
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   
         ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 
          ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
           ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ  ΜΕΓΑΡΟ                                                               
         Πλατεία Δικαστικού Μεγάρου                                                                                
             ΝΑΥΠΛΙΟ  ΤΚ 211 00 
              27520-47192 
            E-mail: dsn@otenet.gr                                                                 Ναύπλιο  28-4-2022 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 

 

Ο διαγωνισμός Α΄ εξεταστικής περιόδου 2022 των υποψηφίων δικηγόρων                    

των Δικηγορικών Συλλόγων Ναυπλίου, Κορίνθου, Τρίπολης και Σπάρτης, που 

ανήκουν στην έδρα του Εφετείου Ναυπλίου, θα διενεργηθεί με προφορική εξέταση των 

υποψηφίων το Σάββατο 28.5.2022 και την Κυριακή 29.5.2022, στο Δικαστικό Μέγαρο 

Ναυπλίου, στην αίθουσα του ακροατηρίου του Κακουργιοδικείου στον 1ο όροφο.     

Οι ενδιαφερόμενοι ασκούμενοι δικηγόροι οφείλουν να υποβάλουν προς την 

Οργανωτική Επιτροπή του Εφετείου Ναυπλίου, τις αιτήσεις συμμετοχής και τα 

δικαιολογητικά τους για τον διαγωνισμό, από την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 μέχρι 

και την Τρίτη 10 Μαΐου 2022, είτε με κατάθεση στη Γραμματεία της Οργανωτικής 

Επιτροπής που εδρεύει στο Δικηγορικό Σύλλογο Ναυπλίου (Δικαστικό Μέγαρο 

Ναυπλίου - ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΚ 21100), είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου:  dsn@otenet.gr   

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση  (βλ. συνημμένο υπόδειγμα) 
(στην αίτηση παρακαλείσθε να αναφέρετε οπωσδήποτε τον Αριθμό Μητρώου του 
Δικηγορικού Συλλόγου και τηλέφωνα επικοινωνίας) 
 

2. Πιστοποιητικό  άσκησης, το οποίο εκδίδεται από τον οικείο Σύλλογο.  
[να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 
(29/5/2022) ο νόμιμος χρόνος άσκησης των 18 μηνών]. 
 

[ Κατ΄ εξαίρεση, οι ασκούμενοι του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου, μαζί με τα υπόλοιπα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής τους προς την Οργανωτική Επιτροπή της έδρας του Εφετείου 
Ναυπλίου, οφείλουν να υποβάλουν και:  α) την αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού από το Δικηγορικό 
Σύλλογο Ναυπλίου β) τη βεβαίωση άσκησης σε δικηγόρο/ δικηγορική εταιρεία μέχρι την ημέρα που 
υποβάλλεται  η αίτηση. 



Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει αλλαγή δικηγόρου κατά τη διάρκεια της άσκησής σας, τότε θα 
αποστείλετε βεβαίωση του τελευταίου δικηγόρου/δικηγορικής εταιρείας που δηλώσατε στην υπηρεσία του 
Δ.Σ.Ναυπλίου  
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του 
Κώδικα Δικηγόρων. (Επισυνάπτονται υποδείγματα α,β,γ) ] 

3. Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του 

πανεπιστημίου (δεν απαιτείται  επικύρωση).  

Σε περίπτωση κατόχων ξενόγλωσσου πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομισθεί 

και επίσημη μετάφραση του πτυχίου (από την Μεταφραστική Υπηρεσία ή από 

δικηγόρο). 

4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται  επικύρωση) 

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αλλοδαπή ιθαγένεια θα προσκομίσουν αντίγραφο 

ταυτότητας ομογενούς και αντίγραφο της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 του Κώδικα 

Δικηγόρων υπουργικής απόφασης σχετικής με την άδεια διορισμού τους ως δικηγόρους. 

5. Απόδειξη κατάθεσης ποσού εξήντα ευρώ (60,00 €) στον αριθμ. 5011091124939 (IBAN 

GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των 

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Σημειώνουμε ότι στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στον διαγωνισμό 

υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2022». 

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, παρακαλείσθε να αποστείλετε το σύνολο 

των δικαιολογητικών σε ένα και μόνο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail). Στην περίπτωση που 

ο υποψήφιος επιθυμεί την αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, τότε θα 

αποστείλει μόνα τους τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά και θα αναγράφει ως τίτλο 

κατά την αποστολή «συμπληρωματικά δικαιολογητικά». 

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τον καθορισμό του 

προγράμματος των εξεταζόμενων μαθημάτων. 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

 


