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ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΚΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ
ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ
Έτοντας σπόυη:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 3 ηνπ Ν.4194/2013 «Κψδηθαο
Γηθεγφξσλ» (.Α΄ 208) φπσο ηζρχεη.
3. Τν Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ (Β΄
2961/23-12-2011) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Β΄3162/12-92017) , θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηεο Ννκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ
4. Τελ ππ’ αξηζκ. 52/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ
5. Τελ ππ’ αξηζκ. 78473/20-10-2017 Κνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη
Οηθνλνκηθψλ «Άζθεζε ππνςεθίσλ Γηθεγφξσλ ζηνλ Γήκν
Μεγαξέσλ , ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 3862/η.Β΄/2-11-2017
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ
Τνπο
ππνςήθηνπο
δηθεγφξνπο
πνπ
επηζπκνχλ
λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ , κέξνο ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο , δηάξθεηαο έμη
(6) κελψλ ζηελ Ννκηθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ , λα ππνβάινπλ
αίηεζε ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ , απφ ηελ Γεπηέξα 6 Ννεκβξίνπ
2017 έσο θαη ηελ Τεηάξηε 15 Ννεκβξίνπ 2017 .

Ο
αξηζκφο
ησλ
ππνςήθησλ
δηθεγφξσλ,
πνπ
ζα
πξαγκαηνπνηήζνπλ άζθεζε ζηελ Ννκηθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ
Μεγαξέσλ , νξίδεηαη ζε δχν (2) ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε ΚΥΑ.
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΚΖΖ – ΧΡΑΡΗΟ – ΜΖΝΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ –
ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΚΖΖ
 Τν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άζθεζήο ηνπο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο
κε παξάηαζεο γηα επηπιένλ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ , κεηά απφ
αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ απνδνρή ηεο παξάηαζεο απφ ηνλ
Υπνπξγφ
Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ
13 ηνπ Κψδηθα δηθεγφξσλ
 Τελ πξνζερή πεξίνδν , ε εμάκελε άζθεζε ησλ ππνςεθίσλ
Γηθεγφξσλ ζηελ Ννκηθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ , αξρίδεη απφ 1
Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ιήγεη ηελ 31 Μαΐνπ 2018
 Τν σξάξην ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ησλ αζθνπκέλσλ ,
νξίδεηαη ζε νθηψ (8) ψξεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Ννκηθήο
Υπεξεζίαο.
Υπεχζπλνο
ηήξεζεο
ηνπ
ειέγρνπ
ηνπ
παξνπζηνινγίνπ ηνπο , ζα είλαη ε Πξντζηακέλε ηεο Ννκηθήο
Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ
 Η κεληαία απνδεκίσζε ησλ αζθνπκέλσλ δηθεγφξσλ , ζα
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ (600) επξψ. Τν παξαπάλσ
πνζφ δελ ππφθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο , παξά κφλν ζε
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο
θάζε εκεξνινγηαθνχ κελφο, κε έληαικα απφ ηελ Γ/λζε
Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ.
 Σην ηέινο ηεο άζθεζεο ζα ρνξεγείηαη , ζηνλ αζθνχκελν Γηθεγφξν
βεβαίσζε νινθιήξσζεο ηεο άζθεζεο απφ ηνλ Γήκαξρν
Μεγαξέσλ , θαηφπηλ εηζεγεηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο Ννκηθήο
Υπεξεζίαο.
ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ – ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Η αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ
αζθνπκέλσλ δηθεγφξσλ ζηνλ Γήκν Μεγαξέσλ, ππνβάιιεηαη ζην
Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ ,
εληφο δέθα (10) εκεξψλ , ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά, ήηνη απφ ηελ
Γεπηέξα 6 Ννεκβξίνπ 2017 έσο θαη ηελ Τεηάξηε 15 Ννεκβξίνπ 2017
 Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη δηθεγφξνη, δελ πξέπεη λα
ζπκπιεξψλνπλ ην πξνβιεπφκελν 18κελν ηεο άζθεζεο πξηλ
ην πέξαο ηεο εμακεληαίαο άζθεζήο ηνπο ζηνλ Γήκν Μεγαξέσλ
 Δάλ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη σο αζθνχκελνη ζηνλ Γηθεγνξηθφ
Σχιινγν , πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
ζρεηηθή εγγξαθή θαη εθφζνλ επηιεγνχλ , ζα εγγξαθνχλ
ηαπηφρξνλα κε ηελ έλαξμε άζθεζήο ηνπο ζηνλ Γήκν
Μεγαξέσλ

 Οη ππνςήθηνη ζπκπιεξψλνπλ αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε ηνπ
Ν.1599/1986 , ζηελ νπνία δειψλνπλ :
 Τα ζηνηρεία ηνπ αζηπλνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο.
 Τα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε,
ηειέθσλν, ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ)
 Τνλ αξηζκφ Μεηξψνπ Αζθνχκελνπ . Σηελ πεξίπησζε
πνπ δελ έρνπλ εγγξαθεί σο αζθνχκελνη , ζα δειψζνπλ
επηπιένλ : ή φηη έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε θαη ηα
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα εγγξαθή ζηνλ
Γηθεγνξηθφ Σχιινγν, αιιά δελ έρνπλ ιάβεη αθφκα
αξηζκφ Μεηξψνπ, δηφηη εθθξεκεί ε απνδνρή ηεο αίηεζήο
ηνπο , ή φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγγξαθή
ζηνλ Γηθεγνξηθφ Σχιινγν θαη εθφζνλ επηιεγνχλ , ζα
εγγξαθνχλ ηαπηφρξνλα κε ηελ έλαξμε άζθεζήο ηνπο.
 Όηη απνδέρνληαη ηελ ζέζε εθφζνλ επηιεγνχλ.
 Με ηελ αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε , ζπλππνβάιιεηαη
θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ζχληνκν βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα θαη αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Σε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ
δηαζέζηκσλ ζέζεσλ, ε επηινγή ζα γίλεη κε δεκφζηα θιήξσζε πνπ ζα
δηελεξγεζεί ζηνλ Γήκν καο , παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Τα νλφκαηα ησλ επηιεγέλησλ αζθνπκέλσλ δηθεγφξσλ, ζα
αλαξηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΓΡΖΓΟΡΗΟ Η. ΣΑΜΟΤΛΖ

