
                                                                                                                       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

                            ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Άλιμος, 28.2.2020 

                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ. : 5208 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

    ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ.17455 

Τηλέφωνο: 2132008069 

Πληροφορίες : Νάνου Χαρίκλεια 

ΤΟΤ(Fax):  2109829249 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

(Αρ. θέσης 1) 
 
 
 

        O ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του αρ. 58 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ87Α). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 και 5 ν. 4194/2013(208Α) «Κώδικας Δικηγόρων» όπως ισχύει. 

3. Το με αρ. πρωτ. 32752/6.11.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης περί της δυνατότητας απασχόλησης ασκούμενων δικηγόρων σε ΟΤΑ. 

4. Την υπ` αρ.  34/27.2.2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΣΔ2ΩΨΒ-ΒΒ3 ). 

5. Την υπ`  αρ. 11446/4.3.2016 ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και Οικονομικών (ΦΕΚ 650 Β/10-03-2016). 

6. Το από 3459/10.2.2020 έγγραφο της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Εξόδων) αναφορικά με 

την βεβαίωση εγγραφής και δέσμευσης πίστωσης του απαιτούμενου ποσού. 

7. Τις διατάξεις της αριθμ.13049/4840/5-3-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 762/τ.Β’/5-3-2018) με την οποία εγκρίθηκε  η 53/2018 απόφαση του Δημοτικού  

Συμβουλίου Δήμου Αλίμου περί τροποποίησης   του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου 

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
 
                                                                                   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Όσους υποψήφιους/ες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στο 

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Αλίμου, να υποβάλλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), για την κάλυψη μίας (1) θέσης: 
 

Στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλίμου είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 

αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Αλίμου, Αριστοτέλους 53, 17455 Άλιμος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

υπόψη κυρίας Νάνου Χαρίκλειας (τηλ. επικοινωνίας: 2132008069). 
 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης από 

           29.2.2020 έως και 9.3.2020 
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Α. ΑΙΤΗΣΗ–ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της αίτησής  τους, (παράρτημα Α) 
 

1.  Συμπληρώνουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:  

 Α. Τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. 

Β. Αριθμός μητρώου ασκούμενων, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι, ή ότι έχουν καταθέσει 
αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει 
ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα 
με την έναρξη της Άσκησής τους με την υποχρέωση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση. 

 
Γ. Ότι δεν συμπληρώνεται  το  18μηνο της άσκησης τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής 

τους στο Δήμο Αλίμου. 
 

Δ. Στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν υπάρχει).  

Ε. Δελτίο ταυτότητας ασκούμενου   (εάν υπάρχει). 

Με την αίτηση συνυποβάλλεται σύντομο βιογραφικό, φωτοαντίγραφο ταυτότητας και τίτλοι 

σπουδών. 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

Η επιλογή του υποψήφιου, σε περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον 

αριθμό της διαθέσιμης (1) θέσης θα γίνει με δημόσια κλήρωση που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12.3.2020 

στο Δημοτικό Κατάστημα (στον 3ο όροφο) ώρα 12:00 μ.μ. Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (11.3.2020) στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 

Η διάρκεια της άσκησης είναι εξάμηνη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά 

από αίτηση του υποψήφιου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δ.Α.Δ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του αρ.13ν.4194/2013 . Έναρξη της άσκησης ορίζεται η 15.3.2020. 
 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης, του ασκούμενου δικηγόρου, ορίζεται  σε οκτώ (8 ώρες), ανάλογα με 

τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του 

απασχολούμενου δικηγόρου είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος ή δικηγόρος του γραφείου νομικής 

υποστήριξης του Δήμου. Η μηνιαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€). Το παραπάνω 

ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και 

καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο του ασκούμενου. 
 

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα, το πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου (www.alimos.gr). 
  
                                                                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
 

 

 

         ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

 
 
Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γραφείο Γ.Γ. 

3. Γραφείο Αντιδημάρχου ΔΥ 

4. Δ/νση Διοικητικού 

5. Τμήμα Ανθρωπ. Δυναμικού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ/ΑΙΤΗΣΗΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
(άρθρο8Ν.1599/1986)

 

 

 

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

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 

 
ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ 

 
Ο–Η Όνομα: 

  
Επώνυμο: 

 

 
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

 

 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 

 
Ημερομηνία γέννησης: 

 

 
Τόπος Γέννησης: 

 

 
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 

  
Τηλ: 

 

 
Τόπος Κατοικίας: 

  
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
ΤΚ: 

 

 

 
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 
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: 

 
Α. Επιθυμώ την πραγματοποίηση εξάμηνης άσκησης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου 
Αλίμου, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 5208/28.2.2020 ανακοίνωση 
Β. Έχω εγγραφεί ως ασκούμενος στο δικηγορικό σύλλογο……………………………….. και ο  αριθμός μητρώου 
ασκούμενου είναι…………………..., ή  

 

1.Έχω καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο αλλά δεν 
έχω λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής μου ή 

  

2.Πληρώ τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο και εφόσον επιλεγώ, θα εγγραφώ 
ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους με την υποχρέωση να προσκομίσω σχετική βεβαίωση. 

 

Γ. Ότι δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησης μου πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής μου στο Δήμο 
Αλίμου 

 

Δ. στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν υπάρχει) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ε. δελτίο ταυτότητας ασκούμενου   (εάν υπάρχει) 

Με την αίτηση συνυποβάλλεται σύντομο βιογραφικό, φωτοαντίγραφο  ταυτότητας και τίτλοι σπουδών . 
 

Ημερομηνία:…………2020 
                                                                                                             Ο–Η Δηλ……….
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