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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Στρ. Καραϊσκάκη 138, 124 61 Χαϊδάρι
Πληρ.: Ανατολή Βαρυτιμιάδου
Τηλ. 213 2047 306

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 
επωνυμία «Δήμος Χαϊδαρίου», που εδρεύει στο Χαϊδάρι – ΑΤΤΙΚΗΣ (Καραϊσκάκη 138),

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 5, 6 και 7 του Ν. 4194/2013 – Κώδικας 
Δικηγόρων (ΦΕΚ Α΄206), όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκούμενων δικηγόρων
2) Την υπ. αριθ. οικ. 24997/19-05-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2194/26-05-
2021 τ. Β΄) σχετικά με τον αριθμό των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν 
την άσκηση τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου, το ύψος της αμοιβής τους και 
τις σχετικές διαδικασίες, 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της 
άσκησης τους, διάρκειας 12 μηνών, να υποβάλουν την αίτηση τους από την Δευτέρα 
20/06/2022 ώρα 09:00 π.μ. έως και την Τετάρτη  29/06/2022 ώρα 14:00 μ.μ.
Ο αριθμός των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή 
τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου ορίζεται σε ένα (1) άτομο. Ημερομηνία 
έναρξης της άσκησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών είναι η 1η Ιουλίου 2022.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο 
υπόδειγμα που χορηγεί ο Δήμος  Χαϊδαρίου  και  υποβάλλονται  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω  e-
mail  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση protokollo@haidari.gr, στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Χαϊδαρίου. 
Ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τη Νομική Υπηρεσία.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62ac234e70128e28a85a0085 στις 17/06/22 11:57

Στις  αιτήσεις  οι  ενδιαφερόμενες/οι  δηλώνουν: α) στοιχεία  δελτίου  αστυνομικής  
ταυτότητας,  β)  αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 
διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών. 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 ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, το αργότερο εντός 10 
ημερών από την επιλογή του.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων 
θέσεων, η επιλογή θα γίνει  με κλήρωση  στις  30/06/2022,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  13:00  
μ.μ. ,  η  οποία  θα  διενεργηθεί, αντίστοιχα, στο Δήμο Χαϊδαρίου (οδός Στρ. Καραϊσκάκη 
138) στο γραφείο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο  2ο όροφο, 
παρουσία των ενδιαφερομένων και το όνομα του επιλεγέντος θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου.
Η  άσκηση  θα  πραγματοποιηθεί  στη  Νομική  Υπηρεσία  του  Δήμου Χαϊδαρίου με  τη  
διοικητική  εποπτεία  του δικηγόρου που υπηρετεί στο Δήμο Χαϊδαρίου, ο οποίος θα είναι 
υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου  του  παρουσιολογίου  και  άσκησης  του  ασκούμενου  
υποψηφίου δικηγόρου. Η αμοιβή του ασκούμενου υποψηφίου δικηγόρου θα καταβάλλεται 
με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Το  ωράριο  απασχόλησης  του  ασκούμενου  υποψηφίου  δικηγόρου ορίζεται  σε  οκτώ  (8)  
ώρες.  Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Γραμματεία της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Χαϊδαρίου. Τη βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο δικηγόρος που υπηρετεί στο Δήμο Χαϊδαρίου.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου στις 17/06/2022.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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