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                             ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ.16992/6-2-2017 (Β΄ 766) κοινής 
υπουργικής απόφασης - Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Κ.Υ. του 
Υ.Δ. 
                                                    
                                                  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  και  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

     

    Έχοντας  υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις: 
 α) Της παρ.4 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 που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 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. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145), 
 δ) Του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 7). 
2. Την παρ. Α της υπ’ αρ. 16992/6.2.2017 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Β΄ 766). 

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

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

 5. Την υπ’ αρ. 38137/23-07-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

 6.Την ανάγκη αύξησης του αριθμού των υποψήφιων δικηγόρων που 
πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά είκοσι (20) άτομα για τα έτη 2022 και 2023.  

 7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2130106001 οικονομικών ετών 2022 και 2023 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης ύψους διακοσίων ογδόντα 
οχτώ χιλιάδων (288.000,00) ευρώ.  

 8.Την υπό στοιχεία 30397οικ./29-6-2021 (ΑΔΑ:906ΝΩ-ΞΧΕ) απόφαση της 
Υπηρεσιακής Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης πολυετούς υποχρέωσης 
για την παράταση άσκησης είκοσι (20) ήδη ασκούμενων δικηγόρων στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για τα έτη 2022 και 2023 
συνολικού ποσού διακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων (288.000,00) ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2130106001 
του ΕΦ 1017-2060000000 του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης. 

 
     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε   

   

1. Η παρ. Α της υπ’ αρ.16992/6-2-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄766), 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Α. Ορίζουμε: 

α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν όλη ή 

μέρος της άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

σε πενήντα (50) άτομα, 

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους, σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα 

παράτασης για δύο (2) επιπλέον εξάμηνα, μετά από αίτηση του 

ενδιαφερομένου υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Γενικό Γραμματέα 

Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  

γ) Την μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το εν 

λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 

ημερολογιακού μηνός.» 
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2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 16992/6-2-2017 κοινή υπουργική 

απόφαση(Β΄766). 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

  

 

 
 

      

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  
ΥΠΟΥΡΓΟΥ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

        ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  
         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ   

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
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