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ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Αριθ.Πρωτ: (0)76108_21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 40)
Έχοντας υπόψη:
Α) τη διάταξη του άρθρου 13, παράγραφος 4 του ν.4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ
Α΄206), σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του ν.4745/2020 (Α΄ 214).
Β) την με αριθμό 58288/9-9-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2496/τ.Β΄/19-09-2014),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ άρ.28238οικ/28-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3058/τ.Β’/09-07-2021),
σχετικά με τον αριθμό των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή
τους στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα του Τ. Π. και Δανείων, το ύψος της αμοιβής
τους και τις σχετικές διαδικασίες.
Γ) το με αριθμό 3521/2(περ.δ)/29-05-2014 (ΑΔΑ:7ΚΙΛ469ΗΗ7-ΨΥΦ) απόσπασμα
πρακτικών της συνεδρίασης του ∆.Σ του Τ. Π. και Δανείων με θέμα «Απασχόληση ασκούμενων
δικηγόρων στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα του Τ. Π. και Δανείων».

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της
άσκησής τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, διάρκειας 12 μηνών, (από 01/10/2021
έως 30/09/2022) - εφόσον αυτή δεν θα ξεπερνά το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους να υποβάλουν την αίτησή τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση
της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.tpd.gr), δηλ. από
07/09/2021 έως και 16/09/2021.
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Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο
Τ.Π. & Δανείων ορίζονται σε δεκατρείς (13). Πιο συγκεκριμένα, δώδεκα (12) στην Κεντρική
Υπηρεσία του Τ.Π. & Δανείων, εκ των οποίων μία (1) θα καταληφθεί κατά προτεραιότητα από
άτομα με αναπηρίες (Αμεα), που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (εφόσον εκδηλώσουν
ενδιαφέρον υποψήφιοι από την κατηγορία αυτή) και μία (1) θέση στο Κατάστημα
Θεσσαλονίκης.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο
υπόδειγμα που χορηγεί το Τ.Π. & Δανείων και υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο:
Α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο του
Τ.Π. & Δανείων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-14:30
-Κεντρική Υπηρεσία: Ακαδημίας 40, Τ.Κ 10174 ΑΘΗΝΑ
-Κατάστημα Θεσ/νικης: Ερμού & Καρόλου Ντηλ 35, Τ.Κ. 54623 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ή
Β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, προς
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
Ακαδημίας 40
Αθήνα, ΤΚ:10174
με ονοματεπώνυμο και την ένδειξη «Αίτηση - Δικαιολογητικά Πρόσκλησης για Άσκηση
Υποψήφιου Δικηγόρου».
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο κλειστός φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του,
επισυνάπτεται στη αίτηση του υποψηφίου.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται α) αντίγραφα τίτλων σπουδών και β) βεβαίωση
εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (αφορά τους
ήδη εγγεγραμμένους ως ασκούμενους) γ) πιστοποιητικό ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να
αναφέρει το είδος και το ποσοστό της αναπηρίας του (αφορά τους υποψηφίους που ανήκουν
σε κατηγορία ΑΜΕΑ).
Οι υποψήφιοι που επιλέγονται υποχρεούνται να προσκομίσουν, το αργότερο εντός 10
ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, βεβαίωση εγγραφής τους, ως ασκούμενοι
δικηγόροι στο Τ.Π.& Δανείων, στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.
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Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό διαθέσιμων
θέσεων, της γενικής κατηγορίας και της κατηγορίας των ΑΜΕΑ, η επιλογή θα γίνει με δημόσια
κλήρωση, ανά κατηγορία, η οποία θα διενεργηθεί, αντίστοιχα, στην Κ.Υ. καθώς και στο
Κατάστημα Θεσσαλονίκης του Τ.Π. & Δανείων με την παρουσία των ενδιαφερομένων, κατόπιν
σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & Δανείων.
Παράλληλα, θα επιλεγούν οι επιλαχόντες για αναπλήρωση τυχόν θέσεων που θα
κενωθούν, για να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, για το υπολειπόμενο χρονικό
διάστημα, από την ημέρα εμφάνισης και ανάληψης των καθηκόντων τους, έως και την
30/09/2022.
Εάν δεν κατατεθεί καμία αίτηση από υποψηφίους για την κατηγορία των ΑΜΕΑ, θα
επιλεγούν όλοι από τη γενική κατηγορία.
Η άσκηση θα γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία και στο Κατάστημα Θεσσαλονίκης, σε
νομικά αντικείμενα, υπό την επιστημονική εποπτεία του Γραφείου του Ν.Σ.Κ που εδρεύει στο
Τ.Π. & Δανείων και τη διοικητική εποπτεία του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού για την
Κεντρική Υπηρεσία και του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Καταστήματος του Τ.Π. & Δανείων,
για το Κατάστημα Θεσσαλονίκης.
Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται από 09:00 πμ έως 15:00
μμ και η μηναία αποζημίωσή τους ανέρχεται σε 600,00 ευρώ μεικτά. Το παρουσιολόγιο θα
τηρείται στο Τμήμα Νομιμοποιήσεων και Δικογράφων της Διεύθυνσης Διοικητικού του Τ.Π. και
Δανείων για την Κεντρική Υπηρεσία και από τον Προϊστάμενο του Καταστήματος, για το
Κατάστημα Θεσσαλονίκης.
Τη βεβαίωση άσκησης, χορηγεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ν.Σ.Κ. στο Ταμείο.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & Δανείων αυθημερόν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-Κεντρική Υπηρεσία: Ακαδημίας 40, Τ.Κ 10174 ΑΘΗΝΑ Tηλ.: 213.2116.457, 213.2116.203,
213.2116204.
-Κατάστημα Θεσ/νικη: Ερμού & Καρόλου Ντηλ 35, Τ.Κ. 54623 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Τηλ.: 2313.336.800,
2313.336.888
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ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
Σύμφωνα με την υπ. αρ. 58288/9-9-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2496/19-092014 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ άρ.28238οικ/28-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3058/τ.Β’/0907-2021), δηλώνω την υποψηφιότητά μου, για την πραγματοποίηση άσκησης στο Τ.Π. &
Δανείων.
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ (*) :
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (*):
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ:
Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- Τ.Κ
(*) (μόνο για τους ήδη εγγεγραμμένους ως ασκούμενους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο)

Κατάστημα όπου επιθυμώ να πραγματοποιήσω την άσκηση(**) :
(**)Επιτρέπεται η επιλογή μόνο 1 (ενός) καταστήματος, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης.
Υποβάλλω αίτηση για τη θέση της
κατηγορίας των ΑΜΕΑ, στην Κεντρική
Υπηρεσία (Αθήνα):
Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα):
Κατάστημα Θεσ/νικης:
(Συμπληρώστε την επιλογή σας με x στο αντίστοιχο πεδίο)


Συνημμένα σας υποβάλλω:
1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
2. Βεβαίωση εγγραφής του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου στο ειδικό μητρώο (μόνο για
τους ήδη εγγεγραμμένους ως ασκούμενους).
3. Πιστοποιητικό αναπηρίας (αφορά τους υποψηφίους που ανήκουν σε κατηγορία ΑΜΕΑ).

 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) επιθυμώ να συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής ασκουμένων δικηγόρων για άσκηση στο
Τ.Π. & Δανείων,
γ) αποδέχομαι στο σύνολο τους όρους της αρ. πρωτ. ……………….. πρόσκλησης του Τ.Π. &
Δανείων,
4

ΑΔΑ: 9ΟΕΦ469ΗΗ7-6ΩΣ

δ) έχω εγγραφεί στο μητρώο ασκουμένων του Δ.Σ___________ με Α.Μ. ___________ στις
___/___/______ και συνεπώς δε συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής μου
πριν από το πέρας της δωδεκάμηνης άσκησής μου στο Τ.Π. & Δανείων.

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ:
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