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                                                                ΠΡΟΚΛΖΖ  
                                         ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΚΖΖ  ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ  
                               ΣΖΝ  Π.Δ. ΜΔΖΝΗΑ/ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 
 
Έσονηαρ ςπότη: 
1. Tηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο -Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7-6-2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.131/2010 224/η.Α/27-12-2010 « Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ.36275/2021(ΦΔΚ  ηεο 
αξηζκ.36275/2021 (ΦΔΚ 1619/η.Β΄/ 21-4-2021) απφθαζεο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «΄Δγθξηζε ηεο ππ΄αξηζκ.248/200 απφθαζεο 
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεξηθψο κε ηελ 
αξηζκ.28/2021 φκνηα απφθαζή ηνπ, πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 
Τπεξεζίαο ηεο  Πεξηθέξεηαο ,     

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10,11,12 θαη  13  ηνπ Ν.4194/2013 «Κψδηθαο Γηθεγφξσλ »(ΦΔΚ 208/η. 
Α΄/27-9-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.  

4. Σελ ππ΄αξηζκ.327/2020 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ «Έγθξηζε 
πξφζιεςεο αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ » (ΑΓΑ:Χ7ΞΤ7Λ1-ΥΗΘ). 

5. Σελ αξηζκ.49430/24-11-2020 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο & Οηθνλνκηθψλ «Άζθεζε 
Τπνςεθίσλ Γηθεγφξσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ»(ΦΔΚ 5287/η.Β΄/1-12-2020). 

6. Σν αξηζκ. 154668/27-5-2021 βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο , Πξνζφδσλ & 
Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Μεζζελίαο πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ.  

  
                                                         Π Ρ Ο  Κ Α Λ Ο Τ Μ Δ 
 Σνπο ππνςήθηνπο δηθεγφξνπο πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ηεο  άζθεζήο ηνπο 
ζην Γξαθείν Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Δ Μεζζελίαο γηα δηάξθεηα δψδεθα (12) κελψλ , λα ππνβάινπλ 
ηελ αίηεζή ηνπο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζεο ( 4-6-2021)  ηεο 
παξνχζαο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ  (www.ppel.gov.gr), ήηνη : από  
ηην  7-6-2021 έσο θαη ηην 16-6-2021 , ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα. 
 
 
 
ΑΡΗΘΜΟ ΑΚΟΤΜΔΝΧΝ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ- ΓΡΑΦΔΗΟ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Π.Δ ΜΔΖΝΗΑ 
 Ο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ δηθεγφξσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ηεο 
άζθεζήο ηνπο ζην Γξαθείν Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Π.Δ. Μεζζελίαο,  έρεη νξηζηεί ζε έλα (1) άηνκν. 
 
 
 
 
 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΚΖΖ- ΧΡΑΡΗΟ- ΜΖΝΗΑΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ- ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ 
ΑΚΖΖ 
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 Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άζθεζεο έρεη νξηζηεί ζε δψδεθα (12 κήλεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν 4194/2013, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Σελ 
πξνζερή πεξίνδν ε δσδεθάκελε άζθεζεο ηνπ ππνςεθίνπ δηθεγφξνπ  ξεκινά από  22 Ηοςνίος 
2021 και λήγει  21 Ηοςνίος 2022 .               

 Σν σξάξην ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ηνπ αζθνχκελνπ  νξίδεηαη ζε νθηψ (8) ψξεο, αλάινγα 
κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθήο Τπεξεζίαο  ηεο ΠΔ. Μεζζελίαο. Τπεχζπλνο  ηήξεζεο θαη 
ειέγρνπ ηνπ παξνπζηνινγίνπ θαη ελ γέλεη ηεο άζθεζεο είλαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. 
Μεζζελίαο . 

 γ)Η κεληαία απνδεκίσζε ηνπ αζθνχκελνπ  δηθεγφξνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ (600) 
επξψ. Σν παξαπάλσ πνζφ δελ ππφθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο παξά κφλν ζε 
παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ κελφο, 
κε βάζε ην ηεξνχκελν κεληαίν παξνπζηνιφγην. 

 ην ηέινο ηεο άζθεζεο ζα ρνξεγείηαη ζηνλ αζθνχκελν ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ 
Πεξηθεξεηάξρε Πεινπνλλήζνπ. 

 
 
ΑΗΣΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ- ΠΡΟΘΔΜΗΑ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

 Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απφ απηνχο πξφζσπν, είηε 
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα Γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο, ηηο ψξεο : 08:00- 14:00, 
ζηελ αθφινπζε Γηεχζπλζε: Γηνηθεηήξην , Φαξψλ 15 Καιακάηα , ΣΚ 24131 απεπζχλνληάο ηελ 
ζηε :Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ –Οηθνλνκηθνχ- Σκήκα Πξνζσπηθνχ & Μηζζνδνζίαο, (ηει. 
επηθνηλσλίαο: 2721361406  θα Νηθνιίλα Λέθθα –θαη  2721361408 θα Βηθησξία Ξεπαπαδάθε ), 
είηε ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: nlekka@pe-messinias.gr, θαη  
vksepapadaki@pe-messinias.gr .ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο, ην 
εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, 
ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) 
θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ . Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιφθιεξεο ηεο 
ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηφηε 
ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα. 

Οη ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ άζθεζή ηνπο ζην Γξαθείν Ννκηθήο 
Τπεξεζίαο ηεο ΠΔ Μεζζελίαο , πξέπεη: 
α) λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε νηθείνπο  Γηθεγνξηθνχο  πιιφγνπο  ηνπ Ννκνχ Μεζζελίαο ,  
ή 
β) λα έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε θαη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνπο 
 σο άλσ πιιφγνπο θαη λα κελ έρνπλ ιάβεη αθφκα αξηζκφ κεηξψνπ, επεηδή εθθξεκεί ε απνδνρή ηεο 
αίηεζήο ηνπο. 

 Οι ενδιαθεπόμενοι ζηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ ηοςρ, ζύμθυνα με ηο ανηίζηοισο ςπόδειγμα 
ζηο Παπάπηημα ηηρ παπούζηρ ,ππέπει να δηλώνοςν: 

α) ζηνηρεία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (θαη΄ ειάρηζην νλνκαηεπψλπκν, φλνκα θαη επψλπκν παηέξα θαη 
κεηέξαο, αξηζκφ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο), 
β) ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ζηαζεξφ θαη θηλεηφ ηειέθσλν, ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε), 
γ) αξηζκφ κεηξψνπ αζθνπκέλνπ ή φηη έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε θαη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα 
ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν Καιακάηαο  ή ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν Κππαξηζζίαο , αιιά 
δελ έρνπλ ιάβεη αθφκα αξηζκφ κεηξψνπ, θαζψο εθθξεκεί ε απνδνρή ηεο αίηεζήο ηνπο θαη φηη εθφζνλ 
επηιεγνχλ, ζα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνπο σο άλσ Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο, 
δ) φηη δελ ζπκπιεξψλνπλ ην πξνβιεπφκελν 18κελν ηεο άζθεζήο ηνπο πξηλ απφ ην πέξαο ηεο 
δσδεθάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. 
ε) φηη, εθφζνλ επηιεγνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ηνπο ζην Γξαθείν Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο ΠΔ 
Μεζζελίαο / Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ  παχνπλ λα αζθνχληαη ελψπηνλ άιινπ δηθεγφξνπ ή άιινπ 
θνξέα. 

  Η  αλσηέξσ Αίηεζε  επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεισζέλησλ θαη 
ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ. 

 Με ηην αίηηζή ηοςρ οι ςποτήθιοι ζςνςποβάλλοςν: 
i) αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο  πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο 
αξρήο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηεο άδεηαο νδήγεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 
2690/1999, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη ηζρχεη 
ii) αληίγξαθν πηπρίνπ Ννκηθήο ρνιήο ή βεβαίσζε επηηπρνχο νινθιήξσζεο 
ζπνπδψλ 
iii) ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 
iv) - βεβαίσζε ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Καιακάηαο ή ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Κππαξηζζίαο απφ 
ηελ νπνία πξνθχπηεη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο άζθεζήο ηνπο, εάλ έρεη ήδε γίλεη εγγξαθή 
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ή 
- αληίγξαθν ηεο θαηαηεζεηκέλεο αίηεζεο εγγξαθήο ζηνπο σο άλσ Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο, κε ηνλ 
αληίζηνηρν αξηζκφ πξσηνθφιινπ. 

 Η έλαξμε ηεο άζθεζεο πξνυπνζέηεη ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν αζθνπκέλσλ ησλ νηθείσλ 
Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο άζθεζεο, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

 
 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 
 

 ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ 
ζέζεσλ, ε επηινγή γίλεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε, ε νπνία ζα  δηελεξγεζεί  ζηε Γ/λζε  
Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ηεο ΠΔ Μεζζελίαο κε ηελ παξνπζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ,θαηφπηλ 
ελεκέξσζή ηνπο.  . 

 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 
 
 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ 
ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ηεο ΠΔ Μεζζελίαο, επί ηεο Φαξψλ 15- Γηνηθεηήξην  Σ.Κ. 24131 
(αξκφδηεο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο ππνςεθίνπο αζθνχκελνπο δηθεγφξνπο είλαη νη ππάιιεινη: 
θα Νηθνιίλα Λέθθα /Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ & Μηζζνδνζίαο θαη  ε  θα Βηθησξία 
Ξεπαπαδάθε /ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο.  
Σειέθσλα  επηθνηλσλίαο: 2721361406, 2721361408  ψξεο: 08:00- 14:00). 
Η παξνχζα πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 
     
                                                                                                             

 
                                                                                                                                   Ο Πεπιθεπειάπσηρ  
                
                                                                                                                                           
 
                                                                                                                                   Παναγιώηηρ Νίκαρ                                                                   
                                  
 
                        
 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΔΧΝ 
1.Γξαθείν θ. Πεξηθεξεηάξρε  
2.Γξαθείν θ.Αληηπεξηθεξεηάξρε ΠΔΜ 
3.Γεληθή Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο  
4. Ννκηθή Τπεξεζία Έδξαο  
5. Γξαθείν Ννκηθήο Τπεξεζίαο Π.Δ. Μεζζελίαο   
6. Γηθεγνξηθφο  χιινγνο  Καιακάηαο  
7.Γηθεγνξηθφο  χιινγνο Κππαξηζζίαο  
8. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ΠΔΜ 
(γηα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο ) 
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                                                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  
                              Τπόδειγμα ηηρ αίηηζηρ για άζκηζη ζηην ΠΔ Μεζζηνίαρ  
                               ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ-ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

  

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΗΝΙΑ/ Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ/ Σκήκα Πξνζσπηθνχ & Μηζζνδνζίαο  

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

i. Με ηελ παξνύζα εθδειώλσ ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμάκελεο άζθεζεο ζην 

Γξαθείν Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηεο ΠΔ Μεζζελίαο , ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 

Ν.4194/2013, σο ηζρύεη - Κώδηθαο Γηθεγόξσλ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 49430/24.11.2020 Κ.Υ.Α. 

ησλ Υπνπξγώλ Γηθαηνζύλεο θαη Οηθνλνκηθώλ «Άζθεζε ππνςεθίσλ δηθεγόξσλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ» (ΦΔΚ 5287/η.Β’/01.12.2020). 

ii.   Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

α. Ο αξηζκόο κεηξώνπ αζθνπκέλνπ ζην Γηθεγνξηθό Σύιινγν…………………………… είλαη 

…………………………….(εάλ έρεη ήδε γίλεη εγγξαθή) ή Έρσ θαηαζέζεη αίηεζε θαη ηα 

πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά γηα εγγξαθή ζην Γηθεγνξηθό Σύιινγν ………… αιιά δελ έρσ ιάβεη 

αθόκα αξηζκό κεηξώνπ, θαζώο εθθξεκεί ε απνδνρή ηεο αίηεζεο. Δθόζνλ επηιεγώ, ζα θαηαζέζσ 

βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ σο άλσ Γηθεγνξηθό Σύιινγν.  

      β. Γελ ζπκπιεξώλσ ην πξνβιεπόκελν 18κελν ηεο άζθεζήο κνπ πξηλ από ην πέξαο ηεο εμακεληαίαο  

     άζθεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ.  

      γ. Δθόζνλ επηιεγώ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο κνπ ζην Γξαθείν  Ννκηθήο  Υπεξεζία ηεο ΠΔ   

     Μεζζελίαο  παύσ λα αζθνύκαη ελώπηνλ άιινπ δηθεγόξνπ ή άιινπ θνξέα. 

      iii. Σπλεκκέλα ππνβάιισ: 

       α. Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο ηεο  

      αξκόδηαο αξρήο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηεο άδεηαο νδήγεζεο.  

β. Αληίγξαθν πηπρίνπ Ννκηθήο Σρνιήο ή βεβαίσζε επηηπρνύο νινθιήξσζεο ζπνπδώλ. 

 γ. Σύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

 δ. Βεβαίσζε ηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ  ……………από ηελ νπνία πξνθύπηεη ε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο άζθεζήο κνπ (εάλ έρεη ήδε γίλεη εγγξαθή). 

ΑΔΑ: ΨΓΘ07Λ1-4ΧΕ
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