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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΜΙUΕΑΣ 

(Αρ. Θέσεων: 1) 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΜΙΟΕΑΣ 

'Εχοντας υπόψη: 

Τη διάταξη του άρ.58 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοί κησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοί κησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), 
περί  αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου. 

Τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.4, του Ν.4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» 
(ΦΕΚ 208/Α/2013), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α' 
214), που ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες της άσκησης υποψηφί ων δικηγόρων στις νοµικές 
υπηρεσίες των δηµοσίων υπηρεσιών. 

Τη µε αριθ. 444/10.10.2022 (Α∆Α: ΨΑΥ∆ΩΕΚ-ΚΥ8) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, που ενέκρινε την πρόσληψη ενός/µ ί ας 
ασκούµενου/ης δικηγόρου για 12 µήνες, για την πραγµατοποί ηση µέρους της 
πρακτικής του/ης άσκησης στο Γραφείο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

Τη µε αρ. 23976 οικ./5.4.2019 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Οικονοµικών, περί  άσκησης υποψηφίων 
δικηγόρων στο ∆ήµο Καλλιθέας (ΦΕΚ 1769/τ. Β '/21.5.2019), η οποί α εκδόθηκε άπαξ 
και ισχύει επ' αόριστον και µέχρις τυχόν αλλαγής των όρων αυτής µε α ίτηµά  µας προς 
το Υπ. ∆ικαιοσύνης. 

Τη µε αριθ. πρωτ. 46363/03.10.2022 βεβαίωση ύπαρξης π ίστωσης της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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Τη µε αρ.πρωτ.48935/14-10-2022 (Α∆Α:9ΩΖΡΩΕΚ-64Λ) Πρόσκληση 
υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο ∆ήµο µας, η οποί α 
αναρτήθηκε στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα, το πρόγραµµα «∆ιαύγεια», καθώς και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, η οποία έθεσε προθεσµία 10 ηµερών από  την εποµένη της 
ανάρτησης της πρόσκλησης ατην ιστοσελίδα του ∆ήµου, ήτοι από  15/10/2022-
24/10/2022, η οποία, όµως, απέβη ατελέσφορη, 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Τις/Τους υποψήφιες/ους δικηγόρους που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν 
µέρος της άσκησής τους διάρκειας δώδεκα (12) µηνών στο Γραφείο της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλλιθέας, να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη µίας (1) 
θέσης. 

Α. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΛΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΩΡΑΡΙΟ 

Η µηνιαία αποζηµί ωση Θα ανέρχεται στο ποσό  των εξακοσίων (600) ευρώ. Το 
ποσό  αυτό  δεν Θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά  µόνο σε τυχόν 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος µε βάση τη φορολογική  κλίµακα και θα 
καταβάλλεται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού  µηνός. 
Το ωράριο της ηµερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ  (8) ώρες. Θα τηρείται 
καθηµερινό  παρουσιολόγιο, υπεύθυνη τήρησης και ελέγχου του οποίου, όπως 
και της άσκησης του απασχολούµενου υποψήφιου δικηγόρου Θα είναι η 
αρχαιότερη στο βαθµό  Νοµική  Σύµβουλος του ∆ήµου και σε αδυναµία αυτής η 
άλλη Νοµική  Σύµβουλος του ∆ήµου µας. 

Β. ΑΙΤΗΣΗ — ΑΠΑΤΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση idox@kallithea.gτ εντός 
δέκα (10) ηµερών από  την εποµένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.8allthea.gr). 

Μαζί  µε την αίτησή  τους οι υποψήφιες/οι συνυποβάλλουν: 

Ι. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, 

Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής τους Ταυτότητος, 

Σύντοµο Βιογραφικό  Σηµείωµα, 

Βεβαίωση του ∆ικηγορικού  Συλλόγου, από  την οποία προκύπτει η 
ηµεροµηνία έναρξης της άσκησής τους (εφόσον έχουν ήδη εγγραφεί  στο ∆ικηγορικό  
Σύλλογο), ή  Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση για εγγραφή  στο 
∆ικηγορικό  Σύλλογο, αλλά  δεν έχουν λάβει ακόµα αριθµό  µητρώου, καθώς εκκρεµεί  η 
αποδοχή  της αίτησής τους ή  ότι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για εγγραφή  στο 
∆ικηγορικό  Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, Θα εγγραφούν πριν την έναρξη της 
άσκησής τους µε την υποχρέωση να προσκοµίσουν σχετική  βεβαίωση. 

Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι: 

α. Εφόσον επιλεγούν, παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή  άλλου 
φορέα καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο ∆ήµο Καλλιθέας. 
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β. Το 18µηνο της άσκησής τους δεν ολοκληρώνεται νωρί τερα από  το πέρας 
της άσκησής τους στο ∆ήµο Καλλιθέας, 

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Στην περί πτωση κατά  την οποία οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερβούν τον 
αριθµό  της µίας (1) διαθέσιµης Θέσης, η επιλογή  θα γ ίνει µε δηµόσια κλήρωση 
παρουσία των ενδιαφεροµένων, η οποία Θα διενεργηθεί  στο Τµήµα Ανθρώπινου 
∆υναµικού  του ∆ήµου Καλλιθέας. 

Η παρούσα πρόσκληση: 

α) αναρτάται στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα, το πρόγραµµα «∆ιαύγεια», καθώς και 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, 

β) κοινοποιείται στο ∆ικηγορικό  Σύλλογο Αθηνών, καθώς και στην 'Ενωση 
Ασκουµένων & Νέων ∆ικηγόρων Αθηνών (Ε.Α.Ν.∆.Α.), προς ανάρτηση στον ιστότοπό  
τους και στα καταστήµατά  τους. 

Συνπυµένα: 
-Υπόδειγµα αίτησης 	 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ 
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