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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 Με την υπ’ αρ. 1647/22/654331 29.03.2022 απόφαση 
του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης 
και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.δ. 935/1971 «Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών 
Χωροφυλακής και κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας 
Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α’ 149), του 
ν.δ. 974/1971 «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων 
και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων 
Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού 
και μεταθέσεων Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, Ανθυ-
παστυνόμων και Πυρονόμων» (Α’ 189) και την υπ’ αρ. 
25/2022 από 14.03.2022 απόφαση (πρακτικό) του Πρω-
τοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυ-
λάκων και Ανθυπαστυνόμων:

α. Απολύονται από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα 
από αίτησή τους, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Αρχιφύ-
λακες, που συμπλήρωσαν τον χρόνο υποχρεωτικής υπη-
ρεσίας από την κατάταξή τους, κατά τα οριζόμενα στην 
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 1481/1984, προά-
γονται αυτοί «εν απολύσει» στον βαθμό του Ανθυπαστυ-
νόμου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.δ. 974/1971 
και εγγράφονται στο στέλεχος της εφεδρείας:

1) Ροδόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου [ΑΓΜΣ 
246234], ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1967 στη Νέα Ιω-
νία, Ν. Αττικής.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1123510993/09.03.2022).

2) Γεωργίκος Παναγιώτης του Δημητρίου [ΑΓΜΣ 
246633], ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1969 στον Κάμπο, 
Ν. Μεσσηνίας.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4610952938/04.03.2022).

3) Γούτσιος Γεώργιος του Διονυσίου [ΑΓΜΣ 247661], ο 
οποίος γεννήθηκε το έτος 1968 στη Ρητίνη, Ν. Πιερίας.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1896687610/23.02.2022).

4) Λάζος Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ [ΑΓΜΣ 248165], 
ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1968 στο Βαθύ, Ν. Σάμου.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2165948043/10.03.2022).

5) Μοσχόπουλος Βασίλειος του Μιχαήλ [ΑΓΜΣ 248339], 
ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1970 στο Λύνεν Γερμανίας.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1018796438/19.02.2022).

6) Στούρος Χρήστος του Ανδρέα [ΑΓΜΣ 248918], ο 
οποίος γεννήθηκε το έτος 1967 στην Κομοτηνή, Ν. Ρο-
δόπης.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1055643125/25.02.2022).

7) Φλώρος Χρήστος του Αγγέλου [ΑΓΜΣ 249092], ο 
οποίος γεννήθηκε το έτος 1969 στην Αθήνα, Ν. Αττικής.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4988117879/22.02.2022).

8) Φυσολόης Γεώργιος του Νικολάου [ΑΓΜΣ 249107], 
ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1969 στον Βόλο, Ν. Μαγνη-
σίας.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8515786813/18.02.2022).

9) Κυριαζή Αναστασία του Νικολάου [ΑΓΜΣ 249591], 
η οποία γεννήθηκε το έτος 1969 στο Νέο Σιδηροχώρι, 
Ν.  Ροδόπης.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2484531078/24.02.2022).
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10) Μπαχός Παναγιώτης του Κωνσταντίνου [ΑΓΜΣ 
250302], ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1969 στην Αθήνα, 
Ν. Αττικής.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6226947261/19.02.2022).

11) Μπερτσιμάς Γεώργιος του Δημητρίου [ΑΓΜΣ 
253716], ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1971 στην Αθήνα, 
Ν. Αττικής.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1102512623/04.03.2022).

12) Δήμος Κωνσταντίνος του Γεωργίου [ΑΓΜΣ 259414], 
ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1978 στη Νίκαια, Ν. Αττικής.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3401811109/ 02.03.2022).

β. Απολύεται από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από 
αίτησή του, ο Υπαρχιφύλακας Ανδρικόπουλος Νικόλα-
ος του Ιωάννη [ΑΓΜΣ 282447], ο οποίος γεννήθηκε το 
έτος 1991 στην Αθήνα, Ν. Αττικής, που συμπλήρωσε τον 
χρόνο υποχρεωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή του 
κατά τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 
35 του ν. 1481/1984, προάγεται αυτός «εν απολύσει» 
στον βαθμό του Αρχιφύλακα, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37 του ν.δ. 974/1971 και εγγράφεται στο στέλεχος 
της εφεδρείας.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2998665107/06.03.2022).

  Ο Προϊστάμενος Κλάδου 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

Ι

    2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Με την υπ’ αρ. 135954/30-03-2022 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 81 του ν. 1958/1991, σε συνδυασμό με τα άρθρα 
9 και 10 του π.δ. 99/1992 και την περ. η της παρ. 2 του 
άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, και την παρ. 9 του άρθρου 
1 του ν. 4038/2012, καθώς και:

- Την υπ’ αρ. 5151/23-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦ8Β7ΛΛ-ΠΟΞ) 
απόφαση ένταξης της Πράξης «Αρχαιολογικό Πάρκο 
Αμφίπολης, Υποδομές Εξυπηρέτησης Επισκεπτών-Ενο-
ποίηση Μνημείων», με κωδικό ΟΠΣ 5067567, στο Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

-Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/605385/
429059/11803/27-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΚ74653Π4-Θ62) 
έγκριση εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Αρχαιο-
λογικό Πάρκο Αμφίπολης, Υποδομές Εξυπηρέτησης 
Επισκεπτών-Ενοποίηση Μνημείων», με κωδικό ΟΠΣ 
5067567απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών.

-Την υπ’ αρ. 81376/01-03-2021 (ΑΔΑ:ΩΔΝ24653Π4-
ΖΚ3) προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσω-
πικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά επτά 
(7) ατόμων και συγκεκριμένα: ενός (1) ΠΕ Μηχανικού 

ειδικότητας Τοπογράφου και έξι (6) ΔΕ Εξειδικευμένων 
Εργατοτεχνιτών, για την εκτέλεση του υποέργου: «ΑΡ-
ΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ: Υποδομές εξυπηρέ-
τησης επισκεπτών-ενοποίηση μνημείων» (MIS 5067657), 
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, αρχομένου από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τη δυνατότητα 
παράτασης ανάλογα με την εξέλιξη του υποέργου και 
εφόσον επαρκούν και διατίθενται οι αναγκαίες πιστώ-
σεις, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Σερρών.

-Τον υπ’ αρ. 106334/16-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΖ14653Π4-
ΟΒΩ) Προσωρινό Πίνακα Μοριοδότησης και Κατάταξης 
υποψηφίων.

-Τον υπ’ αρ. 132561/31-03-2021 (ΑΔΑ:6ΓΧΗ4653Π4-
ΠΩΝ) (01-04-2021) Οριστικό Πίνακα Μοριοδότησης και 
Κατάταξης υποψηφίων.

-Tις δηλώσεις περί μη αποδοχής της θέσης ΔΕ Εξει-
δικευμένων εργατοτεχνιτών των κατά σειρά επιτυχό-
ντων, Ηλία Ευθυμίου του Δημητρίου, Εστέ Ευαγγέλου 
του Σωκράτη και Πάπα Σπυρίδωνα του Δημητρίου περί 
μη αποδοχής της θέσης τους με συναφή εμπειρία άνω 
των έξι μηνών, κατά σειρά κατάταξης, οι οποίοι ειδοποι-
ήθηκαν σχετικά.

-Τις δηλώσεις αποδοχής της θέσης ΔΕ Εξειδικευμένων 
εργατοτεχνιτών των επόμενων στη σειρά κατάταξης, οι 
οποίοι ειδοποιήθηκα επίσης σχετικά.

-Την υπ’  αρ. 133515/01-04-2021 (Γ΄ 959, ΑΔΑ: 
ΨΔ5Ε4653Π4-171) απόφαση πρόσληψης προσωπικού 
ΙΔΟΧ, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την εκτέλεση του 
υποέργου: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ: Υπο-
δομές εξυπηρέτησης επισκεπτών-ενοποίηση μνημείων» 
(MIS 5067657), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι 
από 06/04/2021 έως και 05/10/2021, με τη δυνατότη-
τα παράτασης των συμβάσεων ανάλογα με την εξέλιξη 
του υποέργου και εφόσον διατίθενται οι απαραίτητες 
πιστώσεις. 

-Την υπ’  αρ. 472513/04-10-2021 (Γ΄ 2449, ΑΔΑ: 
Ω0ΘΣ4653Π4-ΨΥΥ) απόφαση παράτασης πρόσληψης 
προσωπικού ΙΔΟΧ συνολικά επτά(7) ατόμων για τη συνέ-
χιση εκτέλεσης του ως άνω έργου, για χρονικό διάστημα 
έξι(6) μηνών, ήτοι από 06/10/2021 έως και 05/04/2022, 
με τη δυνατότητα παράτασης εκ νέου, ανάλογα με τις 
ανάγκες του έργου και εφόσον διατίθενται οι απαιτού-
μενες πιστώσεις.

- Την από 31/12/2021 δήλωση παραίτησης της Καρα-
σακαλίδου Στυλιανής του Αγάπιου, από τη θέση του ΠΕ 
Μηχανικού, ειδικότητας Τοπογράφου.

-Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/
15-03-2020 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς του Προϊστα-
μένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών 
Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρ-
χαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στους Προ-
ϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιό-
τητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων 
και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (Β΄ 912).

-Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/245
577/17219/12654/3280/24- 06-2018 απόφαση ορισμού 
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αναπληρωτών Προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Μονάδων της Κεντρικής, των Περιφερειακών και Εδικών Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

- Τις υφιστάμενες ανάγκες συνέχισης των εργασιών του υποέργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ: Υποδομές 
εξυπηρέτησης επισκεπτών - ενοποίηση μνημείων (MIS 5067657)», εφόσον διατίθενται οι απαραίτητες πιστώσεις 
στο εν λόγω υποέργο:

Παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, έξι(6) ΔΕ Εξειδι-
κευμένων εργατοτεχνιτών, για χρονικό διάστημα από 06/04/2022 έως 24/07/2022, με τη δυνατότητα παράτασης 
της σύμβασης ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών του εν λόγω υποέργου και εφόσον διατεθούν στην υπηρεσία 
οι εγκριμένες πιστώσεις:

Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο
Εκπ/κη 

Βαθμίδα
Ειδικότητα

Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ελληνικού Δημοσίου

ΧΑΡΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 9549112519/06-04-2021

ΖΑΠΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 8449384823/06-04-2021

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΟΣ ΔΕ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 8170526377/06-04-2021

ΜΠΑΡΠΟΥΤΗΣ ΣTΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3384426110/06-04-2021

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 4146915762/06-04-2021

ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΕΞΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3612519286/06-04-2021

  Ο Aναπληρωτής Προϊστάμενος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΟΒΑΣ 

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

    Αριθμ. 51 
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων 

A’ εξεταστικής περιόδου 2022. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 13 και 18 έως 22 του 

ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4912/2022 «Ενι-

αία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 59).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και της παρ. 2β του 
άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ν. 2690/1999, Α’ 45).

4. Την υπ’ αρ. 50/24.3.2022 απόφαση «Καθορισμός 
του ποσού, που καταβάλλεται υπέρ της Ολομέλειας των 
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τη 
συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ 
εξεταστικής περιόδου 2022».

5. Το γεγονός ότι, λόγω των υφιστάμενων επιδημιολογι-
κών συνθηκών, υφίσταται κίνδυνος αναβολής του διαγω-
νισμού, στην περίπτωση γραπτών εξετάσεων, λόγω της 
ταυτόχρονης παρουσίας μεγάλου αριθμού υποψηφίων.

6. Το γεγονός ότι η διενέργεια του διαγωνισμού εξ 
αποστάσεως, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή άλλης δι-
αδικτυακής εφαρμογής, ενέχει κινδύνους εμφάνισης ση-
μαντικών προβλημάτων ιδίως τεχνικής φύσεως, λόγω της 
υπερφόρτωσης του συστήματος ή της προβληματικής 

σύνδεσης με το διαδίκτυο σε συγκεκριμένες περιοχές της 
χώρας ή της τυχόν έλλειψης του αναγκαίου εξοπλισμού 
από μέρος των υποψηφίων, δεδομένης της ταυτόχρο-
νης παρουσίας μεγάλου αριθμού υποψηφίων σε όλη την 
επικράτεια και σε απομακρυσμένες περιοχές, κίνδυνοι, 
που έχουν επισημανθεί από ειδικούς τεχνικούς με τους 
οποίους έχει συνεργασθεί η Συντονιστική Επιτροπή.

7. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός είναι ενιαίος και σε 
πανελλαδική κλίμακα.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό υποψηφίων δικηγό-
ρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 για όλους τους Δι-
κηγορικούς Συλλόγους, ο οποίος θα διενεργηθεί την 
Παρασκευή 27.5.2022, το Σάββατο 28.5.2022 και την 
Κυριακή 29.5.2022 στις έδρες των Εφετείων της χώρας, 
πλην του Εφετείου Πειραιά, όπου ο διαγωνισμός θα δι-
εξαχθεί την Παρασκευή 3.6.2022, το Σάββατο 4.6.2022 
και την Κυριακή 5.6.2022. Ειδικά, για τα Εφετεία Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί μέχρι 
και 5.6.2022 Ο διαγωνισμός θα γίνει με την τήρηση των 
ισχυόντων, κατά τον χρόνο διενέργειάς του, υγειονομι-
κών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και ο τόπος 
διενέργειάς τους, ανά Εφετειακή περιφέρεια, θα καθο-
ριστεί και θα γνωστοποιηθεί με απόφαση της οικείας 
Οργανωτικής Επιτροπής.

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με προφορική εξέτα-
ση, με φυσική παρουσία των υποψηφίων. Η εξέταση θα 
γίνει από έναν εξεταστή, ανά μάθημα, αποκλειστικά σε 
πρακτικά θέματα κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και με 
τη χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου Κώδικα.
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3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλλη-
νες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλου κράτους που είναι συμβαλλόμενο στη 
Σύμβαση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Έλληνας στο 
γένος μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από 
τη διατύπωση γνώμης του οικείου δικηγορικού συλλό-
γου. Κατ’ εξαίρεση, πολίτης τρίτης χώρας, που διαμένει 
νομίμως στην ημεδαπή, μπορεί να διοριστεί δικηγόρος, 
εφόσον είναι απόφοιτος Τμήματος Νομικής Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα με ελάχιστο 
βαθμό (μέσο όρο) πτυχίου επτά κόμμα πέντε (7,5) και 
κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Τμήματος Νομικής 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής.

Οι ανωτέρω πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομι-
κού Τμήματος ή Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή άλλου κράτους - μέ-
λους της Ε.Ε., εφόσον έχουν περατώσει με επιτυχία τη 
διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 15 του Τμήματος Β’ 
του ν. 4194/2013 ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει 
αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 1 του 
ν. 3328/2005 (Α΄ 80) και να έχουν συμπληρώσει μέχρι και 
την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού τον 
νόμιμο χρόνο άσκησης (18 μήνες).

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνι-
σμό οφείλουν μέχρι και την Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 να 
καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, στον Γραμματέα της 
Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου, όπου 

υπάγεται ο Δικηγορικός Σύλλογος, στον οποίον είναι εγ-
γεγραμμένοι, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση - υπεύ-
θυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα 
και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του ν. 4194/2013. 
Στην άνω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται:

Α) Πιστοποιητικό άσκησης
Β) Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανά-

λογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται 
επικύρωση)

Γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβα-
τηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και

Δ) Απόδειξη κατάθεσης στον υπ’ αρ. 5011091124939 
(ΙΒΑΝ GR5101720110005011091124939) λογαριασμό 
της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλ-
λόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, 
ποσού εξήντα (60,00) ευρώ, στην οποία θα αναγράφε-
ται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία 
«Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ 
εξεταστικής περιόδου 2022».

5. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα: α) Αστι-
κό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία β) Ποινικό Δίκαιο και 
Ποινική Δικονομία γ) Εμπορικό Δίκαιο δ) Δημόσιο Δί-
καιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και 
ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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