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ΠΡΟΚΛΗΗ  

 

ΓΙΑ ΑΚΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ ΔΙΚΗΓΟΡΟΤ  

 

Έρνληαο ππόςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

(ΦΔΚ 87/η.Α’) β) ηνπ άξζξνπ 13 παξ.3 ηνπ λ.4194/2013(Α΄208) «Κώδηθαο 

Γηθεγόξσλ», όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4745/2020.  

2. Σελ ππ’ αξ.. 6797/16-8-2011 (Β΄ 2018) απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο –Θξάθεο πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ 

αξ.226/2011 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νάνπζα κε ηελ νπνία 

θαηαξηίζηεθε ν Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Ζξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο. 

3. Σελ ππ΄αξ.43/2022 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο 

Πόιεσο Νάνπζαο 

4. Σελ ππ αξ.8915/2022/28-6-2022(ΑΓΑ Φ3ΘΤΚ0-ΓΦ4) απόθαζε αλάιεςεο 

πνιπεηνύο ππνρξέσζεο ε νπνία είλαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ζύκθσλα κε ην ππ΄ αξ. 8913/29-6-2022 βεβαίσζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 

5. Σελ Κ.Τ.Α. κε αξηζ.35980νηθ./6-9-2022  (ΦΔΚ5515/η.Β’/29-11-2021) ηνπ 

Τπνπξγώλ Γηθαηνζύλεο θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ κε ζέκα ηελ  

«Άζθεζε ππνςήθησλ δηθεγόξσλ ζηνλ Γήκν Ζξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο». 

5. Σηο αλάγθεο ππνβνήζεζεο ηνπ έξγνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ παξνρή 

δπλαηόηεηαο απαζρόιεζεο αζθνύκελσλ δηθεγόξσλ 

Π Ρ Ο  Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε 

 Όζεο-νπο ππνςήθηεο-νπο αζθνύκελεο-νπο δηθεγόξνπο επηζπκνύλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζήο ηνπο δηάξθεηαο δώδεθα (12) κελώλ, 

ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο, λα ππνβάιινπλ ηελ 

αίηεζή ηνπο ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό ππόδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) εληόο δέθα εκεξώλ, από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ 

(www.naoussa.gr), ήηνη από 8-02-2023 έσο θαη 17-02-2023.  

ΑΔΑ: 635ΜΩΚ0-ΞΔΨ



 

 

Α) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΚΖΖ-ΜΖΝΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ-ΧΡΑΡΗΟ: 

Σελ πξνζερή πεξίνδν, ε άζθεζε ησλ αζθνπκέλσλ δηθεγόξσλ ζηε Ννκηθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο  Πόιεσο Νάνπζαο, εθθηλεί ηελ 13-3-2023 θαη ιήγεη 

ηελ 12-3-2024. Οη ζέζεηο ησλ αζθνπκέλσλ δηθεγόξσλ νξίδνληαη ζε κία (1). Σν 

σξάξην εκεξήζηαο απαζρόιεζεο νξίδεηαη ζε νρηώ (8) ώξεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο Τπεξεζίαο. Τπεύζπλνο ηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ παξνπζηνινγίνπ είλαη ν 

εθάζηνηε πξντζηάκελνο ή Γηθεγόξνο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ . 

Ζ κεληαία ακνηβή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εμαθνζίσλ (600) € θαη δελ ππόθεηηαη ζε 

αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο, παξά κόλν ζε παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζα 

θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνύ κελόο, κε βάζε ην παξνπζηνιόγην. 

 Β) ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 

 Οη ελδηαθεξόκελνη ππνςήθηνη αζθνύκελνη δηθεγόξνη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζήο ηνπο, ζπκπιεξώλνπλ αίηεζε (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’), ζηελ νπνία δειώλνπλ: α) 

ηα ζηνηρεία αζηπλνκηθνύ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. β) αξηζκό κεηξώνπ 

αζθνπκέλνπ ζην Γηθεγνξηθό ύιινγν Ζκαζίαο, εάλ έρνπλ ήδε εγγξαθεί σο 

αζθνύκελνη ή λα πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθν ηεο θαηαηεζεηκέλεο εγγξαθήο ηνπο κε ηνλ 

αληίζηνηρν αξ. πξσηνθόιινπ ή εθόζνλ επηιεγνύλ, ζα εγγξαθνύλ ηαπηόρξνλα κε ηελ 

έλαξμή ηεο άζθεζήο ηνπο. γ) ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, 

ζηαζεξό θαη θηλεηό ηειέθσλν, ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ). Με ηελ 

αίηεζε ζπλππνβάιινληαη: 1) αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 2) θσηνηππία 

δειηίνπ ηαπηόηεηαο αζθνπκέλνπ ζην Γηθεγνξηθό ύιινγν ή αληίγξαθν ηεο αίηεζεο 

εγγξαθήο 3) ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα 4) αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ  

Γ) ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ:  

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππνςεθίσλ 

αζθνύκελσλ δηθεγόξσλ ππεξβνύλ ηνλ αξηζκό ηεο δηαζέζηκεο κίαο (1) ζέζεο, ε 

επηινγή ζα γίλεη κε δεκόζηα θιήξσζε παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ Γήκν 

Ζξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο θαη ηα νλόκαηα ησλ επηιεγέλησλ ζα αλαξηεζνύλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.naoussa.gr). 

Γ) ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ:  

Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςήθησλ αζθνπκέλσλ 

δηθεγόξσλ ππνβάιιεηαη από θάζε ελδηαθεξόκελν, εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, από 8-02-2023 έσο θαη 17-02-2023, απηνπξνζώπσο ζην 

Γήκν Ζξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο, ζην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ , 

Γεκεηξίνπ Βιάρνπ 30, Σ.Κ. 59200 Νάνπζα. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη 

ζην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο Πόιεσο Νάνπζαο. ζηα ηειέθσλα: 2332350335 & 

2332350336).  

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 
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