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1.  Με τον αναμορφωμένο Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 13 παρ. 3 και 5 Ν. 4194/2013) δόθηκε 

η δυνατότητα στους υποψηφίους δικηγόρους να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής 

άσκησης τους σε εν γένει δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς.  

Το περιεχόμενο της άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 12 ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), συνίσταται στη δυνατότητα να παρίστανται 

αυτοί στα Πταισματοδικεία, στις προανακριτικές αρχές, στα Ειρηνοδικεία κατά τη συζήτηση 

υποθέσεων μικροδιαφορών, στη λήψη ένορκων βεβαιώσεων, καθώς και ενώπιον οποιοσ-

δήποτε διοικητικής αρχής. Ο ασκούμενος δικηγόρος μπορεί επίσης να συμπαρίσταται και 

να συνυπογράφει τις προτάσεις, σημειώματα και υπομνήματα με τον δικηγόρο, στον 

οποίο ασκείται, σε όλα τα δικαστήρια του πρώτου και δεύτερου βαθμού.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 όπως ισχύει: «Η άσκηση 

(του ασκούμενου δικηγόρου) επιτρέπεται επίσης να γίνει στις νομικές υπηρεσίες των δημοσίων 

υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, στα ΝΠΔΔ και Οργανισμών και γενικό σε νομικές 

υπηρεσίες δημοσίων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές-, ο συνολικός αριθμός των ασκούμε-

νων δικηγόρων, ο ακριβής χρόνος άσκησης καθώς και το ύψος της αμοιβής τους καθορίζονται 

με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κατά το λόγο της αρμοδι-

ότητας καθενός, τη δε βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας ή του 

γραφείου δικαστικού ή ο νομικός σύμβουλος του φορέα. Η άσκηση στις νομικές υπηρεσίες των 

προαναφερόμενων φορέων είναι εξάμηνη, μπορεί δε να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5». Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 τελευταίο 

εδάφιο του ίδιου άρθρου: «Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να παραταθεί ο 

χρόνος άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων για ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά για 

κάθε ασκούμενο και μόνο για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο·».  



 

2.1.  Με την σύσταση & λειτουργία, απο 1.1.11, του Καλλικρατικού (ν. 3852/10) Δήμου 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ που προήλθε απο τη συνένωση επτά επι μέρους Δημοτικών Κοινοτήτων [Αγ. 

Στέφανος, Ανοιξη, Δροσιά, Σταμάτα, Ροδόπολη, Κρυονέρι, Διόνυσος] και την έγκριση του 

ΟΕΥ του Δήμου Διονύσου [αρ.αποφ. ΓΓΑΔΑ 11892/8827/14.6.11 ΦΕΚ Β 1546/27.6.11], η 

Νομική Υπηρεσία  κατά το αρ. 6 παρ.3 έχει το ακόλουθο αντικείμενο:    

 Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές 

υπηρεσίες για τη προώθηση των επιδιώξεων/στόχων/συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα η 

Υπηρεσία: 

 Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου 

(Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του 

Δήμου 

 Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επι μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και 

στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομότυπου των 

δράσεών τους. 

 Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο 

 Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και 

τις προκηρύξεις  του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους 

 Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών 

Αρχών, για τη προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 

 Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις 

νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν τον Δήμο 

 Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας 

 

2.2. Είναι γνωστό ότι  η  νομική υπηρεσία του Δήμου , δια του μοναδικού δικηγόρου που 

την υποστηρίζει, επιμελείται της παρακολούθησης, επόπτευσης και χειρισμού ενός 

απίστευτου αριθμού δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων του Δήμου μας και των 

επτά  δημοτικών ενοτήτων του ,  σε συνδυασμό με τα επίσης καθημερινά πολυπληθή 

θέματα διοικητικής φύσεως χρήζοντα νομικής διευθέτησης που άπτονται και απασχολούν 

την εσωτερική λειτουργία του Δήμου [γνωμοδοτήσεις, ενημερωτικά σημειώματα κλπ], αλλα 

και της πρόσθετης ενασχόλησής μας με πλήθος υποθέσεων (αγωγές αποζημιώσεων λόγω 

ανακλήσεως οικοδομικών αδειών κ.α) αρμοδιότητας της καταργηθείσας ΝΑΑ που 

περιήλθαν στους Δήμους. Μάλιστα κατά τη τωρινή περίοδο, είναι γνωστό το ακατάπαυστο 

και πλέον επιβαρυμένο του έργου μας [ανακύψαντα επείγοντα θέματα Κτηματολογίου,  

αλλεπάλληλες γνωμοδοτικές μας εισηγήσεις επι σοβαρότατων θεμάτων, εκδίκαση 

εργατικών αγωγών, άσκηση ενδίκων μέσων επείγοντα χαρακτήρα (αιτήσεις αναστολής , 

ανακοπές εκτέλεσης κλπ), εκδίκαση αγωγών μείζονος ενδιαφέροντος και σημαντικού 



νομικού αντικειμένου κ.α ]  που διαμορφώνουν συνθήκες απίστευτης επιβάρυνσης του 

φόρτου της απασχόλησής μας και  τεραστία δυσκολία  ανταπόκρισης εφ' όλων αυτών των 

θεμάτων που απαιτούν  την υπερανάλωσή μας υπερβαίνοντας  έτι  και το (υπερ)ανθρω-

πίνως δυνατό, ενω η ανάγκη διαχείρισης αυτού του τεραστίου όγκου νομικών θεμάτων, 

απαιτεί εκ των ουκ άνευ την πρόσθετη βοήθεια, αρωγή και άλλου νομικού παραστάτη, 

γεγονός για το οποίο με πολλαπλά έγγραφά μας και επανειλημμένα έχουμε ενημερώσει 

αιτούμενοι βοήθεια.  

 

3.  Κάνοντας χρήση της δυνατότητας που δίνει η παραπάνω νομοθετική διάταξη για την 

πραγματοποίηση μέρους της δεκαοχτάμηνης άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων σε 

«γενικά νομικές υπηρεσίες δημοσίων υπηρεσιών» και θεωρώντας ότι η πρόσληψη 

ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο μας, όπου λειτουργεί  νομική υπηρεσία υποστηριζόμενη 

όμως από έναν και μόνο δικηγόρο , θα συμβάλλει στην συνεπικουρία του έργου του και 

στην  σε σοβαρό βαθμό αποσυμφόρηση της ιδιαίτερα βεβαρυμένης ενασχόλησης , 

συντρέχοντας προς τούτο νόμιμη και επείγουσα περίπτωση,  θέτουμε υπόψη σας τα 

παρακάτω:  

 

Σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου μας, για την πληρότητα της λειτουργίας της ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, κατά το αρ. 3 με τίτλο <ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ>,   προβλέπονται τέσσερις 

(4) θέσεις δικηγόρων με πάγια αντιμισθία - έμμισθη εντολή, απο τις οποίες έχει καλυφθεί 

μόνον η μία,  ενώ χρειάζεται στελέχωση από περισσότερους νομικούς για την εξυπηρέτηση 

της νομικής της  δράσης, ενόψει των αυξημένων αναγκών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες που ασκούν οι Νομικές Υπηρεσίες, καθώς και τα 

καθήκοντα των ασκούμενων που προαναφέραμε, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι 

ασκούμενοι μπορούν να προσφέρουν σημαντική υποβοήθηση στο έργο του μοναδικού 

δικηγόρου του Δήμου. Παράλληλα, ωφελούνται και οι ίδιοι από τις γνώσεις και την 

εμπειρία που θα αποκομίσουν από την πρακτική τους άσκηση, καθώς η Νομική Υπηρεσία 

ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων (δικαστικών και εξώδικων) που απαιτούν σε 

καθημερινή βάση, επιδόσεις δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων, παραστάσεις σε 

δικαστήρια, κατάθεση προτάσεων και άλλες ενέργειες που σχετίζονται με τη νομοθεσία και 

κυρίως με το Διοικητικό Δίκαιο, το Ποινικό Δίκαιο και το Αστικό Δίκαιο.  

Τέλος, η στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας με ασκούμενους δικηγόρους -οι οποίοι 

διαθέτουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις - συμβάλλει στην άμεση προεργασία και 

διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων αλλά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών μας επι 



ζητημάτων νομικού αντικειμένου. Παράλληλα, οι ασκούμενοι θα μπορούν να συνεργα-

στούν με τον δικηγόρο του Δήμου για την έκδοση Γνωμοδοτήσεων, με την συλλογή και 

ερμηνεία της νομοθεσίας και τη μελέτη των ερωτημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου μας, οι 

οποίες συχνά - πυκνά απευθύνονται στην Νομική Υπηρεσία και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

νομοθεσίας, όπως ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), ν.3852/2010 (πρόγραμμα 

Καλλικράτης), ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) και λοιπά νομοθετήματα 

που αφορούν την άσκηση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Υπηρεσιών μας.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαστε την πρόσληψη δύο (2) ασκουμένων 

δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία  του Δήμου μας για την πραγματοποίηση της πρακτικής 

τους με τις εξής προϋποθέσεις:  

• Το χρονικό διάστημα της άσκησης τους, ορίζεται για έξι (6) μήνες με δυνατότητα 

παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών μετά από αίτηση του υποψηφίου και την 

αποδοχή της παράτασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του 

Κώδικα Δικηγόρων.  

• Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600 

ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το 

παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικού.  

• Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες 

ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του 

παρουσιολογιου και της άσκησης τους, θα είναι ο δικηγόρος του  Δήμου μας.  

• Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης 

της άσκησης.  

 

Η υπό έκδοση απόφαση σας για την έγκριση άσκησης των υποψήφιων ασκούμενων 

δικηγόρων στο Δήμο Διονύσου, θα σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο και θα μεριμνήσει για την έκδοση κοινής Υπουργικής 

Απόφασης Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών για το χρόνο άσκησης των υποψηφίων 

δικηγόρων, την διαδικασία επιλογής τους, τη δυνατότητα παράτασης και την αμοιβή τους, 

η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Με την απόφαση αυτή προκαλείται για το έτος 2019 (μήνες Μάϊος  -Δεκέμβριος) συνολική 

δαπάνη 9.600 ευρώ (600Χ8Χ2) η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου 

μας από τον με εντολή του Δ.Σ προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών υφιστάμενο κωδικό 



ή σε περίπτωση ελλείψεως από δημιουργηθησόμενο Κωδικό με τον τίτλο Αποζημίωση 

σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες). Συνολική δαπάνη 14.400 ευρώ 

ετησίως θα προβλέπεται και στους προϋπολογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών, με 

δια της πρόσθετης εντολής άμεσης αναμορφώσεως του προϋπολογισμού έτους 2019 στο 

σκέλος των εξόδων για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης της πρακτικής άσκησης.  

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
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