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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
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Αθηνών 99
Καλαµάτα, Τ.Κ. 24134
Αναστασία Κοκκώνη
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2721360800
a.kokkoni@kalamata.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
(Αρ. θέσεων 3)
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του αρ. 58 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/2010).
2. Τη διάταξη του άρθρ.13 παρ.3 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α'/2013) «Κώδικας ικηγόρων», όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.4547/2020 και ισχύει.
3. Τη µε αρ. 76/44244/27.5.2021 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση απασχόλησης
τριών (3) ασκούµενων δικηγόρων στο ήµο Καλαµάτας.
4. Την ΚΥΑ των Υπουργών ικαιοσύνης, ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και Οικονοµικών,
µε αρ. 18867/25.2.2019 (ΦΕΚ 983/τ.Β΄/22.3.2019) περί άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στο
ήµο Καλαµάτας.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τους/τις υποψήφιους/ες δικηγόρους που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής
τους, διάρκειας έως έξι (6) µηνών µε δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) µήνες ακόµα, στο
Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας του ήµου Καλαµάτας, να υποβάλουν την αίτησή τους σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την κάλυψη τριών (3) θέσεων.
Α. ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΩΡΑΡΙΟ
1. Η άσκηση διαρκεί µέχρι έξι (6) µήνες µε δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) µήνες ακόµα,
µε Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, κατόπιν προηγούµενων αιτήσεων των
ασκουµένων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του ν.4194/201, όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 3 του Ν.4547/2020 και ισχύει.
2. Η µηνιαία αποζηµίωση θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν
θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά µόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και θα
καταβάλλεται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µηνός, µε βάση το παρουσιολόγιο, κατόπιν
εντάλµατος της αρµόδιας /νσης Οικονοµικών του ήµου Καλαµάτας.
3. Το ωράριο της ηµερήσιας απασχόλησης των ασκούµενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8)
ώρες, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του
παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούµενου υποψήφιου δικηγόρου είναι οι Νοµικοί
Σύµβουλοι του ήµου.
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Β. ΑΙΤΗΣΗ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύµφωνα µε το σχετικό επισυναπτόµενο
υπόδειγµα και υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ήµου Καλαµάτας 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: ήµος Καλαµάτας, Αθηνών
99, 24134 Καλαµάτα, απευθύνοντάς την στη ιεύθυνση ιοικητικών, υπόψη κ. Ειρήνης Τούντα
(τηλ. επικοινωνίας: 2721360820).
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.
Κατά την υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν:
1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
2. Αντίγραφο των δύο όψεων Αστυνοµικής Ταυτότητας
3. Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα & στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, σταθερό
και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
4. Βεβαίωση του ικηγορικού Συλλόγου από την οποία προκύπτει ο αριθµός µητρώου
ασκουµένου και η ηµεροµηνία έναρξης της άσκησής τους εάν έχει γίνει εγγραφή ή
Υπεύθυνη ήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά 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 ταυτόχρονα µε την έναρξη
της άσκησής τους µε την υποχρέωση να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση.
5. Υπεύθυνη ήλωση ότι:
Εφόσον επιλεγούν, κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο ήµο Καλαµάτας
παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται δέκα ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της
ανάρτησης στο πρόγραµµα «ιαύγεια».
Γ. ΙΑΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερβούν τον αριθµό των τριών (3)
διαθέσιµων θέσεων, η επιλογή θα γίνει µε δηµόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφεροµένων, η
οποία θα διενεργηθεί στο ηµαρχείο Καλαµάτας και τα ονόµατα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του ήµου.
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ηµοτικό Κατάστηµα, το πρόγραµµα «ιαύγεια» καθώς και
στην ιστοσελίδα του ήµου (www.kalamata.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη ιεύθυνση
ιοικητικών του ήµου Καλαµάτας, στο τηλέφωνο 27213060829, υπεύθυνη κ. Αναστασία
Κοκκώνη.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Με εντολή
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΜΑΤΗ
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