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                                                                 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΈΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ‐ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΈΔΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.                                        

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ‐ΘΡΑΚΗΣ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 244 ( όπως αντ/κε με το άρθρο217 του ν.4555/18,ΦΕΚ 133Α/2018) και 
244Α (που προστέθηκε με το άρθρο 218 του ν.4555/18,ΦΕΚ 133Α/2018) 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  ,34  και  40  περ.74    του  Π.Δ.  144/2010  «Οργανισμός  της 
Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης»  ,ΦΕΚ  237/τ.Α΄/27‐12‐2010  (οι  οποίες  δεν 
έχουν  τροποποιηθεί  με  την  αριθμ.  225/07‐12‐2016  και  238/20‐12‐2016  απόφαση  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,ΦΕΚ 4387/Β’/30‐  12‐2016). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ. ιβ΄του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄)  
4. Την παρ.2 του άρθρου του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Κώδικας    Δικηγόρων» 

σύμφωνα  με  την  οποία   :  “Η  πρόσληψη  δικηγόρων  στους φορείς  του  δημόσιου  τομέα,  όπως 
αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα 
παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής 
υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου του φορέα.”  

5. Τις διατάξεις του αρ. 9 του κεφ. Β΄ «Διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄/2015)  

6. 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. 

7. 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 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   
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δεν  απαιτείται  έκδοση  απόφασης  κατανομής  για  την  ολοκλήρωση  της  πρόσληψής  τους.     
Ωστόσο επισημαίνεται ότι για την εκκίνηση της διαδικασίας απαιτείται έγκριση της    Επιτροπής 
της ΠΥΣ  33/06, όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20 του Ν.4057/12.» 

8. Την  αριθ.  ΔΔοικ.4215/19‐06‐2018      Βεβαίωση  της  Δ/νσης  Διοίκησης  της  ΠΑΜΘ περί  ύπαρξης 
κενής οργανικής θέσης δικηγόρου με πάγια έμμισθη εντολή.  

9. Την  αριθ. Δ.Ο. 1357/20‐04‐2018 Βεβαίωση  της  Δ/νσης Οικονομικού  περί  πρόβλεψης  σχετικής 
πίστωσης  στον    Προϋπολογισμό  της  ΠΑΜΘ  οικονομικού  έτους  2018  για  την  κάλυψη  της 
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού 

10. Την αριθ. 75/2018 (ΑΔΑ 7Ν037ΛΒ‐ΧΓΒ)   Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την 
οποία  εγκρίθηκε  η    πρόσληψη  ενός  δικηγόρου  παρ’  Αρείω  Πάγω  Προϊσταμένου  Νομικής 
Υπηρεσίας  ,μέλους  των  Δικηγορικών  Συλλόγων  της  ΠΑΜΘ  ,με  έμμισθη  εντολή  –πάγια 
αντιμισθία  (άρ40  περ74  πδ144/2010),προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  πολλαπλές  ανάγκες 
παροχής  νομικών  υπηρεσιών  της  έδρας  στην  Κομοτηνή  (πλην  της  παράστασης  ενώπιον 
δικαστικών αρχών) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

11. Το αριθ. 67740/23‐11‐2018   έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ανακοινώνεται 
ότι σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./313/37201/19‐11‐2018 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ  
33/2006  εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός δικηγόρου με  έμμισθη εντολή – Προϊσταμένου Νομικής 
Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

12. Την  αριθ. Δ.Ο. 1405/21‐03‐2019 Βεβαίωση  της  Δ/νσης Οικονομικού  περί  πρόβλεψης  σχετικής 
πίστωσης  στον    Προϋπολογισμό  της  ΠΑΜΘ  οικονομικού  έτους  2019  για  την  κάλυψη  της 
δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού 

13. Τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη της έδρας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας ‐ Θράκης  

               
                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕ Ι 

Ότι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή  – Προϊσταμένου 
της Νομικής Υπηρεσίας , για την έδρα (Κομοτηνή)της Περιφέρειας ΑΜ‐Θ.  
Ο  προσλαμβανόμενος  θα  καταλάβει  κενή  οργανική  θέση  κατηγορίας  ειδικών  θέσεων  της 
Περιφέρειας  ΑΜΘ  και  θα  αμείβεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.10  του  άρθρου  9  του 
ν.4354/15  και  θα  ασφαλίζεται  από  τον  οικείο  ασφαλιστικό  φορέα,  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 
  Α.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
Η  νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜΘ με γνωμοδοτήσεις και 
συμβουλές και η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ,που 
κατά  τη  διάρθρωση  του  ΟΕΥ  λειτουργεί  σε  επίπεδο  Τμήματος  .  Ειδικότερα:1)  Ασχολείται 
αποκλειστικά και παρέχει κατευθύνσεις ,νομικές συμβουλές ,γνωμοδοτήσεις ‐είτε ατομικά είτε σε 
συμβούλιο  με  άλλους  ‐επί  θεμάτων  που  παραπέμπονται  από  τον  Περιφερειάρχη,  τους 
Αντιπεριφερειάρχες και τους Γενικούς Δ/ντές προς τα όργανα  διοίκησης (Περιφερειακό Συμβούλιο, 
Επιτροπές, Περιφερειάρχης κ.λ.π.) και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, διασφαλίζοντας το νομότυπο 
των  πράξεών  τους.2)  Διατυπώνει  προτάσεις  επί  νομικών  θεμάτων  σχετικά  με  τη  λειτουργία  της 
Περιφέρειας.3) Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά τις προκηρύξεις και τις συμβάσεις που συνάπτει η 
Περιφέρεια με τρίτους για ανάθεση έργων, προμηθειών ,υπηρεσιών , προγραμματικές συμβάσεις, 
ευρωπαϊκά  προγράμματα,  προσωπικό  κλπ.  4)Παρίσταται  στις  συνεδριάσεις  των  συλλογικών 
οργάνων της Περιφέρειας για την παροχή νομικών συμβουλών ,εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, 
χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 4)Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό του συνόλου του  έργου της Νομικής 
Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  ,τον  καταμερισμό  αυτού  ,τη  σύγκλιση  της  ολομέλειας  και  την 
αξιολόγηση  του  κύριου  και  διοικητικού  προσωπικού  αυτής  και  εν  γένει  για  κάθε  θέμα  που 
ανάγεται στην ευθύνη του Προϊσταμένου της οργανικής του μονάδας 5) Τηρεί και επικαιροποιεί το 
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αναγκαίο  αρχείο  εγγράφων  και  πληροφοριών  και  νομικών  υποθέσεων  για  τις  ανάγκες  της  
Υπηρεσίας.6)Παρέχει  τις  υπηρεσίες  του    στο  οικείο  κατάστημα  της  ΈΔΡΑΣ  της Περιφέρειας ΑΜΘ 
(Κομοτηνή) για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές συνθήκες. 

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 
Οι υποψήφιοι για την προκηρυσσόμενη θέση θα πρέπει: α) Να είναι δικηγόροι παρ΄ Αρείω Πάγω, 
μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας ΑΜΘ, β) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις 
του  Κώδικα  Δικηγόρων  και  γ)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 (ΥΚ) 
ως  ισχύουν  :  1.  Να  είναι  έλληνες  πολίτες,  2.  Να  έχουν  εκπληρώσει  οι  άντρες  υποψήφιοι  τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι 
και  να  μην  έχουν  καταδικαστεί  για  λιποταξία  με  τελεσίδικη  δικαστική  απόφαση,  3.  Να  έχουν  την 
υγεία και φυσική καταλληλότητα για την προκηρυσσόμενη θέση, 4. Να μην έχουν καταδικαστεί για 
κακούργημα  ή  για  πλημμέλημα  της  περ.  1α  του  άρθρου  8  ΥΚ  ,ούτε  να  είναι  υπόδικοι  που  έχουν 
παραπεμφθεί  με  τελεσίδικο  βούλευμα  για  τα  ανωτέρω  αδικήματα  και  να  μην  έχουν  τεθεί  σε 
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.  Τα 
ανωτέρω  θα  πρέπει  να  συντρέχουν  τόσο  κατά  το  χρόνο  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των 
αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης. 
 
Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ‐ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

Οι  ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  να  υποβάλλουν  αίτηση  υποψηφιότητας  με  τα 
σχετικά  αποδεικτικά  δικαιολογητικά  ,εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερολογιακών 
ημερών  ,  από  την  επομένη  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  Γνωστοποίησης  στον 
ημερήσιο τύπο της Περιφέρειας ΑΜΘ, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση (Περιφέρεια ΑΜΘ  
,Γραφείο Περιφερειάρχη, Ταχ.Δ/νση :Κακουλίδου 1,69132 Κομοτηνή), είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή  είτε  ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή  μέσω  των  ΕΛ.ΤΑ.  Σε 
περίπτωση  αποστολής  των  αιτήσεων  ταχυδρομικώς  ,το  εμπρόθεσμο  των  αιτήσεων    κρίνεται  με 
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής των ΕΛΤΑ ,ο οποίος μετά την αποσφράγισή 
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η  αίτηση  θα  συνοδεύεται  από  τα  ακόλουθα  δικαιολογητικά  προς  απόδειξη  των  τυπικών  και 
ουσιαστικών τους προσόντων:  

1. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου της ΠΑΜΘ από το οποίο να προκύπτει η 
ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω 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  φωτοαντίγραφο  του  πτυχίου  Νομικής  Σχολής  της  ημεδαπής  ή  ισότιμου  και 
αντίστοιχου  της  αλλοδαπής,  που  θα  έχει  αναγνωριστεί  σύμφωνα  με  τις  νόμιμες 
διαδικασίες 

3. Ευκρινή  Φωτοαντίγραφα  μεταπτυχιακών  τίτλων  σπουδών  και  γλωσσομάθειας  εφόσον 
υπάρχουν 

4. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι «δεν έχω 

καταδικαστεί  για  καμία  από  τις  αξιόποινες  πράξεις  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  6  του 
Κώδικα  Δικηγόρων  ,δεν  είμαι  υπόδικος  για  τις  ανωτέρω  πράξεις  ,δεν  έχω  στερηθεί  τα 
πολιτικά  μου  δικαιώματα  και  δεν  τελώ  σε  δικαστική  συμπαράσταση  ή  σε  αντίθετη 
περίπτωση ότι  «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……κλπ». 

ΑΔΑ: 7ΜΓΕ7ΛΒ-Δ1Θ



 

4 

Σημείωση:  Η  ανωτέρω  υπεύθυνη  δήλωση  αντικατέστησε  την  υποβολή  αντιγράφου 
ποινικού  μητρώου  του  συμμετέχοντος  στην  προκήρυξη  καθώς  η  υποβολή  αντιγράφου 
ποινικού  μητρώου  ως  δικαιολογητικού  συμμετοχής  στη  διαδικασία  πρόσληψης 
δικηγόρων  με  πάγια  αντιμισθία  ή  συστηματική  ανάθεση  υποθέσεων  με  πάγια  αμοιβή 
καταργήθηκε με την αρ.9362/5‐6‐2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ561/Β/5‐6‐2006) . 

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος 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 εμφανιστούν 
ως  υποψήφιοι  αν  συνυποβάλλουν  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 παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή ότι έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις 
ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.  

7. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης 
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι έχουν τα 

γενικά  προσόντα  διορισμού  και  δεν  συντρέχουν  στο  πρόσωπό  τους  τα  κωλύματα 
διορισμού (άρθρα 4‐10 ν.3528/2007) 

10. Τυχόν δικαιολογητικά που ο/η υποψήφιος/υποψήφια κρίνει απαραίτητα για την απόδειξη 
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του/της ,  θα προσκομίζονται επίσης σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα  και  θα  συνυποβάλλονται  μαζί  με  την  αίτηση.  Για  την  απόδειξη  δε  του 
συνόλου των επικαλούμενων προσόντων /ιδιοκτήτων θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με 
την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ,άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του Ν. 1599 / 1986, όπως ισχύει, η δε 
ανακρίβεια  των δηλουμένων στοιχείων  επισύρει  τις  προβλεπόμενες  κυρώσεις. H  συμμετοχή  των 
υποψηφίων  στη  διαδικασία  επιλογής,  συνεπάγεται  την  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  των  όρων  της 
παρούσας  προκήρυξης.  Για  την  ολοκλήρωση  της  πρόσληψης  η  Υπηρεσία,  θα  προβεί  μετά  την 
επιλογή στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών διορισμού. 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.  
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 237/31‐10‐2014) 
 

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ /ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
     Οι  Υποψήφιοι  καλούνται  να  υποβάλλουν  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  σε  ευκρινή 
φωτοαντίγραφα ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014(ΦΕΚΑ’/74)ως εξής: 
1.  Τίτλοι  /Πιστοποιητικά  /Βεβαιώσεις  της  ημεδαπής  α.  Δημόσια  έγγραφα  ημεδαπής,  δηλαδή 
έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα  (πχ  τίτλοι  σπουδών,  άδειες  ,πιστοποιητικά  ,βεβαιώσεις  κλπ  ,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  δημοσίου  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 δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
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2.Τίτλοι  /Πιστοποιητικά  /Βεβαιώσεις  της  αλλοδαπής.  Τίτλοι  ,Πιστοποιητικά  και  Βεβαιώσεις  της 
αλλοδαπής που προσκομίζονται  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.148/26‐12‐1913/1‐2‐1914.Ειδικώς  όμως  μετά  το  νέο  Κώδικα 
Δικηγόρων(άρθρο 36 ν.4194/13),μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο 
μετά την 27‐9‐2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση 
της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Σημειώνεται ότι ,σύμφωνα με τη νομολογία του 
ΣτΕ,  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 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. 
i.ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Στους  τίτλους σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και  το έτος 
κτήσης αυτού. 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. 
‐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, ή ισοτιμία  και αντιστοιχία του 
τίτλου καθώς και αντιστοιχία  της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των 
ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας ή 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. 
‐Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην Κύπρο: 
Για  τα  πτυχία  που  αποκτήθηκαν    πριν  την  πλήρη  ένταξη  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση  (1‐5‐2004)και αναφέρονται στο πδ299/1997 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 ΑΕΙ που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες: 
Σύμφωνα  με  τη  διάταξη  της  παρ.6  του  άρθρου  2  του  ν.1735/1987  «σε  περίπτωση  που  το 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α και το Ι.Τ.Ε δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕ Ι που κατέχουν 
πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες ,κατά την έννοια των διατάξεων της περ.α της 
παρ2  του  άρθρου  5  ,λόγω  ανυπαρξίας  αντίστοιχης  σχολής  στα  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  της  ημεδαπής, 
καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο ΑΕΙ 
ή  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  .Με  βάση  τη  βεβαίωση  αυτή  τα  παραπάνω  πρόσωπα  επιτρέπεται  να 
συμμετέχουν  σε  διαδικασίες  διορισμού  ή  πρόσληψης  για  θέσεις  των  οποίων  το  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  ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  που  κατέχουν  πολιτικοί  πρόσφυγες  και 
επαναπατριζόμενοι Έλληνες έχει χορηγηθεί από τον 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 ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  τα  οποία 
ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις. 
ii.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
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Οι  υποψήφιοι  που  είναι  κάτοχοι  διδακτορικού  ή  μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών  ετήσιας 
τουλάχιστον  φοίτησης  προσκομίζουν  ευκρινή  φωτοτυπία  του  διδακτορικού  ή  μεταπτυχιακού 
διπλώματος ,καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο 
αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Αν ο τίτλος έχει 
αποκτηθεί  στην αλλοδαπή απαιτείται  μόνο πράξη αναγνώρισης  του  τίτλου από  το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή 
Πιστοποιητικό  Αναγνώρισης  από  τον  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 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. 

 
 Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 
 Η τελική επιλογή θα γίνει με βάση τα όσα ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου του άρθρου 43 του 
Ν.4194/2013  (ΦΕΚ 208 Α΄) «Κώδικας       Δικηγόρων» που ορίζει ότι αν πρόκειται για πρόσληψη  
προϊσταμένου  νομικής  υπηρεσίας  ,με  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  του  φορέα.  Εφόσον 
κριθεί αναγκαίο το αρμόδιο όργανο μπορεί να καλέσει σε ατομική συνέντευξη όσους πληρούν τα 
προσόντα  πρόσληψης.  Για  την  επιλογή  λαμβάνεται  υπόψη  η  προσωπικότητα  του  υποψηφίου,  η 
επιστημονική  κατάρτιση  και  εξειδίκευση  στο  αντικείμενο  της  απασχόλησης  και  η  επαγγελματική 
του πείρα. 
 
Οι  ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες  θα  μπορούν  να  παραλαμβάνουν  αντίγραφο  της  παρούσας 
Γνωστοποίησης από τη Δ/νση Διοίκησης (Τμήμα Γραμματείας ,γραφ.117, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 
1,Κομοτηνή).  Επιπλέον  θα  αναρτηθεί  και  στην  ηλεκτρονική  σελίδα  της  Περιφέρειας  Ανατολικής 
Μακεδονίας  &  Θράκης  www.pamth.gov.gr,  ενώ  πληροφορίες  θα  παρέχονται  καθημερινά    στα 
τηλ.2531350118, 112. 
 
ΣΤ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Γνωστοποίηση αυτή θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε μία ημερήσια Εφημερίδα που 
εκδίδεται  στην  πρωτεύουσα  καθενός  εκ  των  πέντε  νομών  της  Περιφέρειας  ΑΜΘ,  θα  αναρτηθεί 
στον πίνακα ανακοινώσεων προκηρύξεων (Διοικητήριο  ,Δημοκρατίας 1,1ος όροφος ,Κομοτηνή )και 
στην  ιστοσελίδα  της Περιφέρειας    ΑΜΘ  (www.pamth.gov.gr),  θα  κοινοποιηθεί  στους Προέδρους 
του  Δικηγορικών  Συλλόγων  της  ΠΑΜΘ,  θα  τοιχοκολληθεί  με  αποδεικτικό  στα  καταστήματα  των 
Πρωτοδικείων ΠΑΜΘ και στα γραφεία του Δικηγορικών Συλλόγων ΠΑΜΘ.  

                                                                                   
      

 
 
 
 
 

                           
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ           

 
 
 
 
        ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ   
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