
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Τποψηφίων 

Δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής  Περιόδου  2 0 2 1 

(Για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών  
μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 18-04-2021) 

 

Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του διαγωνισμού ορίζεται ως εξής: 

Παρασκευή 
16-04-2021 
 
 

ώρα 17.00-19.00: 
 

Ποινικό Δίκαιο και Ποινική   Δικονομία 
 
 
 

Σάββατο 
17-04-2021       
 

ώρα 9.00-11.00: 
 
ώρα 13.00-15.00: 
 

Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία 
 
Εμπορικό Δίκαιο 
 

 
Κυριακή 
18-04-2021 
 
 
 
 

ώρα 9.00-11.00:     
 
 
ώρα 13.00-15.00:   

Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και 
Διοικητική Δικονομία 
 
Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας 
Δεοντολογίας 

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων 

της Έδρας του Εφετείου Αιγαίου για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

α΄εξεταστικής περιόδου έτους 2021 είναι τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, 

στην οποία θα δηλώνετε ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του 

«Κώδικα Δικηγόρων». (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 

2.  Πιστοποιητικό άσκησης, το οποίο εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο 

Σύρου και αποστέλλεται προς την Οργανωτική Επιτροπή της έδρας του 

Εφετείου Αιγαίου για τον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων της Α΄ εξεταστικής 

περιόδου 2021. Για την έκδοση του πιστοποιητικού από το Δικηγορικό Σύλλογο 

Σύρου απαιτείται: 

α.  Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης, την οποία 

μπορείτε να καταθέσετε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, 

είτε να αποστείλετε στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

dssyros@gmail.com (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 

β. Μεγαρόσημα αξίας 3,00€ για την αίτηση και 2,00€ για το 

πιστοποιητικό που θα εκδοθεί, τα οποία δύνανται να εκδοθούν και άυλα 

μέσω του e-paravolo. 

γ. Βεβαίωση από τον/την δικηγόρο/δικηγορική εταιρεία ότι ασκηθήκατε 

κοντά του/της συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις 

των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων. (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 

 



3.  Πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του 

Πανεπιστημίου 

4. Αποδεικτικό κατάθεσης ποσού  εβδομήντα (70) ευρώ, το οποίο  θα κατατεθεί 

στον  υπ΄ αριθ. 5011091124939 λογαριασμό που τηρεί η Ολομέλεια των 

Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΙΒΑΝ: 

GR5101720110005011091124939). Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφεται 

το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο 

διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2021». 

5.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

 

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο 

διαγωνισμό προς την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού  λήγει 

στις  8-04-2021. 

 

Εκ της Οργανωτικής Επιτροπής 

 


