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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.5.2 περ.5, 2 και 58 του Ν.3852/10 « Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

3.  Την υπ’ αριθ. 2132/ 14-1-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Δικαιοσύνης σχετικά με τον αριθμό των ασκούμενων 

δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική 

Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας, το ύψος της αμοιβής τους και τις σχετικές 

διαδικασίες (ΦΕΚ 181/τ.Β’/30-1-2020). 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

Όσους/ες υποψήφιους/ες ασκούμενους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 

μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών (περίοδος 1
η
 Μαρτίου 2022 έως 31 

Αυγούστου 2022) με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών 

στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας, να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός 

δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Σαλαμίνας. 

 

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους 

στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας ορίζονται σε δύο (2). 

 

Η άσκηση θα γίνεται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας και τη διοικητική 

εποπτεία θα έχουν οι έμμισθοι δικηγόροι του Δήμου Σαλαμίνας, οι οποίοι θα είναι 

υπεύθυνοι τήρησης ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχολούμενων 

δικηγόρων. 

 



Η αμοιβή των ασκούμενων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο με 

χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου μας. 

 

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες 

ημερησίως. Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και τη 

βεβαίωση άσκησης θα χορηγούν οι έμμισθοι δικηγόροι  του  Δήμου μας. 

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά θα 

υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Σαλαμίνας εντός δέκα (10) ημερών από 

την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Σαλαμίνας. 

 

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά: 

α) Στοιχεία Δελτίου Ταυτότητας 

β) Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου 

γ) Στοιχεία Επικοινωνίας (Ταχ.Δ/νση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική 

διεύθυνση). 

 

Επίσης με την αίτηση θα πρέπει να συνυποβληθούν αντίγραφα τίτλων σπουδών, 

σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό 

μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 2132/ 14-1-2020 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης που αφορά την 

Άσκηση υποψήφιων Δικηγόρων στο Δήμο Σαλαμίνας. 

 

Πληροφορίες : Μιχαλάκη Ζωή, Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 27 373 / 374 

 

            Ο 

        Δήμαρχος  Σαλαμίνας 

 

 

                 Γιώργος Θ. Παναγόπουλος 

 

 

 

 

 

  

         


