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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ 

ΜΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(μέχρι και τις 14-5-2017). 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση προς τον Γραμματέα της Οργανωτικής 

Επιτροπής του Εφετείου [με μεγαρόσημο τριών ευρώ (€ 3,00)]. 

Περιεχόμενο αίτησης: (Σας παρακαλώ να με δεχθείτε να λάβω μέρος 

στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2017 και 

δηλώνω ότι δεν εμπίπτω σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 6 

και 7 Κώδικα Δικηγόρων). 

Στα ατομικά στοιχεία αναγράφετε και το τηλέφωνό σας. 

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-υπεύθυνη δήλωση να είναι 

υπογραμμένα από τον ίδιο τον υποψήφιο. 

2. Πιστοποιητικό Άσκησης Δικηγορικού Συλλόγου (το οποίο έχει 

παραληφθεί από το Δ.Σ.Θ.) 

3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατήριο γίνεται δεκτό σε απλή 

φωτοτυπία. 

4. Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του 

πανεπιστημίου. 

Συνιστούμε στους υποψηφίους να προσκομίσουν το ανωτέρω έγγραφο στο 

πρωτότυπο ή σε θεωρημένο αντίγραφο (γίνεται δεκτή και θεώρηση από 

δικηγόρο). Σε περίπτωση κατόχων πτυχίου αλλοδαπής (Ευρωπαϊκή 

Ένωση/Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) 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. Διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. καταβολής ποσού εξήντα πέντε 

ευρώ (€ 65,00), που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε 

αιτία», όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η 

αιτιολογία «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017» 



Σε περίπτωση που το διπλότυπο εκδοθεί 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) θα πρέπει να προσκομισθεί η 

εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου του taxis και η απόδειξη πληρωμής 

του ποσού (αν η πληρωμή γίνει σε πιστωτικό ίδρυμα) ή εκτύπωση του e-

mail που αποστέλλεται ως απόδειξη ολοκλήρωσης της συναλλαγής (αν η 

πληρωμή γίνει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα απ’ευθείας μέσω taxis). 

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τις 08:00 έως τις 15:00 

στο γραφείο 333 [3ος όροφος] του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (26ης 

Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των 

δικαιολογητικών είναι η Τρίτη 2 Μαΐου 2017, ώρα 15:00. 

 

Η Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2017  

στο Εφετείο Θεσσαλονίκης 

 
 

Σταματία Λιβανού 

 

Πληροφορίες: τηλ. 2310 507333,email: stamatia.livanou@efeteio-

thess.gr 


