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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Reason:
Location: Athens

Νέα Σµύρνη, 3-1-2019
Αρ. Πρωτ: 66

∆/ση: Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα: Ανθρώπινου ∆υναµικού
Ταχ. ∆/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 14
Τηλ: 213-2025803
Fax: 213-2025865
Ηλεκ. ∆/νση: dioik@neasmyrni.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» σχετικά
µε τις αρµοδιότητες ∆ηµάρχου.
2. Τον ισχύοντα οργανισµό του ∆ήµου Νέας Σµύρνης (ΦΕΚ 329/τ.Β΄/8-2-2017).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων», όπως
ισχύουν.
4. Την υπ’ αρ. 251/2018 (Α∆Α: 7X8ΩΩΚ3-Η∆Χ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας
Σµύρνης περί λήψης απόφασης για την πρόσληψη ενός (1) ασκούµενου ∆ικηγόρου στη
Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.
5. Την υπ’ αριθµ. 91874/7-12-2017 (ΦΕΚ 4691/τ. Β΄/29-12-2017) απόφαση των Υπουργών
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων – Οικονοµικών για «Άσκηση
υποψηφίων δικηγόρων στο ∆ήµο Νέας Σµύρνης».
6. Την υπ’αριθµ. πρωτ. 27811/7-12-2018 Βεβαίωση Πίστωσης της ∆/σης Οικονοµικών
Υπηρεσιών & Ανάπτυξης του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τον υποψήφιο δικηγόρο, που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει µέρος της άσκησής του,
διάρκειας έξι (6) µηνών (µε δυνατότητα εξάµηνης παράτασης) στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου
Νέας Σµύρνης.
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
Το χρονικό διάστηµα της άσκησής του, ορίζεται σε έξι (6) µήνες µε δικαίωµα παράτασης για
διάστηµα επιπλέον έξι (6) µηνών, µετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου δικηγόρου και την
αποδοχή αυτής από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Την προσεχή
περίοδο η εξάµηνη άσκηση του ασκουµένων στην Νοµική Υπηρεσία ξεκινά από 1 Φεβρουαρίου
2019 και λήγει 1 Αυγούστου 2019.
Το ωράριο της ηµερήσιας απασχόλησης των ασκούµενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα
µε τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης του ελέγχου του παρουσιολογίου και
της άσκησης του απασχολούµενου είναι ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και
ελλείψει αυτού ο Γενικός Γραµµατέας.
Η µηνιαία αποζηµίωση, σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων – Οικονοµικών, των ασκούµενων δικηγόρων θα
ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€). Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές
κρατήσεις, παρά µόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε
ηµερολογιακού µήνα, µε βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλµα της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών.
Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούµενο δικηγόρο, βεβαίωση ολοκλήρωσης της
άσκησης από τον ∆ήµαρχο Νέας Σµύρνης, κατόπιν εισηγητικού σηµειώµατος του Προϊσταµένου
της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου ασκούµενου δικηγόρου στο
∆ήµο Νέας Σµύρνης, υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο εγγράφως ή µε εξουσιοδότησή
του, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Νέας Σµύρνης (Ελ. Βενιζέλου αρ. 14 – 4ος όροφος)
εντός δέκα (10) ηµερών, από την εποµένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (http://www.neasmyrni.gov.gr) (δηλαδή από 4-1-2019
µέχρι και 14-1-2019), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9.00 - 14.00.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές µόνο για τους ασκούµενους δικηγόρους του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών ή τους έχοντες καταθέσει αίτηση άσκησης στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
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Με την υποβολή της ανωτέρω αίτησής τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν:

1) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συµπληρώνουν το
προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησής τους πριν το τέλος της εξαµηνιαίας άσκησης στο ∆ήµο
Νέας Σµύρνης και
2) βιογραφικό σηµείωµα µε αντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπά δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν εγγραφεί ως ασκούµενοι στο ∆ικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών, θα δηλώνουν επιπλέον ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά για εγγραφή, αλλά δεν έχουν λάβει ακόµα αριθµό µητρώου ασκουµένου, καθώς
εκκρεµεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για εγγραφή στο
∆ικηγορικό Σύλλογο και εφ’ όσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα µε την έναρξη άσκησής
τους, καθώς επίσης και ότι αποδέχονται τη θέση εφ’ όσον επιλεγούν.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις
υπερβαίνουν τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων, η επιλογή µεταξύ αυτών θα πραγµατοποιηθεί
µετά από δηµόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο ∆ήµο Νέας Σµύρνης µε την παρουσία
των ενδιαφεροµένων. Τα ονόµατα όλων των επιλεγέντων, καθώς και η ηµεροµηνία της δηµόσιας
κλήρωσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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