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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
ΝΙΚΗΣ 4 - 105 63 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210 329 1200 	ΡΑΧ: 210 322 1772 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΟΥΝΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
Πληροφορί ες: Α. Ψαραδέλης 
Τηλ.: 210-3291314, 210-3291266 

4θήνα,26.07.2018 
Αριθ. Πρωτ.: 18726 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
για την άσκηση δύο (2) υποψήφιων δικηγόρων 

στο Γραφείο ∆ικαστικού  του Τεχνικού  Επιµελητηρίου Ελλάδας (Κεντρική  Υπηρεσία) 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 3, του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/27.09.2013) 
«Κώδικας ∆ικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

Τη µε αριθ. 42659/22.05.2017 κοινή  απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας 
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Οικονοµικών «µσκηση υποψηφί ων δικηγόρων στο 
Τεχνικό  Επιµελητήριο Ελλάδος», που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1922/01.06.2017, 
τεύχος Β', 

Τη µε αριθ. Α116/Σ19/2018 απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ µε θέµα 
«Πρόσληψη δύο νέων ασκούµενων δικηγόρων», 

Τις διατάξεις. του Π.∆. της 27.11/14.12.1926 «περί  κωδικοποιήσεως των περί  
συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειµένων διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 430/τ.Α/14.12.1926), όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν, 

Τις διατάξεις του Π.∆. 295/2002 (Φ.Ε.Κ. 262/τ.Α/30.10.2002) «Οργανισµός Τεχνικού  
Επιµελητηρί ου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

'Οσεε/ους ασκούµενες/ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν την άσκησή  τους, 
διάρκειας 6 µηνών στο Γραφείο ∆ικαστικού  Τ.Ε.Ε.-Κεντρική  Υπηρεσία στην Αθήνα (το 
εξάµηνο Θα αρχίζει την 1η Σεπτεµβρί ου και 1η Μαρτί ου κάθε έτους), µε δυνατότητα 
παράτασης για επιπλέον χρονικό  διάστηµα έξι (6) µηνών, να υποβάλουν την α ίτησή  τους στο 
Τµήµα Γραµµατείας (Πρωτόκολλο) του Τ.Ε.Ε. εντός δέκα (10) ηµερών από  την εποµένη της 
ανακοί νωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελί δα του Τ.Ε.Ε. 

Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή  τους στο 
Γραφεί ο ∆ικαστικού  του Τ.Ε.Ε. εί ναι δύο (2). 

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι δηλώνουν: 

	

ί. 	στοιχεί α δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 

	

ii. 	αριθµό  µητρώου ασκουµένου και 

	

ίίί. 	στοιχεί α επικοινωνίας (ταχυδροµική  διεύθυνση, σταθερό  και κινητό  τηλέφωνο, 
ηλεκτρονική  διεύθυνση). 

Σε περί πτωση που οι αιτήσεις υποψηφί ων, οι οποί ες πληρούν τις τεθεί σες προϋποθέσεις, 
υπερβαίνουν τον αριθµό  των διαθέσιµων θέσεων, η επιλογή  µεταξύ  αυτών θα γ ί νει µε 
δηµόσια κλήρωση, η οποί α θα διενεργηθεί  στο Γραφεί ο ∆ικαστικού  Τ.Ε.Ε. (Γραφείο Νοµικής 
Συµβούλου, Γρ.. 609), µε παρουσί α των ενδιαφεροµένων την 31" Αυγούστου 2018 και ώρα 
11.00 π. µ. Τα ονόµατα των επιλεγοµένων Θα αναρτηθούν στην ιστοσελί δα του Τ.Ε.Ε. 
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Ορίζουµε το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης των ασκούµενων δικηγόρων σε οκτώ  (8) ώρες. 

Η µηνιαία αποζηµ ίωση των ασκούµενων δικηγόρων ορίζεται στο ποσό  των εξακοσίων 
(600,00) ευρώ. Το εν λόγω ποσό  δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά  µόνο σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και Θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού  
µηνός. 

Η αµοιβή  των ασκουµένων Θα καταβάλλεται µε βάση παρουσισλόγιο, δυνάµει εντάλµατος 
από  την αρµόδια ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. 

Υπεύθυνη τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογ ί ου και άσκησης των απασχολούµενων 
υποψήφιων δικηγόρων εί ναι η Νοµική  Σύµβουλος του Τ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος 

Γιώργος Ν. Σταmνός 

Τ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ; 
∆ικηγορικό  Σύλλογο Αθηνών 
Ακαδηµ ί ας 60 
106 79 ΑΘΗΝΑ 
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