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ΠΡΟΚΛΗΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΓΙΑ ΑΚΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΣΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ

Ο Δήμαρχοσ Χερςονήςου,
Ζχοντασ υπόψθ:
Α. Τισ διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 3, 5,6 & 7 του Ν.4194/2013 - Κϊδικασ Δικθγόρων (ΦΕΚ 206 Αϋ), όπωσ
ιςχφει, ςχετικά με τθν άςκθςθ των αςκοφμενων δικθγόρων
Β. Του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87 Αϋ)
Γ. Τθν υπ αρικ. 32362/28-4-2017 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ
Διαφάνειασ και Ανκρϊπινων Δικαιωμάτων με κζμα «Άςκθςθ υποψιφιων δικθγόρων ςτο Διμο
Χερςονιςου», θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 1693/16-5-2017 τ.Βϋ)
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ
Όςουσ/Όςεσ υποψιφιουσ/εσ δικθγόρουσ επικυμοφν να πραγματοποιιςουν μζροσ τθσ άςκθςισ τουσ,
διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν, ςτο Διμο Χερςονιςου (περίοδοσ 1θ Οκτωβρίου 2018 ζωσ 31 Μαρτίου 2019) με
δυνατότθτα παράταςθσ για επιπλζον χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν, να υποβάλλουν τθν αίτθςι τουσ
εντόσ δζκα (10) ημερϊν από την από την επομζνη τησ ανάρτηςησ (τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτθν
ιςτοςελίδα του Διμου Χερςονιςου (http://www.hersonisos.gr) δθλ. από 10.09.2018, ημζρα Δευτζρα ζωσ
και την 19.09.2018, ημζρα Σετάρτη, ςφμφωνα με τα κατωτζρω αναγραφόμενα.
ΑΡΙΘΜΟ ΑΚΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Οι κζςεισ των υποψιφιων δικθγόρων που κα πραγματοποιιςουν τθν άςκθςι τουσ ςτο Γραφείο τθσ
Νομικισ Υπθρεςίασ του Διμου Χερςονιςου, ορίςτθκαν ςε τρείσ (3).
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΚΗΗ –ΩΡΑΡΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΚΗΗ
Το χρονικό διάςτθμα άςκθςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ με δυνατότθτα παράταςθσ για επιπλζον διάςτθμα
ζξι (6) μθνϊν, μετά από αίτθςθ των υποψιφιων και τθν αποδοχι αυτισ από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων , ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 13
του ν. 4194/2013.
Τθν προςεχι περίοδο, θ εξάμθνθ άςκθςθ των αςκοφμενων ςτθ Νομικι Υπθρεςία του Διμου Χερςονιςου
κα ξεκινιςει από 01/10/2018 και κα λιξει ςτισ 31/03/2019.
Το ωράριο θμεριςιασ απαςχόλθςθσ των αςκοφμενων δικθγόρων ορίηεται ςε οκτϊ (8) ϊρεσ ςφμφωνα με
τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ.
Η άςκθςθ κα γίνεται ςτο Γραφείο τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ του Διμου Χερςονιςου. Υπεφκυνοσ τιρθςθσ και
ελζγχου του παρουςιολογίου και άςκθςθσ των απαςχολουμζνων κα είναι ο Νομικόσ Σφμβουλοσ/Ζμμιςκοσ
Δικθγόροσ και Προϊςτάμενοσ Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Νομικισ Υπθρεςίασ του Διμου Χερςονιςου.
Η αμοιβι τουσ κα καταβάλλεται με βάςθ το παρουςιολόγιο, με ζνταλμα από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου. Το παρουςιολόγιο κα τθρείται ςτθ Νομικι Υπθρεςία του Διμου
Χερςονιςου και τθ βεβαίωςθ άςκθςθσ κα χορθγεί ο Νομικόσ Σφμβουλοσ/Ζμμιςκοσ Δικθγόροσ και
Προϊςτάμενοσ Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Νομικισ Υπθρεςίασ του Διμου Χερςονιςου.
Η μθνιαία αποηθμίωςθ τουσ ανζρχεται ςτο ποςό των εξακοςίων (600,00) ευρϊ. Το εν λόγω ποςό δεν
υπόκειται ςε αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ, παρά μόνο ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ και κα
καταβάλλεται ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ.
Στο τζλοσ τθσ άςκθςθσ κα χορθγείται ςτον αςκοφµενο δικθγόρο βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ τθσ άςκθςθσ από
το Διμαρχο Χερςονιςου, ωσ νόµιµο εκπρόςωπο του Διμου Χερςονιςου, κατόπιν ειςθγθτικοφ
ςθµειϊµατοσ του Νομικοφ Συμβοφλου/Ζμμιςκου Δικθγόρου και Προϊςταµζνου Αυτοτελοφσ Τμιματοσ
Νομικισ Υπθρεςίασ του Διμου Χερςονιςου.

ΑΙΣΗΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΠΡΟΘΕΜΙΑ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ∆ΗΛΩΗ
Οι αιτιςεισ των υποψθφίων ςυντάςςονται ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα που διατίκεται από το
Διμο Χερςονιςου και κα υποβάλλονται ςτο Πρωτόκολλο του Διμου Χερςονιςου - Γοφρνεσ (εντόσ πρϊθν
Αμερικανικισ Βάςθσ Γουρνϊν) εντόσ δζκα (10) θµερϊν από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Χερςονιςου, ιτοι 10.09.2018, ημζρα Δευτζρα ζωσ και την
19.09.2018, ημζρα Σετάρτη και ϊρεσ από 8:00 π.µ. – 15.00 µ.µ.
Στθν αίτθςθ οι ενδιαφερόμενοι δθλϊνουν:
α) ςτοιχεία δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ
β) αρικμό Μθτρϊου αςκουμζνου και
γ) ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, ςτακερό και κινθτό τθλζφωνο, θλεκτρονικι διεφκυνςθ)
ςφµφωνα µε το αντίςτοιχο υπόδειγµα αίτθςθσ ςτο Παράρτθµα Αϋ.

Με τθν αίτθςι τουσ ςυνυποβάλλουν:
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αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν,
ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα
υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ δθλϊνει ότι δεν ςυµπλθρϊνει το
προβλεπόµενο δεκαοκτάµθνο τθσ άςκθςισ του, πριν από το πζρασ τθσ εξαµθνιαίασ άςκθςθσ ςτο
Διμο Χερςονιςου. Στθν περίπτωςθ που δεν ζχουν ιδθ εγγραφεί ωσ αςκοφµενοι, κα δθλϊςουν
επιπλζον ότι ζχουν κατακζςει αίτθςθ και τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά για εγγραφι ςτο
Δικθγορικό Σφλλογο, αλλά δεν ζχουν λάβει ακόµα αρικµό μθτρϊου, κακϊσ εκκρεμεί θ αποδοχι
τθσ αίτθςισ του ι ότι πλθροφν τισ νόµιµεσ προχποκζςεισ για εγγραφι ςτο Δικθγορικό Σφλλογο και
εφόςον επιλεγοφν, κα εγγραφοφν ταυτόχρονα µε τθν ζναρξθ τθσ άςκθςισ τουσ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Σε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ των τριϊν (3) αιτιςεισ που πλθροφν τισ ωσ άνω προχποκζςεισ,
θ επιλογι κα γίνεται με κλιρωςθ, θ οποία κα διενεργθκεί ςτο Διμο Χερςονιςου, ςτο Δθμαρχείο ςτισ
Γοφρνεσ και ςτα Γραφεία τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ, με τθν παρουςία όςων ενδιαφερομζνων επικυμοφν.
Τα ονόματα των επιλεγζντων κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου (http://www.hersonisos.gr)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
Αρµόδιοσ υπάλλθλοσ για τθν παροχι πλθροφοριϊν ςτουσ υποψθφίουσ για τθν άςκθςι τουσ ςτο Γραφείο
Νοµικισ Υπθρεςίασ Διμου Χερςονιςου : κ. Ταςιοφδθ Καλλιρόθ, τθλ. 2813404614.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ
ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ -ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΑΙΣΗΗ
ΠΡΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ

ΕΠΩΝΤΜΟ : …………………………………………………

Αιτοφµαι την πραγµατοποίηςη άςκηςησ ςτη

ΟΝΟΜΑ : ……………………………………………….……. Νοµική Τπηρεςία του Δήμου Χερςονήςου
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: ………………………………………… ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του άρθρου 13
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ :………………………………………… παρ. 4 του Κϊδ. ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013/ΦΕΚ
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ: ………………………………

Αϋ203) και τησ υπ. αριθµ.32362/2017 Απόφαςησ

ΑΡΙΘΜ. ΜΗΣΡ. ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ:…..………………..… των Τπουργϊν ∆ικαιοςφνησ, ∆ιαφάνειασ
Α.∆.Σ. : ………………………………………………………….. & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων - Οικονοµικϊν
A.Φ.Μ. : ………………………………………………………..

« Άςκηςη υποψηφίων δικηγόρων ςτο Δήμο

ΣΑΧΤΔΡ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ :………………………………………

Χερςονήςου»

…………………………………………………………………………
ΣΗΛΕΦΩΝΑ:
α) κινητό:……………………………………….…………………
β) ςταθερό : …………………………………………………….

E-MAIL: ………………………………………………………….
Επιςυνάπτω Τπεφθυνη ∆ήλωςη Ν.1599/86
για τη µη ςυµπλήρωςη τησ 18µηνησ
πρακτικήσ άςκηςήσ µου.

Σόποσ & Ημερομηνία,………...../...../......
Ο / Η αιτ ……………..
ΤΠΟΓΡΑΦΗ
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