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                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Βέροια   22-9-2016 
        ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ      Αρ. Πρωτ. 35042 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ταχ.Δ/νση     : Μητροπόλεως 46                                                          
Πληροφορίες : Ε. Τσίλη 
Τηλέφωνο     : 2331350533 
FAX                :  2331350515  
e-mail             : grafeio.prosopikou@veria.gr  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  
 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
 

Ο Δήμαρχος Βέροιας 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το με αρ. 2826/28-1-16 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο εγκρίθηκε η 

πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο μας, σύμφωνα με την 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/36108/8-1-16 απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 (άρθρο 2, 
παρ.1).  

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 1606/Β/2011 και ΦΕΚ 
463/Β/2015) στον οποίο προβλέπονται 4 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, εκ των οποίων 
οι 3 είναι κενές.  

3. Την από 4-2-2015 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται 
σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το τρέχον έτος και ανάλογη θα 
προβλεφθεί για τα επόμενα έτη. 

4. Τις με αρ. 87/2015 και 271/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με τις οποίες 
εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με έμμισθη εντολή και ορίσθηκε ο εκπρόσωπος του 
Δήμου Βέροιας στην επιτροπή επιλογής, αντίστοιχα. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 165 και 167 του ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007). 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/13 (ΦΕΚ 208/27.09.2013 τεύχος Α), όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν από εκείνες της παρ. 7 του άρθρου 60 του Ν. 4370/16 (ΦΕΚ 37/07.03.2016 
τεύχος Α) και ισχύουν. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιβ΄ του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009). 
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) «Προσόντα Διορισμού σε θέση φορέων του 

Δημόσιου Τομέα, όπως ισχύουν. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
 

Την πλήρωση με επιλογή δύο (2) θέσεων δικηγόρων με δικαίωμα παράστασης στο 
Πρωτοδικείο, με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Βέροιας. 

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως 
ισχύουν κάθε φορά, οι δικηγόροι που θα προσληφθούν, θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις 
και θα συνδέονται με το Δήμο  Βέροιας με σχέση έμμισθης εντολής. 

 
1. Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων που θα προσληφθούν, θα είναι η νομική 

υποστήριξη του Δήμου Βέροιας και ειδικότερα: 
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 Η παροχή κάθε ζητούμενης γνώμης και συμβουλής στα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες 
του Δήμου, καθώς και των Νομικών Προσώπων του.  

 Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων στις Υπηρεσίες του Δήμου. 

 Η διασφάλιση του νομίμου  των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησης και των 
υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.   

 Η παράσταση ενώπιον όλων των δικαστηρίων, διοικητικών ή εισαγγελικών αρχών κ.λ.π. με 
σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του.  

 Η παρακολούθηση και διεξαγωγή όλων των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου και των 
Νομικών Προσώπων του.  

 Η υποχρέωση παράστασης στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των λοιπών 
συλλογικών οργάνων του Δήμου εφόσον αυτό κρίνεται ενίοτε απαραίτητο από τα όργανα 
διοίκησης του Δήμου, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

 Η νομική επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της  Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν το 
Δήμο. 

 Η νομική επεξεργασία και υποστήριξη των διαδικασιών  ένταξης και εκτέλεσης των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων του Δήμου. 

 Η νομική επεξεργασία προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου, συμβολαίων, συμβάσεων 
εργασίας και έργου, διακηρύξεων, δημοπρασιών κλπ. 

 Η εξερεύνηση των τίτλων ιδιοκτησίας των αγοραζομένων, μισθουμένων, μεταβιβαζομένων 
κ.λ.π. περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. 

 Η σύνταξη αντικρούσεων επί των ασκουμένων προσφυγών για επιβολή τελών και προστίμων. 

 O έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας των αγοραζομένων, μισθουμένων, μεταβιβαζομένων κ.λ.π. 
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. 

 Η νομική υποστήριξη του Δήμου όσον αφορά την δήλωση της ακίνητης περιουσίας του στο 
Εθνικό Κτηματολόγιο. [Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: α) η έρευνα στο αρχείο των αρμοδίων 
υποθηκοφυλακείων για τη μεταγραφή των τίτλων κτήσεως της ακίνητης περιουσίας του 
Δήμου, την ενδεχόμενη αμφισβήτηση των σχετικών δικαιωμάτων του Δήμου από τρίτους κλπ. 
β) ο έλεγχος και η συμπλήρωση αιτήσεων μεταγραφής πράξεων που αφορούν εμπράγματα 
δικαιώματα του Δήμου σε ακίνητα δικά του ή τρίτων, καθώς και ο νομικός έλεγχος των τίτλων 
κτήσεως ακινήτων που εμπλέκονται σε πράξεις πολεοδομικού χαρακτήρα (πράξεις 
εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, πράξεις τακτοποιήσεως κλπ.) όπως επίσης και ο 
συνολικός νομικός έλεγχος των πράξεων αυτών. γ) η νομική υποστήριξη των σχετικών με τα 
ανωτέρω (α-γ) υποθέσεων στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές, στα δικαστήρια 
κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΚΧΑ ΑΕ κλπ. δ) η επεξεργασία 
και υποβολή δηλώσεων και ενστάσεων σχετικά με την ακίνητη περιουσία του Δήμου κατά την 
διαδικασία της κτηματογράφησης (ν. 2308/1995). Η υποστήριξη των τυχόν αντιρρήσεων, 
ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης για ακίνητα που αφορούν το Δήμο Βεροίας σε όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας κτηματογράφησης. ε) Η έρευνα στο αρχείο του  αρμόδιου 
Κτηματολογικού Γραφείου (μεταβατικού ή οριστικού) σχετικά με ακίνητα που αφορούν το 
Δήμο, ο έλεγχος και η συμπλήρωση αιτήσεων καταχώρισης πράξεων που αφορούν 
εμπράγματα δικαιώματα του Δήμου σε ακίνητα δικά του ή τρίτων, καθώς και ο νομικός 
έλεγχος των τίτλων κτήσεως ακινήτων που εμπλέκονται σε πράξεις πολεοδομικού χαρακτήρα 
(πράξεις εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης, πράξεις τακτοποιήσεως κλπ.) όπως επίσης και ο 
συνολικός νομικός έλεγχος των πράξεων αυτών. Η σύνταξη και υποστήριξη αιτήσεων 
διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων (άρθ. 18 ν. 2664/1998), ο νομικός έλεγχος αιτήσεων 
διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων (άρθ. 19 ν. 2664/1998) του Δήμου ή τρίτων, η υποβολή 
υπομνημάτων και αντιρρήσεων επ’ αυτών, η σύναξη και υποστήριξη αιτήσεων και αγωγών 
των άρθρων 6 και 13 ν. 2664/1998 σε κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας δικαστήριο.  στ) Η 
αρωγή στην δημιουργία αρχείου-περιουσιολογίου του Δήμου Βεροίας]. 
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 Ο έλεγχος των αμοιβών των δικαστικών επιμελητών και πληρεξουσίων δικηγόρων στις 
υποθέσεις του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. 

 Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής 
Υπηρεσίας. (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και νομολογίας 
που αφορούν τα θέματα που απασχολούν το Δήμο). 
 

2. Οι δικηγόροι θα έχουν έδρα τον Δήμο Βέροιας, στο γραφείο της νομικής υπηρεσίας του 
δημοτικού καταστήματος του οποίου και υποχρεούνται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες 
τους κατά κανόνα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός εάν παρίσταται ανάγκη παράστασής 
τους ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του 
Κώδικα Δικηγόρων και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

3. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται με  τις διατάξεις 
της Κ.Υ.Α. των Υπουργών Δικαιοσύνης & Οικονομικών 2/17132/0022/28.02.2012 (ΦΕΚ 
498/Β/2012) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 22 ν. 4024/2011, όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά. 
Οι προσληφθέντες θα παρέχουν τις νομικές τους υπηρεσίες συγχρόνως στο Δήμο Βέροιας, τα 
Νομικά του Πρόσωπα και τα Ιδρύματά του, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 
Οι προσληφθέντες θα υπόκεινται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων 

κρατήσεων, θα υπάγονται οργανικά στο Δήμο Βέροιας και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη 
από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. 
 
 

4. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει: 
α) Να είναι δικηγόροι, με δικαίωμα παράστασης στο Πρωτοδικείο, μέλη του Δικηγορικού  
Συλλόγου Βέροιας. 
(β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμου 
πτυχίου αλλοδαπής. 
γ) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με 
τελεσίδικη απόφαση.  
δ) Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
της θέσης. 
ε) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό δικαστική 
συμπαράσταση. 
στ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων. 

5. Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η 
επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η 
επαγγελματική του εμπειρία και επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η 
οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.  
Για την επιστημονική του κατάρτιση λαμβάνεται υπόψη, ιδίως,  η ύπαρξη Μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή 
αναγνωρισμένου της αλλοδαπής στον τομέα του δημοσίου διοικητικού δικαίου. Σε περίπτωση 
που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο σπουδών, δεν 
λογίζεται ως μεταπτυχιακός για την εφαρμογή της παρούσας. Τίτλος μεταπτυχιακός  αποκτηθείς 
στην αλλοδαπή λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν προσαχθεί και η αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ 
για την ισότιμη αντιστοιχία του τίτλου.  

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.  
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α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
(Χαρακτηριστικά προσωπικότητας υποψηφίου που δύνανται να βοηθήσουν στην 
ανταπόκριση του στο αντικείμενο της απασχόλησης) 

5% 

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 30% 

2.1 

Λαμβανομένης ως βάσης για το συγκεκριμένο προσόν της μονάδας (1) τίθεται συντελεστής 
βαρύτητας το 20 (δηλ.1Χ20=20), εφόσον ο υποψήφιος έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 
διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της 
αλλοδαπής, στο διοικητικό δίκαιο. 

20 

2.2 
Για κάθε επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο, λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1) τίθεται 
συντελεστής βαρύτητας το 10. 

10 

3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ 15% 

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 15% 

5. 

Γνώση Ξένων γλωσσών 
Η Άριστη γνώση  ή η πολύ καλή γνώση, μιας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λαμβάνεται υπόψη. Η άριστη ή η πολύ καλή γνώση θα 
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 Π.Δ. 50/2001, 
όπως ισχύει. Λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1) για την άριστη γνώση τίθεται 
συντελεστής βαρύτητας το 4. Για την άριστη γνώση κάθε επιπλέον γλώσσας κράτους 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1) για την άριστη 
γνώση της γλώσσας τίθεται συντελεστής βαρύτητας το 4,  όπως και για την πολύ καλή 
γνώση κάθε περαιτέρω γλώσσας , τίθεται συντελεστής βαρύτητας το 3. 

10% 

6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5% 

7. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 20% 

Σε περίπτωση κατοχής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου νομικών σπουδών 
βαθμολογείται μόνο ο ανώτερος τίτλος σπουδών.   

 
 

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. 

 
6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου ή να αποστείλουν 

με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο στο Δήμο Βέροιας (Γραφείο Προσωπικού, 
Μητροπόλεως 46, Βέροια 59132, πληροφορίες και διάθεση αντιγράφων της προκήρυξης καθημερινά 

08.00 – 14.00, Ελένη Τσίλη, τηλ. 2331350570) σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την 
επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο : 

α) Αίτηση. 
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της 
σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου 
(δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)  ή των δύο 
όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας 
οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. 
γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 
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δ) Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του 
υποψηφίου ως δικηγόρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας με δικαίωμα παράστασης στο 
Πρωτοδικείο. 
ε) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. 
στ) 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 Κώδικα 
Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλουν, μαζί με την αίτηση και 
τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον 
προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. 
Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν 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. 
ζ) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του 
υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του στο γνωστικό αντικείμενο της 
απασχόλησης. 
η) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3528/2007 και του Κώδικα Δικηγόρων. 
ι) Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλείται ο 
υποψήφιος με την αίτηση συμμετοχής του. Συγκεκριμένα, για την απόδειξη της εξειδίκευσης στο 
αντικείμενο απασχόλησης, μπορούν να προσκομίσουν βεβαιώσεις φορέων απασχόλησης, 
δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, σχετικές γνωμοδοτήσεις κλπ. Εάν οι υποψήφιοι 
δεν προσκομίσουν, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη 
τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. 
Ειδικότερα, υποβάλλονται ευκρινείς φωτοτυπίες τίτλων σπουδών και ξένης γλώσσας. 
Αν ο βασικός ή ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται μόνον πράξη 
αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας 
που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της 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. Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία  ή ισοτιμία και 
αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνο  εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι 
και  κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού 
διπλώματος και επομένως, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση που ο 
μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως 
μεταπτυχιακός τίτλος. 
 

7. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που θα συνέλθει στην έδρα του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας και θα αποτελείται από: α) 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, 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 Βέροιας και γ) έναν εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας.  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της να ορίσει 
συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του Δήμου 
Βέροιας.  
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Η Επιτροπή αρχικά θα ελέγξει τη συνδρομή στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου των 

απαραιτήτων προσόντων που αναφέρονται ανωτέρω και θα καλέσει σε ατομική συνέντευξη μόνο 
τους υποψήφιους των οποίων η συμμετοχή κρίθηκε παραδεκτή. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από 
την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης 
των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Βέροιας και ισχύει 
μόνο για την κατάληψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν.  

Ο Δήμος Βέροιας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει 
στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας την 
ανάληψη υπηρεσίας. 

Οι  επιτυχόντες θα πρέπει να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν για τους 
προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο και θα πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο 
πρόσληψής τους στο Δήμο Βέροιας τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά 
διορισμού. 
8. H συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες της επιλογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτη 

αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 
9. Οι  επιτυχόντες θα πρέπει να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν για τους 

προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο και θα πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο 
πρόσληψής τους στο Δήμο Βέροιας τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και 
δικαιολογητικά διορισμού. 

 
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στη «Διαύγεια», στην ηλεκτρονική σελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου Βέροιας και να δημοσιευθεί ολόκληρη σε μια (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Βέροιας. 
Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί: 
α) Στον Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής (Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) 
β) Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας,  
και να τοιχοκολληθεί με επιμέλεια του Δήμου Βέροιας στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Βέροιας και του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βέροιας. 

 
Ο Δήμαρχος  

 
Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

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 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. 148/1913 (ΦΕΚ Α΄25/1914). Ειδικώς όμως μετά τον 
νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 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 εφόσον 
ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία 
μετέφρασε. 

 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. 
 
    Της ημεδαπής 

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και 
φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου  δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών-άδειες-
πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κλπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
   β)  Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και 
φορείς του δημοσίου 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 ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
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