
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ Β’ 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018  

 (74098 οικ./ 2.11.2018 Απόφαση του Γ.Γ. Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων) 

ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 16-12-2018  )

 

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

Τετάρτη 28 Νοεµβρίου έως και Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου 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 θεωρηµένο από αρµόδια δηµόσια αρχή ή από δικηγόρο αντίγραφο  

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

πτυχίου. Επί πλέον κατατίθεται το πιστοποιητικό αναγνώρισης του πτυχίου από το ∆ΟΑΤΑΠ σε πρωτότυπο ή 

θεωρηµένο αντίγραφο ως άνω (δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που εφαρµόζονται τα άρθρα 15 ϗ’ 16 του 

Κώδικα ∆ικηγόρων). Επισηµαίνουµε ότι αν το ίδρυµα της αλλοδαπής είναι ΝΠΙ∆, τότε το πτυχίο αποτελεί 

ιδιωτικό έγγραφο και το αντίγραφό του δεν θεωρείται από ηµεδαπή ∆ηµόσια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, 

θεωρηµένο αντίγραφο εκδίδεται από δικηγόρο ή από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο 

5. Απλή φωτοτυπία ∆ελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου 

6. Παράβολο ποσού 65 € (αν ο υποψήφιος µετέχει για πρώτη φορά) ή 30 € (αν ο υποψήφιος έχει µετάσχει 

ξανά στο παρελθόν) 

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 



 

 

 

 

 

 

 
ΔΠΩΝΤΜΟ:_____________________ 

 

_______________________________ 

 

ΟΝΟΜΑ:________________________ 

 

_______________________________ 

 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:___________________ 

 

_______________________________ 

 

ΗΜΔΡ. ΓΔΝΝΗΗ: ______________ 

 

ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ:______________ 

 

Α.Γ.Σ.:__________________________ 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ :____________________ 

 

   

____________________ 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ :____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ 

Σον Γπαμμαηέα ηηρ Οπγανωηικήρ 
Επιηποπήρ Εξεηάζεων ηος Εθεηείος 
Αθηνών ηος διαγωνιζμού ςποψηθίων 
δικηγόπων Β΄ εξεηαζηικήρ πεπιόδος 
2018 
 
 

Έσυ ζςμπληπώζει όλα ηα ηςπικά 

πποζόνηα για ηην ζςμμεηοσή μος 

ζηονΠανελλήνιο Γιαγυνιζμό Τποτηθίυν 

ΓικηγόπυνΒ’Δξεηαζηικήρ Πεπιόδος2018, 

αιηούμαι ηη ζςμμεηοσή μος ζε αςηόν και 

ςποβάλλυ ηα ακόλοςθα δικαιολογηηικά: 

α)ςπεύθςνη δήλυζη 

β)πιζηοποιηηικό άζκηζηρ, 

γ) πανεπιζηημιακό ανηίγπαθο πηςσίος / 

ανάλογο πιζηοποιηηικό ηος Πανεπιζηημίος 

δ) θυηοανηίγπαθο δεληίος ηαςηόηηηαρ / 

διαβαηηπίος, και 

ε) διπλόηςπο είζππαξηρ από Γ.Ο.Τ. (ζηο 

οποίο αναγπάθεηαι ηο ονομαηεπώνςμο 

μος και η αιηιολογία «ςμμεηοσή ζηο 

διαγυνιζμό ΓικηγόπυνΒ΄ πεπιόδος 

2018»)/ ηλεκηπονικό παπάβολο. 

 

Αθήνα,____________ 

Ο/Η ΑΙΣΟΤΜΕΝΟ/Η 

 

 

 

(οδός – αριθμός) 

(περιοχή) 

ΑΙΣΗΗ  

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΕΦΕΣΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Απ. Ππυη.:_____________ 

Αθήνα________________ 

Να 

επικολληθεί 

μεγαρόζημο 

 3 € 

(καη’ άρθρ. 

42 § 2εδ. ε’ 

Ν.4446/2016) 

(καηά προηίμηζη κινηηό) 



 

 

 

 

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) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΙΟΤ  ΑΘΗΝΩΝ  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 

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

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:      ……….2018 

 
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.  
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