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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» (Α΄ 208), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α’ 214). 
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ µε την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 
4622/2019 (Α’ 133). 
γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145). 
δ) Των άρθρων 58 και 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87). 
ε) Του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «∆ιατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας ∆ηµοσιονοµικών Στόχων 
και ∆ιαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων – Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105). 
2. Την υπ΄ αρ. 10403/857/2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - 
∆υτικής Μακεδονίας «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Εορδαίας Ν. Κοζάνης» (Β΄823). 
3. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 (Β΄3777) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών περί 
µεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα 
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών. 
4. Την υπ΄ αρ. 36017/9.8.2021 (Β΄ 3748) απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης περί µεταβίβασης της εξουσίας 
υπογραφής «µε εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα ∆ικαιοσύνης και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
5. Την υπ’ αρ. 76/2021 (Α∆Α:6ΓΜΨΩΡ6-Ρ7Θ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας. 
6. Την υπ’ αρ. 2021/10800 και υπ’ αρ. Α/Α 610 (Α∆Α: 6ΣΧΚΩΡ6-Ξ7Σ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
δαπάνης. 
7. Την υπ’ αρ. 20114 /16.09.2021 και υπ’ αρ. Α/Α 15(Α∆Α: 6ΟΩΟΩΠ6-Λ8Ο) απόφαση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης δαπάνης. 



8. Την υπ΄αρ. 10737/24-05-2021 βεβαίωση του Αναπληρωτή ∆ιευθυντή των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου 
Εορδαίας για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης. 
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ (7.200,00€), ήτοι 1.200 ευρώ για το 2021 που καλύπτεται από την εγγεγραµµένη πίστωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 (ΚΑ 00.6041.0000 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ») και 6.000 ευρώ για το 2022. 
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 55576/ 27-10-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τΒ΄ 4990/27-10-2021) µε θέµα: “Άσκηση υποψηφίου 
δικηγόρου στον ∆ηµος Εορδαίας,  Κοζάνης 
11.  Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου καθώς επίσης και την παροχή 
δυνατότητας απασχόλησης ασκούµενων δικηγόρων. 

 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ 
 

Προσκαλούµε όσους υποψηφίους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, 
διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, στο γραφείο του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Εορδαίας, να υποβάλουν την 
αίτησή τους σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα, που επισυνάπτεται στην παρούσα, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) στο 
Πρωτόκολλο του ∆ήµου Εορδαίας, µέχρι την 22η Νοεµβρίου 2021. 
 
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκούµενων στον ∆ήµο Εορδαίας  εκκινεί την 1η ∆εκεµβρίου 2021 και 
λήγει την 30η Νοεµβρίου 2022. Οι θέσεις των ασκούµενων δικηγόρων ορίζονται σε µια (1). 
Το ωράριο απασχόλησης το ωράριο ηµερήσιας απασχόλησης του ασκούµενου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) 
ώρες, ανάλογα µε τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου 
καθώς και της απασχόλησης του ασκούµενου δικηγόρου, είναι ο εκάστοτε Προϊστάµενος της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου ή ο αρχαιότερος δικηγόρος, που υπηρετεί στο ∆ήµο µε πάγια αντιµισθία- έµµισθη εντολή. 
 Η µηνιαία αποζηµιωση ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και 
καταβάλλεται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα. 
 
Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι συµπληρώνουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνουν: 
 
α) τα στοιχεία αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας, 
β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασµό 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), 
γ) τον αριθµό µητρώου ασκουµένου, 
δ) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να 
δικαιολογεί την αποποίησή της. 
 
B. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν τις 
τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων, η επιλογή µεταξύ αυτών θα γίνεται 
από τον εκάστοτε Προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας ή από τον αρχαιότερο δικηγόρο, που υπηρετεί στο ∆ήµο 
µε πάγια αντιµισθία - έµµισθη εντολή. Τα ονόµατα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
Η αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκούµενων δικηγόρων στον ∆ήµο Εορδαίας 
υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόµενο προς το Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης και  Ανθρώπινου ∆υναµικού του 
∆ήµου Εορδαίας µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 Με φυσική παρουσία κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες  9:00 π.µ. - 14:00 µ.µ. 



 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση souferli@ptolemaida.gr & papazoglou@ptolemaida.gr  
αφού προηγουµένως υπογραφεί και σκαναριστεί η αίτηση. 

Η παρούσα ανακοίνωση – πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τoυ ∆ήµου Εορδαίας. 
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