ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
(68311οικ/20.10.2017 Απόφαση του Γ.Γ. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων)
ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 10-12-2017)
Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές από
20 Νοεμβρίου έως και 28 Νοεμβρίου 2017 στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14),
Γραφείο: 1322 - 7ος όροφος, Τηλέφωνο: 210-6404837, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 10:00 - 14:00
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα:
1. Αίτηση συμμετοχής (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) με μεγαρόσημο 3€
2. Υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνημμένο υπόδειγμα)
3. Πιστοποιητικό συμπλήρωσης άσκησης από το Δικηγορικό Σύλλογο
4. Αντίγραφο πτυχίου θεωρημένο από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή από δικηγόρο ή πρωτότυπο
Σε περίπτωση κατόχων πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομισθούν επίσης επίσημη μετάφραση του πτυχίου και το
πιστοποιητικό αναγνώρισης του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ ή το πιστοποιητικό επάρκειας από το Δικηγορικό Σύλλογο.
5. Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
6. Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 65 €
Δεν γίνονται δεκτά έντυπα παράβολα. Γίνονται δεκτά διπλότυπα είσπραξης (ΚΑΕ 3741 –«Παράβολο από κάθε
αιτία») και παράβολα σε ηλεκτρονική μορφή (www.gsis.gr / Υπηρεσίες προς πολίτες / e-παράβολο, φορέας :
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατηγορία παραβόλου : Διαγωνισμός
υποψηφίων δικηγόρων, τύπος : [7793] Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων).
Σε περίπτωση ηλεκτρονικού παραβόλου θα πρέπει να προσκομισθεί η εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου του taxis

και επιπλέον είτε η απόδειξη πληρωμής του ποσού (αν η πληρωμή γίνει σε πιστωτικό ίδρυμα) είτε εκτύπωση του
e-mail που αποστέλλεται ως απόδειξη ολοκλήρωσης της συναλλαγής (αν η πληρωμή γίνει με πιστωτική / χρεωστική
κάρτα απ’ ευθείας μέσω taxis)
Περαιτέρω:
α) Συνιστούμε στους υποψηφίους να προσκομίσουν τα ανωτέρω έγγραφα στο πρωτότυπο ή σε
θεωρημένο αντίγραφο (γίνεται δεκτή και θεώρηση από δικηγόρο) με εξαίρεση το δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας / διαβατήριο που γίνεται δεκτό σε απλή φωτοτυπία
β) Εάν ο υποψήφιος δεν μπορεί να καταθέσει τα έγγραφα αυτοπροσώπως μπορεί να εξουσιοδοτήσει
άλλο πρόσωπο, στην περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει η εξουσιοδότηση, η αίτηση και η υπεύθυνη
δήλωση να είναι υπογεγραμμένα από τον ίδιο τον υποψήφιο με θεώρηση του γνησίου υπογραφής
και στα τρία έγγραφα από αρμόδια δημόσια αρχή. Ο εξουσιοδοτούμενος μπορεί να υπογράψει την
αίτηση (όχι την υπεύθυνη δήλωση ή την εξουσιοδότηση) μόνον εάν η εξουσιοδότηση το προβλέπει ρητά.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Να
επικολληθεί
μεγαρόσημο

Αρ. Πρωτ.:_____________

3€

Αθήνα________________

(κατ’ άρθρ. 7
§ 9 εδ. ε’
Ν.4043/2012)

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ:_____________________
_______________________________

ΠΡΟΣ

Τον Γραμματέα της Οργανωτικής
Επιτροπής Εξετάσεων του Εφετείου
Αθηνών του διαγωνισμού υποψηφίων
δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου
2017

ΟΝΟΜΑ:________________________
_______________________________

Έχω

συμπληρώσει

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:___________________

στονΠανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων

προσόντα

για

όλα

την

συμμετοχή

ΔικηγόρωνΒ’Εξεταστικής

_______________________________
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ______________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:______________
Α.Δ.Τ.:__________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :____________________
(οδός – αριθμός)

τα

τυπικά
μου

Περιόδου2017,

αιτούμαι τη συμμετοχή μου σε αυτόν και
υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) πιστοποιητικό άσκησης,
β) πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή
ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
ή διαβατηρίου, και
δ) διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ.
καταβολής ποσού ύψους εξήντα πέντε
(65) ευρώ (στο οποίο αναγράφεται το

____________________
(περιοχή)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :____________________
(κατά προτίμηση κινητό)

ονοματεπώνυμο μου και

η αιτιολογία

«Συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔικηγόρωνΒ΄
περιόδου

2017»)

ή

ηλεκτρονικό

παράβολο.

Αθήνα,____________
Ο/Η ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ/Η

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακπίβεια ηων ζηοισείων πος ςποβάλλονηαι με αςηή ηη δήλωζη μποπεί να ελεγσθεί με βάζη ηο απσείο άλλων ςπηπεζιών (άπθπο 8
παπ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

Δεν εμπίπηω ζηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 6 και 7 ηος «Κώδικα Δικηγόπων».

(4)
Ηκεξνκελία:

……….2017
Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

