
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΚΗΓΟΡΧΝ Α’ 

ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΔΣΟΤ2020 
(21999 οικ.5/06/2020 Απόθαζη ηος Υποςπγού Δικαιοζύνηρ) 

ΓΙΑ ΑΚΟΤΜΔΝΟΤ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΔΥΟΤΝ ΤΜΠΛΗΡΧΔΙ ΑΚΗΗ ΔΧ ΣΙ 26-7-2020) 

Πληποθοπούμε ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ όηι οι αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ ζηον διαγυνιζμό θα γίνονηαι δεκηέρ από ηην Τεηάπηη 

8 Ιοςλίος 2020 έωρ και Πέμπηη16 Ιοςλίος 2020, ζηο e-mail askoumenoi2020_A@efeteioathinon.gr 

Οι ςποτήθιοι θα ππέπει να ςποβάλλοςν  ηα εξήρ έγγπαθα: 

1. Αίηηζη ζςμμεηοσήρ(βλ. ζσνημμένο σπόδειγμα) με ηλεκηπονικό μεγαπόζημο3€(Για ηην έκδοζη ηος παπαβόλος ηων

3εςπώ θα μπείηε ζηο site e-paravolo-gsis, σοπήγηζη παπαβόλος, θοπέαρ: Τποςπγείο Γικαιοζύνηρ, καηηγοπία

παπαβόλος: ένζημο ΣΑΥΓΙΚ (μεγαπόζημο), Κωδικόρ 2032 κ.λ.π.)

(ζηην αίηηζη παπακαλείζθε να αναθέπεηε οπωζδήποηε ηηλέθωνα επικοινωνίαρ)

2. Τπεύθςνη δήλωζη(βλ. ζσνημμένο σπόδειγμα)

3. Φωηοανηίγπαθο πανεπιζηημιακού πηςσίος ή ανάλογο πιζηοποιηηικό ηος πανεπιζηημίος (δεν απαιηείηαι  επικύπυζη) 

Σε πεπίπηυζη καηόσυν ξενόγλωζζος πηςσίος αλλοδαπήρ ππέπει να πποζκομιζθεί επίζηρ και επίζημη 

μεηάθπαζη ηος πηςσίος (από ηην Μεηαθπαζηική Υπηπεζία ή από δικηγόπο).

4. Απλή θωηοηςπία Γεληίος Σαςηόηηηαρ ή διαβαηηπίος

5. Ηλεκηπονικό παπάβολο ποζού 65 €(αν ο ςποτήθιορ ζςμμεηέσει για ππώηη θοπά) ή 30 € (αν ο ςποτήθιορ ζςμμεηείσε

ζε πποηγούμενη εξέηαζη και απεππίθθη)

Γίνονηαι δεκηά παπάβολα ζε ηλεκηπονική μοπθή {www.gsis.gr / Υπηπεζίερ ππορ πολίηερ / e-παπάβολο,

θοπέαρ : Υποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπυπίνυν Δικαιυμάηυν, καηηγοπία παπαβόλος :

Διαγυνιζμόρ ςποτηθίυν δικηγόπυν, ηύπορ : «[7793] Διαγυνιζμόρ ςποτηθίυν δικηγόπυν» για παπάβολα

65€ και «[8417] Διαγυνιζμόρ ςποτηθίυν δικηγόπυν (για επαναλαμβανόμενη ζςμμεηοσή)» για παπάβολα

30€} ή διπλόηςπα είζππαξηρ από Δ.Ο.Υ. (ΚΑΕ 3741 –«Παπάβολο από κάθε αιηία»).

ημειώνοςμεόηι θα ππέπει να ςποβληθεί η εκηύπυζη ηλεκηπονικού παπαβόλος ηος taxis («Για σπήζη από

ηον θοπέα»)και επιπλέον είηεη απόδειξη πληπυμήρ ηος ποζού (αν η πληπυμή γίνει ζε πιζηυηικό ίδπςμα)

είηεεκηύπυζη ηος e-mail πος αποζηέλλεηαι υρ απόδειξη ολοκλήπυζηρ ηηρ ζςναλλαγήρ (αν η πληπυμή γίνει

με πιζηυηική / σπευζηική κάπηα απ’ εςθείαρ μέζυ taxis)

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

ΣΟΤ ΔΦΔΣΔΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ 

http://www.gsis.gr/


ΕΠΩΝΤΜΟ:_____________________ 

_______________________________ 

ΟΝΟΜΑ:________________________ 

_______________________________ 

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:___________________ 

_______________________________ 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΗ: ______________ 

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ:______________ 

Α.Δ.Σ.:__________________________ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ :____________________ 

 ____________________ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ :____________________ 

 

ΠΡΟ 

Σην Γπαμμαηέα ηηρ Οπγανωηικήρ 
Επιηποπήρ Εξεηάζεων ηος Εθεηείος 
Αθηνών ηος διαγωνιζμού ςποψηθίων 
δικηγόπων Α΄ εξεηαζηικήρ πεπιόδος 
2020 

Έρσ ζπκπιεξώζεη όια ηα ηππηθά 

πξνζόληα γηα ηελ ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ 

Παλειιήλην Δηαγσληζκό Τπνςεθίσλ 

Δηθεγόξσλ Α’ Εμεηαζηηθήο Πεξηόδνπ 2020, 

αηηνύκαη ηε ζπκκεηνρή κνπ ζε απηόλ θαη 

ππνβάιισ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α) ππεύζπλε δήισζε 

β) πηζηνπνηεηηθό άζθεζεο, 

γ) θσηναληίγξαθν παλεπηζηεκηαθνύ 

πηπρίνπ ή αλάινγν πηζηνπνηεηηθό ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ 

δ) θσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηόηεηαο / 

δηαβαηεξίνπ, θαη 

ε) ειεθηξνληθό παξάβνιν / δηπιόηππν 

είζπξαμεο από Δ.Ο.Τ. (ζην νπνίν 

αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν κνπ θαη ε 

αηηηνινγία «πκκεηνρή ζην δηαγσληζκό 

Δηθεγόξσλ Α΄ πεξηόδνπ 2020»). 

Αζήλα,____________ 

Ο/Η ΑΙΣΟΤΜΕΝΟ/Η 

(οδός – αριθμός) 

(περιοτή) 

ΑΙΣΗΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΕΦΕΣΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

Αξ. Πξση.:_____________ 

Αζήλα________________

(καηά προηίμηζη κινηηό) 



ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακπίβεια ηυν ζηοισείυν πος ςποβάλλονηαι με αςηή ηη δήλυζη μποπεί να ελεγσθεί με βάζη ηο απσείο άλλυν 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 εμπίπηυ ζηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 6 και 7 ηος «Κώδικα Δικηγόπυν». 

 (4) 

Ηκεξνκελία:  ……….2020 

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.  




