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ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135
Πληροφορίες: Ελευθερία Κυριακάκη
Τηλ.: 2821341675, Fax: 2821341679
www.chania.gr, email: t-adynamiko@chania.gr

«Πρόσληψη ενός ασκούμενου δικηγόρου για πρακτική άσκηση στο Δήμο Χανίων».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4555/2018 Πρόγραμμα 
Κλεισθένης.

 Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 
208/τ.Α΄/27.09.2013)

 Τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2812/Β' 12-12-2011, έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1688/τ.Β/13-8-2015, 3827/τ.Β/1-11-2017, 415/τ.Β/14-2-
2019).

 Την υπ’ αριθμ. 30429/22-09-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Δικαιοσύνης, 
(ΦΕΚ 4413/Β’/7-10-2020), με θέμα «Άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στον Δήμο 
Χανίων».

 Την υπ’ αρ. 143/26-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΨΡΩΗ5-Ν68) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Χανίων.

 Την υπ’ αρ. 103/2021 (ΑΔΑ: Ω3ΑΔΩΗ5-0Α4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Χανίων.

 Την υπ’ αριθ. 7307/15-2-2021 Βεβαίωση Πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών για την κάλυψη της αμοιβής του ασκούμενου δικηγόρου για το οικονομικό έτος 
2021. 

 Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων.
 Την υπ’ αριθμ. 568/5-12-2019  (ΑΔΑ: ΩΜΣΜΩΗ5-ΑΑΘ) Απόφαση του Δημάρχου Χανίων με 

θέμα την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χανίων.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της 

άσκησης τους, διάρκειας 6 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση, εντός δέκα (10) 
ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. Οι θέσεις των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν 
την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων ορίζονται σε μία (1). 
Ημερομηνία έναρξης της άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών είναι η 1η Απριλίου 2021.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που 
επισυνάπτεται. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενες/οι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Με την 
αίτηση συνυποβάλλονται: 1) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 2) Αντίγραφα τίτλων 
σπουδών, 3) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και 4) Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο 
του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
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Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των 
διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο 
Δήμο Χανίων (οδός Κριάρη 40, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού), με την 
παρουσία των ενδιαφερομένων και το όνομα του επιλεγέντος θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου www.chania.gr και θα αποσταλεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η άσκηση θα γίνεται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων με 8ωρη απασχόληση. 
Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου 
υποψήφιου δικηγόρου είναι ο εκάστοτε οριζόμενος από τον Δήμαρχο υπηρετούν νομικός 
σύμβουλος. Η αμοιβή του ασκούμενου ορίζεται στα εξακόσια (600€) ευρώ και θα καταβάλλεται 
με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Χανίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 8/3/2021 έως και 17/3/2021, 
είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση t-adynamiko@chania.gr είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος 
Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2821341672 & 675.

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) 
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
μ/ε

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικός Γραμματέας
3. Νομική Υπηρεσία
4. ΔΟΥ – Τμήμα Μισθοδοσίας
5. Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων

       

http://www.chania.gr/
mailto:t-adynamiko@chania.gr
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: Τ.Κ.

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α. Επιθυμώ την πραγματοποίηση εξάμηνης άσκησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων για την 
περίοδο από 01/04/2021 έως 30/09/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων» (Φ.Ε.Κ . 208/Α/27-9-2013) και την υπ’ αριθμ. 30429/22-09-2020 ΚΥΑ των Υπουργών των 
Υπουργών Οικονομικών & Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 4413/Β’/7-10-2020),. 
Β.1.Τα στοιχεία της αστυνομικής μου ταυτότητας είναι: …………………….
    2. Ο αριθμός μητρώου ασκουμένου είναι: …………………………..

      3. Τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική 
διεύθυνση) είναι τα κάτωθι:

Γ. Δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι/δεν ενδιαφέρομαι για επιπλέον παράταση έξι (6) μηνών (Προϋποθέτει αίτηση 
του ενδιαφερόμενου υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν.1194/2013.         ΝΑΙ                 ΟΧΙ
Δ. Επισυνάπτονται: αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του 
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών. 

Ημερομηνία:
Ο Δηλών / Η Δηλούσα

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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