
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019

ΣΥΜΦΩΝΑ  με την 30766οικ./10.5.2019 Απόφαση του Γ.Γ. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  οι   ασκούμενοι  δικηγόροι  θα  πρέπει  να  έχουν
συμπληρώσει  άσκηση  δεκαοκτώ  (18)  μηνών  έως  την  τελευταία  ημέρα
διεξαγωγής των εξετάσεων και συγκεκριμένα μέχρι την  23-6-2019.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη  συμμετοχή στον διαγωνισμό
θα γίνεται στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (26ης Οκτωβρίου 3-5), γραφείο 332
-3ος όροφος (τηλ. επικοινωνίας 2313311332) από Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 μέχρι
και Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 10:00 -14:00.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής έγγραφα:

1. Αίτηση συμμετοχής (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) με μεγαρόσημο 3€

2. Υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνημμένο υπόδειγμα)

3.  Πιστοποιητικό  συμπλήρωσης  άσκησης (πρωτότυπο)  του  Δικηγορικού
Συλλόγου

4. Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου, πρωτότυπο
ή θεωρημένο από αρμόδια δημόσια 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  ΔΟΑΤΑΠ  σε  πρωτότυπο  ή
θεωρημένο αντίγραφο ως άνω] 

5. Απλή φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου

6.  Παράβολο από  Δ.Ο.Υ.  ποσού  εξήντα  πέντε  (65)  Ευρώ  (αν  ο  υποψήφιος
συμμετέχει για πρώτη φορά) ή τριάντα (30) Ευρώ (αν ο υποψήφιος συμμετείχε σε
προηγούμενη  εξέταση  και  απερρίφθη),  ποσά  που  θα  πιστωθούν  στον  ΚΑΕ 3741
«Παράβολο  από  κάθε  αιτία».  Στο  διπλότυπο  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  το
ονοματεπώνυμο  του  υποψηφίου  και  η  αιτιολογία  «Συμμετοχή  στις  εξετάσεις
υποψήφιων δικηγόρων Α΄ περιόδου 2019». Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα καταβολής



των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και
8417  για  τα  30  ευρώ).  Σε  περίπτωση  ηλεκτρονικού  παραβόλου  θα  πρέπει  να
προσκομισθεί η εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου και η απόδειξη πληρωμής του
ποσού. 

Περαιτέρω:

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. 

Η Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2019 του
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εμορφίλη Μπαλτατζή

Πληροφορίες: τηλ.2313311332,  e-mail: emi.baltatzi@gmail.com


