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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020
(Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς
τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β),
γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 55).

2

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Χαϊδαρίου.

3

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.31898
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020
(Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης ως προς
τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β),
γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 55).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 55),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο όγδοο της από
22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020
(Α΄ 177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4722/
2020 (Α΄ 177).
2. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Αρ. Φύλλου 2194

3. Τις διατάξεις του άρθρου ενδέκατου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 137).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
(π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» - Α’ 98) όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
15. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
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πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).
17. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).
18. Την υπ’ αρ. οικ. 17788/346/8-5-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή
επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β’ 1779).
19. Την υπ’ αρ. 14556/448/07-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και
προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση χρόνου εργασίας
και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του, (Α’ 55)» (Β’ 1208), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αρ. 16135/499/
23-04-2020 (Β’ 1566), 20788/610/29-05-2020 (Β’ 2083),
οικ. 26308/768/30-6-2020 (Β’ 2684), οικ. 30742/1002/
28-7-2020 (Β’ 3148), οικ. 36124/1194/11-09-2020
(Β’ 3945), οικ. 52241/1567/17-12-2020 (Β’ 5586) όμοιές
της.
20. Την υπ’ αρ. 37095/1436/17-09-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Υγείας «Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι
των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των
απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161)» (Β’ 4011).
21. Την υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 «Λεπτομέρειες
εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της
παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για ’’ευπαθείς
ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας’’ (Β’ 4262),
22. Την υπ’ αρ. οικ. 18112/13.04.2021 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ύψος της οποίας
εκτιμάται στο ποσό των 534.000€, ΑΛΕ 2310989899, οικ.
έτους 2021, αποφασίζουμε:
Ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2
του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55), που αναφέρεται στο άρθρο 6 της
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υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινής υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
I

Αριθμ. 24997οικ.
(2)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Χαϊδαρίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (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 (π.δ. 63/2005 Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
γ) Του π.δ/τος 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
ε) Του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Χαϊδαρίου, την υπ’ αρ. 8560/7470/4-3-2013 (Β’ 608)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
14502/4291/15-2-2019 (Β’ 603) απόφαση, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ισχύει.
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 Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Την υπ’ αρ. 50941/30-11-2020 (Β’ 5358) απόφαση μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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5. Την υπό στοιχεία 156/2020 (ΑΔΑ:6Υ2ΙΩΗ3-ΝΕΛ)
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου.
6. Την υπό στοιχεία 83/1525/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΓ8ΣΩΗ3-ΦΡΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την
υπό στοιχεία 5886/02-04-2021 όμοια (ΑΔΑ: ΩΚΛΦΩΗ3ΗΑ1)
7. Την υπ’ αρ. 1659/29-01-2021 βεβαίωση της αναπληρώτριας διευθύντριας των οικονομικών υπηρεσιών και
ανάπτυξης, περί ύπαρξης πίστωσης.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 4.900 € που καλύπτεται
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Δήμου Χαϊδαρίου οικονομικού έτους 2021 (Κ.Α.
10.6041 «Τακτικές αποδοχές (αμοιβή ασκούμενου Δικηγόρου)». Για καθένα από τα επόμενα έτη η δαπάνη
θα ανέρχεται στο ποσό των 7200 € και θα εγγράφεται
στον προϋπολογισμό του ανωτέρω Δήμου, του οικείου
οικονομικού έτους.
9. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου της Νομικής
Υπηρεσίας και των Νομικών Συμβούλων του Δήμου καθώς επίσης και την παροχή δυνατότητας απασχόλησης
ασκούμενων δικηγόρων, αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη
Νομική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου σε ένα (1) άτομο.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του σε δώδεκα (12)
μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β της παρ. 4
του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).
γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€). Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται
σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε
ημερολογιακού μηνός.
Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την
επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαϊδαρίου
(www.haidari.gr).
β) Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: i) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ii) αριθμό μητρώου ασκούμενου και iii) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο και
ηλεκτρονική διεύθυνση).
γ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον
αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο
Δήμο Χαϊδαρίου, με την παρουσία των ενδιαφερομένων.
Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του
ασκούμενου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος
τήρησης και ελέγχου του ωραρίου είναι ο δικηγόρος
που υπηρετεί στο Δήμο με πάγια αντιμισθία - έμμισθη
εντολή. Η αμοιβή του ασκούμενου δικηγόρου θα κατα-
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βάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο και στο τέλος της
άσκησης θα του χορηγείται βεβαίωση ολοκλήρωσης της
άσκησης, από το νομικό σύμβουλο του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 19 Μαΐου 2021
Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Πολιτικής

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Δικαιοσύνης και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
I

Αριθμ. 24998οικ.
(3)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) «Κώδικας
Δικηγόρων», 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 (π.δ. 63/2005 Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
γ) Του π.δ/τος 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
ε) Του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).
2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
την υπ’ αρ. 70977/10-12-2018 (Β’ 5963) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
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 Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Την υπ’ αρ. 50941/30-11-2020 (Β’ 5358) απόφαση μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5. Την υπ’ αρ. 528/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκης.
6. Την υπό στοιχεία 19706/10-05-2021/12-01-2021
(ΑΔΑ: 9Ν87ΩΞΘ-ΛΦΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
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7. Την υπό στοιχεία 9550/2.3.2021 (ΑΔΑ:Ψ1Μ9ΩΞΘΓ01) βεβαίωση του αναπληρωτή Προϊστάμενου, του
τμήματος Οικονομικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού
και Πληροφόρησης.
8. Την ανάγκη στελέχωσης του νεοσύστατου γραφείου
της νομικής υπηρεσίας του Δήμου και την επικουρία του
υπηρετούντος δικηγόρου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους 8.400 € για το έτος 2021 και
14.400 € ετησίως σε βάρος του προυπολογισμού του
Δήμου Παύλου Μελά ΚΑ 106041.6, αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
1. Τον αριθμό των υποψηφίων ασκούμενων δικηγόρων
που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική
Υπηρεσία του Δήμου Παύλου Μελά, σε δύο (2) άτομα.
2. Το χρονικό διάστημα άσκησής τους θα διαρκεί
μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περ. β της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013
(Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4745/2020 (Α’ 214).
3. Η μηναία αποζημίωση των ασκουμένων θα ανέρχεται σε εξακόσια ευρώ (600€), ποσό που δεν υπόκειται σε
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση
φόρου εισοδήματος, η οποία θα καταβάλλεται στο τέλος
κάθε μήνα.
Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την
επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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β) Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: i) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ii) αριθμό μητρώου ασκούμενου και iii) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο και
ηλεκτρονική διεύθυνση).
γ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον
αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο
Δήμο Παύλου Μελά με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των
ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος
τήρησης και ελέγχου του ωραρίου είναι ο δικηγόρος
που υπηρετεί στο Δήμο. Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο
και στο τέλος της άσκησης, θα χορηγείται βεβαίωση
ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Προϊστάμενο της
νομικής υπηρεσίας, ή του νομικού γραφείου ή από το
νομικό σύμβουλο του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 19 Μαΐου 2021
Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Πολιτικής

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
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