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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ

Αθήνα, 18-3-2015
Αρ. Πρωτ: 3358

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ικηγόρων, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδηµίας 40)
Έχοντας υπόψη :
Α) τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 5,6 και 7 του Ν.4194/2013 – Κώδικας
∆ικηγόρων (ΦΕΚ Α΄206), όπως ισχύει, σχετικά µε την άσκηση των ασκουµένων
δικηγόρων
Β) την υπ. αριθµόν 58288/9-9-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ 2496/1909-2014 τ. Β΄) σχετικά µε τον αριθµό των ασκουµένων δικηγόρων που θα
πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήµατα του
Τ. Π. και ∆ανείων, το ύψος της αµοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
•

Όσες/ους ασκούµενες/ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος

της άσκησής τους, διάρκειας 6 µηνών, (περίοδος Απρίλιος 2015 έως Σεπτέµβριος 2015)
να υποβάλουν την αίτησή τους από την 18/03/2015 ως και την 01/04/2015.
•

Επικουρικά, τους ήδη υπηρετούντες στο Τ.Π. & ∆ανείων ασκούµενους ∆ικηγόρους

να υποβάλουν αίτηση εξάµηνης παράτασης της άσκησής τους - εφόσον αυτή δεν θα
ξεπερνά το προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησης τους - η οποία θα ληφθεί υπόψη µόνο
στην

περίπτωση

που

εµφανισθεί

µικρότερος

αριθµός

υποψηφίων

από

τις

προβλεπόµενες θέσεις.
Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή
τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και ∆ανείων ορίζονται σε 10 (δέκα) και οι θέσεις
των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στα
Καταστήµατα του Τ.Π. και ∆ανείων στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα σε τρεις
(3) δηλαδή από 1 (ένας) σε κάθε Κατάστηµα.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι

αιτήσεις

των

υποψηφίων

συντάσσονται

σύµφωνα

µε

το

σχετικό

επισυναπτόµενο υπόδειγµα που χορηγεί το Τ. Π. & ∆ανείων και υποβάλλονται στο
πρωτόκολλο του Τ. Π. & ∆ανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Κατάστηµα Πειραιά, Κατάστηµα
Πάτρας, Κατάστηµα Θεσ/νικης) από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην
ιστοσελίδα του (www.tpd.gr) έως και τις 01/04/2015.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαίωση
εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό µητρώο του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου.
Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό µητρώο, υποχρεούται να
προσκοµίσει αντίγραφο της κατατεθειµένης αίτησης εγγραφής του µε τον αντίστοιχο αρ.
πρωτοκόλλου. Η έναρξη της άσκησης, προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό µητρώο
ασκουµένων του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, το αργότερο εντός 10 ηµερών από την
επιλογή του.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθµό των
διαθέσιµων θέσεων, η επιλογή θα γίνει µε δηµόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί,
αντίστοιχα, στην Κ.Υ. καθώς και στα Καταστήµατα (Πειραιά, Θεσσαλονίκης & Πάτρας)
του Τ.Π. & ∆ανείων µε την παρουσία των ενδιαφεροµένων.
Σε περίπτωση που εµφανισθεί µικρότερος αριθµός υποψηφίων από τις θέσεις,
λαµβάνονται υπόψη οι αιτήσεις των νυν υπηρετούντων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον.
Εάν ο αριθµός τους υπερβαίνει τις κενές θέσεις διενεργείται κλήρωση και το Ταµείο σε
συνεννόηση µαζί µε τους κληρωθέντες µεριµνούν για την έκδοση της προβλεπόµενης
απόφασης του Υπουργού ∆ικαιοσύνης για παράταση της περιόδου άσκησης, εφόσον δεν
συµπληρώνεται το προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησης τους πριν από το πέρας της
εξαµηνιαίας παράτασης άσκησής τους στο Τ.Π. & ∆ανείων.
Η άσκηση θα γίνεται στην Κ.Υ και στα Καταστήµατα, σε νοµικά αντικείµενα, υπό
την επιστηµονική εποπτεία του Γραφείου του Ν.Σ.Κ που εδρεύει στο Τ.Π. και ∆ανείων και
τη διοικητική εποπτεία του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού για την Κεντρική
Υπηρεσία του Ταµείου και των Προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης των Καταστηµάτων του Τ.Π.
και ∆ανείων.
Το ωράριο απασχόλησης των ασκούµενων δικηγόρων ορίζεται από 09:00 πµ έως
15:00 µµ και η αποζηµίωσή τους ανέρχεται σε 600,00 ευρώ µεικτά.
Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στο Τµήµα Νοµιµοποιήσεων και ∆ικογράφων της
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Τ.Π. και ∆ανείων για την Κεντρική Υπηρεσία και από τους
Προϊσταµένους ∆ιοικητικού του κάθε Καταστήµατος.
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Τη βεβαίωση άσκησης, χορηγεί ο Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης, ως νόµιµος
εκπρόσωπος του Τ. Π. & ∆ανείων {Π.∆. 95/1996 άρθρο 7 «Οργανισµός του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων» (Φ.Ε.Κ. 76/6-5-1996/τ. Α΄)}
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆ανείων την 18-03-2015.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆Σ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ

-Κεντρική Υπηρεσία: Ακαδηµίας 40, Τ.Κ 1074 ΑΘΗΝΑ Tηλ.: 213.2116.205,
213.2116.204, 213.2116.202.
- Κατάστηµα Πειραιά: Ακτή Ποσειδώνος 2, Τ.Κ. 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 213.21.25.349,
213.2125.350
- Κατάστηµα Πάτρα: Αγ. Ανδρέου 6, Τ.Κ. 262 23 ΠΑΤΡΑ, Τηλ. : 2613.623.100,
2613.623.125
- Κατάστηµα Θεσ/νικη: Ερµού & Καρόλου Ντηλ 35, Τ.Κ. 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Τηλ.:
2313.336.800, 2313.336.888.
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &
∆ΑΝΕΙΩΝ
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµόν 58288/9-9-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ 2496/19-09-2014
τ. Β΄), δηλώνω την υποψηφιότητά µου, για την πραγµατοποίηση άσκησης στο Τ. Π. & ∆ανείων.
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ (*) :
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (*):
ΑΡ. ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ:
∆/ΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ:
(*) (µόνο για τους ήδη εγγεγραµµένους ως ασκούµενους στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο)


Κατάστηµα όπου επιθυµώ να πραγµατοποιήσω την άσκηση (**):
(Συµπληρώστε την επιλογή σας µε x στο αντίστοιχο πεδίο)
Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα):
Κατάστηµα Πειραιά:
Κατάστηµα Πάτρας:
Κατάστηµα Θεσ/νικης:

(**) Επιτρέπεται η επιλογή µόνο 1 (ενός) καταστήµατος, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης
 Συνηµµένα σας υποβάλλω:
1. αντίγραφα τίτλων σπουδών και
2. βεβαίωση εγγραφής του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου στο ειδικό µητρώο. (µόνο για
τους ήδη εγγεγραµµένους ως ασκούµενους) ή
3. αντίγραφο κατατεθείσης αίτησης εγγραφής στο ειδικό µητρώο µε τον αντίστοιχο αρ.
πρωτοκόλλου του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου
(αφορά µόνο όσους δεν έχουν ακόµα αριθµό µητρώου ως ασκούµενοι δικηγόροι)
 Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) όλα τα αναφερόµενα στην παρούσα στοιχεία, είναι αληθή,
β) αποδέχοµαι τους όρους στο σύνολό τους, της από 18-03-2015 πρόσκλησης του Τ.Π.
& ∆ανείων,
γ) δεν συµπληρώνεται το προβλεπόµενο 18µηνο της άσκησης µου πριν από το πέρας της
εξαµηνιαίας άσκησής µου στο Τ.Π. & ∆ανείων ή της εξαµηνιαίας παράτασής της (για τους
νυν ασκούµενους δικηγόρους).
…………………………………………………………………………………………….
Ο/Η

ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ:
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