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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

-αρ. θέσεων μία (1)- 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & τη 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13  παρ. 3 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208 Α΄). 
3. Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄194). 
4. Του άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (Α΄98). 
5.Τον οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 2681/τ.Β΄/08-10-2014 με τις 
τροποποιήσεις  αυτού). 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 
Τους υποψηφίους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους διάρκειας έξι 
(6) μηνών στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον έξι (6) 
μήνες, να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα για την 
κάλυψη μίας (1) θέσης. 
 
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΩΡΑΡΙΟ - ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
1.Το χρονικό διάστημα άσκησης των υποψηφίων δικηγόρων ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα 
παράτασης για επιπλέον έξι (6) μήνες μετά από αίτηση τους και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 
του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’). 
2.Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου και την 1η Μαΐου κάθε έτους.  
2. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. 
5. Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ και δεν 
υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται 
στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το τηρούμενο μηνιαίο παρουσιολόγιο. 
 
Β. ΑΙΤΗΣΗ -ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα και την 
υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: protokolo@metamorfossi.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, 
Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στη Νομική Υπηρεσία Δήμου Μετ/σης, υπόψη κας Αιμιλίας 
Αντωνακοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132012978). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων. 
 

ΑΔΑ: 6ΒΡ9ΩΚΒ-ΥΒΣ



Κατά την υποβολή της αίτησης τους, συμπληρώνουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην 
οποία δηλώνουν: 

• στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

• αριθμό μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει 
αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν 
λάβει ακόμα αριθμό μητρώου ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή 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. 

• ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαμηνιαίας άσκησης τους στο Δήμο Μεταμόρφωσης διατηρούν την 
ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου 

• στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση)  
Με την αίτηση συμμετοχής και την υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται: 

• βιογραφικό σημείωμα 

•  αντίγραφα των τίτλων σπουδών 
 
Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Ανάρτηση της Πρόσκλησης για την Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος Μεταμόρφωσης (Ι.Ράλλη & Δημαρχείου) συντασσόμενου σχετικού πρακτικού 
ανάρτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ιστοχώρο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Μεταμόρφωσης. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν 
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
 
Δ. Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Νομική Υπηρεσία του 
Δήμου Μεταμόρφωσης ( πληροφορίες: κα Αιμιλία Αντωνακοπούλου – τηλ. 2132012900). 
 

 
      

 

 
 

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

                                                                        ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ  
 
 

Συνημμένα: 
1.Αίτηση 
2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
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