ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

∆ήµος Περάµατος 09/05/2022
Α. Π.: 6982

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πέραμα, 9/5/2022
Αριθμ. Πρωτ.:

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 28,
Πέραμα 18863
Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΓΝΟΥ
Τηλέφωνο: 213 2037213

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»
(Αρ. θέσεων: 2)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-062010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 (Α’ 208) «Κώδικας
Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 4745/2020 (Α’ 214).
3. Την υπ’ αριθμ. 129/2017 (ΑΔΑ: 61ΡΑΩΞΔ-9ΦΨ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Περάματος περί καθορισμού δύο (2) θέσεων πρακτικής άσκησης
ασκούμενων δικηγόρων στον Δήμο Περάματος Αττικής.
4. Την υπ’ αριθμ. 78066/23-11-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με
θέμα «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Περάματος» (ΦΕΚ 4073/τ.
Β’/23-11-2017).
5. Την με αριθμ. 1/2020 απόφαση Δημάρχου «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότησης υπογραφών στον Γενικό Γραμματέα» όπως τροποποιήθηκε με τη
με αριθμ. 1440/2020 απόφαση.
6. Την υπ’ αρ. 5023/30-03-2022 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων από τη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Περάματος.
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Τους/τις υποψήφιους/ες δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν
μέρος της άσκησης τους, διάρκειας α π ό τ η ν π ρ ό σ λ η ψ η τ ο υ ς έ ω ς κ α ι
1 5 / 1 2 / 2 0 2 2 στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Περάματος να υποβάλλουν αίτηση
για την πλήρωση δύο (2) θέσεων.
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ – ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ





Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους, ορίζεται από τ η ν
πρόσληψη τους έως και 15/12/2022.
Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε
οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου, καθώς και της
απασχόλησης των υποψηφίων δικηγόρων, θα είναι ο Προϊστάμενος της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Περάματος.
Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο
ποσό των ε ξ α κ ο σ ί ω ν ( 600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν
υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε τ υ χ ό ν
παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε
ημερολογιακού μήνα σύμφωνα με το παρουσιολόγιο.

Β. ΑΙΤΗΣΗ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Περάματος
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Λ. Δημοκρατίας 28, 18863 Πέραμα
Υπόψη κ. ΛΙΓΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής.
Η αίτηση θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και θα πρέπει να
κατατεθεί εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της
παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.perama.gr).
Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν:
1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
2. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
4. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία προκύπτει η

ημερομηνία έναρξης της άσκησής τους, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ή Υπεύθυνη
Δήλωση, ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για
εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό
μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον
επιλεγούν, θα εγγραφούν πριν την έναρξη της άσκησής τους με την
υποχρέωση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
α) Εφόσον επιλεγούν παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή
άλλου φορέα κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στον Δήμο
Περάματος.
β) Δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της
άσκησής τους στον Δήμο Περάματος.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερβούν τον
αριθμό των δύο (2) διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια
κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί στο
Δημαρχείο Περάματος και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στο
πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
(www.perama.gr).

Ο Δήμαρχος Περάματος
και με εντολή του
Ο Γενικός Γραμματέας
Στάθης Δημήτριος
Ακριβές Αντίγραφο
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