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Κρήτης 
V 2.ΓΡαµµατεία της Ολοµέλειας 

Προέδρων ∆ικηγορικών 
Σύλλόγων Ελλάδος 
Ακαδηµίας 60 
Τ.Κ 10679 ΑΘΗΝΑ 
Email:olomelia@dsa.gr  

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση για δηµοσίεύση ανακοίνωσης και προκήρύξης για την πρόσληψη 
2 δικηγόρων µε έµµισθη εντολή  στο ∆ήµο Ηρακλείού  Κρήτης,νέα προθεσµία 
υποβολής υποψηφιοτήτων. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τα µε αριθ. Ι/23-02-2022 και 2/15-04-2022 πρακτικά  της επιτροπής 
πρόσληψης δικηγόρων µε τα οποία ζητείται η επανάληψη της δηµοσίευσης της 
προκήρνξης,σας στέλνούµε συνηµµένα την µε αριθ. πρωτ. 46147/24-05-2022 
ανακοίνωση ως και την αριθ. 75202/09-Ο8-2021 προκήρύξη για την πλήρωση δύο 
θέσεων δικηγόρων µε έµµισθη εντολή  για τη στελέχωση της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµού  Ηρακλείού  Κρήτης και παρακαλούµε για την τοιχοκόλληση τόσο της 
ανακοίνωσης όσο και της προκήρυξης στο κατάστηµά  σας και την αποστολή  στην 
υπηρεσία µας τον σχετικού  αποδειχτικού  τοιχοκόλλησης. 

Η Γραµµατεία της Ολοµέλειας Προέδρων ∆ικηγορικών Σύλλόγων 
Ελλάδος,παρακαλείται για την αποστολή  τόσο της ανακοίνωσης όσο και της 
προκήρύξης στα γραφεία των ∆ικηγορικών Σύλλόγων της Χώραςµε την παράκληση 
να τοιχόκολληθονν στα γραφεία τονς,συντασσόµενον υ7ςειικού  αποδεικτικού  
τοιχοκόλλησης,το οποίο Θα κοινοποιηθεί  στην υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση katsarakis-k@heraklion .. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
και µε εντολή  

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
χ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
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Ηράκλειο 24/05/2022 

Αριθ. πρωτ.: 46147 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση επανάληψης δηµοσίευσης της αριθ. 75202/09-08-2022 
προκήρυξης τον ∆ήµού  Ηρακλείού  για την πρόσληψη 2 δικηγόρων µε πάγια 
αντιµισθία-Προθεσµία υποβολής νποψηφιοτήτων. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

'Εχοντας υπόψη τα µε αριθ. 1/23-02-2022 και 2/15-04-2022 πρακτικά  της επιτροπής 
πρόσληψης δικηγόρων στο ∆ήµο Ηρακλείον,επαναλάµβάνονται οι διατυπώσεις 
δηµοσιότητας της µε αριθ. πρωτοκόλλού  75202/09-08-2021 Προκήρύξης τον ∆ήµου 
Ηρακλείού  (Α∆Α:60Χ4Ω0Ο-ΥΓΤ),για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων µε πάγια 
ανπµισθ{α,λόγω µη αποστολής της στούς ∆ικηγορικούς Συλλόγους όλης της χώρας 
προς ανάρτηση στα γραφεία τονς.Η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσιότητας έχει 
την έννοια ότι Θα παραταθεί  η προθεσµία για την υποβολή  νποψηφιοτήτων.Ενόψει 
τούτων,η προθεσµύι για την υποβολή  των νποψηφιοτήτων ανέρχεται σε τριάντα 
τέσσερεις (34) ηµερολογιακές ηµέρες και εκκινεί  από  την τελευταία εκ νέου 
δηµοσίευση της προκήρυξης σε µία εφηµερίδα που εκδίδεται ηµερησίως στην έδρα 
τον ∆ικηγορικού  Συλλόγού  Ηρακλείού. 
Οι έχοντες υποβάλλει αιτήσεις µπορούν,εφόσον το επιθυµοίrv,µέχρι τη λήξη της 
προθεσµίας,η οποία Θα εκκινήσει από  την τελευταία εκ νέον δηµοσίευση της 
Προκήρυξης,να καταθέσούν συµπληρωµατικά  στοιχεία στα ήδη κατατεθέντα,είτε 
αναλαµβάνοντας τούς ήδη κατατεθέντες φακέλλονς και υποβάλλοντας εκ νέον αίτηση 
µε τα νόµιµα δικαιολογητικά  για τη συµµετοχή  τούς στη διαδικασία επιλογής πού  
προβλέπεται στην ανωτέρω Προκήρνξη,είτε καταθέτοντας,µε συµπληρωµατική  
αίτηση πού  Θα αναφέρει τον αριθµό  πρωτοκόλλου της αρχικής τούς 
αίτησης,σνµπληρωµατικά  στοιχεία στα ήδη κατατεθέντα. 
Προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι για την υποβολή  υποψηφιοτήτων. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
και µε εντολή  

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
κ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
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Ηράκλειο 09108/2021 
Αριθ. πρωτ.: 75202 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ 
ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη 
1 .Τις διατάξεις των άρθρων 165,166 ,167 τον Ν. 3584/2007 όπως έχουν τροποποιηθεί  και ισχύουν 

2.Τυ,. διατάξείς τον άρθρον Ι 1 του Ν. 1649/1986 
3.Τις διατάξεις του άρθρον18 τον Ν. 1868/1989 
4.Τις διατάξεις των άρθρων 42,43,44,45 και 46 τον Ν. 4194/2013  «Νέος Κώδικας ∆ικηγόρωω> 

(ΦΕΚ 208/τ. Α '/27-09-201 3),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
5.Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρον 60 τον Ν. 4370/2016 
6.Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 
7.Τις διατάξεις τον άρθρου 2 τον Ν. 2993/2002 
8.Τις διατάξεις τον άρθρον 58 παρ. 1δ τον Ν. 3852/2010 
9.Τον οργανισµό  Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

1 0.Το νπ'αριθ. 47668/28-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
11 .Την  νπ'αριθ. ∆ΙΙΙΑΑ∆/Φ.Ε1 ΚΡ/Ι04/13657/16-7-2020 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 

1 του άρθρου 2 της µε αριθ. 33/2006 ΙΙΥΣ) ΦΕΚ 280 Α') , στο πλαίσιο του ετήσιου 

προγραµµατισµού  προσλήψεων για το έτος 2020 
12.Την υπ' αριθ. 66624/16-07-2021 βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας περ{ ύπαρξης σχετικών 

πιστώσεων στον προϋπολογισµό  έτους 2021 
] 3.Την υπ'αριθµό  416/2019 απόφαση τον ∆ηµοτικού  Συµβουλίου 
14.Τις αυξηµένες ανάγκες τον ∆ήµου σε Θέµατα των τοµέων : α) ∆ιοικητικού  ∆ικαίού  και ιδίως σεις 

σνµβάσεις$ηµοσίων έργων - υπηρεσιών προµηθειών β) Εµπράγµατου ∆ικαίού  και ιδίως στα 

ζητήµατα κτηµατολογίού  και την υποστήριξη των υποθέσεων αυτών στα ανώτατα ∆ικαστήρια 

(Άρειο Πάγο,Σνµβούλιο της Επυφατε{ας,Ελεγκεικό  Συνέδριο) 

IlΡΟΚΙΙΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση µε επιλογή,δύο (2) Θέσεων δικηγόρων στο ∆ήµο Ηρακλείού  µε πάγια 

αντιµισθία. 
Η πρόσληψη Θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις τον Ν. 4194!2013 (Κώδικας ∆ικηγόρων) 

όπως ισχύει και θα συνδέονται µε το ∆ήµο Ηρακλείού  µε σχέση έµµισθης εντολής. 

Αντικείµενο απασχόλησης 



Το αντικείµενο απασχόλησής τούς θα είναι -ενδεικτικά  - να παρέχούν νοµική  υπο „ριξη 
προς τα αιρετά  όργανα τον ∆ήµον,τις Υπηρεσίες τον καθώς και στα Νοµικά  Πρόσωπα αυτού  µε στόχο την προώθηση των επιδιώξεων,ατόχων και συµφερόντων τον ∆ήµού  και ειδικότερα 
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 4 τον ΟΕΥ : 

Η παροχή  νοµικών συµβούλών και γνωµοδοτήσεων προς τα πολιτικά  όργανα διοίκησης 
τον ∆ήµού  (∆ηµοτικό  Σνµβούλιο,Εmτροπές,∆ήµαρχος κ.λ.π) διασφαλίζοντας το νοµότυπο 
των πράξεων τον ∆ήµού. 

Η παροχή  νοµικών συµβούλών και κατευθύνσεων προς τις επί  µέρούς υπηρεσίες τον ∆ήµον,καθώς και στα ιδρύµατα και στα άλλα νοµικά  πρόσωπα τον ∆ήµου ,για την 
διασφάλιση τον νοµότυπού  των δράσεών τούς. 

Η επεξεργασία και γνωµοδότηση για τις πράξεις της δηµόσιας διοίκησης πού  αφορούν το 
∆ήµο. 

Η επεξεργασία και ο νοµικός έλεγχος των συµβάσεων πού  συνάπτει ο ∆ήµος µε 
τρίτονς,καθώς και των προκηρύξεων τον ∆ήµού  για την ανάθεση έργων,προµηθειών και 
υπηρεσιών σε τρίτούς. 

Η εκπροσώπηση τον ∆ήµού  σε νοµικές υποθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων και 
των ∆ιοικητικών Αρχών,για την προάσπιση των συµφερόντων τον ∆ήµού. 

Η παρακολούθηση της σχετικής νοµοθεσίας και νοµολογίας,η τήρηση και εmκαιροποίηση αρχείού  µε τις νοµοθετικές και κανονισπκές ρυθµίσεις πού  ενδιαφέρούν τον ∆ήµο. 
Η παράσταση στις συνεδριάσεις τον ∆ηµοτικού  Συµβουλίού  και της Οικονοµικής 

Επιτροπής όταν καλούνται. 
Οι δικηγόροι πού  Θα προσληφθούν έχούν υποχρέωση µε έδρα το τόπο πού  εδρεύει ο 

∆ήµος Ηρακλείου και ως µέλη τον οικείον ∆ικηγορικού  Συλλόγού  Ηρακλείού  να παρέχούν 
τις υπηρεσίες τούς στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα,για χρόνο πού  ανταποκρίνεται σας εκάστοτε 
υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες,εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον 
δικαστικών ή  διοικητικών αρχών. 

Θα παρέχούν επίσης τις νοµικές τούς υπηρεσίες συγχρόνως στο ∆ήµο,στα Νοµικά  
Πρόσωπα και σε άλλα Ιδρύµατα τον ∆ήµού  χωρίς να δικαιούνται ιδιαίτερη αµοιβή. 

Η επιλογή  θα γίνει από  πενταµελή  επιτροπή  η οποία µε απόφασή  της θα ορίσει τον τόπο 
και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία της επιλογής. 
Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει οι υποψήφιοι : 
α) Να είναι µέλη των ∆ικηγορικών Συλλόγων µε δικαίωµα παράστασης στον Άρειο Πάγο _. -. 
β) Να έχούν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τούς υποχρεώσεις ή  να έχούν 
απαλλαγεί  νόµιµα νόµιµα από  αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή  να µην έχούν 
καταδικαστεί  για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση 
γ) Να µην υπάρχει κώλύµα από  ποινική  καταδίκη ή  υποδικία ή  να µη τελεί  υπό  δικαστική  
συµπαράσταση 
δ) Να µην έχούν κώλύµα κατά  τις διατάξεις τον Ν. 1256/82 και τον Κώδικα ∆ικηγόρων 

Να υποβάλλούν στο ∆ήµο Ηρακλείού  (Τµήµα Πρωτοκδλλον,Αγfον Τίτου 1,Τ.Κ 712 01) 
κατά  τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες,µ€χρι 13/89 / 2021 Αίτηση συνοδευόµενη από  ι 

Ι .Φωτοτυπία των δύο όψεων τον ∆ελτίού  Αστυνοµικής Ταυτότητας 
2 .Γίιστοποιηπκό  Οικογενειακής Κατάστασης 
3.Πισεοποιηπκό  Στρατολογίας τύπον Α' 
4. Πιστοποιητικό  Ποινικού  Μητρώού  
5.Υπεύθυνη ∆ήλωση τον Ν 1599/1986,στην οποία ο υποψήφιος Θα δηλώνει ότι δεν έχει 

καταδικαστεί  για τα εγκλήµατα πού  αναφέρονται στο άρθρο 16 τον Ν 3584/2007 xϋr στον 
Κώδικα των ∆ικηγόρων ,δεν είναι υπόδικος για τα παραπάνω εγκλήµαστα,δεν έχει στερηθεί  
τα πολιτικά  τον δικαιώµατα και δεν τελεί  υπό  δικαστική  συµπαράσταση 
6.Υπεύθυνη δήλωση τον Ν 1599/1986 ότι δεν έχει κώλύµα διορισµού,ανµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 τον Ν 3584/2007 



Πιστοποιητικό  τον ∆ικηγορικού  Συλλόγου ,από  το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

δεν έχει τιµωρηθεί  πειθαρχικά  και ότι δεν κατέχει άλλη έµµισθη Θέση 
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά  ή  

συστηµατικά  µε αµοιβή  κατά  υπόθεση σε άλλο Νοµικό  Πρόσωπο τον ∆ηµόσιου Τοµέα και 

δεν λαµβάνει πάγια περιοδική  αµοιβή  από  Νοµικό  Πρόσωπο τον ∆ηµόσιου Τοµέα 

9.Βιογραφικό  σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής τον δράσης 

Ι Ο.Με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για 

την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τούς (πτνχια,µεταπτυχιακοί  τίτλοι 

κ.λ.π) 
Η ασφάλισή  τούς Θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ασφάλισης δικηγόρων. 

Θα αµείβονται µε µηνιαία εντολή,όπως αυτή  καθορίζεται µε τις διατάξεις τον Ν. 

4354/2015. 
∆ικηγόροι που κατέχούν άλλη έµµισθη Θέση ή  που παρέχούν τις υπηρεσίες τούς σε άλλο 

Νοµικό  Πρόσωπο τον ∆ηµόσιου Τοµέα,µπορονν να εµφανιστούν ως υποψήφιοι άν 

συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν Θα παραιτηθούν από  την άλλη 

έµµισθη θέση ή  θα πάψούν να αναλαµβάνούν υποθέσεις άλλον Νοµικού  Προσώπού  ή  να 

λαµβάνούν πάγια περιοδική  αµοιβή  από  Νοµικό  Πρόσωπο τον ∆ηµόσιού  Τοµέα. 

Στην περίπτωση αυτή  δεν µπορούν να αναλάβούν υπηρεσία αν δεν προσκοµίσούν βεβαίωση 

τον Νοµικού  Προσώπού  στο οποίο παρέχούν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από  την 

έµµισθη Θέση τούς ή  έπαψαν να αναλαµβάνούν υποθέσεις ή  να λαµβάνούν περιοδική  αµοιβή. 
Για την επιλογή  και την πρόσληψη λαµβάνονται υπόψη η προσωπικότητα τον 

νποψηφίον,η επιστηµονική  τον κατάρτιση,η εξειδίκευσή  τον στο αντικείµενο της 

απασχόλησης ,η επαγγελµατική  τον πείρα και επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και 

σννεκπµάται η οικογενειακή  τον κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής τον. 

Η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

διατάξεις τον άρθρον 28 Π.∆ 50/2001,όπως ισχύει και οι υποψήφιοι µπορούν να ανατρέξούν 

σχετικά  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση ωωω.αseρ.Qπ στη διαδροµή 	Αρχική  

σελίδαΙΦορείς/Υποδείγµατα προκηρύξεων/Παράρτηµα : τίτλοι γλωσσοµάθειας. 

.Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο 

χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή  των αιτήσεων. 

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

τον ∆ήµου καθορίζονται ως εξής: 

κριτήριο 	 Συντελεστής  

Προσωπικότητα 	 10 

Επιστηµονική  Κατάρτιση (µεταπτυχιακός τίτλος σπονδών µε συναφές αντικείµενο 

(Αστικό  — ∆ικονοµικό  — ∆ιοικητικό  ∆ίκαιο — ∆ίκαιο ΟΤΑ) 	 15 

Εξειδίκευση στο αντικείµενο απασχόλησης (χειρισµός υποθέσεων ΟΤΑ σε θέµατα 

των τοµέων α) ∆ιοικητικού  ∆ικαίού  και ιδίως στις συµβάσεις δηµοσίων έργων- 

υπηρεσιών προµηθειών β) Εµπράγµατού  ∆ικαίού  και ιδίως στα ζητήµατα 

κτηµατολογίού) 	 20 

Επαγγελµατική  πείρα 	 18 

Επαγγελµατική  Επάρκεια 	 17 

Γνώση ξένων γλωσσών 	 7 
Οικογενειακή  κατάσταση 	 ·ϊ 	 S 

Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης 	· 	 - 	 8 

Τα µέλη της επιτροπής βαθµολογούν τον κάθε υποψήφια. •χριριατά,µε βάση τούς ως άνω 

συντελεστές.Η βαθµολογία των υποψηφίών βγαίνει άπό  τα. µέσο όρο της βαθµολογίας των 

µελών της εmτροπής.Στο τέλος επιλέγεται αυτός πού  · έχει τον υψηλότερο µέσο όρο 

βαθµολογίας. 

J 
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Η επιλογή  Θα γίνει από  πενταµελή  Επιτροπή  που αποτελείται από  : 
α) Μέλος τον Νοµικού  Συµβουλίού  τον Κράτούς µε βαθµό  τουλάχιστον ∆ικαστικού  
Πληρεξουσίού  Α' Τάξεως ή  τον νόµιµο αναπληρωτή  τον,πον ορίζεται από  τον Πρόεδρο τον 
Νοµικού  Συµβουλίού  τον Κράτούς 
β) Τρείς ∆ικηγόρους από  τούς οποίούς ο ένας µε Ι 5ετή  τουλάχιστον ευδόκιµη δικηγορική  
νπηρεσία,πον ορίζονται από  το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο τον οικείον ∆ικηγορικού  Συλλόγού  για 
τη συγκεκριµένη προκήρύξη 
γ) Τον εκπρόσωπο τον ∆ήµού  Ηρακλείού  ο οποίος θα είναι ο ∆ηµοτικός Σύµβούλος κ. 
Βαρδαβάς Κωνσταντίνος µε αναπληρωτή  τον τον ∆ηµοτικό  Σύµβούλο κ. Παττακό  Μαρίνο 

Καθήκοντα Προέδρού  της Επιτροπής ασκεί  το µέλος τον Νοµικού  Συµβούλίου τον Κράτούς 
ή  ο νόµιµος αναπληρωτής τον και καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής Θα ασκεί  ο 
υπάλληλος τον ∆ήµού  Ηρακλείού  Λαθονράκης Νικόλαος µε αναπληρωτή  τον την υπάλληλο 
τον ∆ήµου Ηρακλείού  Φραγκάκη Αικατερίνη. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θα συγκαλέσει την Επιτροπή  µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από  την 
κοινοποίηση της προκήρυξης.Η Επιτροπή  µε απόφασή  της Θα ορίσει τον τόπο και το χρόνο 
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και µπορεί,κατά  την κρίση 
της,να ορίσει συµπληρωµατικές δηµοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης,µε 
δαπάνη του ∆ήµού  Ηρακλείον.Η Επιτροπή  Θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά  
των υποψηφίων και Θα τούς καλέσει σε ατοµική  συνέντεύξη. 
Μέσα σε ένα µήνα από  την τελευταία ατοµική  συνέντεύξη Θα εκδώσει αιτιολογηµένη 
απόφαση µε τη σειρά  αξιολόγησης των υποψηφίων. 
Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική  για το ∆ήµο Ηρακλείού  και ισχύει µόνο για την 
κατάληψη των Θέσεων που προκηρύχΘηκαν.Ο ∆ήµος Ηρακλείού  οφείλει µέσα σε ένα (1) 
µήνα από  τη δηµοσίευση της απόφασης να προσλάβει στις κενές Θέσεις τούς επιτνχόντες και 
να γνωστοποιήσει στον ∆ικηγορικό  Σύλλογο Ηρακλείού  την ανάληψη υπηρεσίας. 
Η συµµετοχή  των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή  
των όρων της προκήρυξης. 

Η παρούσα προκήρύξη να κοινοποιηθεί  µε επιµέλεια τον ∆ήµού  Ηρακλείού  : α) στον 
Πρόεδρο τού  Νοµικού  Συµβουλίού  τον Κράτονς,β) στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ηρακλείον,γ) 
στον Πρόεδρο τον ∆ικηγορικού  Συλλόγού  Ηρακλείον,οι οποίοι αντίστοιχα πρέπει να 
επιµεληθούν για την τοιχοκόλληση αυτής στο κατάστηµα τον Πρωτοδικείού  και στα 
γραφεία τον ∆ικηγορικού  Συλλόγού  Ηρακλείού  αντίστοιχα,συντασσοµένον σχετικού  
αποδεικτικού,δ) να αναρτηθεί  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα τον ∆ήµού  Ηρακλείον,στο 
πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ,στην ιστοσελίδα τον ∆ήµού  (www.heraklion.gr) και να δηµοσιευτεί  
σε µία (1) ηµερήσια τοπική  εφηµερίδα τον Νοµού  Ηρακλείού. 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό  παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από  το Τµήµα 
Ανθρώπινού  ∆υναµικού  της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών τον ∆ήµού  Ηρακλείού  
(Ιωάννη Προκοπίδη$νανπ γηπέδού  Ηροδότον,Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείον,τηλέφ. 
2813409424, 162). 
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