
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ A’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018  

 (28343 οικ./ 17.4.2018 Απόφαση του Γ.Γ. Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων) 

ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 3-6-2018  )

 

Πληροφορούµε τους ενδιαφερόµενους ότι οι αιτήσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό θα γίνονται δεκτές από 

Τετάρτη 16 Μαΐου έως και Πέµπτη 24 Μαΐου 2018, 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 ∆ικηγορικό Σύλλογο στο πρωτότυπο 

4. Πτυχίο στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή από δικηγόρο  

Σε περίπτωση κατόχων πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκοµισθούν επίσης επίσηµη µετάφραση του πτυχίου και το 

πιστοποιητικό αναγνώρισης του πτυχίου από το ∆ΟΑΤΑΠ ή το πιστοποιητικό επάρκειας από το ∆ικηγορικό Σύλλογο 

σε πρωτότυπο ή θεωρηµένο αντίγραφο ως άνω.  

5. Απλή φωτοτυπία ∆ελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου 

6. ∆ιπλότυπο είσπραξης από ∆.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 65 € (αν ο υποψήφιος µετέχει για 

πρώτη φορά) ή 30 € (αν ο υποψήφιος έχει µετάσχει ξανά στο παρελθόν) 

∆εν γίνονται δεκτά έντυπα παράβολα. Γίνονται δεκτά διπλότυπα είσπραξης από ∆.Ο.Υ. (ΚΑΕ 3741 – «Παράβολο από 

κάθε αιτία») και παράβολα σε ηλεκτρονική µορφή (www.gsis.gr / Υπηρεσίες προς πολίτες / e-παράβολο, φορέας : 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κατηγορία παραβόλου : ∆ιαγωνισµός υποψηφίων 

δικηγόρων, τύπος : «[7793] ∆ιαγωνισµός υποψηφίων δικηγόρων» για παράβολα 65€ και «[8417] ∆ιαγωνισµός 

υποψηφίων δικηγόρων (για επαναλαµβανόµενη συµµετοχή)» για παράβολα 30€.  

Σε περίπτωση ηλεκτρονικού παραβόλου θα πρέπει να προσκοµισθεί η εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου του taxis 

(«Για χρήση από τον φορέα») 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) 

 

 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 έχει τη δυνατότητα 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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ:_____________________ 

 

_______________________________ 

 

ΟΝΟΜΑ:________________________ 

 

_______________________________ 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:___________________ 

 

_______________________________ 

 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ______________ 

 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:______________ 

 

Α.Δ.Τ.:__________________________ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :____________________ 

 

       

     ____________________ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

Τον Γραμματέα της Οργανωτικής 
Επιτροπής Εξετάσεων του Εφετείου 
Αθηνών του διαγωνισμού υποψηφίων 
δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 
2018  
      
      

Έχω συμπληρώσει όλα τα τυπικά 

προσόντα για την συμμετοχή μου στον 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων 

Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2018, 

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 δελτίου ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, και 

δ) διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. 

καταβολής (στο οποίο αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο μου και η αιτιολογία 

«Συμμετοχή στο διαγωνισμό Δικηγόρων Α΄ 

περιόδου 2018») ή ηλεκτρονικό 

παράβολο. 

 

Αθήνα,____________ 

Ο/Η ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ/Η 

 

 

 

(οδός – αριθμός) 

(περιοχή) 

 ΑΙΤΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Αρ. Πρωτ.:_____________ 

Αθήνα________________ 

Να 

επικολληθεί 

μεγαρόσημο 

 3 € 

(κατ’ άρθρ. 

42 § 2 εδ. ε’ 

Ν.4446/2016) 

(κατά προτίμηση κινητό) 



 

 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων». 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ημερομηνία:      ……….2018 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

  


