
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    28242οικ.  
Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια 

και εισαγγελίες που πραγματοποιείται μέσω της 

συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του Επιχειρησι-

ακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα - Αντα-

γωνιστικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) 

με τίτλο “Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών 

Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκή σεως 

Επαγγέλματος Δικηγόρου” .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

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 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019(Α’ 133), 

γ) του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

δ) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και του ν. 3614/2007 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» 
(Α’ 267), 

ε) των άρθρων 22, 23, 24, 79 και 80 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),  

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και Καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121), 

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματέων και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), 

θ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιο-
σύνης» (Α’ 7). 

2. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901). 

3. Την υπ’ αρ. 51875/7-5-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867). 

4. Την υπό στοιχεία 45480/ΕΥΘΥ318/20-4-2017 κοινή 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Σύσταση και διάρ-
θρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων”» (Β’ 1446). 

5. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/
ΕΥΘΥ1020/20-10-2016 (Β’ 3521)υπουργικής απόφασης 
με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοι-
χεία 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (Β’ 1822) υπουργικής 
απόφασης “Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για 
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β’ 5968). 

6. Την υπ’ αρ. 19877/7-5-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης 
περί ορισμού αποφαινόμενων οργάνων στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης» (Β’ 1819). 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις δι-
ατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).  

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192). 

9. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δα-
πανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ 
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργι-
κής απόφασης 46274/26-09-2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857). 

10. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί 
μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημο-
σιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών 
(Β’ 3777). 

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

12. Την υπό στοιχεία Α/Α 3409/1120/Α3/24-05-2019 
(ΑΔΑ: ΩΔ7Ο465ΧΙ8-ΡΛΡ) απόφαση ένταξης της πράξης 
«Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την 
απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5039505 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ-
ΝΟΤΟΜΙΑ”», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπό 
στοιχεία 253/56Β3/21-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ24Ι46ΜΤΛΡ-3Ι3) 
απόφαση 1ης Τροποποίησης της πράξης. Η παρούσα 
πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του Π.Δ.Ε. 

13. Την υπό στοιχεία ΑΔΑ: 6ΜΔ746ΜΤΛΡ-4ΡΛ/2-6-2020 
απόφαση έγκρισης ένταξης έργων. 

14. Την υπ’ αρ. 28977/08-06-2021 εισήγηση του Προ-
ϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοι-
κητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με 
την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρού-
σας απόφασης προκαλείται συνολική δημόσια δαπάνη, 
ύψους δεκαεπτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χι-
λιάδων ευρώ (17.280.000,00 €), η οποία θα βαρύνει το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη 
ΣΑΕ 1201 με ενάριθμο κωδικό 2019 ΣΑΕ12010000 του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης ανά έτος ως εξής: 

Έτος Επιλέξιμη Δημόσια δαπάνη από ΕΠ Ετήσια Κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στο ΠΔΕ

2021 2.160.000,00 € 2.160.000,00 €

2022 10.800.000,00 € 10.800.000,00 €

2023 4.320.000,00 € 4.320.000,00 €

Σύνολο 17.280.000,00 € 17.280.000,00 €
 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Θέσεις Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης Δικηγόρων σε Δικαστήρια/Εισαγγελίες 

Ορίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων αποφοίτων Νομικών Σχολών που θα κατανεμηθούν στα Δικαστήρια 
και τις Εισαγγελίες της χώρας για πρακτική άσκηση διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό 
διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας έως και το 2023 δεν θα ξεπεράσουν τους 2.400. 

Οι θέσεις επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης ασκούμενων Δικηγόρων στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της 
χώρας κατανέμονται ως ακολούθως: 

Δικαστική Αρχή Έδρα Δικαστικής Αρχής Αριθμός 
θέσεων

Άρειος Πάγος ΑΘΗΝΑ 20

Εισαγγελία Αρείου Πάγου ΑΘΗΝΑ 4

Συμβούλιο της Επικρατείας ΑΘΗΝΑ 70

Ελεγκτικό Συνέδριο ΑΘΗΝΑ 100
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Δικαστική Αρχή Έδρα Δικαστικής Αρχής Αριθμός 
θέσεων

Εφετείο

ΑΘΗΝΑΣ 80
ΑΙΓΑΙΟΥ 4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ 4

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 4

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4
ΕΥΒΟΙΑΣ 4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14
ΘΡΑΚΗΣ 4

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4
ΚΡΗΤΗΣ 4
ΛΑΜΙΑΣ 4
ΛΑΡΙΣΑΣ 4

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4
ΠΑΤΡΩΝ 8
ΠΕΙΡΑΙΑ 20

Δικαστική Αρχή Έδρα Δικαστικής Αρχής Αριθμός 
θέσεων

Εισαγγελία Εφετών

ΑΘΗΝΑΣ 20
ΑΙΓΑΙΟΥ 4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ 4

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4
ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ 4

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4
ΕΥΒΟΙΑΣ 4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8
ΘΡΑΚΗΣ 6

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4
ΚΡΗΤΗΣ 4
ΛΑΜΙΑΣ 4
ΛΑΡΙΣΑΣ 4

ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4
ΠΑΤΡΩΝ 6
ΠΕΙΡΑΙΑ 6
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Δικαστική Αρχή Έδρα Δικαστικής Αρχής Αριθμός 
θέσεων

Διοικητικό Εφετείο

ΑΘΗΝΑΣ 60
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4

ΛΑΡΙΣΑΣ 10
ΠΑΤΡΩΝ 10
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 30

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10
ΧΑΝΙΩΝ 6

Δικαστική Αρχή Έδρα Δικαστικής Αρχής Αριθμός 
θέσεων

Πρωτοδικείο

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4
ΑΘΗΝΩΝ 400

ΑΙΓΙΟΥ 4
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 4

ΑΡΤΑΣ 4
ΒΕΡΟΙΑΣ 4
ΒΟΛΟΥ 2

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
ΓΥΘΕΙΟΥ 4
ΔΡΑΜΑΣ 4
ΕΔΕΣΣΑΣ 4

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2

ΗΛΕΙΑΣ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30
ΘΗΒΩΝ 4

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4

ΚΑΒΑΛΑΣ 4

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 4

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4

ΚΙΛΚΙΣ 4
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Πρωτοδικείο

ΚΟΖΑΝΗΣ 4
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 4
ΚΩ 4

ΛΑΜΙΑΣ 4
ΛΑΡΙΣΑΣ 4

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8

ΝΑΞΟΥ 4
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4

ΞΑΝΘΗΣ 4
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4

ΠΑΤΡΩΝ 8
ΠΕΙΡΑΙΑ 60

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4
ΡΟΔΟΠΗΣ 8

ΡΟΔΟΥ 8
ΣΑΜΟΥ 8
ΣΕΡΡΩΝ 4

ΣΠΑΡΤΗΣ 4
ΣΥΡΟΥ 4

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4

ΧΑΝΙΩΝ 4
ΧΙΟΥ 6

Δικαστική Αρχή Έδρα Δικαστικής Αρχής Αριθμός 
θέσεων

Εισαγγελία Πρωτοδικείου

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4
ΑΘΗΝΩΝ 80

ΑΙΓΙΟΥ 4
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 4

ΑΡΤΑΣ 4
ΒΕΡΟΙΑΣ 4
ΒΟΛΟΥ 4

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4
ΓΥΘΕΙΟΥ 4
ΔΡΑΜΑΣ 4
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Εισαγγελία Πρωτοδικείου

ΕΔΕΣΣΑΣ 4
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4

ΗΛΕΙΑΣ 4
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30

ΘΗΒΩΝ 4
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4

ΚΑΒΑΛΑΣ 4
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 4
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4
ΚΙΛΚΙΣ 4

ΚΟΖΑΝΗΣ 4
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 4
ΚΩ 4

ΛΑΜΙΑΣ 4
ΛΑΡΙΣΑΣ 4

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 4
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8

ΝΑΞΟΥ 4
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4

ΞΑΝΘΗΣ 4
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4

ΠΑΤΡΩΝ 8
ΠΕΙΡΑΙΑ 20

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4
ΡΟΔΟΠΗΣ 4

ΡΟΔΟΥ 4
ΣΑΜΟΥ 4
ΣΕΡΡΩΝ 4

ΣΠΑΡΤΗΣ 4
ΣΥΡΟΥ 4

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4

ΧΑΝΙΩΝ 4
ΧΙΟΥ 4
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Δικαστική Αρχή Έδρα Δικαστικής Αρχής Αριθμός θέ-
σεων

Διοικητικό Πρωτοδικείο

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2
ΑΘΗΝΩΝ 80

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 8
ΒΕΡΟΙΑΣ 4
ΒΟΛΟΥ 10

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10
ΚΑΒΑΛΑΣ 4

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6
ΚΟΖΑΝΗΣ 4

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8

ΛΑΜΙΑΣ 6
ΛΑΡΙΣΑΣ 10

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4

ΠΑΤΡΩΝ 8
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 40
ΠΥΡΓΟΥ 4
ΡΟΔΟΥ 8
ΣΕΡΡΩΝ 4
ΣΥΡΟΥ 8

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4

ΧΑΝΙΩΝ 4

Δικαστική Αρχή Έδρα Δικαστικής Αρχής Αριθμός 
θέσεων

Ειρηνοδικείο

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2
ΑΘΗΝΩΝ 80

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2
ΑΡΓΟΥΣ 2
ΑΡΤΑΣ 2

ΑΣΤΡΟΥΣ 2
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 2
ΑΧΑΡΝΩΝ 6
ΒΕΡΟΙΑΣ 2
ΒΟΛΟΥ 2

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
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Ειρηνοδικείο

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2
ΔΡΑΜΑΣ 2
ΕΔΕΣΣΑΣ 2

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 6

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8
ΘΗΒΑΣ 2
ΘΗΡΑΣ 2

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2
ΙΛΙΟΥ 4

ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4

ΚΑΒΑΛΑΣ 2
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4

ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 2
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2

ΚΙΛΚΙΣ 2
ΚΟΖΑΝΗΣ 2

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4
ΚΡΩΠΙΑΣ 4

ΚΩ 2
ΛΑΜΙΑΣ 2
ΛΑΡΙΣΑΣ 6
ΛΑΥΡΙΟΥ 4

ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2
ΛΗΜΝΟΥ 2

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2
ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2

ΜΕΓΑΡΩΝ 2
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2

ΜΥΚΟΝΟΥ 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2

ΝΑΟΥΣΑΣ 2
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2

ΝΑΞΟΥ 2
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2

ΝΙΚΑΙΑΣ 6
ΞΑΝΘΗΣ 2
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Ειρηνοδικείο

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2

ΠΑΡΟΥ 2
ΠΑΤΡΑΣ 4

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 2

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2
ΡΟΔΟΥ 8
ΣΑΜΟΥ 2
ΣΕΡΡΩΝ 2
ΣΗΤΕΙΑΣ 2

ΣΠΑΡΤΗΣ 2
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2

ΧΑΝΙΩΝ 2
ΧΙΟΥ 2

Σύνολο ασκούμενων 2400
Η κατανομή θέσεων που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιείται, βάσει 

των αναγκών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της Πράξης.

Άρθρο 2
Τρόπος επιλογής των ασκούμενων δικηγόρων σε φορέα υποδοχής (Δικαστήριο/Εισαγγελία)

1) Επιλέξιμοι ασκούμενοι Δικηγόροι είναι οι απόφοιτοι Νομικής Σχολής της Ημεδαπής ή απόφοιτοι Νομικών Σχο-
λών της αλλοδαπής οι οποίοι διαθέτουν αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο Νομικής και δεν έχουν ξεκινήσει 
την πρακτική άσκηση.

2) Ο τρόπος συμμετοχής και επιλογής των ασκούμενων Δικηγόρων θα πραγματοποιείται μέσω του πληροφορια-
κού συστήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αναπτύχθηκε και παραδόθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση 
Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου».

3) Η επιλογή των ασκούμενων Δικηγόρων θα γίνεται με τα κάτωθι κριτήρια-μόρια, σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

AΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βαθμός πτυχίου: 5.00 - 8.49: Βαθμός Πτυχίου * 1,5 μόριο
> 8.50: Βαθμός * 3,5 μόρια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός τέκνων του ιδίου Αριθμός Τέκνων * 5 μόρια (ανά τέκνο) με μέγιστη
δυνατή μοριοδότηση τα 25 μόρια

Αναπηρία

Υποψήφιος ή συγγενής πρώτου βαθμού (τέκνο ή γονέας ή 
σύζυγος) με ποσοστό αναπηρίας ≥ 50% λαμβάνει τα εξής 
μόρια:
50-70%% αναπηρία = 50 μόρια
71% και πάνω ποσοστό αναπηρίας=75 μόρια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(Κ.Ε.Α.)

Υποψήφιος - δικαιούχος Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) λαμβάνει 20 μόρια
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Με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα προκύψει αυ-
τόματα πίνακας στον οποίο θα κατατάσσονται όλοι οι 
απόφοιτοι νομικών σχολών που είναι υποψήφιοι ωφε-
λούμενοι Πρακτικής Άσκησης της Περιόδου υποβολής 
αιτήσεων. Με βάση την μοριοδότηση των υποψηφίων 
και τις δηλώσεις τους για τη σειρά προτίμησης των φορέ-
ων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στους οποίους θέλουν 
να διεξάγουν την Πρακτική τους Άσκηση, πραγματοποι-
είται η αντιστοίχιση των θέσεων άσκησης. 

4) Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
επισυνάψουν στο πληροφοριακό σύστημα τα κάτωθι 
έγγραφα: 

α) Έγγραφο ανακήρυξης πτυχιούχου στο οποίο ανα-
γράφεται ο βαθμός πτυχίου. 

β) Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποί-
ησης Αναπηρίας που βρίσκεται σε ισχύ (π.χ. ΚΕ.Π.Α. ή 
άλλο αναγνωρισμένο φορέα) σε περίπτωση αναπηρίας 
του ίδιου του υποψηφίου. 

γ) Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίη-
σης Αναπηρίας που βρίσκεται σε ισχύ (π.χ. ΚΕ.Π.Α. ή άλλο 
αναγνωρισμένο φορέα) και πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου ή γονέα 
ή συζύγου. 

δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε πε-
ρίπτωση ύπαρξης ανήλικου τέκνου) με έκδοση τους έξι 
(6) τελευταίους μήνες από την υποβολή της αίτησης. 

ε) Βεβαίωση λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλλη-
λεγγύης με έκδοση τους έξι (6) τελευταίους μήνες από 
την υποβολή της αίτησης σε περίπτωση υποψηφίου που 
είναι ΚΕΑ. 

Προκειμένου για την υποβολή αίτησης για θέση Πρα-
κτικής άσκησης, υποχρεούνται να έχουν δηλωθεί στο 
πληροφοριακό σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορι-
κών Συλλόγων όλα τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία 
των υποψηφίων. 

5) Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υπο-
ψηφίων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία: 

α) Οι υποψήφιοι Πρακτικής Άσκησης της Περιόδου 
υποβολής χωρίζονται σε «Βαθμολογικές Κατηγορίες». 
Κάθε Βαθμολογική Κατηγορία περιλαμβάνει τους υπο-
ψήφιους Πρακτικής Άσκησης που έχουν συγκεντρώσει 
ακριβώς την ίδια μοριοδότηση. Κάθε Βαθμολογική Κα-
τηγορία που δημιουργείται, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 
έναν υποψήφιο Πρακτικής Άσκησης. 

β) Ταξινομούνται οι Βαθμολογικές Κατηγορίες ανά 
φθίνουσα σειρά. 

γ) Εξετάζεται η πρώτη σε μόρια Βαθμολογική Κατη-
γορία. 

δ) Εάν η Βαθμολογική Κατηγορία που εξετάζεται πε-
ριλαμβάνει ένα μόνο υποψήφιο, αυτός τοποθετείται 
στο φορέα υποδοχής που έχει καταχωρίσει ως πρώτη 
του επιλογή εφόσον υπάρχει διαθέσιμη η συγκεκριμέ-
νη θέση. Σε διαφορετική περίπτωση τοποθετείται στην 
πρώτη διαθέσιμη θέση Πρακτικής Άσκησης που υπάρχει 
διαθέσιμη κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της δήλω-
σης που έχει υποβάλλει. Αν δεν τοποθετηθεί σε κάποιο 
φορέα, εντάσσεται στον πίνακα «Επιλαχόντες». 

ε) Εάν η Βαθμολογική Κατηγορία που εξετάζεται πε-
ριλαμβάνει περισσότερους του ενός υποψηφίους, τότε: 

i) Εξετάζεται αν όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να τοποθε-
τηθούν στην πρώτη τους επιλογή και εφόσον είναι αυτό 
εφικτό, πραγματοποιείται. Αν αυτό δεν μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί τότε ακολουθούνται τα ακόλουθα βήματα: 

ii) Σε περίπτωση που για την πρώτη επιλογή υποψη-
φίου της συγκεκριμένης Βαθμολογικής Κατηγορίας δεν 
υπάρχει διαθέσιμη θέση Πρακτικής Άσκησης, τότε εξετά-
ζεται η δυνατότητα εξέτασης της δεύτερης επιλογής του. 

iii) Σε περίπτωση που για κάποιο φορέα Πρακτικής 
Άσκησης που έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον ως πρώτη 
επιλογή από περισσότερους του ενός υποψηφίους, 
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις αλλά είναι λιγότερες από 
τον αριθμό των υποψηφίων της Βαθμολογικής Κατη-
γορίας που τον έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή, τότε 
τοποθετούνται στις διαθέσιμες θέσεις οι υποψήφιοι με 
βάση τον χρόνο οριστικοποίησης των αιτήσεων τους. Για 
τους υπόλοιπους υποψήφιους εξετάζεται η δυνατότητα 
εξέτασης της δεύτερης επιλογής τους. 

iv) Για τους υποψήφιους της Βαθμολογικής Κατηγορί-
ας που δεν τοποθετήθηκαν στην πρώτη τους επιλογή, 
εξετάζονται ως προς την επόμενη τους επιλογή. Ση-
μειώνεται ότι κάθε φορά εξετάζονται οι αιτήσεις των 
υποψηφίων της ίδιας Βαθμολογικής Κατηγορίας ως 
προς την ίδια σειρά προτεραιότητας (2η επιλογή, 3η 
επιλογή, κ.λπ.). 

v) Εάν για κάποιο υποψήφιο εξαντληθούν οι θέσεις που 
έχει δηλώσει χωρίς να επιλεγεί σε κάποια από αυτές, τότε 
τοποθετείται στον πίνακα «Επιλαχόντες». 

Υποψήφιοι ασκούμενοι Δικηγόροι Κύκλου οι οποίοι 
δεν τοποθετήθηκαν σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης λόγω 
πλήρωσης από άλλους υποψηφίους που συγκέντρωσαν 
μεγαλύτερη βαθμολογία, τοποθετούνται στον Πίνακα 
Επιλαχόντων του Κύκλου και διατηρούν το δικαίωμα να 
υποβάλλουν εκ νέου αίτηση σε επόμενο Κύκλο. 

στ) Ο φορέας τοποθέτησης κάθε υποψηφίου προκύ-
πτει αυτόματα με βάση τα αποτελέσματα της μοριοδό-
τησης. 

ζ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, λαμβάνο-
νται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

i. Σειρά προτίμησης του εκάστοτε φορέα πρακτικής 
άσκησης κατά δήλωση του υποψηφίου. 

ii. Χρόνος οριστικοποίησης της αίτησης. 
η) Αναρτάται ο πίνακας με τους επιλεχθέντες υποψή-

φιους ασκούμενους Δικηγόρους (με αριθμό αίτησης) 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

θ) Γίνεται ενημέρωση των επιτυχόντων με προσωπο-
ποιημένο έγγραφο σε μορφή ενημερωτικής επιστολής 
μέσω του πληροφοριακού συστήματος και με προσω-
πικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όταν 
απαιτηθεί. 

ι) Πραγματοποιείται η διαδικασία των ενστάσεων, 
όπως περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 6. 

ια) Σε περίπτωση κενών θέσεων σε φορείς, οι θέσεις 
καλύπτονται με υποψήφιους που δεν επιλέχθηκαν (πί-
νακας «Επιλαχόντες») αλλά που έχουν δηλώσει (με τη 
μορφή επιλογής σε check box) ότι σε περίπτωση που 
βάσει μορίων δεν τοποθετηθούν σε μία από τις επιλο-
γές τους, τότε επιθυμούν να τοποθετηθούν σε όποια 
άλλη δια θέσιμη κενή θέση φορέα πρακτικής άσκησης 
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της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο 
ανήκουν. 

ιβ) Δημοσιεύονται τα τελικά αποτελέσματα για τα 
οποία ενημερώνονται οι επιλεχθέντες υποψήφιοι. Οι 
επιλεχθέντες ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος και εφόσον απαιτείται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
τηλεφωνικά. Κατά την επικοινωνία ο υποψήφιος ενη-
μερώνεται για τον φορέα τοποθέτησής του και για την 
ημερομηνία πρώτης παρουσίας κατά την οποία θα πρέ-
πει να υπογραφεί η σύμβαση Πρακτικής Άσκησης. Σε 
περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη αποδοχής της θέσης, 
η θέση παραμένει κενή. 

6) Στο τέλος κάθε κύκλου ανακοινώνεται ο προσωρι-
νός πίνακας συμμετεχόντων και ο πίνακας επιλαχόντων 
με τις μοριοδοτήσεις των υποψηφίων και παρέχεται μία 
περίοδος πέντε (5) εργάσιμων ημερών εντός της οποίας 
μπορεί να υποβληθεί ένσταση επί της μοριοδότησης 
που έχει λάβει ο υποψήφιος. Η ένσταση υποβάλλεται 
αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης μερι-
μνά για την συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων 
που θα εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις. Η επιτροπή 
εξέτασης των ενστάσεων θα πρέπει εντός πέντε (5) ημε-
ρών να υποβάλει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Δικαιοσύνης το πρακτικό της επιτροπής επιλογής και 
το πρακτικό της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων. Η Επι-
τελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης εντός πέ-
ντε (5) ημερών αποφαίνεται για την αποδοχή ή μη των 
πρακτικών της επιτροπής ενστάσεων. Σε περίπτωση μη 
αποδοχής το πόρισμα επανεξετάζεται από την επιτροπή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν υποδείξεις της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μετά την αποδο-
χή του Πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων, εξάγεται ο 
Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης των υποψηφίων του 
κύκλου των αιτήσεων. 

Στη συνέχεια το πληροφοριακό σύστημα λαμβάνει 
υπόψη τα αποτελέσματα του Οριστικού Πίνακα Μορι-
οδότησης και τη δήλωση των θέσεων προτίμησης των 
υποψηφίων και παράγει τον πίνακα τοποθέτησης των 
ασκούμενων Δικηγόρων στους φορείς υποδοχείς Πρα-
κτικής Άσκησής τους. 

H απόφαση τοποθέτησης στους φορείς υποδοχής δεν 
υπόκειται σε ένσταση. 

Άρθρο 3 
Διαδικασία τοποθέτησης σε θέση 
Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου Δικηγόρου 

1) Για την τοποθέτηση σε θέση Πρακτικής Άσκησής του 
ο ασκούμενος Δικηγόρος, κατά την πρώτη παρουσία του 
στο φορέα υποδοχής, υπογράφει τη Σύμβαση Πρακτικής 
Άσκησης και ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο Πρακτι-
κής άσκησης για την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής 
άσκησης, τις υποχρεώσεις του και τους κανόνες λειτουρ-
γίας του φορέα (ωράριο, οργανόγραμμα εργασίας κ.λπ.). 
Σε κάθε περίπτωση η έναρξη άσκησης γίνεται με την 
υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης. Από αυτή 
τη μέρα θα αρχίζει η καταβολή της αμοιβής του και η 
ασφάλιση του. 

2) Αντίγραφο της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης σε 
μορφή pdf αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τον Φορέα 
Υποδοχής-Υπεύθυνο πρακτικής άσκησης στην Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης και στον οικείο 
Δικηγορικό Σύλλογο που ανήκει ο ασκούμενος Δικηγό-
ρος, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Η Σύμβαση 
Πρακτικής Άσκησης θα περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία ταυ-
τότητας των συμβαλλομένων, β) τον τρόπο και τον τόπο 
παροχής της απασχόλησης, την έδρα ή τη διεύθυνση του 
φορέα υποδοχής, γ) τον χρόνο της πρακτικής άσκησης 
και δ) τον τρόπο καταβολής και το ύψος της αμοιβής της 
πρακτικής άσκησης. 

Η σύμβαση Πρακτικής Άσκησης αποτελεί μία τριμε-
ρή σύμβαση που υπογράφεται με ηλεκτρονικό τρόπο 
από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
τον Ασκούμενο Δικηγόρο και τον Υπεύθυνο Πρακτικής 
Άσκησης του Φορέα υποδοχής. 

Η Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης δεν αποτελεί σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ούτε διέπεται από τις 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα 
επιδοτούμενων ασκούμενων Δικηγόρων 
σε Δικαστήρια/Εισαγγελίες 

1) Οι ασκούμενοι Δικηγόροι τοποθετούνται στις 
οργανικές μονάδες (τμήματα, γραμματείες κ.λπ.) του 
Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας προς υποβοήθηση του 
έργου τους, με απόφαση του Προέδρου του οικείου 
Δικαστηρίου ή της οικείας Εισαγγελίας. Κρίνεται δε 
σκόπιμη,  εφόσον υπάρχει δυνατότητα, η μετακίνηση 
τους σε διαφορετικά αντικείμενα ή τμήματα προκειμέ-
νου να αποκτήσουν πληρέστερη γνώση. Μεταξύ των 
αντικειμένων απασχόλησής τους ανά τομέα, περιλαμ-
βάνονται ιδίως: 

Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
- Τμήματα Συνεδριάσεων Ουσίας 
Εγγραφή των υποθέσεων στο πινάκιο. 
Κλήτευση των διαδίκων. 
Παραλαβή αποδεικτικών εγγράφων.
Διόρθωση, καθαρογραφή, δημοσίευση και κοινοποί-

ηση αποφάσεων. 
- Τμήματα Ακυρωτικού Σχηματισμού 
Διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν ακυρωτικές 

διαφορές του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α’ 274). 
Ηλεκτρονική καταχώρηση των προαπαιτούμενων δια-

δικαστικών πράξεων και προώθησή τους στον εισηγητή 
για έκδοση απόφασης. 

Β) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Παραλαβή δικογράφων και ηλεκτρονική καταχώρησή 

τους σε αρχεία. 
Παραλαβή αιτήσεων και χορήγηση πιστοποιητικών. 
Καθαρογραφή, δημοσίευση και αρχειοθέτηση απο-

φάσεων. 
Ενημέρωση βιβλίων και καταχώριση στοιχείων που 

αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις. 
Παραλαβή αιτήσεων και χορήγηση πιστοποιητικών, 

ενημέρωση και παρακολούθηση των αρχείων του 
ν. 3869/2010, παρακολούθηση του φακέλου και ενημέ-
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ρωση των ενδιαφερομένων για την πορεία της σχετικής 
αίτησής τους (Ειρηνοδικεία). 

Παραλαβή αιτήσεων ενόρκων βεβαιώσεων, δηλώσεων 
τρίτων και πρακτικών Συμβιβασμού (Ειρηνοδικεία). 

Γ) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Σύνταξη κατηγορητηρίων, κλητηρίων θεσπισμάτων 

και κλήσεων. 
Συνδρομή στην κατάθεση μηνύσεων. 
Καταχώριση μηνύσεων και δικογραφιών. 
Συνδρομή στην κατάθεση προσφυγών κατά κλητη-

ρίων θεσπισμάτων και Ανακοπών λιπομαρτυριών. 
Καθαρογραφή, δημοσίευση και αρχειοθέτηση απο-

φάσεων. 
Ο ασκούμενος Δικηγόρος οφείλει να εκτελεί με επιμέ-

λεια τα καθήκοντά του και να επιδεικνύει πνεύμα συνερ-
γασίας. Έχει καθήκον εχεμύθειας για τις πληροφορίες, τα 
έγγραφα ή άλλα στοιχεία των οποίων λαμβάνει γνώση 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τόσο κατά τη 
διάρκεια της άσκησης, όσο και μετά από αυτή. 

2) Το ωράριο πρακτικής άσκησης των ασκούμενων 
Δικηγόρων στα Δικαστήρια και στις Εισαγγελίες ορίζεται 
από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

3) Κάθε ασκούμενος Δικηγόρος υποχρεούται να υπο-
γράφει καθημερινώς το παρουσιολόγιο που θα του δί-
δεται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης. 

Άρθρο 5 
Διαδικασία πιστοποίησης του 
οικονομικού αντικειμένου 

1) Η διαδικασία πιστοποίησης του οικονομικού αντικει-
μένου γίνεται με βάση τη φυσική παρουσία των ασκού-
μενων Δικηγόρων στο φορέα τοποθέτησής τους. Η πα-
ρουσία τους αποτυπώνεται στο μηνιαίο παρουσιολόγιο 
το οποίο ελέγχεται από κάθε ασκούμενο Δικηγόρο. 

Το παρουσιολόγιο θα υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική μορφή, τα οποία θα πρέπει να είναι σε απόλυτη 
συμφωνία μεταξύ τους. Το ηλεκτρονικό παρουσιολό-
γιο θα συμπληρώνεται καθημερινώς από τον Υπεύθυνο 
της πρακτικής άσκησης μέσω του πληροφοριακού συ-
στήματος και θα αποθηκεύεται σε αυτό. Η ηλεκτρονική 
μορφή του μηνιαίου παρουσιολογίου θα εγκρίνεται στο 
τέλος του μήνα από τον ασκούμενο Δικηγόρο μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος και θα έχει την ίδια ισχύ 
με την υπογραφή του έντυπου μηνιαίου παρουσιολο-
γίου. Η έντυπη μορφή του μηνιαίου παρουσιολογίου 
θα συμπληρώνεται καθημερινώς από τον υπεύθυνο 
της πρακτικής άσκησης και θα φέρει τις υπογραφές του 
ασκούμενου Δικηγόρου και του Υπεύθυνου της πρακτι-
κής άσκησης. Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ έντυπου 
και ηλεκτρονικού παρουσιολογίου υπερισχύει το έντυπο 
παρουσιολόγιο και τυχόν διορθώσεις, είναι ευθύνη του 
Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης. 

Τα παρουσιολόγια σε έντυπη μορφή θα τηρούνται 
στους φορείς θέσεων πρακτικής άσκησης και θα παραμέ-
νουν για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το Σύστημα 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
(πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος). 
Οι φορείς τοποθέτησης υποχρεούνται να θέτουν στη 
διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέ-

λεσης της πράξης και για όσο χρόνο υποχρεούνται για 
την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και 
στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Αρχή Πιστοποίησης, 
Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα 
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Οι φορείς τοποθέτησης υποχρεούνται να αποδέ-
χονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά 
και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα τους, 
όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης και να 
διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε 
στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον 
ζητηθούν. 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης θα 
καθορίσει το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της 
πράξης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας και 
υλοποίησης αυτής και του αποτελέσματος, καθώς και 
τις εσωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης των δαπανών, 
που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και κανονικότητά τους, 
σε συμφωνία με το Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN:ISO 9001, την 
υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 
και την σχετική απόφαση ένταξης της Πράξης. 

Ως Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης στα δικαστήρια/
στις εισαγγελίες ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυν-
σης της γραμματείας του οικείου/-ας Δικαστηρίου/Ει-
σαγγελίας ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα. 

2) Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των πα-
ρουσιολογίων θα διαβιβάζονται από την Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης σε μηνιαία συχνότητα και 
σε ηλεκτρονική μορφή και μόνο, η τελική κατανομή της 
αμοιβής της πρακτικής άσκησης, αφού έχουν ελεγχθεί 
και πιστοποιηθεί από αυτήν τα αναγραφόμενα στοιχεία 
και θα παραδίδονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε κα-
τάλληλο ηλεκτρονικό μορφότυπο όλες οι λογιστικές κα-
ταστάσεις που αφορούν στις χρηματορροές του Έργου, 
αφού έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. 
Ανάλογη λογιστική κατάσταση στο κατάλληλο μορφότυ-
πο θα παραδίδεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ προς 
την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
προκειμένου να αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Οικονομικών τα ετήσια φορολογικά 
στοιχεία των ασκούμενων δικηγόρων που έχουν λάβει 
αποζημίωση στο πλαίσιο του παρόντος έργου. 

Η καταβολή της αμοιβής της πρακτικής άσκησης των 
ασκούμενων Δικηγόρων θα γίνεται μηνιαίως ηλεκτρο-
νικά μέσω του epde και της Τράπεζας της Ελλάδος, από 
την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Σε περίπτωση τυχόν αστοχιών, η εκκαθάριση δύναται 
να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. 

Ο ασκούμενος Δικηγόρος υποχρεούται να πραγμα-
τοποιήσει το σύνολο των δώδεκα (12) μηνών πρακτι-
κής άσκησης στους φορείς υποδοχής (δικαστήρια/ει-
σαγγελίες) μέσω της Πράξης. Σε περίπτωση διακοπής 
της άσκησης για λόγους ανωτέρας βίας, ο ασκούμενος 
Δικηγόρος θα πρέπει να υποβάλλει αίτημα μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος όπου θα αναφέρεται ρητά 
ο λόγος διακοπής και θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έγγραφα. Το αίτημα θα αξιολογείται από 
αρμόδια Επιτροπή η οποία θα συσταθεί με μέριμνα της 
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Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, το πό-
ρισμα της οποίας θα γνωστοποιείται στον ασκούμενο 
Δικηγόρο και στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να εξετάζει την δυ-
νατότητα επανένταξης του ασκούμενου Δικηγόρου στο 
πρόγραμμα. 

Σε περίπτωση που κάποιος ασκούμενος Δικηγόρος 
δεν τηρεί τους κανόνες για τη σωστή συμπλήρωση του 
παρουσιολογίου τότε η καταβολή της αμοιβής του μέ-
νει σε εκκρεμότητα και καταβάλλεται με την ανάλογη 
καθυστέρηση χωρίς όμως να καθυστερεί η καταβολή 
της αμοιβής των υπόλοιπων ασκούμενων Δικηγόρων. 
Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο γίνεται συστηματικά τότε 
το πρόβλημα αναφέρεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και αποφασίζεται η συνέχισή 
του ή μη στο πρόγραμμα. Αντιστοίχως σε περίπτωση που 
κάποιος φορέας δεν τηρεί τους κανόνες συμπλήρωσης 
ή αποστολής του παρουσιολογίου τότε το πρόβλημα 
αναφέρεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δι-
καιοσύνης. 

3) Η αμοιβή της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου 
Δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των 600,00 € μηνιαίως. 
Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατή-
σεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
που θα καταβάλλεται κάθε μήνα. Αδικαιολόγητη απου-
σία του ασκούμενου Δικηγόρου, συνιστά αντίστοιχη των 
ημερών απουσίας του μείωση της αμοιβής του. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλογικά ο ν. 4194/2013 
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208) ή άλλη σχετική νομοθεσία 
ή κανονιστικές πράξεις. 

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021 

Με εντολή Αναπληρωτή  
Υπουργού Οικονομικών  
Ο Γενικός Γραμματέας   
Δημοσιονομικής Πολιτικής  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ 

Ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Με εντολή Υπουργού Δικαιοσύνης 
Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης 
και Ανθρωπινών Δικαιωμάτων 

ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ    







ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ39150 Τεύχος B’ 3015/08.07.2021

*02030150807210016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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