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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Έχοντας υ̟όψη:
-

τις διατάξεις του άρθρου 13 ̟αρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α 208) «Κώδικας

∆ικηγόρων», ό̟ως ισχύει,
-

την υ̟' αριθµ. 21848/16-07-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3127/Β΄/28-07-2020) µε θέµα

την άσκηση υ̟οψηφίων δικηγόρων στον ∆ήµο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη,

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Όσες-ους υ̟οψήφιες-ους δικηγόρους ε̟ιθυµούν να ̟ραγµατο̟οιήσουν µέρος
της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) µηνών, στο γραφείο της Νοµικής Υ̟ηρεσίας
του ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, να υ̟οβάλουν την αίτησή τους,
σύµφωνα µε το σχετικό υ̟όδειγµα ̟ου ε̟ισυνά̟τεται στην ̟αρούσα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στο ̟ρωτόκολλο του ∆ήµου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες 9:00 – 14:00, εντός δέκα (10) ηµερών α̟ό την ε̟οµένη της ανάρτησης της
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ανακοίνωσης της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι µέχρι
την 20η Αυγούστου 2020. Η αίτηση µ̟ορεί να υ̟οβάλλεται και ταχυδροµικώς
εφόσον η α̟οστολή της, εντός της ανωτέρω ̟ροθεσµίας α̟οδεικνύεται α̟ό
σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο α̟οδεικτικό µέσο.
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το χρονικό διάστηµα άσκησης των υ̟οψηφίων δικηγόρων στον∆ήµο Νίκαιας –
Αγίου Ιωάννη Ρέντη θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2020 και θα λήξει την 31η
Μαρτίου 2021. Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2).
Ωράριο της ηµερήσιας α̟ασχόλησης των ασκουµένων δικηγόρων ορίζονται
οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της υ̟ηρεσίας.Υ̟εύθυνος τήρησης και
ελέγχου του ̟αρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου. Η
µηνιαία α̟οζηµίωση ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υ̟όκειται σε
ασφαλιστικές κρατήσεις, υ̟όκειται σε ̟αρακράτηση φόρου εισοδήµατος και θα
καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ηµερολογιακού µηνός.
Οι ενδιαφερόµενοι υ̟οψήφιες-οι δικηγόροι ̟ρέ̟ει να µην συµ̟ληρώνουν το
̟ροβλε̟όµενο 18µηνο της άσκησης ̟ριν α̟ό το ̟έρας της εξαµηνιαίας άσκησής
στον ∆ήµο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και, εάν δεν είναι εγγεγραµµένες-οι
ως ασκούµενες-οι στον ∆ικηγορικό Σύλλογο, να ̟ληρούν τις νόµιµες
̟ροϋ̟οθέσεις για τη σχετική εγγραφή και, εφόσον ε̟ιλεγούν, να εγγράφονται
ταυτόχρονα µε την έναρξη της άσκησής τους στον ∆ήµο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη
Ρέντη.
Κατά την υ̟οβολή της αίτησής τους, οι υ̟οψήφιες-οι συµ̟ληρώνουν αίτηση υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία δηλώνουν:
α) τα στοιχεία αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας,
β) στοιχεία ε̟ικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, σταθερό και κινητό
τηλέφωνο, λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου)
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γ) τον αριθµό µητρώου ασκουµένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούµενες-οι ή
ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα ̟ροβλε̟όµενα δικαιολογητικά για εγγραφή
στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, αλλά δεν έχουν λάβει ακόµα αριθµό
µητρώου, καθώς εκκρεµεί η α̟οδοχή της αίτησής τους, ή ότι ̟ληρούν τις νόµιµες
̟ροϋ̟οθέσεις για εγγραφή στον ∆ικηγορικό Σύλλογο και, εφόσον ε̟ιλεγούν, θα
εγγραφούν ταυτόχρονα µε την έναρξη της άσκησής τους,
δ) ότι δεν συµ̟ληρώνεται το ̟ροβλε̟όµενο 18µηνο της άσκησής τους ̟ριν α̟ό
το ̟έρας της εξαµηνιαίας άσκησής τους στον ∆ήµο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη
Ρέντη
ε) ότι α̟οδέχονται τη θέση τους, εφόσον ε̟ιλεγούν, και δεν συντρέχει έκτακτος
λόγος ̟ου να δικαιολογεί την α̟ο̟οίησή της.
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υ̟ερβούν τον
αριθµό των διαθέσιµων θέσεων, η ε̟ιλογή θα γίνει µε δηµόσια κλήρωση
̟αρουσία τους, η ο̟οία θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχείο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη
Ρέντη και τα ονόµατα των ε̟ιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
∆ήµου.
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
Η αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία ε̟ιλογής των υ̟οψήφιων ασκουµένων
δικηγόρων στον ∆ήµο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντηυ̟οβάλλεται α̟ό κάθε
ενδιαφερόµενη-ο εγγράφως, εντός της ανωτέρω ̟ροβλε̟όµενης α̟οκλειστικής
̟ροθεσµίας, στο ̟ρωτόκολλο του ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9:00 ̟.µ. - 14:00 µ.µ. Η αίτηση µ̟ορεί να υ̟οβάλλεται
και ταχυδροµικώς, εφόσον η α̟οστολή της εντός της ανωτέρω ̟ροθεσµίας
α̟οδεικνύεται α̟ό σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο α̟οδεικτικό µέσο.
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Με την αίτηση συνυ̟οβάλλονται σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και αντίγραφα
τίτλων σ̟ουδών.
Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθύνονται στο
Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµάρχου/Γραφείο Νοµικής Υ̟ηρεσίας ∆ήµου Νίκαιας –
Αγίου Ιωάννη Ρέντη στο τηλέφωνο 213-2075345, 210-4175673, 6944266679
υ̟εύθυνος κ. Κλα̟αδάκης Μιλτιάδης-Παναγιώτης.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ
κ. α.α
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΓΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ1:

Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη/Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου-Γραφείο Νομικής
Υπηρεσίας

Ο - Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης2:
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Κιν:

Τόπος Κατοικίας: Οδός:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου(Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):

Α. Με την παρούσα εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου για την πραγματοποίηση εξάμηνης άσκησης
στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για την περίοδο
από 1η Οκτωβρίου 2020 έως 31η Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (Φ.Ε.Κ. Α' 208) και στην υπ' αριθ. 21848/16-7-2020 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 3127/Β΄/28-72020)
Β. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Ο αριθμός μητρώου ασκουμένου είναι .......... (εάν έχει ήδη γίνει εγγραφή)
ή
Έχω καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο
Πειραιώς αλλά δεν έχω λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής
ή
Πληρώ τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς και, εφόσον
επιλεγώ, θα εγγραφώ ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής μου στονΔήμο Νίκαιας – Αγίου
Ιωάννη Ρέντη.
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται
η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
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2. Δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής μου πριν από το πέρας της
εξαμηνιαίας άσκησής στον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη,
3. Αποδέχομαι τη θέση μου, εφόσον επιλεγώ και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να
δικαιολογεί την αποποίησή της.

Γ. Επισυνάπτονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών

Ημερομηνία:

../8/2020

Ο - Η Δηλών-ούσα

(υπογραφή)

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

(4)

