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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής για τη στελέχωση του Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
της Περιφέρειας Κρήτης.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 42, 43, 45 και 46 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Κώδικας Δικηγόρων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 159, και 244 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ
87Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α’) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, (ΦΕΚ 28 Α) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5.Τις διατάξεις των άρθρων 4-10 του ν. 3528/2007, (ΦΕΚ 26 Α) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.».
6. Τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 9ου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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7. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
8. Την αριθμ. 23/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία
έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής 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 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 33/2006, όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20 του ν.4057/2012).
9. Την αριθμ. 9362/05.05.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 561/Β).
10. Την υπ΄ αριθμ 122/2017 (πρακτικό 14/30.11.2017) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, με θέμα «Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή για το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Ρεθύμνης».
11. Tο αριθ. 64019/12.11.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο
ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./290/27306/30.10.2018 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός δικηγόρου με
έμμισθη εντολή στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
12. Την αριθ. 287478/12.11.2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης περί ύπαρξης κενής οργανικής θέσης δικηγόρου
13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.33.5/216633/05.09.2019 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης σχετικά με την εξασφάλιση πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης της πρόσληψης, σε κενή οργανική θέση, ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, για το οικονομικό έτος 2019, με εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών και της
δημοσίευσης αυτής.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στην Περιφέρεια ΚρήτηςΠεριφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία
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αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.
4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας
ειδικών θέσεων, της Περιφέρειας Κρήτης και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από
την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
Αντικείμενο της απασχόλησης
Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και η νομική καθοδήγηση των
οργάνων και υπηρεσιών αυτής με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Ειδικότερα:
α. Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
β. Η διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
γ. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης
και τους διευθυντές των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στο
πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους.
δ. Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων για ανάθεση
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
ε. Η τήρηση του αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες του Γραφείου
της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
Ο δικηγόρος θα παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον
δικαστικών ή διοικητικών αρχών.
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία για τους υπηρετούντες δικηγόρους σε ΟΤΑ Β’ βαθμού και οι αποδοχές
του θα υπόκεινται στις λοιπές νόμιμες κρατήσεις.
Γενικά προσόντα υποψηφίων
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες.
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β) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από
αυτές.
γ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων.
δ) Να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού, να μην έχουν κώλυμα σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού όπως
αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων 4-10 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
ε) Να είναι Δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου
Ρεθύμνου.
στ) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.
Επιθυμητά Προσόντα υποψηφίων
Για την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν τα κάτωθι:
α) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ιδίως ο Μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου.
β) Η κατοχή Διδακτορικού τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο της απασχόλησης.
γ) Η επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική. Ιδιαίτερα θα εκτιμηθεί ο χειρισμός υποθέσεων δημοσίου δικαίου ενώπιον δικαστηρίων. Η εμπειρία
αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις.
δ) Να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2. O τρόπος απόδειξης γλωσσομάθειας περιγράφεται αναλυτικά
στο «Ειδικό Παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας με σήμανση

έκδοσης

’’27.09.2019’’» του ΑΣΕΠ.
Αιτήσεις – Προθεσμία- Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. 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 όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας
του κατόχου).
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής. Στον τίτλο σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκ4
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φράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο βαθμό πρέπει να υποβληθεί και
βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν ο
τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται αναγνώριση ισοτιμίας και
αντιστοιχίας του με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
3. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, από το οποίο να προκύπτει
η ημερομηνία εγγραφής του στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου, τα συνολικά χρόνια
υπηρεσίας του, η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ’ Εφέταις και ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα μεταπτυχιακών ή /και διδακτορικού τίτλων σπουδών,
εφόσον υπάρχουν.
5. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω ξένες
γλώσσες: Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής, εφόσον υπάρχουν.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν
έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του ν. 3528/2007
και στο άρθρο 6 του ν. 4194/2013, «Κώδικα Δικηγόρων», δεν είναι υπόδικος για τα
ανωτέρω αδικήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν τελεί υπό
δικαστική συμπαράσταση.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 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 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
και 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 καθώς και υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 με την οποία θα δηλώνουν ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση
τους ή ότι έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
8. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους
δράσης.
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9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά που δικαιολογούν τη μοριοδότηση της οικογενειακής κατάστασης.
10. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ (για τους άνδρες υποψηφίους).
Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α). Εάν δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν
με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 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.
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Δημοσίευση της Προκήρυξης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία θα περιέχει την προκηρυσσόμενη
θέση, τα όρια ηλικίας, τα απαιτούμενα προσόντα, την υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και την προθεσμία μέσα στην οποία θα
υποβληθούν οι αιτήσεις, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές
εφημερίδες του νομού Ρεθύμνης.
Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης μαζί με το Ειδικό Παράρτημα (Α2) απόδειξης
γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «27.09.2019» του ΑΣΕΠ θα γίνει στον πίνακα
ανακοινώσεων του καταστήματος της υπηρεσίας μας, στο χώρο των ανακοινώσεων
του καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης και με επιμέλεια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου. Επιπλέον θα αναρτηθεί στον κόμβο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr).
6
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Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, 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, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού - Μισθοδοσίας, υπόψιν κας Τρουλλινού Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2831340721, 2831340735).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο των ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου
Ρεθύμνης, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία)
ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Διαδικασία Επιλογής
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
άρθρου 60 του Ν. 4370/2016, απαρτίζεται από α) 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, β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου και γ) από έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνης. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την
κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφασή της ορίζει τον τόπο και το
χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία επιλογής και μπορεί κατά
την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της
προκήρυξης με δαπάνη της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
Ύστερα από εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών η επιτροπή καλεί τους
υποψηφίους σε ατομική συνέντευξη, για να καταλήξει στην απόφασή της. Μέσα σε
ένα μήνα το αργότερο από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη
απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
Για την κρίση της Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου,
η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση του στο αντικείμενο της απασχόλησης,
η επαγγελματική του πείρα- επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η
οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξης του. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται ως εξής:
Βαθμολόγηση κριτηρίων
Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής
βαρύτητας
(%)

Α. Προσωπικότητα
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το
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κριτήριο «Προσωπικότητα» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 μόρια
Β. Επιστημονική κατάρτιση
Μοριοδοτείται ο βασικός τίτλος σπουδών (πτυχίο Νομικής Σχολής).
Αναλυτικά:
Ο βαθμός πτυχίου Νομικής Σχολής (πολλαπλασιάζεται με 10)
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Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το
κριτήριο «Επιστημονική κατάρτιση» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
100 μόρια
Γ. Εξειδίκευση στο Αντικείμενο
Μοριοδοτούνται έως και δύο μεταπτυχιακοί και ένας διδακτορικός
τίτλος σπουδών. Ειδικότερα:
α) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας,
στο γνωστικό αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου με 150 μόρια.
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας,
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σε άλλο γνωστικό αντικείμενο με 50 μόρια.
γ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με 50 μόρια.
δ) Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο της απασχόλησης με 300 μόρια.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το
κριτήριο «Εξειδίκευση στο Αντικείμενο» δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα 500 μόρια
Δ. Επαγγελματική Πείρα - Επάρκεια
Μοριοδοτείται ο χρόνος άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος
και η απασχόληση σε θέματα Διοικητικού Δικαίου.
α) 20 μόρια για κάθε έτος άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος
με ανώτερο τα 25 έτη
β) Η απασχόληση σε θέματα Διοικητικού Δικαίου (ενδεικτικά, υπο-
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θέσεις Δημοσίου, ΟΤΑ κλπ) βαθμολογείται με ανώτερο 300 μόρια.
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το
κριτήριο «Επαγγελματική Πείρα – Επάρκεια» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 μόρια
Ε. Γνώση Ξένης Γλώσσας
Μοριοδοτείται η γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής και
Γερμανικής). Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής:
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Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας

40 μόρια

Η πολύ καλή γνώση

30 μόρια

Η καλή γνώση

10 μόρια

με ανώτατο όριο 100 μόρια
ΣΤ. Οικογενειακή κατάσταση
Η οικογενειακή κατάσταση μοριοδοτείται για τέκνα προερχόμενα
από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και
δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον
φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση ή τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση εσωτερικού και εξωτερικού, σχολές αναγνωρισμένες από τους επίσημους κρατικούς φορείς, καθώς και σε
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημόσια και ιδιωτικά, δεν έχουν συμπληρώσει τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των
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αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων που
προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε Σχολής και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους ως εξής:
Ανήλικα τέκνα

50 μόρια για κάθε τέκνο

Ζ. Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από το
κριτήριο «Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης» δεν μπορεί να υπερ-
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βαίνει τα 200 μόρια
Σύνολο

100%

Πρόσληψη
Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη θέσης που προκηρύχθηκε. Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα
και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης αποτελεί και το «Ειδικό Παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης ‘’27.09.2019’’»
το οποίο περιλαμβάνει τους τρόπους απόδειξης γλωσσομάθειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας
διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης
δηλαδή: Πολίτες  Έντυπα - Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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