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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά 
Πρωτοδίκαις στο Δήμο Ωραιοκάστρου, με σχέση έμμισθης 
εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 
. 
Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει : 
 
1. Να είναι δικηγόροι παρά πρωτοδίκαις, μέλη του Δικηγορικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 
2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και 
αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί 
σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. 

3. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, 
τουλάχιστον δύο (2) ετών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου 
δικαίου και ειδικότερα στο χειρισμό υποθέσεων της πρωτοβάθμιας 
τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές 
βεβαιώσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαστικές 
αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις κ.α. 
Λαμβανομένης ως βάσης για το συγκεκριμένο προσόν της μονάδας 
(1) τίθεται συντελεστής βαρύτητας το 10. 

4. Να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός 
ακαδημαϊκού έτους, ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, 
σε γνωστικό αντικείμενο της νομικής επιστήμης. Λαμβανομένης ως 
βάσης για το συγκεκριμένο προσόν της μονάδας (1) τίθεται 
συντελεστής βαρύτητας το 9. 

Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν 
υπόψη, μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του 
υποψηφίου, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και 
επαγγελματική του πείρα και η γνώση ξένης γλώσσας και θα 
συνεκτιμηθούν η οικογενειακή του κατάσταση και η προοπτική εξέλιξής 



 του. Λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1), οι συντελεστές 
βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται ως εξής: 
Κριτήριο Συντελεστής 
Προσωπικότητα 4 
Γενικότερη επιστημονική κατάρτιση 4 
Γενικότερη επαγγελματική πείρα και 
επάρκεια 

3 

Τουλάχιστον καλή γνώση ξένης 
γλώσσας 

5 

Οικογενειακή κατάσταση 4 
Προοπτική εξέλιξης 5 
Να έχουν εγγραφεί στο μητρώο 
διαπιστευμένων διαμεσολαβητών 

5 

 
Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να 
έχουν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
νομίμως απαλλαγεί από αυτές. 
Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. 
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την 
υποβολή των αιτήσεων. 
5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με 
συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στο Δήμο Ωραιοκάστρου, ταχ 
Δ/νση:  Κομνηνών αρ.76 Τ.Κ. 57013 , υπεύθυνη κα Κλεισιάρη 
Ευαγγελία, τηλ. 2313304035, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 
08.00 π.μ έως 15.00 μ.μ, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, που αρχίζει την επομένη από την τελευταία δημοσίευση της 
παρούσας προκήρυξης.  
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