
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    19775οικ 
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστή-

μιο Δυτικής Αττικής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων» (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α’ 214).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό 
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) 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 ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση 
της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως ισχύει 
σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του 
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 83).

3. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί μεταβίβα-
σης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσε-
ων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών (Β’ 3777).

4. Την υπ’ αρ. 50941/30-11-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης περί μεταβίβασης της εξουσίας υπο-
γραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα 
Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 5358).

5. Την υπ’ αρ. 20/3-11-2020 πράξη (θέμα 18ο) της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 

με την «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5/21-11-2019 πράξης 
(Θέμα 23ο), της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, σχετικά με την «Πρόταση του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων για την Πρόσληψη Δύο (2) Ασκούμενων Δικηγό-
ρων στην Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος».

6. Την υπ’  αρ. 6427/02-07-2018 «Κανονιστική από-
φαση της Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την Προ-
σωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι την έκδοση του 
Οργανισμού του» (Β’ 3122), η οποία τροποποιήθηκε: 
α. με την υπ’  αρ. 5161/6-02-2019 (Β’  626), β. με την 
υπ’ αρ. 29817/29-04-2020 (Β’ 1828), και γ. με την υπ’ αρ. 
55020/29-07-2020 (Β’ 3602).

7. Το γεγονός ότι με την ως άνω κανονιστική απόφα-
ση, προβλέπεται η λειτουργία νομικής υπηρεσίας, ως 
αυτοτελής υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 
στην οποία υπηρετούν δύο (2) έμμισθοι Δικηγόροι, με 
σύμβαση έμμισθης εντολής και γίνεται πρόβλεψη για 
πρόσληψη τριών (3) ασκούμενων Δικηγόρων, προς 
υποβοήθηση του έργου της, με απόφαση του Πρύτανη 
και έγκριση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση του 
Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας.

8. Την υπ’ αρ. 318/23-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ9Ι546Μ9ΞΗ-ΟΧ8) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικο-
νομικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. Την υπ’ αρ. 27126/23-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ8Ο246Μ9ΞΗ-
42Υ) απόφαση του Πρύτανη για την ανάληψη πολυετούς 
υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2022, σχετικά με 
την πρόσληψη δύο ασκούμενων δικηγόρων στη Νομική 
Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

10. Το γεγονός ότι, προκαλείται δαπάνη ύψους 9.600 
ευρώ σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό Έτος 2021, 
η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 028901 και δαπάνη ύψους 
14.400 ευρώ σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Οικονομικό 
Έτος 2022, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 028901. Η Δι-
εύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής θα μεριμνήσει για την εγγραφή των 
σχετικών πιστώσεων, στον Προϋπολογισμό του επόμε-
νου Οικονομικού Έτους του Ιδρύματος, χωρίς να γίνει 
υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
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11. Τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε για τα έτη 2021 και 2022:
α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων, που θα 

πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στην Νομική 
Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε δύο 
(2) άτομα,

β. το χρονικό διάστημα άσκησης των υποψηφίων δι-
κηγόρων σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο εδ. β, παρ. 4, του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 
(Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α’ 214),

γ. το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκού-
μενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των ανα-
γκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου 
του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της 
Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος,

δ. την αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων στο 
ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, η οποία δεν υπόκειται 
σε ασφαλιστικές κρατήσεις, πλην της παρακράτησης 
φόρου εισοδήματος και η οποία θα καταβάλλεται στο 
τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το τηρούμε-
νο μηνιαίο παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης 
Οικονομικού.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
α. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ασκούμενοι δικη-

γόροι υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Πρω-
τοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Διεύθυνσης 
Διοικητικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εντός 
δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της 
Ανακοίνωσης της σχετικής Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα 
του Ιδρύματος.

β. Στις αιτήσεις συμμετοχής τους οι ενδιαφερόμε-
νοι συμπληρώνουν αίτηση  - υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν: α) τα στοιχεία του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τους β) τον Αριθ-
μό Μητρώου Ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί 
ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικη-
γορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα Αριθμό 
Μητρώου Ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της 
αιτήσεως τους ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις 
για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επι-
λεγούν θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της 
άσκησής τους γ) ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησής 
τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διατηρούν την 
ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου και δ) τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα 
επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συμμετοχής και την υπεύθυνη δήλω-
ση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών και 
σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

γ. Με το πέρας των δέκα (10) ημερών η Νομική Υπη-
ρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής επικοινωνεί 
με τους υποψήφιους ασκούμενους δικηγόρους και 
τους καλεί σε προφορική συνέντευξη. Εντός δεκαπέ-
ντε (15) ημερών από τη διεξαγωγή της συνέντευξης 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναρτά στην ιστο-
σελίδα του Ιδρύματος τα ονόματα των δικηγόρων που 
θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Νομική 
υπηρεσία.

Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στους ασκού-
μενους δικηγόρους σχετική βεβαίωση, από τη Νομική 
υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2021

Με εντολή   
Αναπληρωτή Υπουργού Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Δικαιοσύνης και
Πολιτικής Ανθρωπινών Δικαιωμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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