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Αριθμ. Πρωτ. 285

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ), που εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και εδρεύει στην Αθήνα (Γεωργίου Γενναδίου 4 - ΤΚ. 10678).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Α' 

96), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 τοα άρθροο 13 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων (Α' 

208)
3. Την υπ' αριθμ. 43569/9-10-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) των 
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης «Άσκηση υττοφι/φιών δικγμορων Ν . . 
"ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"» (ΦΕΚ Β' 4535/14-10-2020) και
4 Την από 22-2-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
!ςΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», αναφορικά με την έγκριση τεσσάρων (4) ϋεσεων 
για την πραγματοποίηση άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ..

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Ασκούμενους/ες δικηγόρους, οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιή^υν μέρος 
της άσκησης τους στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετειων Αθηνών Πειραιώς - 
ΑΤγαιου και ΔωδεκανήοοΓρα ^'άρκε,α έε, (6) μηνών, με δυνι^ότητα nap^agas 

επιπλέον διάστηηα έ£ι (6) υηνών_ μετά από αΐτηοη τους και 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ρ· Ρ Ρ
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13 του Ν. 4194/2013 (A' 208), να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Τετάρτη 
οκτώ (8) Μαρτίου 2023. Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στον χώρο 
ανακοινώσεων του κτιρίου του Συλλόγου (Γεωργίου Γενναδίου 4, Αθήνα Τ.Κ. 
10678, ισόγειο), καθώς και στο γραφείο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου στον 
Πειραιά [Πραξιτέλους 131-133 (3ος όροφος)], στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 
fenotariat.gr) και στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες δικηγόροι υποβάλλουν την αίτησή τους στο 
πρωτόκολλο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετεϊων Αθηνών - Πειραιώς - 
Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, 3°? όροφος, ώρες 9:30-14:00), είτε 
αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή έχει 
εκδοθεί μέσω του gov.gr, είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
Συλλόγου (notaries@notariat.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες δικηγόροι, κατά την υποβολή της αίτησης 
συμμετοχής τους, συμπληρώνουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 
οποία δηλώνουν:
Α) στοιχεία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

Β) αριθμό μητρώου ασκούμενου και ΑΦΜ,

Γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα 
επικοινωνίας) και

Δ) 1) ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΣΥΜΒΟΑΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΑΑΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΪΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ>> διατηρούν την ιδιότητα του ασκούμενου 
δικηγόρου, 2) ότι δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο δεκαοκτάμηνο της άσκησής 
τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης ή παράτασης της στον ως άνω 
Σύλλογο και 3) ότι, εφόσον επιλεγούν, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους στον 
Σύλλογο, παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα.

Ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της 
άσκησης τους στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετεϊων Αθηνών - Πειραιώς - 
Αιγαίου και Δωδεκανήσου, έχει οριστεί σε τέσσερα (4) άτομα. Το ωράριο της 
ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Η μηνιαία 
αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) 
ευρώ, το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και θα καταβάλλεται στο 
τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός με βάση το τηρούμενο από τη Νομική Υπηρεσία 
του Συλλόγου μηνιαίο παρουσιολόγιο.
Την προσεχή περίοδο η εξάμηνη άσκηση των υποψηφίων δικηγόρων ξεκινά από 20-3 
-2023 και λήγει στις 19-9-2023, στο τέλος δε της άσκησης θα χορηγείται βεβαίωση 
αρκσύμενου από τον Σύλλογο.

Σε περίιττωση, κατά την οποία οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τεθείσες 
προϋποθέσεις, είναι περισσότεροι των προβλεπόμενων θέσεων, η επιλογή γίνεται με
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κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο κτίριο του Συλλόγου επί της οδού Γεωργίου 
Γενναδίου 4 (1ος όροφος) την Πέμπτη εννέα (9) Μαρτίου 2023, ώρα 15:00. Τα 
ονόματα των επιλεγέντων θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 
('enotariat.gr).

Ο Πρόεδρος

°4<^ικοϊ^

Γεώργιος Ρούσκας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
α) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 

Ακαδημίας 60,10679- Αθήνα
{με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ)

β) Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς 
Αεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 47,18535-Πειραιάς 
{με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΣΠ)
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