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ΘΕΜΑ: Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). 
                                                                             

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  και  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις  
α) του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208),  
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), σε συνδυασμό με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (A’ 133), 
γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), 
δ) του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)» 
(Α’ 314), 
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. 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. 
3. Την υπ’ αρ. 36017/9-8-2021 (Β’ 3748) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης περί 
μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα 
Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
4. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, που εγκρίθηκε με την υπ' 
αρ. 239391/12-6-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 836). 
5. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 132537/21-4-2011 κοινή υπουργική απόφαση 
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(Β΄684).     
6. Το υπ΄ αρ. 67436/26-10-2022 έγγραφο του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με θέμα 
«Πρόσληψη ασκούμενων δικηγόρων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.». 
7. Την υπ’ αρ. 263/θέμα 7ο /13-10-2022 απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ο.ΠΕ.Κ.Ε.Π.Ε. «Έγκριση πρακτικής άσκησης δύο (2) ασκούμενων 
δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.». 
8. Την υπ' αρ. 63785/12-10-2022  απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 
για την πρόσληψη δύο (2) ασκούμενων δικηγόρων για τα έτη 2023- 2024-2025 για τις 
ανάγκες της ΚΥ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  (ΑΔΑ: 6ΡΓΧ46ΨΧΞΧ-ΦΣΑ). 
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η οποία δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του 
Οργανισμού Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. (ΚΛ 60 «Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού») με ετήσια 
συνολική δαπάνη ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) ευρώ, για την 
οποία θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του  ΟΠΕΚΕΠΕ  για τα έτη 
2023, 2024, 2025 (ΚΛ 60 «Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού» και  για  τα επόμενα έτη  η 
προβλεπόμενη σχετική πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Λ. του προϋπολογισμού του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των επόμενων ετών, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 
10.Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου της  Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού,  καθώς 
επίσης και την παροχή δυνατότητας απασχόλησης ασκούμενων δικηγόρων. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
 Α. Ορίζουμε: 
 
α) τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους 
στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού & Εγγυήσεων – Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε δύο (2) άτομα. 
β) το χρονικό διάστημα άσκησής τους μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο εδάφιο 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 αμοιβή τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό 
δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το 
τηρούμενο μηνιαίο παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης Διοικητικής & 
Οικονομικής Υποστήριξης του Ο.Π.Ε.Κ.Π.Ε. 
Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής: 
α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής 
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.    
β) Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: 
i) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ii) αριθμό Μητρώου ασκούμενου εάν έχουν 
ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει την αίτηση και τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά για εγγραφή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει 
ακόμα αριθμό Μητρώου ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους και 
iii) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, 
λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 
γ) Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις τεθείσες 
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προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων η επιλογή τους θα 
γίνεται κατόπιν επιλογής από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον Πρόεδρο του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Νομικής 
Υπηρεσίας του  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, άλλως αν αυτό δεν είναι εφικτό, με δημόσια κλήρωση, η 
οποία θα διενεργείται στον  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με την παρουσία όσων ενδιαφερομένων το 
επιθυμούν και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε  7,5   
ώρες, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του 
παρουσιολογίου και γενικά της άσκησης των απασχολούμενων ασκούμενων δικηγόρων 
θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Οργανισμού Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ.  
Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στους ασκούμενους σχετική βεβαίωση από τον 
Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.   
  
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 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ  

     

           ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ  
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