
           

   
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ.ΥΠ.Α.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 21/10/2022

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. : 975072
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ   
                   ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ
Δ/νση : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8 - Τράχωνες
Τ.Κ.: 17 456

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης -
Δ.ΥΠ.Α (Εθνικής Αντιστάσεως 8 στον Άλιμο)

Έχοντας υπόψη:   
1. Τις διατάξεις του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄206), όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει, και ιδίως του άρθρου 13 σχετικά με την άσκηση των υποψηφίων δικηγόρων.
2. Τις διατάξεις του ν. 4921/2022  «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απα-

σχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού
και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75)

3. Το  π.δ.  11/2022  «Οργανισμός  του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

4. Την υπ’ αριθμ. 35979οικ./2022 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Δικαιοσύνης  «Άσκηση  υποψηφίων  δικηγόρων  στη  Δημόσια  Υπηρεσία  Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α.)»  (Β’  4615)  σχετικά  με  τον  αριθμό  των  ασκουμένων  δικηγόρων  που  θα
πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α.), το ύψος της αμοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες. 

5. Την με αριθμ. πρωτ. 825069 /  19-9-2022 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση
υποψηφίων δικηγόρων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

6.  Την με αριθμ. πρωτ. 1257 / 14-10-2022 ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(Δ.ΥΠ.Α.) σχετικά με την επιλογή ασκούμενου δικηγόρου.                               

Προσκαλεί

Όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους,
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, (περίοδος: 7.11.2022 έως 6.11.2023) να υποβάλουν την αίτηση
τους, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης
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στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.dypa.gov.gr), δηλαδή από την Δευτέρα 24.10.2022 έως και
την Τετάρτη 2.11.2022.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Διοίκηση
της Δ.ΥΠ.Α ορίζονται σε (3) τρεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι αιτήσεις  των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα
στην παρούσα πρόσκληση και υποβάλλονται,  εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής
προθεσμίας,  είτε  έντυπα,  σε  κλειστό  φάκελο  με  ονοματεπώνυμο  και  την  ένδειξη  «Αίτηση  -
Δικαιολογητικά  Πρόσκλησης  για  Άσκηση  Υποψήφιου  Δικηγόρου»,  προς  το  Πρωτόκολλο  της
Διοίκησης  της  Δ.ΥΠ.Α.  (οδός Εθνικής  Αντιστάσεως  8,  Τ.Κ.  17456,  Άλιμος)  κατά  τις  εργάσιμες
ημέρες  και  ώρες  8:00  π.μ.  –  15:00  μ.μ,  είτε  μέσω  e-mail,  με  αποστολή  των  απαιτούμενων
δικαιολογητικών  στη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  askoumenoi@dypa.gov.gr,
αναγράφοντας στο θέμα «Αίτηση – Πρόσκληση ασκούμενων δικηγόρων». Η αίτηση συμμετοχής,
που  θα  υποβληθεί  ηλεκτρονικά,  πρέπει  απαραιτήτως  να  εμφανίζεται  υπογεγραμμένη,  είτε  με
φυσική είτε με ψηφιακή υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό
Μητρώου Ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή αριθμό πρωτοκόλλου 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 της αιτήσεως
τους  και  γ)  στοιχεία  επικοινωνίας  (ταχυδρομική  διεύθυνση,  σταθερό  και  κινητό  τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση). 
Στην αίτηση επισυνάπτονται:

α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και συγκεκριμένα, φωτοαντίγραφο του Πτυχίου ή βεβαίωση
της οικείας Σχολής από τα οποία να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου και σε περίπτωση
που ο/η αιτών/-ούσα είναι κάτοχος πτυχίου αλλοδαπού πανεπιστημίου, απαιτείται επιπλέον
η  προσκόμιση  σχετικής  βεβαιώσεως  ή  πράξης  του  Διεπιστημονικού  Οργανισμού
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για την αντιστοιχία
της  βαθμολογικής  ή  αξιολογικής  κλίμακας  των  αναγνωριζόμενων  ως  «ισότιμων»  και
«ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, σύμφωνα και με το ν. 3328/2005.
β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
γ) Βεβαίωση εγγραφής του/της αιτούντα/-ούσας στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου (αφορά τους ήδη εγγεγραμμένους ως ασκούμενους).
δ)  Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986,  θεωρημένη για  το  γνήσιο  της  υπογραφής που
φέρει,  στην  οποία  ο/η  αιτών/-ούσα  δηλώνει  ότι  i)  Εφόσον  επιλεγεί  παύει  να  ασκείται
ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης
στην  Δ.ΥΠ.Α.,  ii)  δεν  συμπληρώνεται  το  προβλεπόμενο  δεκαοκτάμηνο  (18μηνο)  της
άσκησής του/-ης πριν το πέρας της δωδεκάμηνης (12μηνης) άσκησης στην Δ.ΥΠ.Α., ήτοι
όχι νωρίτερα από την 02.11.2023. 

Οι  υποψήφιοι  που  επιλέγονται  υποχρεούνται  να  προσκομίσουν,  το  αργότερο  εντός  δέκα  (10)
ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, βεβαίωση εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο του
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ως ασκούμενοι δικηγόροι στη Δ.ΥΠ.Α.. 
Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον/-ην ασκούμενο/-η σχετική βεβαίωση από την Διεύθυνση
Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.  
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η
επιλογή  θα  γίνει  με  δημόσια  κλήρωση,  η  οποία  θα  διενεργηθεί,  στο  κτίριο  της  Διοίκησης  της
Δ.ΥΠ.Α. με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Η άσκηση θα γίνεται στην Διεύθυνση Νομικών
Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. η οποία στεγάζεται στο κτίριο της Διοίκησης.
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Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των
αναγκών της υπηρεσίας και η μηναία αποζημίωσή τους ανέρχεται σε εξακόσια (600,00) ευρώ. Το
παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο
το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.
Αρμόδιοι  υπάλληλοι  για  την  παροχή  πληροφοριών:  Α.  Λιόντου  (τηλ.:  210  9989325)  και  Π.
Σειραγάκη τηλ.: (210 9989323). 
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. αυθημερόν.

Ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α.
 Σπυρίδων Πρωτοψάλτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΕΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
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ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ  ΑΣΚΗΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΣΤΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Δ.ΥΠ.Α.)
Σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. 35979οικ./2022  κοινή  υπουργική  απόφαση  των  Υπουργών
Οικονομικών  και  Δικαιοσύνης  «Άσκηση  υποψηφίων  δικηγόρων  στη  Δημόσια  Υπηρεσία
Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)» (Β’ 4615), δηλώνω την υποψηφιότητά μου, για την πραγματοποίηση
άσκησης στην Δ.ΥΠ.Α.

ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ (*):
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (*):
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΟΙΚΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ (**):
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ:
Δ/ΝΣΗ ΗΛ. 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-
Τ.Κ.

(*) (μόνο για τους ήδη εγγεγραμμένους ως ασκούμενους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο
(**)  (μόνο  για  όσους  έχουν  καταθέσει  αίτηση  και  τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  για
εγγραφή  σε  Δικηγορικό  Σύλλογο,  αλλά  δεν  έχουν  λάβει  ακόμα  Αριθμό  Μητρώου
Ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αιτήσεως τους)

Συνημμένα σας υποβάλλω:
1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
3. Βεβαίωση εγγραφής του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου στο ειδικό μητρώο (μόνο για τους ήδη
εγγεγραμμένους ως ασκούμενους).
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986. 

                                                                                                    Ημερομηνία:  ………./20….

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα στοιχεία, είναι αληθή,
β) αποδέχομαι  στο σύνολο τους όρους της αρ.  πρωτ.  ..........................................  πρόσκλησης της
Δ.ΥΠ.Α.,
γ) εφόσον επιλεγώ, παύω να ασκούμαι ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα κατά τη διάρκεια της
πρακτικής μου άσκησης στην Δ.ΥΠ.Α.,
δ) δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο δεκαοκτάμηνο 18μηνο της άσκησης μου πριν από το πέρας
της δωδεκάμηνης (12μηνης) άσκησής μου στην Δ.ΥΠ.Α. 

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
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(3) «Όποιος εν γνώσει  του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει  τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4)  Σε  περίπτωση ανεπάρκειας  χώρου η δήλωση συνεχίζεται  στην πίσω όψη της και  υπογράφεται  από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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