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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

 
 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών     Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022 
Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού    Α.Π. 5518 
Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα,  
Πληροφορίες: Δ. Μπελετσιώτη  
Τηλ.: 210 3664788 - 210 3664775 
Ε-mail: dbeletsioti@academyofathens.gr 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ έχοντας υπόψη: 
1) Τον ν. 4398/1929 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 
Συντακτικής Αποφάσεως περί Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» (Α΄ 308), 
2) Το άρθρο 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214),   
3) Την υπ’ αριθ. 7717οικ./01.03.2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Δικαιοσύνης «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ακαδημία Αθηνών» (Β΄ 1008), 
4) Την υπ’ αριθ. 4/17.03.2022 απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, 
5) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2259/04.05.2022 πράξη του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών περί 
επιλογής ενός (1) ασκούμενου δικηγόρου κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 1458/30.03.2022 
προσκλήσεως για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ακαδημία Αθηνών, 
6) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 171/27.09.2022 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών, Ειδικός Φορέας 610, Κ.Α.Ε. 
0411.00, οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ: ΨΠΕ646Ψ8ΝΣ-ΝΤΡ) που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Ακαδημίας Αθηνών με α/α 171. 
7) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 13609/27.09.2022 απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ακαδημίας Αθηνών, Ειδικός Φορέας 610, 
των οικονομικών ετών 2022-2023 σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0411.00 (ΑΔΑ: 
6ΓΦΖ46Ψ8ΝΣ-ΕΝ1). 
 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της 
άσκησής τους στην Ακαδημία Αθηνών, για δώδεκα (12) μήνες, να υποβάλουν την αίτηση του 
Παραρτήματος, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της 
παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών, δηλαδή έως και τις 10 
Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα µε τα παρακάτω αναφερόμενα.  
 
1. Αριθμός ασκούμενων δικηγόρων, διάρκεια άσκησης και αποζημίωση 
1.1 Με την υπ’ αριθ. 7717οικ./01.03.2022 Κ.Υ.Α., οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα 
πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Ακαδημία Αθηνών, έχουν οριστεί σε δύο (2). Επειδή 
έχει ήδη πληρωθεί η μία (1) θέση με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2259/04.05.2022 πράξη του Προέδρου 
της Ακαδημίας Αθηνών κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 1458/30.03.2022 προσκλήσεως, η παρούσα 
πρόσκληση αφορά την επιλογή και απασχόληση μόνο ενός (1) ασκούμενου δικηγόρου. 
1.2 Το χρονικό διάστημα της άσκησης έχει οριστεί σε δώδεκα (12) μήνες. Την προσεχή περίοδο 
η άσκηση θα αρχίσει την 1η Νοεμβρίου 2022 και θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2023.   
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1.3 Η έναρξη της άσκησης προϋποθέτει την εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων του οικείου 
Δικηγορικού Συλλόγου, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της άσκησης. 
1.4 Ο ασκούμενος δικηγόρος θα παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τις ώρες λειτουργίας της 
Ακαδημίας Αθηνών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος για τον έλεγχο της 
άσκησής τους έχει οριστεί ο Νομικός Σύμβουλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος στο τέλος της 
διαδικασίας της άσκησης χορηγεί βεβαίωση ολοκλήρωσής της. 
1.5 Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου δικηγόρου έχει οριστεί στο ποσό των εξακοσίων 
(600,00) ευρώ, το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος, και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το 
παρουσιολόγιο. 
 
2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικά  
2.1 Οι υποψήφιοι πρέπει: α) να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό 
Σύλλογο, ή να έχουν καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή σε 
Δικηγορικό Σύλλογο και να μην έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, επειδή εκκρεμεί η αποδοχή 
της αίτησής τους, β) να μην συμπληρώνουν το 18μηνο της άσκησής τους πριν από τη λήξη της 
δωδεκάμηνης διάρκειας της άσκησής τους στην Ακαδημία Αθηνών και γ) κατά τη διάρκεια της 
άσκησής τους στην Ακαδημία Αθηνών να μην ασκούνται σε δικηγόρο, δικηγορική εταιρεία ή 
άλλον φορέα. 
2.2 Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση του Παραρτήματος και να την 
υποβάλουν στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα), υπόψη της 
Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού κ. Δήμητρας Μπελετσιώτη, ή να 
αποστείλουν την αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@academyofathens.gr, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της 
παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών, δηλαδή από 30.09.2022 έως 
και 10.10.2022 (λόγω αργίας Κυριακής). 
2.3 Στην αίτηση που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, οι 
υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν: α) τα στοιχεία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) τον 
αριθμό μητρώου ασκούμενου, αν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι, ή ότι έχουν καταθέσει την 
αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο 
αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη αριθμό μητρώου ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της 
αίτησής τους, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και 
ηλεκτρονική διεύθυνση, δ) ότι δεν συμπληρώνουν το 18μηνο της άσκησής τους πριν από τη 
λήξη της δωδεκάμηνης διάρκειας της άσκησης στην Ακαδημία Αθηνών και ότι, εφόσον 
επιλεγούν, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, θα παύσουν να ασκούνται σε δικηγόρο, 
δικηγορική εταιρεία ή άλλον φορέα.  
2.4 Με την αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να συνυποβάλουν αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση με 
τον βαθμό πτυχίου της Νομικής Σχολής, αναλυτική βαθμολογία, αντίγραφο τίτλου που 
αποδεικνύει την άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, βιογραφικό σημείωμα και 
βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή αντίγραφο της 
αίτησης εγγραφής με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου και υπεύθυνη δήλωση ότι θα 
προσκομίσουν τη βεβαίωση εγγραφής μόλις αυτή εκδοθεί. 
 
3. Προϋποθέσεις, κριτήρια και διαδικασία επιλογής  
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου Νομικής Σχολής τουλάχιστον «λίαν καλώς» και 
να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μια από τις διεθνώς διαδεδομένες ξένες γλώσσες. 
Η επιλογή μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων που θα έχουν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση και 
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα γίνει με κριτήριο τον βαθμό του πτυχίου και στην 
περίπτωση υποψηφίων με τον ίδιο βαθμό πτυχίου με κριτήριο τον μέσο όρο της βαθμολογίας 
στα μαθήματα του Αστικού και Διοικητικού Δικαίου. 
Η επιλογή θα γίνει με πράξη του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Νομικής Επιτροπής της Ακαδημίας Αθηνών. 
Η πράξη του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών με το ονοματεπώνυμο του ασκούμενου 
δικηγόρου που θα επιλεγεί, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών 
(www.academyofathens.gr). 
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4. Πληροφορίες 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αν. Προϊσταμένη του 
Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού κ. Δήμητρα Μπελετσιώτη (τηλ.: 210 3664788 και email: 
dbeletsioti@academyofathens.gr).  
       
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών και θα 
κοινοποιηθεί στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πειραιώς με την παράκληση να 
επιμεληθούν για την ανάρτησή της στις ιστοσελίδες τους. 
 

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών 
 
 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΕΓΚΑΚΟΣ 
Ακαδημαϊκός 

 
 

 
 
 
Συνημμένα: Παράρτημα (αίτηση-υπεύθυνη δήλωση)  
 
 
Πίνακας Κοινοποιήσεων: 
α) Πρόεδρος Νομικής Επιτροπής Ακαδημίας Αθηνών 
β) Νομικός Σύμβουλος Ακαδημίας Αθηνών 
γ) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 
δ) Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς 
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