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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/τ.Α/2013), όπως 

ισχύει.  

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ 3841/τ. 

Β΄/2017), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 684/τ. Β΄/27-02-2018, ΦΕΚ 

6077/τ. Β΄/31-12-2018 και ΦΕΚ 6111/τ. Β΄/31-12-2018). 

4. Την Κ.Υ.Α με αρ. 47917/2017 (ΦΕΚ 2189/τ.Β/2017) των υπουργών Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Οικονομικών με θέμα «Άσκηση 

Υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Λαμιέων», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 

29403/2019 (ΦΕΚ 1769/τ.Β/2019). 

5. Την υπ’ αρ. 35476/2019 (ΑΔΑ 6ΠΕΟΩΛΚ-1ΞΥ) Απόφαση Δημάρχου για ορισμό 

Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του. 

6. Την υπ’ αριθ. 367/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων με 

θέμα: «Έγκριση πρόσληψης δύο (2) υποψηφίων δικηγόρων για πρακτική άσκηση 

στο Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων». 

7. Την υπ’ αρ πρωτ. 3457/2020 πρόσκληση μας για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων 

στο Δήμο Λαμιέων (ΑΔΑ ΩΔΜ2ΩΛΚ-7Β5), επί της οποίας κατατέθηκε η με αρ. 

πρωτ. 4827/2020 μοναδιαία αίτηση. 

8. Την υπ’ αρ. 10262/2020 (Ορθή επανάληψη) απόφαση Γενικής Γραμματέως περί 

αποδοχής υποψηφίας δικηγόρου για πρακτική άσκηση στο Δήμο Λαμιέων. 

9. Την υπ’ αρ. 20939/09-06-2020 Βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

την πρόσληψη ενός/μίας (1) ασκούμενου/νης δικηγόρου στο Δήμο Λαμιέων και 

προσκαλεί όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 

μέρος της πρακτικής άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης 

για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, στο Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων, 

να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας 

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της (12/06/2020) 

στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (lamia-city.gr), ήτοι μέχρι και την  22η/06/2020 και ώρα 

14:00. 

 

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης ασκούμενου δικηγόρου είναι έξι (6) 

μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν αίτησης 

του υποψηφίου δικηγόρου. 

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οχτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος 

τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€), δεν υπόκειται 

σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα 

καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το τηρούμενο 

παρουσιολόγιο. 

 

B) ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι, προκειμένου για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία επιλογής, υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση με τα στοιχεία τους αιτώντας την 

συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής ασκούμενου δικηγόρου. 

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:  

α) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  

β) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο ή αντίγραφο της 

αίτησης εγγραφής  

γ) σύντομο βιογραφικό σημείωμα  

δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών  

ε) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία δηλώνουν: 

- τα στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 

- αριθμό μητρώου ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαμιέων, εάν έχουν ήδη εγγραφεί 

ως ασκούμενοι,  ή να προσκομίσουν αντίγραφο της κατατεθειμένης εγγραφής τους με τον 

αντίστοιχο αρ. πρωτοκόλλου ή εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την 

έναρξη της άσκησής τους, 

- ότι θα υπάρχει δυνατότητα εξάμηνης παράτασης της πρακτικής άσκησης στο Δήμο 

Λαμιέων χωρίς την υπέρβαση του 18μήνου, 

- ότι αποδέχονται τη θέση, εφόσον επιλεγούν και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποποίησης 

της, και 

- στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, 

λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συνυποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα 

παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή  μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο Mail: ypovoli@lamia-city.gr. 

Το εμπρόθεσμο υποβολής των αιτήσεων κρίνεται από την χρονοσήμανση 

παραλαβής του ηλεκτρονικού εισερχόμενου μηνύματος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν επιστραφεί αποδεικτικό παραλαβής του μηνύματος, οι 

αιτούντες θα πρέπει να απευθυνθούν στην Υπηρεσία μας για σχετική επιβεβαίωση.   

Ο/η ασκούμενος δικηγόρος, που θα επιλεγεί, με την πρόσληψη του θα καταθέσει 

στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλ/κής Διακυβ/σης  τα 

ηλεκτρονικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή.   

 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι, οι αιτήσεις των οποίων πληρούν τις 

τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβούν τον αριθμό της μίας (1) προβλεπόμενης θέσης, η 

επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων στο Δήμο Λαμιέων 

και το όνομα του επιλεγέντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.lamia.gr) και 

θα αποσταλεί επίσης και στο Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης του Δήμου Λαμιέων(Φλέμιγκ & 

Ερυθρού Σταυρού, τηλ. 2231351027). 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
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