ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ
ΜΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(μέχρι και τις 16-12-2018).

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται από τις 08:00 έως τις 14:00 στο γραφείο 328
[3ος όροφος] του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 5,
Θεσσαλονίκη).
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών είναι η 30η Νοεμβρίου 2018
και λήξης η 6η Δεκεμβρίου 2018.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1. Αίτηση συμμετοχής (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) με μεγαρόσημο τριών ευρώ (€
3,00) .
2. Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. συνημμένο υπόδειγμα)
3. Πιστοποιητικό συμπλήρωσης Άσκησης του Δικηγορικού Συλλόγου (το οποίο
έχει παραληφθεί από το Δ.Σ.Θ.)
4. Αντίγραφο Πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου θεωρημένο
από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή από δικηγόρο ή πρωτότυπο. [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.
5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
6. Διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. καταβολής ποσού εξήντα πέντε ευρώ (€
65,00) ή τριάντα ευρώ (30,0 €) εφόσον ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη
εξέταση και απερρίφθη, που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε
αιτία», όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018». Υπάρχει
δυνατότητα καταβολής των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός
7793 για τα 65,00 € και 8714 για τα 30,00 €)
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, να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής.
Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση να είναι υπογραμμένα από τον ίδιο τον υποψήφιο .

Η Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2018
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης

Γεωργία Μπάτση

Πληροφορίες: τηλ. 2313 311 328,email: g.batsi@@thess-courts.gr

