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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
           ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                       
           ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                        Δράμα 19 Μαρτίου 2021
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                       

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                           
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Τηλ.:  2521350682                                                                     
e-mail:elouk@dimosdramas.gr                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
                                     

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύουν σχετικά με τις 
αρμοδιότητες Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων» όπως ισχύει.

3. Τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας (2440/Β’/2-11-2011), όπως 
τροποποιήθηκε με το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 1393/Β΄/22-4-2019 και ισχύει, καθώς και τις ανάγκες της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

4. Την αριθμ. 574/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας «Καθορισμός μίας (1) θέσης 
πρακτικής άσκησης ασκούμενου/ης δικηγόρου, στο Δήμο Δράμας.

5. Την με αριθμ.23774/2019 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων-Οικονομικών (Β΄3547/2020), με θέμα: «΄Ασκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο 
Δράμας»,

6. Την αριθμ. 8000/4-3-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας περί 
εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Δράμας οικ. έτους 2021

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στη Νομική 
Υπηρεσία του Δήμου Δράμας, να υποβάλλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το σχετικό 
υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

Α) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΩΡΑΡΙΟ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ
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 Η διάρκεια της άσκησης των υποψήφιων δικηγόρων στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας είναι 
εξάμηνη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του 
υποψήφιου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΄Εναρξη της άσκησης ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.
Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου 
δικηγόρου, είναι η Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Στο τέλος της άσκησης χορηγείται στον ασκούμενο 
δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης κατά το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013.

Η μηνιαία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) €. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος – και θα καταβάλλεται στο τέλος 
κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο, κατόπιν εντάλματος της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας.

Β) ΑΙΤΗΣΗ –ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, (παράρτημα Α), στην 
οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
β) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως 
ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο 
δικηγορικό σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της 
αίτησής τους ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον 
επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους με την υποχρέωση να 
προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.
γ) στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
δ) Δελτίο ταυτότητας ασκουμένου (εάν υπάρχει).

Με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται: 
1) Αντίγραφα τίτλων σπουδών
2) Σύντομο βιογραφικό
3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4) Βεβαίωση εγγραφής του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου στο ειδικό μητρώο
5) Αντίγραφο της κατατεθείσης αίτησης εγγραφής στο ειδικό μητρώο με τον αριθμό πρωτοκόλλου 

του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (για όσους δεν έχουν αριθμό μητρώου ως ασκούμενοι 
δικηγόροι).

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων που πληρούν τις ως 
άνω προϋποθέσεις υπερβούν τον αριθμό της μίας (1) διαθέσιμης θέσης, η επιλογή θα γίνει με δημόσια 
πρόσκληση-κλήρωση, παρουσία των ενδιαφερομένων, στο δημοτικό κατάστημα και τα ονόματα των 
επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Δράμας 
υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα 
(10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης  στην ιστοσελίδα του 
Δήμου(dimos-dramas.gr), ως εξής:
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1. Με ταχυδρομείο επί αποδείξει, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Δράμας 
(ταχυδρομική διεύθυνση: Βερμίου 2, Δράμα, Τ.Κ. 66133). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 
από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την 
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

2. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση, e-mail: (elouk@dimosdramas.gr). H 
αίτηση πρέπει να είναι ενυπόγραφη σε μορφή pdf, όπως επίσης και τα λοιπά συνημμένα 
δικαιολογητικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (αρμόδιος για πληροφορίες: κ. 
Λουκίδου Ευανθία, τηλ.: 2521350682).

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου (dimos-dramas.gr).

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
5. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού(Μισθοδοσία)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ
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