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ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ           

O Δήμος Λαρισαίων 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1) Του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/2006, τ.Α’). 
2) Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/2010, τ. Α’). 
3) Του άρθρου 13«Διάρκεια της άσκησης – Περιεχόμενο»  του Ν.4194/2013 
«Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/τ.Α ́/27-9-2013) όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4745/2020.
4) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 1928/τ.Β’/30-
05-2018), όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5) Την υπ. αριθ.77396  Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 
4292/27-11-2019 τ. Β ́) με θέμα  “Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο 
Λαρισαίων”.
6) Την υπ΄αριθ.780/30.10.2018 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων.
7) Την υπ΄αριθ. 282/11.04.2019 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων.
8) Το υπ΄αριθμ.41314/28-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
περί πρόβλεψης δέσμευσης κονδυλίων για άσκηση υποψηφίου δικηγόρου.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ε  Ι

Όσες/ους  υποψήφιες/ους  δικηγόρους  επιθυμούν  να  πραγματοποιήσουν  μέρος  της 
άσκησής  τους,  διάρκειας  έξι  (6)  μηνών,  με  δυνατότητα  παράτασης  για  διάστημα 
επιπλέον  έξι  (6)  μηνών,  στο  Αυτ.  Τμήμα  Νομικής  Υποστήριξης  του  Δήμου 
Λαρισαίων να υποβάλουν  την  αίτησή –  υπεύθυνη δήλωση τους   σύμφωνα με  το 
σχετικό   υπόδειγμα  που  επισυνάπτεται  στην  παρούσα  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α),  με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  protokolo@larissa.gov.gr , 
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εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  επομένη  της  ανάρτησης  της  ανακοίνωσης  της 
παρούσας   πρόσκλησης  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Λαρισαίων  (www.larissa-
dimos.gr), ήτοι μέχρι και την 15-10-2021.
                   

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ- ΩΡΑΡΙΟ

Την  προσεχή  περίοδο,  η  άσκηση  των  ασκούμενων  δικηγόρων  στο  Αυτ.  Τμήμα 
Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων, εκκινεί την  1η   Νοεμβρίου 2021 και 
λήγει την 30η Απριλίου 2022. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε 
μία (1). 

Η πρακτική άσκηση θα γίνεται στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης  υπό τη 
διοικητική  εποπτεία  του  Προϊσταμένου  του  ανωτέρω  Τμήματος  του  Δήμου 
Λαρισαίων, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου 
και άσκησης του ασκούμενου/ης υποψηφίου/ας δικηγόρου.
 Το ωράριο απασχόλησης του ασκούμενου/ης υποψηφίου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ 
(8) ώρες. Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 
του Δήμου Λαρισαίων.
Η μηνιαία αμοιβή του/της ασκούμενου/ης υποψηφίου/φίας δικηγόρου ανέρχεται στο 
ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, 
παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού  μηνός,  με  βάση  το  παρουσιολόγιο,  με  ένταλμα  από  την  αρμόδια 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

 Μετά  την  ολοκλήρωση  της  άσκησης,  θα  χορηγείται  σχετική βεβαίωση  από  τον 
Προϊστάμενο  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Νομικής  Υποστήριξης  του  Δήμου 
Λαρισαίων.

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι  ενδιαφερόμενοι  υποψήφιοι  δικηγόροι  κατά  την  υποβολή  της  αίτησης  τους, 
συμπληρώνουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, 
στην οποία δηλώνουν :α) τα στοιχεία  αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, 
β) τον  αριθμό  μητρώου  ασκουμένου  και  γ)  στοιχεία  επικοινωνίας  (ταχυδρομική 
διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 
ότι  αποδέχονται  τους  όρους  της  με  Α.Π.  …. /...-10-2021 πρόσκλησης του Δήμου 
Λαρισαίων στο σύνολο τους και ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της 
άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στο Δήμο Λαρισαίων.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαίωση του οικείου 
πανεπιστημίου  ότι  ολοκλήρωσαν  επιτυχώς  τις  σπουδές  τους,  σύντομο  βιογραφικό 
σημείωμα  και  βεβαίωση  εγγραφής  του  αιτούντα  στο  ειδικό  μητρώο  του  οικείου 
Δικηγορικού  Συλλόγου.  Σε  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  δεν  έχουν  εγγραφεί  ως 
ασκούμενοι  στο  Δικηγορικό  Σύλλογο  Λάρισας,  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν 
αντίγραφο  της  κατατεθειμένης  αίτησης  εγγραφής  τους  με  τον  αντίστοιχο  αριθμό 
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πρωτοκόλλου. Η έναρξη της άσκησης προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο 
ασκουμένων  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Λάρισας  το  αργότερο  εντός  δέκα  (10) 
ημερών από την επιλογή.
   Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υπερβούν τον 
αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία 
των ενδιαφερομένων, η οποία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Λάρισας και το όνομα 
του  επιλεγόμενου/ης  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου(www.larissa-
dimos.gr). 
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο Δήμος Λαρισαίων ενημερώνει 
τους υποψηφίους κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679 ότι η χρήση των ανωτέρω δεδομένων 
τους, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός τους, στο 
πλαίσιο της εκπλήρωσης καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον 
και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας.  Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου 
Προστασίας Δεδομένων (DPO): dpo@larissa.gov.gr. 
 
   
Η  παρούσα  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Λαρισαίων  (www.larissa-
dimos.gr) στις    05/ 10/2021.

 

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

                                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Συνημμένα:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
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