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Θέμα: «Περίληψη προκήρυξης πρόσληψης μίας ( 1 ) θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις με πάγια 

αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Ζίτσας» 

 
Ο Δήμος Ζίτσας με την αρ. πρωτ. 792/16-01-2023 προκηρύσσει την πλήρωση μίας ( 1 ) θέσης 

δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής, με  πάγια αντιμισθία . 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη 
επιστολή σε κλειστό φάκελο στο Δήμο Ζίτσας, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Λ.Πασσαρώνος 1-
Ελεούσα, Τ.Κ. 45445, (υπεύθυνος κ. Τσάγγας Κων/νος, τηλ. 2653360053) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και από ώρα 08.00 έως 15.00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την 
επομένη από την τελευταία δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο Ιωαννίνων, 
τα ακόλουθα έγγραφα κατηγοριοποιημένα σε 4 υποφακέλους ως εξής:   
Α΄ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 
1) Αίτηση. 
2) 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 
όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας 
οδήγησης. 
3) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
5) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει α) η ημερομηνία 
εγγραφής του/της υποψηφίου/ας στο Σύλλογο, β) η ιδιότητά του/της ως παρ’ Εφέταις, γ) ότι ο/η 
υποψήφιος/α δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δ) ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. Σε 
περίπτωση δε, που κατέχει άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του 
Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, με την οποία θα δηλώνει, ότι εφόσον προσληφθεί στο Δήμο Ζίτσας, θα παραιτηθεί από 
την άλλη έμμισθη θέση. Στη περίπτωση αυτή, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία θα πρέπει να 
προσκομίσει βεβαίωση του Νομικού Προσώπου στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του/της, ότι 
παραιτήθηκε από την έμμισθη θέση.   
6) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι ο/η 
υποψήφιος/α Δικηγόρος: α) δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και β)  
ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/07 και του Κώδικα Δικηγόρων. 
7) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του/της, στο 
οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου και 
ειδικότερα στο χειρισμό υποθέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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Β΄ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 
Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι  ιδιότητες που επικαλείται ο/η 
υποψήφιος/α με την αίτηση συμμετοχής του/της, σε σχέση με την επιστημονική του/της κατάρτιση 
(τίτλοι σπουδών) και η γνώση της ξένης γλώσσας. 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. 
Γ΄ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 
Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η εξειδίκευση  στο αντικείμενο απασχόλησης 
Δ΄ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ  
Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική πείρα –επάρκεια του/της 
υποψηφίου/ιας 
Όλοι οι υποφάκελοι θα συνοδεύονται από κατάσταση των προσκομιζόμενων για την κάθε 
περίπτωση εγγράφων. 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, στο οποίο αναφέρονται το αντικείμενο της απασχόλησης, οι 
όροι και τα δικαιολογητικά, είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.zitsa.gov.gr ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας, (οδός Λ. 
Πασσαρώνος 1-Τ.Κ. 45445, Ελεούσα) στον κ. Τσάγγα Κωνσταντίνο τηλ. 2653360053 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, 
που αρχίζει την επομένη από την τελευταία δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο 
τύπο Ιωαννίνων,  δηλαδή έως και την 20η Φεβρουαρίου 2023. 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 

 

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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