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Αριθμός  Απόφασης  85/2022 

ΘΕΜΑ : «Ανάκληση για λόγους νομιμότητας της υπ’ αριθμ. πρωτ.  11524/19-08-

2016 (ΑΔΑ:ΩΚΜΩΩ9Π-6ΕΥ) προκήρυξης του Δημάρχου Βέλου-Βόχας για την 

πλήρωση μιας (1) θέσης  Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Βέλου-

Βόχας» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1  δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-

2010). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 και του άρθρου 284 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 4 παρ.1 και παρ. 4 του Συντάγματος. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 43 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 

208/τ. Α΄/27.09.2013). 

5. Την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 11524/19-08-2016 (ΑΔΑ:ΩΚΜΩΩ9Π-6ΕΥ) προκήρυξη του 

Δημάρχου Βέλου-Βόχας για την πλήρωση μιας (1) θέσης  Δικηγόρου με σχέση 

έμμισθης εντολής στον Δήμο Βέλου-Βόχας. 

6.Το από 23 Αυγούστου 2016 αποδεικτικό  δημοσίευσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11524/19-08-2016 

(ΑΔΑ:ΩΚΜΩΩ9Π-6ΕΥ) προκήρυξης του Δημάρχου Βέλου-Βόχας. 

7.Το από 23 Αυγούστου 2016 αποδεικτικό  δημοσίευσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

του Πρωτοδικείου Κορίνθου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11524/19-08-2016 

(ΑΔΑ:ΩΚΜΩΩ9Π-6ΕΥ) προκήρυξης του Δημάρχου Βέλου-Βόχας. 

8.Το από 23 Αυγούστου 2016 αποδεικτικό  δημοσίευσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11524/19-08-2016 

(ΑΔΑ:ΩΚΜΩΩ9Π-6ΕΥ) προκήρυξης του Δημάρχου Βέλου-Βόχας. 

9. Την  υπ’ αριθμ.116/05-04-2018 απόφαση Δήμαρχου Βέλου-Βόχας περί πρόσληψης 

δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής (ΦΕΚ503/τ.Γ΄/08-05-2018). 

10.Την υπ’ αρθμ. κατάθεσης 1473/2018 Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Γ΄ Τμήματος 

του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της άνω απόφασης.  

11.Την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 99/2019 Παρέμβαση ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. 

12.Την υπ’ αριθμ. 739/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Γ΄).  

13.Την υπ’ αριθμ. 232/11-08-2020 Διαπιστωτική πράξη λύσης της σχέσης έμμισθης 

εντολής με μηνιαία αντιμισθία της προσληφθείσας δικηγόρου (ΦΕΚ1412/τ.Γ΄/14-09-

2021). 

14.Την υπ’ αριθμ. 426/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Γ΄). 

15. Την  από 9-3-2022 εισήγηση  της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

ΑΔΑ: ΨΕΗ1Ω9Π-ΦΡΩ



16.Το γεγονός ότι  δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής δικηγόρου για την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 11524/19-08-2016  προκήρυξη του Δημάρχου Βέλου-Βόχας. 

17. Την αναγκαιότητα άμεσης διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος που 

υπαγορεύει την αντικειμενική και αξιοκρατική πρόσβαση στις  θέσεις εργασίας σε 

φορείς του δημοσίου τομέα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την ανάκληση για λόγους νομιμότητας της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11524/19-08-2016 

(ΑΔΑ:ΩΚΜΩΩ9Π-6ΕΥ) προκήρυξης του Δημάρχου Βέλου-Βόχας για την πλήρωση 

μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Βέλου-Βόχας, 

δεδομένου ότι  δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής, διότι η προκήρυξη αυτή 

απευθύνονταν μόνον σε δικηγόρους του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου και 

συνακόλουθα τοιχοκολλήθηκε μόνον στο κατάστημα  του Πρωτοδικείου Κορίνθου και 

στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου γεγονότα που την καθιστούν μη 

νόμιμη,  καθώς αντίκειται  στο άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194 ΦΕΚ 

Α΄208/27.09.2013) περί πρόσληψης δικηγόρων με έμμισθη εντολή σε φορείς του 

δημοσίου τομέα  στο οποίο ορίζεται  ρητά ότι «η προκήρυξη .. απευθύνεται προς τα 

μέλη των δικηγορικών συλλόγων», δηλαδή, απευθύνεται αδιακρίτως στα μέλη όλων των 

δικηγορικών συλλόγων (αντίστοιχης βαθμίδας με αυτή που ζητείται), σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ιδίου Κώδικα που καθιερώνουν, ως έκφανση της 

συνταγματικά κατοχυρωμένης επαγγελματικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.), το 

δικαίωμα κάθε δικηγόρου, ανεξαρτήτως σε ποιον δικηγορικό σύλλογο είναι 

εγγεγραμμένος, να ασκεί το λειτούργημά του σε ολόκληρη την επικράτεια, χωρίς να 

υπόκειται σε γεωγραφικούς περιορισμούς, οι οποίοι καταργήθηκαν με τον ν. 

3919/2011, λόγω του ότι επιβαρύνουν την οικονομία και εμποδίζουν τον ελεύθερο 

ανταγωνισμό. Επιπλέον, η προκήρυξη έρχεται για τον λόγο αυτό σε αντίθεση και με 

την αρχή της αξιοκρατικής και ισότιμης πρόσβασης σε δημόσιες θέσεις, όπως είναι και 

οι θέσεις των έμμισθων δικηγόρων σε φορείς του δημοσίου τομέα, που κατοχυρώνεται 

στα άρθρα 5 παρ. 1, 4 παρ.1 και παρ. 4 του Συντάγματος και υπαγορεύει η πρόσβαση 

στις θέσεις αυτές  να γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και 

ικανότητα του κάθε υποψηφίου και υπό όρους ίσης μεταχείρισης όσων έχουν τα νόμιμα 

προσόντα να προσληφθούν. 

Η παρούσα απόφαση να τοιχοκολληθεί κατά το πλήρες κείμενό της στους πίνακες 

ανακοινώσεων όλων των δημοτικών καταστημάτων και των ΚΕΠ του Δήμου Βέλου-

Βόχας, του καταστήματος του Πρωτοδικείου Κορίνθου και του Δικηγορικού Συλλόγου 

Κορίνθου, παρουσία δύο μαρτύρων οι οποίοι συνυπογράφουν με τον ενεργήσαντα 

αυτήν το αποδεικτικό της δημοσίευσης, να αναρτηθεί κατά το πλήρες κείμενό της στον 

κόμβο «Διαύγεια» και στον ιστότοπο του Δήμου Βέλου-Βόχας (https://velovocha.gr) 

και να δημοσιευθεί περίληψη αυτής σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

Αννίβας Παπακυριάκος 

 

ΑΔΑ: ΨΕΗ1Ω9Π-ΦΡΩ



 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1.Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Βέλου-Βόχας. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου 

(Για την τοιχοκόλλησή της στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Κορίνθου και του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου και του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου αντίστοιχα) 

2.Εφημερίδα «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ  ΗΜΕΡΑ» για δημοσίευση στο φύλλο στις 07/04/2022. 

ΑΔΑ: ΨΕΗ1Ω9Π-ΦΡΩ
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