄ ‘’Διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών’’ του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α΄/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων.»
5. Το άρθρο 9 παρ.20 περ.α΄του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 561 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
περί
προηγούμενης έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης των

έμμισθων

δικηγόρων.
6. Την αριθ.23/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , η οποία έγινε αποδεκτή από
τον Υπουργό Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία «…οι
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προσλαμβανόμενοι στο δημόσιο νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι, για την

παροχή υπηρεσιών με

σχέση έμμισθης εντολής, μη υπαγόμενοι στο μόνιμο προσωπικό και το

προσωπικό με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων της παρ.1 του

άρθρου 1 του Ν.3812/2009,

εξαιρούνται της εφαρμογής του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 και
κατανομής για την ολοκλήρωση της πρόσληψής τους.
διαδικασίας απαιτείται έγκριση της

δεν απαιτείται έκδοση απόφασης

Ωστόσο επισημαίνεται ότι για την εκκίνηση της

Επιτροπής της ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20 του

Ν.4057/12.»
7. Την αριθ. 80/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη
Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και πάγια
αντιμισθία για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
8. Το αριθ. 2827/28-1-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το
οποίο ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/36108/8-1-2015 Απόφαση της Επιτροπής
της ΠΥΣ 33/2006 εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Περιφερειακή Ενότητα
Καβάλας.
9. Την αριθ. 73919/1374/31-1-2021 Βεβαίωση της Δ/νσης Διοίκησης της ΠΑΜΘ περί ύπαρξης κενής
οργανικής θέσης δικηγόρου με πάγια έμμισθη εντολή.
10. Τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη της Π.Ε.Καβάλας και την

διεκπεραίωση των

δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων με κύριο γνώμονα την αποφόρτιση του τεράστιου όγκου
εργασίας με τον οποίο είναι επιβαρυμένοι σήμερα οι εν
Περιφέρειας, την μείωση των σημειούμενων καθυστερήσεων,

ενεργεία νομικοί σύμβουλοι της
την προστασία των οργάνων και των

συμφερόντων της Περιφέρειας.
11. Την αριθ.Δ.Υ./26-3-2021 Βεβαίωση της

Δνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Καβάλας περί πρόβλεψης

πίστωσης στον Προϋπολογισμό της ΠΑΜΘ/Π.Ε.Καβάλας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός (1)
ατόμου, Νομικού Συμβούλου σε κενή οργανική θέση με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής,
για το οικονομικό έτος 2021, με εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των
επόμενων ετών.
12. Την αριθ. οικ.1468/2-4-2020 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ «περί πρόσληψης
Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής για τη νομική υποστήριξη της ΠΕ
Καβάλας»
13. Την αριθ. 03/οικ.211/15-1-2021 (ΑΔΑΨΗΤ17ΛΒ-ΩΩ5) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης για τη δημοσίευση
της παρούσας σε μία εφημερίδα του Τοπικού Τύπου.
Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης του Οργανισμού της ΠΑΜΘ, Δικηγόρου εκ του Δικηγορικού Συλλόγου
Καβάλας, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής με δικαίωμα παράστασης τουλάχιστον έως και στο
2
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Εφετείο, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Ο/Η υποψήφιος υποψήφια που θα προσληφθεί θα συνδέεται με την ΠΑΜΘ με σχέση έμμισθης εντολής.
Θαπαρέχει νομική υποστήριξη, θα γνωμοδοτεί και θα εκπροσωπεί την ΠΑΜΘ-ΠΕ Καβάλας στις κάθε μορφής
υποθέσεις της ,δικαστικές ή εξώδικες ,ενώπιον των Δικαστικών , Διοικητικών ή άλλων Αρχών, που θα ανατίθενται
από τον Περιφερειάρχη, από κάθε άλλο αρμόδιο συλλογικό ή μονοπρόσωπο όργανο της Περιφέρειας ΑΜΘ και
από τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σχετικά με τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κάθε
φορά στις σχέσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τρίτους ,εφόσον του/της ανατίθεται η εργασία αυτή
και η διεκπεραίωσή της απαιτεί ειδικές γνώσεις , θα παρίσταται σε συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου
και της Οικονομικής Επιτροπής, όταν κρίνεται απαραίτητο από τις Υπηρεσίες της Π.Ε.Καβάλας και γενικότερα θα
απασχολείται με τα αντικείμενα που προβλέπονται στον Οργανισμό της Περιφέρειας ΑΜΘ, στο επίπεδο που
άπτεται του γνωστικού του αντικειμένου, προς αρωγή των υπηρεσιών.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται με καθημερινή συνεχή παρουσία στην έδρα της Π.Ε.Καβάλας , εφόσον δεν
παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις της
Π.Ε. Καβάλας και θα τελεί σε σχέση άμεσης διοικητικής εξάρτησης μόνο από τον Περιφερειάρχη. Ο/Η δικηγόρος
που θα προσληφθεί θα αμείβεται με πάγια μηνιαία αντιμισθία και θα ασφαλίζεται από στον οικείο ασφαλιστικό
φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τους υπηρετούντες Δικηγόρους σε ΟΤΑ Β' βαθμού.
Για τη χορήγηση και διάρκεια των κανονικών και αναρρωτικών αδειών τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις που
διέπουν τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Για τη λύση της σχέσης έμμισθης εντολής απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι για την προκηρυσσόμενη θέση θα πρέπει:
α)Να είναι δικηγόροι παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας.
β) Να κατέχουν τα Γενικά προσόντα διορισμού και να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού όπως αυτά
προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 4-10 του Ν. 3528/07 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
1.Να είναι Έλληνες πολίτες. 2. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μη έχουν
καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση 3. Να έχουν την υγεία και φυσική
καταλληλότητα για την προκηρυσσόμενη θέση 4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής
καταδίκης ή επειδή τελούν υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, ούτε κατά το
χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού. 5. Να μην έχουν
απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους
γ) Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (αρ. 43§ 2δ΄, στοιχ. β΄του
ν. 4194/2013)
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Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα μπορούν να ανασύρουν την παρούσα, το παράρτημα ΑΣΕΠ (Α2) για
το επίπεδο γλωσσομάθειας και το έντυπο της αίτησης από την ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης www.pamth.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας και τα σχετικά
αποδεικτικά δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddy.kavalas@pamth.gov.gr
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του
Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας.
Η αίτηση θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τα ακόλουθα δικαιολογητικά προς απόδειξη των
τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων:
1.Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του
υποψηφίου ως δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις, καθώς και ο χρόνος απόκτησης
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Επιπλέον, ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και
ότι δεν έχει άλλη έμμισθη θέση.
2.Ευκρινές αντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος έχει
αποκτηθεί στην

αλλοδαπή, απαιτείται Πράξη αναγνώρισης

από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( πρώην

ΔΙΚΑΤΣΑ ) για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας
αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, η οποία θα προσκομίζεται,
υποχρεωτικά, σε αρμοδίως επικυρωμένο αντίγραφο.
3.Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
4.Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής, επαγγελματικής και κοινωνικής του
δράσης.
5.Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με
αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια
περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα.
6.Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή
τελεί υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, ούτε κατά το χρόνο λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.
7.Δικηγόροι, που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό
πρόσωπο του δημόσιου τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι αν συνυποβάλουν
υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα
πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική
αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να
αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού προσώπου στο οποίο
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παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή ότι έπαψαν να
αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
8.Τυχόν πρόσθετα προσόντα που μοριοδοτούνται ως κατωτέρω, ή ο/η υποψήφιος/υποψήφια κρίνει
απαραίτητα, θα προσκομίζονται επίσης σε ευκρινή αντίγραφα και θα συνυποβάλλονται μαζί με
την αίτηση. Για την απόδειξη δε του συνόλου των επικαλούμενων προσόντων θα πρέπει να
υποβληθούν μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά τους όπως, ενδεικτικά,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τίτλοι ξένων σπουδών, τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών ,
αποδεικτικό μονογονεϊκής οικογένειας με επιμέλεια παιδιού, αγωγές, προσφυγές, εν γένει ένδικα
μέσα και δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, που αποδεικνύουν δικηγορική ενασχόληση με το
αντικείμενο της προκήρυξης. Μεταπτυχιακοί τίτλοι που αποκτήθηκαν από πανεπιστήμια του
εξωτερικού θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ) για την
ισοτιμία , αντιστοιχία του τίτλου

και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη

βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων και να προσκομίζεται το οικείο επικυρωμένο
έγγραφο αναγνώρισης. Επίσης, πτυχία ξένης γλώσσας θα πρέπει να κατατίθενται επίσημα
μεταφρασμένα. Για την απόδειξη τριτεκνίας, πολυτεκνίας ή μονογονεϊκότητας θα πρέπει να
κατατεθούν ανάλογα, όσα στο παράρτημα ‘’Απόδειξη τριτεκνίας, πολυτεκνίας , μονογονεϊκής
οικογένειας’’ προβλέπονται.
Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του Ν. 1599 / 1986, όπως ισχύει, η δε
ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η Υπηρεσία, θα προβεί στην
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών (οικογενειακής κατάστασης-γέννησης,
ποινικού μητρώου, δικαστικής συμπαράστασης, στρατολογικής κατάστασης και ό,τι απαιτηθεί κατά τον
έλεγχο της αίτησης) ενώ κα.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή η οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
43 του Ν. 4194/13 όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του αρ. 60 του Ν. 4370/16, απαρτίζεται από ένα
Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή
τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τρεις
δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη και έναν
εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα υπάλληλος
του νομικού προσώπου, ύστερα από εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και αφού η επιτροπή
καλέσει τους υποψηφίους σε ατομική συνέντευξη, για να καταλήξει στην απόφασή της.
Για τον σχηματισμό της κρίσης της η επιτροπή, προβαίνει σε έλεγχο
δικαιολογητικών και

λαμβάνει υπόψη

των υποβληθέντων

την προσωπικότητα του υποψηφίου, την επιστημονική του

κατάρτιση, την εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, την επαγγελματική του/της εμπειρία και
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επάρκεια, τη γνώση ξένων γλωσσών,

την οικογενειακή του/της κατάσταση καθώς και ότι επιπλέον,

θεωρήσει η επιτροπή ως απαιτητό για την προκηρυσσόμενη θέση.
Μέσα σε χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) μήνα από την τελευταία ατομική συνέντευξη η επιτροπή θα
εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων κρίνοντας τα προσόντα τους και
θα καθορίσει τη σειρά της αξιολόγησής τους, κατατάσσοντας τους υποψηφίους με φθίνουσα σειρά, αρχής
γενομένης από εκείνος/ην που έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων και τελειώνοντας σε
εκείνος/ην με τον μικρότερο αριθμό, όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τον πίνακα και τον συντελεστή
βαρύτητας των κριτηρίων. Η απόφαση της επιτροπής θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του
Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας και της Π. Ε. είναι δε υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη της
θέσης που προκηρύχθηκε.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΟΡΙΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Α. Προσωπικότητα

10%

1-10 με αιτιολόγηση

Β. Επιστημονική κατάρτιση

α) ΠΤΥΧΙΟ: Μόρια όσα και ο βαθμός του

Λαμβάνονται υπόψη:

πτυχίου

α) ο βαθμός πτυχίου από το Νομικό τμήμα Νομικής σχολής της χώρας ή
αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής της αλλοδαπής,

30%

β) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : Πέντε (5)
γ) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Δέκα (10)

β) η κτήση Μεταπτυχιακού τίτλου

Οι βαθμοί των περισσότερων

γ) η κτήση Διδακτορικού τίτλου

Μεταπτυχιακών δεν προστίθενται

Γ. Εξειδίκευση στο Αντικείμενο

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Πέντε (5)

Λαμβάνονται υπόψη η αιτιολογημένα, κατά τη κρίση της Επιτροπής, η

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

συνάφεια Μεταπτυχιακού ή και Διδακτορικού τίτλου με το αντικείμενο
της θέσης και του Φορέα, ήτοι, η εξειδίκευση στο Διοικητικό ή Ποινικό ή

30%

Δέκα (10)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ: Τρία (3)
Οι

βαθμοί

των

περισσότερων

μεταπτυχιακών τίτλων δεν προστίθενται

Αστικό ή Εμπορικό ή Ευρωπαϊκό Δίκαιο καθώς και η επαρκής δικηγορική
ενασχόληση με τα ανωτέρω αντικείμενα
Δ. Επαγγελματική Πείρα - Επάρκεια
20%

Λαμβάνονται υπόψη τα έτη ιδιότητας Δικηγόρου,

Δύο (2) για κάθε δεκαπενταετία

Ε. Γνώση Ξένης Γλώσσας
Άριστη (Γ2 ή C2): Τέσσερα (4)

Αφορά την γνώση γλώσσας των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς επίσης της ρωσικής, της αραβικής ή της τουρικής και επίπεδο
τουλάχιστον Β2. Το επίπεδο γλωσσομάθειας θα ελεγχθεί σύμφωνα με το

Πολύ καλή (Γ1 ή C1) : Τρία (3)
10%

Καλή (Β2) : Δύο (2)

παράρτημα (Α2) ‘’Απόδειξη Γλωσσομάθειας’’ του Α.Σ.Ε.Π. το οποίο θα

Συνεκτιμάται η γνώση δύο (2) γλωσσών

συνοδεύει την προκήρυξη κατά την ανάρτηση της στην ηλεκτρονική

το πολύ)

σελίδα της Π.Α.Μ.Θ.
ΣΤ. Οικογενειακή Κατάσταση
Έγγαμος, ανήλικα τέκνα, μονογονεϊκή οικογένεια (για την απόδειξη
τριτεκνίας, πολυτεκνίας, μονογονεϊκότητας σύμφωνα με το παράρτημα
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60%

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η : Ένα (1)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ: Ένα (1) για κάθε τέκνο
ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ: Ένα (1)
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ/Η ή ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ/Η: Δύο (2)
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‘’Απόδειξη τριτεκνίας, πολυτεκνίας , μονογονεϊκής οικογένειας’’ το οποίο
θα συνοδεύει την προκήρυξη κατά την ανάρτηση της στην ηλεκτρονική
σελίδα της Π.Α.Μ.Θ. )
Ζ. Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης

40%

Τέσσερα (4) για όσους/ες έχουν ηλικία
κάτω των 45 ετών

Τα κριτήρια ΣΤ και Ζ ως σνεκτιμώμενα θα ληφθούν υπόψη σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων για την
πρόταξη του επικρατέστερου.
Πριν την ολοκλήρωση της πρόσληψης θα πρέπει να κατατεθούν βεβαιώσεις ιατρού παθολόγου και
ψυχιάτρου περί της υγείας και φυσικής καταλληλότητας του υποψηφίου σχετικά με την άσκηση των
καθηκόντων της θέσης, κατόπιν παραπεμπτικού της υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία υποχρεούται να προβεί στον αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που
έχει υποβάλλει ο υποψήφιος προς πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 28 του Ν.
4305/14 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως ισχύει.
Ε. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε μία τοπική ημερήσια Εφημερίδα και να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr )
καθώς επίσης να κοινοποιηθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Καβάλας και
στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προς γνώση τους και για τις δικές τους ενέργειες και με
την παράκληση να τοιχοκολληθεί στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Στην ανωτέρω αναγραφόμενη ηλεκτρονική
σελίδα, στο Πρωτοδικείο Καβάλας και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου η ανάρτηση της προκήρυξης
θα συνοδεύεται από το παράρτημα (Α2) του Α.Σ.Ε.Π. όπου προβλέπεται ο τρόπος απόδειξης επιπέδου
γλωσσομάθειας, το παράρτημα ‘’Απόδειξη τριτεκνίας, πολυτεκνίας, μονογονεϊκής οικογένειας’’ και το
έντυπο της αίτησης.
Οποιαδήποτε επιπλέον δημοσίευση κρίνει η Επιτροπή ως αναγκαία, αυτή θα πραγματοποιείται μέσω της
ανωτέρω ηλεκτρονικής

σελίδας

καθώς επίσης θα αποστέλλεται για τοιχοκόλληση στο Πρωτοδικείο

Καβάλας και στο Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας.
Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

7

