
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια,06.09.2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Α.Π.: -12228- 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ      

Δ/νση: Βερνάρδου 23      

 15235 Βριλήσσια         

Τηλ.:  213 2050 515         

Fax:  210.6838106 

Email: dimarxos@vrilissia.gr 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» 

(αρ. θέσεων: 1) 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του  ν. 4745 /2020 (Α' 214),   

β) Τη διάταξη του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), 

γ) Την υπ΄ αρ. 1938/1292/28-1-2010 (Β΄113)  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Αττικής «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων», 

δ) Την υπ’αριθ. 82703/29562+75154/27218/19-10-2017 (Β΄ 3759) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Βριλησσίων»,  

ε) Την υπ’αρ. 101/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων [ΑΔΑ: 

ΩΥΥΨΩ9Ρ-1Ι5],  

στ) Την υπ’αρ. 2022/7924/1-6-2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης [ΑΔΑ: 

9Ω4ΑΩ9Ρ-ΜΥ7], 

ζ) Την υπ’ αρ. 9555/9-5-2022 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
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Υπηρεσιών του  Δήμου Βριλησσίων για την ύπαρξη πίστωσης, 

η) Την αριθμ. 30672οικ./20-6-2022 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης 

«Άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Βριλησσίων» ΦΕΚ (Β΄ 3347/28-6-2022), 

θ) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου Δικηγόρου του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου 

Βριλησσίων 

ι) την υπ’αριθ. πρωτ.  9037/30-6-2022  ανακοίνωση- πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την 

άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Βριλησσίων του Δημάρχου Βριλησσίων, η 

οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.vrilissia.gr) την 01.07.2022 

ια) το γεγονός ότι εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της υπ’αριθ. 

9037/30-6-2022)  ανακοίνωσης- πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.vrilissia.gr) δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο για 

άσκηση, όπως αυτό βεβαιώνεται με την υπ’αριθ. πρωτ. 12099/1-9-2022 βεβαίωση της κ. 

Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Βριλησσίων, 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

 

Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους 

στο Δήμο Βριλησσίων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψή τους 

στη Νομική Υπηρεσία (Γραφείο Δικηγόρου) του Δήμου Βριλησσίων να υποβάλουν αίτηση 

για την πλήρωση μίας (1) θέσεως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη 

της ανάρτησης της παρούσας  επαναληπτικής ανακοίνωσης- πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του Δήμου (www.vrilissia.gr). 

 

-Διάρκεια-Αποζημίωση- Ωράριο Απασχόλησης 

 

Το  χρονικό διάστημα άσκησης της/ου υποψήφιας/ου δικηγόρου έχει ορισθεί σε δώδεκα 

(12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.  

Η μηνιαία αποζημίωση της/ου υποψήφιας/ου δικηγόρου έχει ορισθεί στο ποσό των 

εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά 

μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Η 

αμοιβή θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια 

Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου. 

Το ωράριο ημερησίας απασχόλησης της/ου υποψήφιας/ου δικηγόρου έχει ορισθεί σε οκτώ 
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(8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου των παρουσιολογίων και άσκησης της/ου 

υποψήφιας/ου δικηγόρου θα είναι o δικηγόρος που υπηρετεί  στο Δήμο Βριλησσίων.  

Στο τέλος της διαδικασίας θα χορηγείται στην/ον υποψήφια/ο δικηγόρο βεβαίωση 

ολοκλήρωσης της πρακτικής της/ου άσκησης από το Δήμαρχο Βριλησσίων. 

 

-Διαδικασία επιλογής: 

 

- Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων συντάσσονται αποκλειστικά 

σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα και 

υποβάλλονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε σε κλειστό φάκελο με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά αποκλειστικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βριλησσίων (οδός Δημ. 

Βερνάρδου αριθ. 23) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:30 έως 14:00 ή/και 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου αριθ. 23- Τ.Κ. 

15235- Βριλήσσια είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση 

info@vrilissia.gr επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

-Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι-ες αναγράφουν: α) τα στοιχεία δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας, β) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο γ) τα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, 

ηλεκτρονική διεύθυνση) και επίσης καταθέτουν επισυναπτόμενα: 1) αντίγραφο 

αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) 2) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ασκουμένου 

στον Δικηγορικό Σύλλογο 3) βιογραφικό σημείωμα 4) αντίγραφα τίτλων σπουδών 5) 

φωτοτυπία πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τράπεζας και 6) Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα) με την οποία δηλώνουν τα εξής: «1. Ο αριθμός 

μητρώου ασκούμενου είναι ............. (εάν έχει ήδη γίνει εγγραφή).  ή  Έχω καταθέσει αίτηση 

και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, αλλά 

δεν έχω λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής.  ή  Πληρώ 

τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και, εφόσον 

επιλεγώ, θα εγγραφώ ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής μου στον Δήμο Βριλησσίων.  

2. Δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής μου πριν από το πέρας της 

εξαμηνιαίας άσκησής στον Δήμο Βριλησσίων. 3.Αποδέχομαι τους όρους της υπ’αριθ. πρωτ. 

12228/6-9-2022 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Δήμου Βριλησσίων. 

4.Όλα τα αναγραφόμενα στην υποβληθείσα από εμένα αίτηση είναι αληθή και τα 

συνημμένα στην αίτησή μου έγγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 5. Εφόσον 

επιλεγώ παύω να ασκούμαι σε άλλο δικηγόρο ή Φορέα κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου 
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άσκησης στο Δήμο Βριλησσίων». Επισημαίνεται ότι εφόσον ο-η υποψήφιος-α δεν έχει 

εγγραφεί στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης 

αίτησης εγγραφής με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.  

-Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό της μίας (1) διαθέσιμης θέσης, η 

επιλογή της/του ασκούμενης/ου θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των 

ενδιαφερομένων στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βριλησσίων (Δ. Βερνάρδου αριθ. 23) 

και το όνομα της/του επιλεγείσας/εντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Βριλησσίων (www.vrilissia.gr). 

 

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Δήμου 

Βριλησσίων (www.vrilissia.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 

(Δημ. Βερνάρδου 23, Βριλήσσια). 

 

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων 

 

 

 

Ξενοφών Μανιατογιάννης 

 

 

Συνημμένα: 

1) Υπόδειγμα Αίτησης 

2) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
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