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ΠΡΟΙΚΗΗ 
 

ΓΘΑ ΣΗΜ ΑΙΗΗ ΤΠΟΦΗΦΘΧΜ ΔΘΙΗΓΟΡΧΜ ΣΗΜ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΠΕΚΟΠΟΜΜΗΟΤ 
 

Ο ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ ΠΕΚΟΠΟΜΜΗΟΤ 
 
 
Έρνληαο ππφςε : 
 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/η.Α’/07-06-2010), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ.109829/2021 (ΦΔΘ 3833/η.Β΄/17-08-2021) απφθαζεο 
Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο  Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ κε 
ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππ’ αξηζκ. 90/2021 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ 
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο 
ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. 

3. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10, 11, 12 θαη 13 ηνπ Λ. 4194/2013 «Θψδηθαο Γηθεγφξσλ» 
(ΦΔΘ 208/η.Α ́/27-09-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

4. Τελ  αξηζκ. 327/05.10.2020 απφθαζε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ Ξεινπνλλήζνπ 
«Ξξαθηηθή άζθεζε ππνςεθίσλ δηθεγφξσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ» 
(ΑΓΑ:Ψ7ΜΥ7Ι1-ΦΖΘ). 

5. Τελ αξηζκ 49430/24.11.2020 Θ.Υ.Α. ησλ Υπνπξγείσλ Γηθαηνζχλεο θαη Νηθνλνκηθψλ 
«Άζθεζε ππνςεθίσλ δηθεγφξσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ» (ΦΔΘ 
5287/η.Β΄/01.12.2020).  

6. Τελ κε α/α 1601 θαη αξ. πξση. 129146/06-05-2021 Απφθαζε Ξεξηθεξεηάξρε 
Ξεινπνλλήζνπ πεξί έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
εμφδσλ νηθ. έηνπο 2021 γηα ¨απνδεκίσζε ζπνπδαζηψλ Γεκφζησλ Σρνιψλ (ππνςήθησλ 
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δηθεγφξσλ) πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επαγγεικαηηθή άζθεζε ζηηο Γεκφζηεο Υπεξεζίεο¨ 
(ΑΓΑ: 6ΕΣΔ7Ι1-Λ9Η).  

7. Τελ κε α/α 1714 θαη αξ. πξση. 150141/21-05-2021 Απφθαζε Ξεξηθεξεηάξρε 
Ξεινπνλλήζνπ πεξί έγθξηζεο δέζκεπζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
εμφδσλ νηθ. έηνπο 2021 γηα ¨ζπκπιεξσκαηηθή αλάιεςε γηα απνδεκίσζε αζθνχκελσλ 
δηθεγφξσλ νη νπνίνη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηελ ΞΔ Αξγνιίδαο πξαθηηθή άζθεζε 
δηάξθεηαο 12 κελψλ¨ (ΑΓΑ: Χ15Κ7Ι1-5ΣΨ). 

 
 

ΠΡΟΙΑΚΟΤΛΕ  
 

Τνπο ππνςήθηνπο δηθεγφξνπο πνπ επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ηεο 
άζθεζήο ηνπο ζηε Λνκηθή Υπεξεζία ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, γηα δηάξθεηα δψδεθα 
(12) κελψλ, λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο 
εκεξνκελίαο αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Ξεινπνλλήζνπ (www.ppel.gov.gr), ήηνη απφ 01/12/2021 έσο θαη 10/12/2021, ζχκθσλα κε 
ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα. 
 
 
ΑΡΘΘΛΟ ΑΙΟΤΛΕΜΧΜ ΔΘΙΗΓΟΡΧΜ 
 
Ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ δηθεγφξσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ηεο άζθεζήο ηνπο 
ζηε Λνκηθή Υπεξεζία ηεο Ξ.Δ. Αξγνιίδαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ έρεη νξηζηεί ζε δχν 
(2) άηνκα. 
 
ΔΘΑΡΙΕΘΑ ΑΙΗΗ- ΧΡΑΡΘΟ - ΛΗΜΘΑΘΑ ΑΠΟΖΗΛΘΧΗ - ΟΚΟΙΚΗΡΧΗ ΑΙΗΗ 
 
Τν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άζθεζεο έρεη νξηζηεί ζε δψδεθα (12) κήλεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 4194/2013, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρχεη. Τελ πξνζερή πεξίνδν, ε δσδεθάκελε πξαθηηθή άζθεζε ησλ ππνςεθίσλ δηθεγφξσλ 
ξεκινά από 20 Δεκεμβπίος 2021 και λήγει ζηιρ 19 Δεκεμβπίος 2022. 
 
Τν σξάξην ηεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ησλ αζθνπκέλσλ νξίδεηαη ζε νθηψ (8) ψξεο, αλάινγα 
κε ηηο αλάγθεο ηεο Λνκηθήο Υπεξεζίαο. Υπεχζπλνη ηήξεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ παξνπζηνινγίνπ 
θαη ελ γέλεη ηεο άζθεζεο είλαη νη αξκφδηνη δηθεγφξνη ηεο Λνκηθήο Υπεξεζίαο ηεο Ξ.Δ. 
Αξγνιίδαο. 
 
Ζ κεληαία απνδεκίσζε ησλ αζθνπκέλσλ δηθεγφξσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ (600)  
επξψ. Τν 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.  
 
Σην ηέινο ηεο  άζθεζεο ζα ρνξεγείηαη ζηνλ αζθνχκελν ζρεηηθή  βεβαίσζε  νινθιήξσζεο ηεο  
άζθεζεο απφ ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε Ξεινπνλλήζνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 4194/2013, σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
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ΑΘΣΗΕΘ ΤΛΛΕΣΟΥΗ - ΠΡΟΘΕΛΘΑ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΧΗ 
 
Νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απφ απηνχο πξφζσπν ζην Τκήκα 
Γξακκαηείαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ-Νηθνλνκηθνχ Ξ.Δ. Αξγνιίδαο, Ξαξαιηαθή νδφο 
Λαππιίνπ-Λ.Θίνπ, Λαχπιην, ηεξψληαο φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο ηεο δηαζπνξάο 
ηνπ θνξσλντνχ θαη΄εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ 
θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο (ΦΔΘ 
5401/20-11-2021), είηε ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ : gram@argolida.gr.   
Τν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ην ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν. 
 
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) 
θαη αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. Ζ 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. 
 
Νη ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ άζθεζή ηνπο ζηε Λνκηθή 
Υπεξεζία ηεο Ξ.Δ. Αξγνιίδαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, πξέπεη:  
α) λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ Σχιινγν ηνπ Λνκνχ Αξγνιίδαο ή  
β) λα έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε θαη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηνπο 
ζηνλ σο άλσ Σχιινγν 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, 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 Σχιινγν Λαππιίνπ, αιιά δελ έρνπλ 
ιάβεη αθφκα αξηζκφ κεηξψνπ, θαζψο εθθξεκεί ε απνδνρή ηεο αίηεζήο ηνπο θαη φηη εθφζνλ 
επηιεγνχλ, ζα θαηαζέζνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπο ζηνλ σο άλσ Γηθεγνξηθφ Σχιινγν. 
δ) φηη δελ ζπκπιεξψλνπλ ην πξνβιεπφκελν 18κελν ηεο άζθεζήο ηνπο πξηλ απφ ην πέξαο ηεο 
δσδεθάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ. 
ε) φηη, εθφζνλ επηιεγνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ηνπο ζηε Λνκηθή Υπεξεζία ηεο 
Ξ.Δ. Αξγνιίδαο, παχνπλ λα αζθνχληαη ελψπηνλ άιινπ δηθεγφξνπ ή άιινπ θνξέα. 
 
Ζ αλσηέξσ αίηεζε επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δεισζέλησλ θαη  
ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ. 
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Λε 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 Λ.2690/1999, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ Λ.3731/2008 
θαη ηζρχεη. 
ii) αληίγξαθν πηπρίνπ Λνκηθήο Σρνιήο ή βεβαίσζε επηηπρνχο νινθιήξσζεο ζπνπδψλ. 
iii) ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 
iv) βεβαίσζε ηνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ Λαππιίνπ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε εκεξνκελία 
έλαξμεο ηεο άζθεζήο ηνπο, εάλ έρεη ήδε γίλεη εγγξαθή ή αληίγξαθν ηεο θαηαηεζεηκέλεο 
αίηεζεο εγγξαθήο ζηνλ σο άλσ Γηθεγνξηθφ Σχιινγν, κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ πξσηνθφιινπ. 
 
Ζ έλαξμε ηεο άζθεζεο πξνυπνζέηεη ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν αζθνπκέλσλ ηνπ νηθείνπ 
Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο άζθεζεο, φπσο απηή 
νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 
 
 
ΔΘΑΔΘΙΑΘΑ  ΕΠΘΚΟΓΗ 
 
Σε 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-Νηθνλνκηθνχ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ κε ηελ παξνπζία ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ, θαηφπηλ ελεκέξσζήο ηνπο. Τα νλφκαηα ησλ επηιεγέλησλ ζα αλαξηεζνχλ 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ (www.ppel.gov.gr). 
 
ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΕ 
 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Τκήκα 
Ξξνζσπηθνχ θαη Κηζζνδνζίαο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Νηθνλνκηθνχ ηεο Ξ.Δ. Αξγνιίδαο ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ (αξκφδηα ππάιιεινο: Δ. Ιηνπιηνχθνπ, ηει. Δπηθνηλσλίαο: 
2752 360348, e-mail: lioulioukou@argolida.gr ). 
 
Ζ παξνχζα πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ Ε. ΝΙΚΑ 
ΚΟΙΝ/ΣΗ: 

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη 
2. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη 
3. Γραφείο Νομικήσ Υπηρεςίασ Π.Ε. Αργολίδασ 
4. Δικηγορικόσ Σφλλογοσ Ναυπλίου 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Υπφδεηγκα ηεο Αίηεζεο γηα άζθεζε ζηελ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΧΗ 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 

8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ – Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ – ΣΜ. ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ & ΜΙΘΟΔΟΙΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail):  

 

i. Κε ηελ παξνχζα εθδειψλσ ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δσδεθάκελεο άζθεζεο ζηε 

Λνκηθή Υπεξεζία ηεο Ξ.Δ. Αξγνιίδαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

Λ.4194/2013, σο ηζρχεη – Θψδηθαο Γηθεγφξσλ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 49430/η.Β’/24.11.2020 Θ.Υ.Α. ησλ 

Υπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Νηθνλνκηθψλ «Άζθεζε ππνςεθίσλ δηθεγφξσλ ζηελ Ξεξηθέξεηα 

Ξεινπνλλήζνπ» (ΦΔΘ 5287/η.Β’/01.12.2020). 
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ii. Κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο   

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

α. Ν αξηζκφο κεηξψνπ αζθνπκέλνπ ζην Γηθεγνξηθφ Σχιινγν………………………………………… είλαη 

…………………………………………(εάλ έρεη ήδε γίλεη εγγξαθή) ή 

Έρσ θαηαζέζεη αίηεζε θαη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα εγγξαθή ζην Γηθεγνξηθφ Σχιινγν 

Λαππιίνπ αιιά δελ έρσ ιάβεη αθφκα αξηζκφ κεηξψνπ, θαζψο εθθξεκεί ε απνδνρή ηεο αίηεζεο. 

Δθφζνλ επηιεγψ, ζα θαηαζέζσ βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ σο άλσ Γηθεγνξηθφ Σχιινγν. 

β. Γελ ζπκπιεξψλσ ην πξνβιεπφκελν 18κελν ηεο άζθεζήο κνπ πξηλ απφ ην πέξαο ηεο δσδεθάκελεο 

άζθεζεο ζηελ Ξ.Δ. Αξγνιίδαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. 

γ. Δθφζνλ επηιεγψ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο κνπ ζηε Λνκηθή Υπεξεζία ηεο Ξ.Δ Αξγνιίδαο παχσ 

λα αζθνχκαη ελψπηνλ άιινπ δηθεγφξνπ ή άιινπ θνξέα. 

iii. Σπλεκκέλα ππνβάιισ: 

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

αξκφδηαο αξρήο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηεο άδεηαο νδήγεζεο. 

β. Αληίγξαθν πηπρίνπ Λνκηθήο Σρνιήο ή βεβαίσζε επηηπρνχο νινθιήξσζεο ζπνπδψλ. 

γ. Σχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

δ. Βεβαίσζε ηνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ Λαππιίνπ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

άζθεζήο κνπ (εάλ έρεη ήδε γίλεη εγγξαθή) ή Αληίγξαθν ηεο θαηαηεζεηκέλεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην 

Γηθεγνξηθφ Σχιινγν Λαππιίνπ, καδί κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ πξσηνθφιινπ απηήο  (γηα φζνπο δελ 

έρνπλ αξηζκφ κεηξψνπ σο αζθνχκελνη δηθεγφξνη). 

 

Ηκεξνκελία: ……../……../2021 
Ο- Η  Δει…………. 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 
10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.   

ΑΔΑ: ΨΚΓΦ7Λ1-83Ο


		2021-11-30T10:38:33+0200
	Athens




