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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 29/2017
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1.

Τον Ν. 4138/19-03-2013 , Άρθρο 3 «περί συστάσεως της Ο.Α.Κ. Α.Ε.».

2.

Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη συγχώνευσης του νομικού

προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης»
και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως
Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας
υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ
τ. Β 1473/18-06-2013).
3.

Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ περί ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος

Συμβούλου και μελών του Δ.Σ. της Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 284/20-062013).
4.

Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

(Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-2013).
5.

Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ έγκριση του Καταστατικού της

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ
Α.Ε.) ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013.
6.

Την υπ΄ αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαση Ρύθμιση μεταφοράς

αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων
της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας
Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και
Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το
φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης
(Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του
Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)».
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7.

Τον Ν.4412 ΦΕΚ Β/147-8/8/2016.

8.

Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν.4194/2013 (Α 208) «Κώδικας

Δικηγόρων», όπως ισχύει.
9.

Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5600/02-11-2016 εισήγηση της Νομικής

Υπηρεσίας.
10.Την υπ’ άριθμ. Πρωτ 6134/25-11-2016
Συμβούλου Ο.Α.Κ. Α.Ε.

βεβαίωση του Διευθύνοντος

περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων για την

κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης ενός ασκούμενου δικηγόρου στον Ο.Α.Κ.
Α.Ε καθώς και τις αριθμ. 21/3.1.2017 (ΑΔΑ: Ω4Α40Ξ5Ψ-966) και 17/3.1.2017
(ΑΔΑ: 75ΕΔΟΞ5Ψ-ΚΝΗ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
11. Την με αριθμό 30186/11-04-2017 ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Β 1610/10.05.2017)

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος
της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για έξι
(6) μήνες επιπλέον, στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού
Ανάπτυξης Κρήτης, να υποβάλλουν την αίτησή τους, με συνημμένο
βιογραφικό σημείωμα, στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης,
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ. Α.Ε., δηλαδή μέχρι τις 07-06-2017.
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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η θέση των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την
άσκησή τους στον ΟΑΚ ΑΕ ορίζεται σε μια (1).
2. Το χρονικό διάστημα άσκησης του υποψηφίου δικηγόρου στον ΟΑΚ ΑΕ
ορίζεται σε έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι (6)
μήνες,
3. Η άσκηση πρακτικής του υποψήφιου δικηγόρου στον ΟΑΚ ΑΕ θα
ξεκινήσει στις 15.06.2017 και θα λήξει στις 15.01.2017 με δυνατότητα
παράτασης για άλλους έξι μήνες μετά από αίτημα που θα υποβάλει ο
ασκούμενος πριν τη λήξη του εξαμήνου και θα γίνει αποδεκτό από τη
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της ΟΑΚ Α.Ε
4. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου
ορίζεται σε 8 ώρες ημερησίως από Δευτέρα έως Παρασκευή. Υπεύθυνος
τήρησης και ελέγχου του παρουσιολόγιου του ασκουμένου δικηγόρου
θα είναι ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών της ΟΑΚ Α.Ε.
5. Η μηνιαία αμοιβή του ασκουμένου δικηγόρου ανέρχεται σε πεντακόσια
(500) ευρώ, πλην την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Δεν θα
καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Η αμοιβή θα καταβάλλεται
στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός με βάση το παρουσιολόγιο
και το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό.
6. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μην συμπληρώνουν
το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της
εξαμηνιαίας άσκησής στον ΟΑΚ ΑΕ και να είναι εγγεγραμμένοι ως
ασκούμενοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων. Απαραίτητη προϋπόθεση
για τη συμμετοχή είναι η δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης από και
προς τον Οργανισμό με ίδιο μεταφορικό μέσο.
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ
7. Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
ασκουμένων

δικηγόρων

στον

ΟΑΚ

ΑΕ

υποβάλλεται

από

κάθε

ενδιαφερόμενο εγγράφως, στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚ ΑΕ, μέχρι τις 0706-2017 και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
8. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικώς, εφόσον η
αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από
σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο. Με την αίτηση
συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων
σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να

απευθύνονται

στο

Τμήμα

Διοικητικών

Υπηρεσιών-Γραφείο

Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του ΟΑΚ ΑΕ στα
τηλέφωνα 2812029300- 2812029214.
9. Μαζί με την αίτηση τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν βιογραφικό
σημείωμα. Επίσης οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνουν:
α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,
β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό
τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ,
γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου,
δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους
πριν από το πέρας της ετήσιας άσκησής τους στον ΟΑΚ ΑΕ,
ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και ότι δεν
συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίηση της.
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10. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
υπερβαίνουν τον αριθμό της διαθέσιμης θέσεως πρακτικής άσκησης, η
επιλογή τους θα γίνει με κλήρωση. Το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντος
ασκουμένου δικηγόρου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΚ ΑΕ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Φώτης Καζάσης
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του /της:
ΕΠΩΝΥΜΟ:........................................
ΟΝΟΜΑ:............................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:...................................

Προς: Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης
Α.Ε

ΑΔΤ...................................................
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ
......................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....................................
.........................................................
.........................................................

Με τη παρούσα αίτηση παρακαλώ
Τηλ.......................................................
Email………………………………………….

όπως λάβετε υπόψη το
επισυναπτόμενο βιογραφικό μου
σημείωμα προκείμενου να συμμετέχω
στη διαδικασία επιλογής για τη θέση

Θέμα: Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής
για τη θέση ασκούμενου στη Νομική
Υπηρεσία του ΟΑΚ

ασκουμένου στη Νομική Υπηρεσία του
ΟΑΚ.

Ημερομηνία.............................

Ο ΑΙΤΩΝ/ Η ΑΙΤΟΥΣΑ

