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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Αθήνα,

Ταχ. Δ/νση    : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας:  11741 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι.Κρέτση
Τηλέφωνο. :  213-2065048
Email: idpros@patt.gov.gr    

     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ.20 του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’), 
περί προηγούμενης έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση διαδικασιών 
πρόσληψης των έμμισθων δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44, 45 και 46 του ν.4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208 Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις-
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα… και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133 Α’), και ειδικότερα τις διατάξεις  του άρθρου 51, της παρ.2 του άρθρου 117 
και της περ. 32 του άρθρου 119, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 80 και 108 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 
και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184 Α’).
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8. Τις διατάξεις 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» (ΦΕΚ 6 Α’).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου 
Τομέα» (ΦΕΚ 39 Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

10. Την υπ’ αριθμ.37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’) με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης –επικαιροποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

11. Την υπ’ αριθμ. 841339/08-10-2021 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης  Οικονομικών περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας του 
υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας προκήρυξης.

12. Την υπ’ αριθμ. 282/20-11-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 97ΗΕ7Λ7-ΞΥΚ) με θέμα 2ο: «Έγκριση ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020».

13. Την υπ' αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 Εγκριτική Απόφαση της  
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α’), όπως  ισχύει.

14. Το υπ’ αριθμ.47668/28-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση προσλήψεων τακτικού 
προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020» με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η 
υπό στοιχείο (13) Εγκριτική Απόφαση.

15. Το υπ’ αριθμ.491088/16-06-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής 
Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής. 

Προκηρύσσει 

Την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια 
Αττικής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013 
(ΦΕΚ 208 Α’), όπως ισχύει, ως εξής: 
Αριθμός 
θέσεων

Περιγραφή 
θέσης

Έδρα

1
Δικηγόρος παρ΄ 

Αρείω Πάγω
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων, με έδρα την Αθήνα

2 Δικηγόρος παρ΄ 
Αρείω Πάγω

Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών 
Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με 
έδρα την Ελευσίνα

1. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν τρεις (3) κενές θέσεις οι οποίες 
προβλέπονται στον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής.
2. Το αντικείμενο της απασχόλησης των τριών (3) δικηγόρων που πρόκειται να 
προσληφθούν με σχέση έμμισθης εντολής συνίσταται στην παροχή Νομικής Υποστήριξης 
στην Περιφέρεια Αττικής σε κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες, καθώς και 
νομική καθοδήγηση των Οργάνων και των Υπηρεσιών της, με γραπτές γνωμοδοτήσεις 
και συμβουλές που αποσκοπούν στην προώθηση των επιδιώξεων και στόχων του φορέα 
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και στη διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεών του με κριτήριο την προστασία του 
δημόσιου συμφέροντος. 

Ειδικότερα, το αντικείμενο απασχόλησης της μίας (1) θέσης στο Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων, συνίσταται: 
(α) Στη νομική υποστήριξη του Περιφερειάρχη και των συλλογικών οργάνων της  
Περιφέρειας.
(β) Στη διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της 
Περιφέρειας.
(γ) Στη γνωμοδότηση επί νομικών ζητημάτων και το νομικό έλεγχο σχεδίων διακηρύξεων 
και συμβάσεων που παραπέμπονται από τον Περιφερειάρχη και τους Γενικούς 
Διευθυντές.
(δ) Στην παράσταση ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας για τη νομική 
υποστήριξη της Περιφέρειας σε υποθέσεις που παραπέμπονται από τον Περιφερειάρχη.
(ε) Στη νομική στήριξη των υπαλλήλων και των αιρετών ενώπιον των δικαστηρίων ή 
δικαστικών αρχών όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

Περαιτέρω, το αντικείμενο απασχόλησης των δύο (2) θέσεων στο Γραφείο Νομοθετικού 
Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, 
συνίσταται:
(α) Στη νομική υποστήριξη του οικείου Αντιπεριφερειάρχη.
(β) Στον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό κάθε νομικής υπόθεσης και την παράσταση 
ενώπιον των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας για την υποστήριξη υποθέσεων 
της Περιφερειακής Ενότητας.
(γ) Στη νομική στήριξη αιρετών εκπροσώπων και υπαλλήλων της οικείας περιφερειακής 
ενότητας, ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής, σε περίπτωση που υφίσταται ποινική 
δίωξη εναντίον τους για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους.
(δ) Στην εκπόνηση γνωμοδοτήσεων για ζητήματα νομικής φύσεως, 
συμπεριλαμβανομένου και του νομικού ελέγχου Σχεδίων Διακηρύξεων, Σχεδίων 
Συμβάσεων, Πρωτοκόλλων συνεργασίας, που συνάπτουν ή υπογράφουν τα όργανα της 
Περιφέρειας και παραπέμπονται από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ή τους Διευθυντές 
των Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, προβαίνοντας στις αναγκαίες 
συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.
(ε) Στη σύνταξη και εισήγηση σχεδίων απαντήσεων επί εξώδικων εγγράφων που 
απευθύνουν τρίτοι προς την Περιφέρεια Αττικής και άπτονται νομικών θεμάτων της 
χωρικής αρμοδιότητας του Γραφείου που υπηρετούν.
(στ) Στη συμβουλευτική υποστήριξη και το συντονισμό των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας επί νομοθετικών θεμάτων και εγγράφων, σε περιπτώσεις σύγχυσης ή ασάφειας 
αρμοδιοτήτων ή ύπαρξης νομοθετικού κενού, κατά την υποβολή προτάσεων και 
εισηγήσεων σε αρμόδια δικαστήρια, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή σε 
περιπτώσεις συνεργασίας με τις Υπηρεσίες των Υπουργείων, καθώς και τη μελέτη και 
επεξεργασία εισηγήσεων και εγγράφων επί νομικών ζητημάτων, γενικότερα, που 
παραπέμπονται από τον Περιφερειάρχη.
(ζ) Στην παρακολούθηση του πάσης φύσεως νομοθετικού έργου, των κατ’ εξουσιοδότηση 
νόμου Αποφάσεων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Ερμηνευτικών εγκυκλίων, που 
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σχετίζεται με τη λειτουργία και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και 
των οργάνων της, καθώς και την ενημέρωση και την παροχή γνωμοδοτήσεων και 
συμβουλών στον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και κατευθυντήριες 
οδηγίες προς και τις αρμόδιες κάθε φορά Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
(η) Στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας, διακηρύξεων, συμβάσεων, σε συνεργασία με 
τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Περιφέρειας ή στο πλαίσιο Ομάδων Εργασίας, που 
συστήνονται για τον σκοπό αυτό, εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την διευκόλυνση του 
διοικητικού έργου των Υπηρεσιών της Περιφέρειας.
(θ) Στη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ή διοίκησης έργου, οι οποίες συγκροτούνται με 
απόφαση Περιφερειάρχη, όπως ο νόμος ορίζει.
(ι) Στη συμμετοχή σε σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής, 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα, για την παροχή απαραίτητων 
ειδικών γνώσεων.
(ια) Στη σύνταξη ενημερωτικών δελτίων για τις υποθέσεις που χειρίζονται, προκειμένου 
να ενημερώνονται ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες για την πορεία τους.
(ιβ) Στην ανά τρίμηνο σύνταξη ειδικού απογραφικού δελτίου για τις νομικές υποθέσεις 
που έχουν οικονομικό αντικείμενο, με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα.
(ιγ) Στη σύνταξη απογραφικών δελτίων, διαθέσιμων κατά το μήνα Δεκέμβριο, εκάστου 
έτους, με αποτίμηση των αποτελεσμάτων επί των υποθέσεων του έτους που πέρασε, 
καθώς και εκτιμήσεις για το επόμενο έτος, για τον καλύτερο προγραμματισμό του έργου 
του Τμήματος.
(ιδ) Στη συνεργασία με τα Γραφεία Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και με το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο λόγω 
της φύσης της νομικής υπόθεσης.
Για την ανωτέρω νομική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνονται υπόψη οι 
ειδικότερες ανάγκες που προκύπτουν από το αντικείμενο, τις αρμοδιότητες και τον εν 
γένει σκοπό της Περιφέρειας Αττικής, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 186 του 
ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στις οικείες οργανικές 
διατάξεις (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018). 
Για τον λόγο αυτό οι δικηγόροι οι οποίοι θα προσληφθούν είναι απαραίτητο να διαθέτουν 
εξειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο και εμπειρία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ). 
3. Οι δικηγόροι παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές 
συνθήκες. 
4. Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και 
ειδικότερα από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), 
όπως ισχύει. 
5. Οι έμμισθοι δικηγόροι υπάγονται οργανικά στην Περιφέρεια Αττικής και ασφαλίζονται 
στον οικείο τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

I. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιες/οι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
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2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), όπως ισχύει.
3. Να είναι Δικηγόροι παρ΄ Αρείω Πάγω, μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους 
της χώρας και να διαθέτουν πάσης φύσεως εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε 
θέματα ΟΤΑ. 
4. Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση 
σε φορέα του δημοσίου τομέα.
5. Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην 
έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση, ενώ όσοι έχουν αναγνωρισθεί 
ως αντιρρησίες συνείδησης πρέπει να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές 
διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική 
υπηρεσία.
6. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων 
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει.
7. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό 
στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο διορισμού.
8. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα 
αναγνωρισμένου.
9. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος με κατεύθυνση στο δημόσιο δίκαιο. 
10. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα 
στο αρ. 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως ισχύει. Η γνώση και άλλης ξένης 
γλώσσας των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.
11. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) 
υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα 
στο αρ. 27 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως ισχύει.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α’), όπως ισχύει, και τα οριζόμενα 
στην ενότητα IV της παρούσας.

II. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1. Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως ισχύει, η προσωπικότητα της/του 
υποψήφιας/ου, η επιστημονική της/του κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείμενο της 
απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα - επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και 
συνεκτιμάται η οικογενειακή κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξης. Ειδικότερα, η 
προσωπικότητα της/του υποψήφιας/ου κρίνεται σε προφορική συνέντευξη, στην οποία 
αξιολογούνται οι δεξιότητες και τα προσόντα της/του υποψήφιας/ου, όπως είναι ενδεικτικά 
η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, η ικανότητα ανταπόκρισης σε νέα γνωστικά πεδία κλπ. 
2. Οι υποψήφιες/οι αποδεικνύουν τα προσόντα, τις ιδιότητες και τα κριτήρια που 
λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς αξιολόγησής τους με την κατάθεση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών της ενότητας ΙΙΙ της παρούσας. 
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3. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. 
4. Ειδικότερα, ως προς το κριτήριο της επιστημονικής κατάρτισης, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τους προσκομισθέντες τίτλους σπουδών (πτυχίο Νομικής), και ως προς το κριτήριο 
της εξειδίκευσης στο αντικείμενο της απασχόλησης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τους 
προσκομισθέντες τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών με κατεύθυνση στο δημόσιο δίκαιο. 
5. Επίσης, η Επιτροπή ως προς το κριτήριο της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας, 
βαθμολογεί την πάσης φύσεως εμπειρία, τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των υποψηφίων σε 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, 
όπως αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, 
κ.ο.κ. 
Εφόσον δεν υποβληθούν υποψηφιότητες με το ως άνω αναφερόμενο προσόν, γίνονται 
δεκτές αιτήσεις ανεξαρτήτως εμπειρίας.
6. Η επιλογή θα γίνει βάσει του κάτωθι πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και σύμφωνα με 
τους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται σε αυτόν. 
7.Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων καθορίζονται ως εξής:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 30%

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 10%

3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 30%

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ–ΕΠΑΡΚΕΙΑ 20%

5. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 10%

III.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι υποψήφιες/οι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη 
επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στην Περιφέρεια Αττικής/Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού/Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (Λ.Συγγρού 80-88, τ.κ. 11741, Αθήνα), 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης 
της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη απαραίτητα, 
και επί ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία, από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει 
ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου 
αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου),
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,*
3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου,*
4. Πιστοποιητικού Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους),*
(*τα αριθμ. 2, 3 και 4 δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
5. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει η 
ημερομηνία εγγραφής στον Σύλλογο, η ιδιότητά της/του ως δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω, 
και ότι η/ο υποψήφια/ος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση,

ΑΔΑ: ΨΞ957Λ7-3ΟΘ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6151a512c81bdd56aabaa127 στις 14/10/21 14:20
Σελίδα 7 από 12

6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), από την οποία να 
προκύπτει ότι η/ο υποψήφια/ος δικηγόρος α) δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση και β) δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του 
Κώδικα Δικηγόρων. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, μπορούν να υποβάλουν 
υποψηφιότητα εάν συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνουν ότι, 
εφόσον προσληφθούν στην Περιφέρεια Αττικής, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη 
θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να 
λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση 
αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού 
προσώπου, στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη 
θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή,
7. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, γλωσσομάθειας και γνώσης Η/Υ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ενότητα IV. της παρούσας,
8. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών εμπειρίας και
9.Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα για την επιστημονική 
κατάρτιση και την επαγγελματική δράση τους.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, 
επισυνάπτεται στην αίτηση της/του υποψήφιας/ου.
Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή 
διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από ανάλογη 
αίτηση σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά το πέρας 
της προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, 
καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των 
υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα 
συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση 
της/του υποψήφιας/ου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή 
τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο 
απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι 
φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από 
τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιες/οι διατηρούν το δικαίωμα 
ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης προς τον Φορέα.

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α’), 
όπως ισχύει, ως εξής: 

ΑΔΑ: ΨΞ957Λ7-3ΟΘ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6151a512c81bdd56aabaa127 στις 14/10/21 14:20
Σελίδα 8 από 12

• Τίτλοι/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της ημεδαπής 
Α. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και 
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδειες, 
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
Β. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και 
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς 
φορείς), 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.
Γ. Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος 
(ΑΣΠΕ) καθώς και πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται 
αποδεκτά χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία. 

• Τίτλοι/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την 
προκήρυξη, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 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.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης 
γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται 
μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα των τίτλων.
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.

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στους τίτλους σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το 
έτος κτήσης αυτού. Ως χρόνος κτήσης του τίτλου λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης των 
σπουδών, ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα. Εάν ο χρόνος κτήσης δεν 
προκύπτει από υποβληθείσα βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου ΑΕΙ, τότε προκύπτει από 
τον προσκομισθέντα τίτλο σπουδών. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με 
αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της 
οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. 
Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο 
υποψήφιος δεν προσκομίζει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό 
βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια 
αξιολογική κλίμακα. (Άριστα 8,5/Πολύ καλά 6,5/Καλά 5). Σε περίπτωση που ο βαθμός 
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τίτλου δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό θα λαμβάνεται υπόψη το 
ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης («5,00»).
• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ισοτιμία και 
αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη 
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της 
βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε 
τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή 
της. 
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη 
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται 
στο Π.Δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα 
υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία 
και αντιστοιχία.

• Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι 
Έλληνες:
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε 
περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν 
μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί 
πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της 
περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού 
αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση 
αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή 
πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει 
αναγνωρισθεί συνάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.». Στις περιπτώσεις που η 
ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι 
Έλληνες, έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), προκειμένου να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης, πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να 
καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Νομικού 
Τμήματος Νομικής Σχολής Α.Ε.Ι της ημεδαπής, τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη 
ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής 
ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο 
σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005, άρθρο 8). 
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2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Οι υποψήφιες/οι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας 
τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του μεταπτυχιακού 
διπλώματος. 
Στην περίπτωση που το γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου δεν προκύπτει σαφώς 
από τους προσκομιζόμενους τίτλους, οι υποψήφιες/οι πέραν του ανωτέρω τίτλου 
προσκομίζουν και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό 
αντικείμενο αυτού. Εναλλακτικά δύναται να προσκομίζεται και το κατά περίπτωση 
Παράρτημα Διπλώματος ή κάποιο άλλο ισοδύναμο στοιχείο. 
Ως χρόνος κτήσης των μεταπτυχιακών τίτλων λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης των 
σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
επιτυχούς υποστήριξης της τυχόν απαιτούμενης διπλωματικής/μεταπτυχιακής εργασίας, ο 
οποίος να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.
Αν ο 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 αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις  που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου 
αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον η/ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος 
μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, 
και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο 
μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως 
μεταπτυχιακός τίτλος.(N. 3328/2005, άρθρο 4, παρ.2 & π.δ. 50/2001, άρθρο 2, παρ.1, με 
την επιφύλαξη του ν. 4485/2017, άρθρο 46).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
(1) Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία 
και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι 
υποψήφιες/οι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή 
επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες 
χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 
του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 
του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, 
του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή 
iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης 
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διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα 
αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 
89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος 
αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά 
περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 
(Α΄14), 84/1986, (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) 
και την υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄613).
Οι ως άνω υποψήφιες/οι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως 
αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την 
υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τη βαθμολογική αντιστοιχία του 
τίτλου από αρμόδιο κατά νόμο φορέα (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λ.π.). 

(2) Στην ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην 
αλλοδαπή, οι υποψήφιες/οι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο του 
ξενόγλωσσου τίτλου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσημη μετάφραση 
αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων πράξεων ή πιστοποιητικών ή 
αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω. 

3. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Οι τίτλοι γλωσσομάθειας, καθώς και ο τρόπος απόδειξης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α’ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. ΤΙΤΛΟΙ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Οι τίτλοι γνώσης Η/Υ, καθώς και ο τρόπος απόδειξης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής προϋποθέτει ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως ισχύει, 
η επιλογή γίνεται από Πενταμελή Επιτροπή, που συνέρχεται στην έδρα του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών και η οποία αποτελείται από:
α. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού 
Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον 
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
β. Τρεις Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη 
δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών.
γ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.
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Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, ενώ καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί 
υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής.
Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε 
ατομική συνέντευξη.
3. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη η Επιτροπή εκδίδει 
αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της 
Επιτροπής είναι υποχρεωτική για την Περιφέρεια Αττικής και ισχύει μόνο για την κάλυψη 
των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Η Περιφέρεια οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει τις/τους επιτυχούσες/όντες και να 
γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας, μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
4. Εντός τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως πρόσληψης των επιτυχόντων 
διενεργείται από την Περιφέρεια Αττικής υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της 
γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει οι επιτυχούσες/όντες και τα οποία 
είναι απαραίτητα για την πρόσληψή τους ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή τους 
κατά τη διαδικασία επιλογής.
5. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται από τις υπαλλήλους του Τμήματος Προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου, Ζωή Μαθιού [τηλ. 213-2065831] [e-mail: zmathiou@patt.gov.gr] και 
Ιωάννα Κρέτση [τηλ. 213-2065048] [e-mail: ikretsi@patt.gov.gr ].

Η παρούσα απόφαση: (α) να κοινοποιηθεί με επιμέλεια της Περιφέρειας Αττικής στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, (β) να 
τοιχοκολληθεί με επιμέλεια της Περιφέρειας Αττικής στο κατάστημα του Πρωτοδικείου 
Αθηνών και στα γραφεία των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αντίστοιχα, (γ) να 
δημοσιευθεί με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μια (1) ημερήσια 
εφημερίδα της Αθήνας και (δ) να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια», στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (Λ.Συγγρού 80-88, 3ος 
όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 11741).

Το Παράρτημα Α’ «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης.
Το Παράρτημα Β’ «ΓΝΩΣΗ Η/Υ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας προκήρυξης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ      
                                                              
                                                                         

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
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