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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ     ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ- ΠΕΥΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου15Α
ΤΚ. 15121 ΠΕΥΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης, ως εκπρόσωπος του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης,
έχοντας υπόψη :

1) τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 5, 6 και 7 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων 
(ΦΕΚ Α΄208), όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκούμενων δικηγόρων 

2) την υπ. αριθμόν 51867/26-06-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2451/19-07-2017 τ. Β΄) 
σχετικά με τον αριθμό των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση 
τους στο Γραφείο Διαχείρισης Νομικών Θεμάτων του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το ύψος 
της αμοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες, 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους 
στον Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης, διάρκειας 6 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών να υποβάλουν την αίτηση τους από 21/04/2020 έως και 
30/04/2020.

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στο Γραφείο 
Διαχείρισης Νομικών Θεμάτων του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης ορίζονται σε μία (1).
Ημερομηνία έναρξης της άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών είναι η Παρασκευή 1η Μαΐου  2020. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που χορηγεί ο Δήμος 
Λυκόβρυσης Πεύκης και υποβάλλονται έντυπα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Λυκόβρυσης Πεύκης, Ελ. Βενιζέλου 15Α και Ρ. Φεραίου Πεύκη, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
στα τηλέφωνα 210 6145103 και 210 6145124.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό 
μητρώου ασκούμενου, γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό 
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), και δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της 
άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στον Δήμο. 
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Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και 
βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Εφόσον 
ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της 
κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής του με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. 
Η έναρξη της άσκησης, προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκούμενων του οικείου 
Δικηγορικού Συλλόγου, το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιλογή του. 

Ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Διαχείρισης 
Νομικών Θεμάτων του Δήμου.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η 
επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης με 
την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στον πίνακα 
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Η άσκηση θα γίνεται στο Γραφείο Διαχείρισης Νομικών Θεμάτων του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης. 
Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης είναι οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  
Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου 
υποψήφιου δικηγόρου είναι οι έμμισθοι δικηγόροι του Δήμου, στους  οποίους  ανατίθεται η 
σχετική αρμοδιότητα από τον Δήμαρχο, οι  οποίοι και χορηγούν τη βεβαίωση άσκησης.
Η μηνιαία αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με 
χρηματικό ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος
και με εντολή

          Ο Αντιδήμαρχος 

                                 Αντώνιος Τσελέντας 
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