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ΠΡΟ Σ ΚΛΗ Σ Η  

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 – Τ.Κ. 10678). 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Α’ 
96), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 
(Α’ 208). 

3. Την υπ’ αριθμ. 43569/9-10-2020 Κοινή Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΥΜΒΟ-
ΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ”» (ΦΕΚ Β’ 4535/14-10-2020) και 

4. Την από 23-3-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΥΜ-
ΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», αναφορικά με την έγκριση τεσσάρων (4) θέσεων για την 
πραγματοποίηση άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ., 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 210/7-2-2022 προηγούμενη πρόσκληση του Ν.Π.Δ.Δ. για 
άσκηση υποψηφίων δικηγόρων (ΑΔΑ: Ψ0ΞΚΟΞΝΕ-ΟΓΗ), η οποία απέβη άγονος, 

ΠΡΟ Σ ΚΑΛ ΕΙ  

Ασκούμενους/ες δικηγόρους, οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος 
της άσκησης τους στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς –
Αιγαίου και Δωδεκανήσου, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης 
για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτησή τους και την αποδοχή αυτής 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ   
ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ –  Αριθμ. Πρωτ. 432 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   
Α Θ Η Ν Α 

------------------ 
  

 
Ταχ. Δ/νση   : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78-Αθήνα 
Τηλέφωνα   : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90 
FAX   : 210 384 8335 
E-mail               : notaries@notariat.gr 
Πληροφορίες  :  Λένα Κοντογεώργου 
                             Αντιπρόεδρος ΣΣΕΑΠΑΔ (213-019154) 

  



 2 

από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 
13 του Ν. 4194/2013 (Α’ 208), να υποβάλουν την αίτησή τους εντός είκοσι (20) 
ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ημερομηνίας 
ανάρτησης (24-3-2022) της παρούσας πρόσκλησης στο χώρο ανακοινώσεων του 
κτιρίου του Συλλόγου (Γεωργίου Γενναδίου 4, Αθήνα Τ.Κ. 10678, ισόγειο), στον 
αντίστοιχο χώρο ανακοινώσεων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και 
Πειραιώς, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (enotariat.gr) και στον ιστότοπο του 
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει στις 12-4-2022, ενώ η 
κλήρωση θα λάβει χώρα την ακριβώς επομένη της λήξης της προθεσμίας, δηλ. στις 

13-4-2022. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες δικηγόροι υποβάλλουν την αίτησή τους στο 
πρωτόκολλο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – 
Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, 3ος όροφος, ώρες 9:00-14:00), είτε 
αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους νόμιμα θεωρημένη, είτε ταχυδρομικά (στη 
διεύθυνση Γεωργ. Γενναδίου 4, Αθήνα Τ.Κ. 10678), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(στη διεύθυνση notarieslaw@notariat.gr). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων. 
 
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. 
«ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ 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 παράτασής της στον ως άνω 
Σύλλογο και 3) ότι, εφόσον επιλεγούν, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους στο 
Σύλλογο, παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα. 
[Επισυνάπτεται σχέδιο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης] 
 
Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της 
άσκησής τους στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων 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 

http://enotariat.gr/
mailto:notarieslaw@notariat.gr
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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 

τις 26-4-2022 και λήγει στις 26-10-2022, στο τέλος δε της άσκησης θα χορηγείται 
βεβαίωση ασκουμένου από το Σύλλογο. 
 
Σε περίπτωση, κατά την οποία οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τεθείσες 
προϋποθέσεις, είναι περισσότεροι των προβλεπόμενων θέσεων, η επιλογή γίνεται με 
κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο κτίριο του Συλλόγου επί της οδού Γεωργίου 
Γενναδίου 4 την ακριβώς επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, 
δηλ. στις 13-4-2022, και οι κληρωθέντες θα ειδοποιηθούν άμεσα. 
 
Ο κατάλογος με τα ονόματα των κατά σειρά κληρωθέντων προς άσκηση υποψηφίων 
δικηγόρων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (enotariat.gr) και στον 
ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατά την 
οποία ο/η κληρωθείς/σα δεν αποδεχθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την κατά τ’ ανωτέρω ανακοίνωση-δημοσίευση, θα καλείται ο/η 
επόμενος/η στη σειρά κλήρωσης έως εξαντλήσεως του αναρτηθέντος καταλόγου. 

 
 

Ο Πρόεδρος 

 
Γεώργιος Ρούσκας 

 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 
Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα 

2. Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς 
Ηρώων Πολυτεχνείου 47, 18535 Πειραιάς 

 
(με την παράκληση να αναρτηθεί και στους  
ιστοτόπους ΔΣΑ και ΔΣΠ, 
πέραν του πίνακα ανακοινώσεών τους) 

 

http://enotariat.gr/


 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Α.Μ. Ασκουμένου ΔΣΑ  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)  Δ.Ο.Υ.  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  Τ.Κ.  

Τηλέφωνο 

(Σταθερό) 

 

(Κινητό) 

 

Δ/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Εmail): 
  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξαμηνιαίας άσκησής μου στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», 

1)  διατηρώ την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου, 

2) δεν συμπληρώνω το προβλεπόμενο δεκαοκτάμηνο της άσκησής μου πριν από το πέρας της 
εξαμηνιαίας άσκησης ή παράτασής της στον ως άνω Σύλλογο  

και 3) εφόσον επιλεγώ, κατά τη διάρκεια της άσκησής μου στο Σύλλογο, παύω να ασκούμαι 
ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα. 

 

 (4) 

 
Ημερομηνία:  …./2/2022 

 
Ο – Η Δηλ……. 

 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 



  

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

Download from Diorismos.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ο – Η Δηλ……….. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 

Download from Diorismos.gr 
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