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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Υγείας

2 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

3 Υπουργείο Τουρισμού

4 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

   Με την υπό στοιχεία Α1α/45875/09.08.2022 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τον ν. 3528/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), 
τα άρθρα 15, 15Α,την παρ.1 του άρθρου 17 και τα άρθρα 
24-26 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το 
Ενιαίο Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚΔΔΑ)» (Α΄ 59), το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133 ), του π.δ. 121/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’  148), την 
υπ’ αρ. 3717/30.06.2022 απόφαση του Διευθυντή της 
ΕΣΔΔΑ «Ανακήρυξη αποφοίτων της ΚΖ΄ Εκπαιδευτικής 
Σειράς “Δημήτριος Τζανάκης” της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.», την υπό 
στοιχεία  ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/87/οικ.11883/20.07.2022 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός Υπη-
ρεσιών διορισμού των αποφοίτων της 27ης Εκπαιδευ-
τικής Σειράς “Δημήτριος Τζανάκης” της ΕΣΔΔΑ», το υπ’ 
αρ. 4496/01.08.2022 έγγραφο του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ, 
την υπό στοιχία Β1α/οικ. 46625/09.08.2022 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), διορίζονται από 01.07.2022 
οι κατωτέρω αναφερόμενοι έντεκα (11) απόφοιτοι της 
ΚΖ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Δημήτριος Τζανάκης» της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΣΔΔΑ), ως μόνιμοι υπάλληλοι με βαθμό Β’ και Μ.Κ. 6ο, 
σε προσωποπαγείς θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Υγείας που συστήνονται με την παρούσα 
απόφαση:

1. Πέτρος Μάντης του Νικολάου, στον κλάδο ΠΕ Δι-
οικητικού

2. Όλγα Ουρλόγλου του Διονυσίου, στον κλάδο ΠΕ 
Μηχανικών

3. Ευτυχία Ευθυμία Γιαννοπούλου του Γεωργίου, στον 
κλάδο ΠΕ Διοικητικού

4. Λουκάς Τσικλητάρης του Δημητρίου, στον κλάδο 
ΠΕ Διοικητικού

5. Ειρήνη Χρήστου του Ιωάννη, στον κλάδο ΠΕ Διοι-
κητικού

6. Άλκηστις Καραλή του Θεοδώρου, στον κλάδο ΠΕ 
Διοικητικού

7. Σταύρος Παρθενιάδης του Παντελή, στον κλάδο ΠΕ 
Διοικητικού

8. Μαργαρίτα Φυτιλή του Ιωάννη, στον κλάδο ΠΕ Δι-
οικητικού

9. Ελευθερία Παπαφραγκάκη του Αντωνίου, στον κλά-
δο ΠΕ Διοικητικού

10. Αναστασία Γκότση του Γεωργίου, στον κλάδο ΠΕ 
Διοικητικού 

11. Ευρύκλεια Μπαντάνη του Ιωάννη, στον κλάδο ΠΕ 
Διοικητικού.

(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης: 
3299/10.08.2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1. 4355814861/04.08.2022, 2. 
9477611413/04.08.2022, 3. 7770911244/04.08.2022, 4. 
8411936232/04.08.2022, 5. 8677931535/04.08.2022, 6. 
9746115561/04.08.2022, 7. 7811195702/04.08.2022, 8. 
3210379684/04.08.2022, 9. 5110612793/04.08.2022, 10. 
6937229468/04.08.2022, 11. 6995114896/04.08.2022).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 1. 54241/ 
04.08.2022, 2. 54259/04.08.2022, 3. 54246/04.08.2022, 
4. 54251/04.08.2022, 5. 54238/04.08.2022, 6. 54243/ 
04.08.2022, 7. 54237/04.08.2022, 8. 54248/04.08.2022, 
9. 54233/04.08.2022, 10. 54252/04.08.2022, 11. 54255/ 
04.08.2022).
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    Με την υπό στοιχεία Α1α/47689/19.08.2022 διαπιστω-
τική πράξη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
148 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κα-
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 
79086/20.12.2021 απόφαση Υπηρεσιακού Γραμματέα 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικη-
τικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας», λύεται αυτο-
δίκαια η υπαλληλική σχέση της Μαρίας Μπατζίκα του 
Ιωάννη (Α.Μ.: 5229), υπαλλήλου του Υπουργείου Υγεί-
ας, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 13, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων στις 01.08.2022 υπέβαλε την πρώτη αίτηση 
παραίτησης από την Υπηρεσία, και προ της παρελεύσε-
ως του μηνός, στις 18.08.2022 υπέβαλε δεύτερη αίτηση 
εμμένοντας στην πρώτη, βάσει της οποίας και σύμφωνα 
με τις ανωτέρω διατάξεις, η παραίτησή της γίνεται αυτο-
δικαίως αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική της σχέση με 
το Υπουργείο, την ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησής της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8883371238/19.08.2022). 

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΗΛΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

Ι

2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

   Με την υπ’ αρ. 257961/18.08.2022 πράξη της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με : 1) τα άρθρα 63, 148 και 156 
του ν. 3528/2007, 2) τις από 04.07.2022 και 29.07.2022 
αιτήσεις παραίτησης του αναφερόμενου υπαλλήλου, 
3) το άρθρο 109 του ν.  4622/2019 (Α΄  133), 4) την 
υπ’αρ. οικ.46347/15.06.2019 (Α.Δ.Α.: 9ΤΝ7465 ΧΘΞ-0ΒΠ) 
απόφαση τοποθέτησης της Γεωργίας Τσίρου του Κων/
νου, ως Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη-
τικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, διαπιστώνεται ότι, από 29.07.2022 ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, λύθηκε 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του υπαλλήλου 
Κούκουρα Ευάγγελου του Σταύρου του κλάδου ΤΕ Διοι-
κητικού - Λογιστικού με Α΄ βαθμό.

Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια 
της υπηρεσίας (άρθρο 63 του ν. 3528/2007 Υπαλληλικός 
Κώδικας).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1410020443/01.08.2022).

    Με την υπ’ αρ. 257964/18.08.2022 πράξη της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρε-

σιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με : 1) τα άρθρα 63, 148 και 156 
του ν. 3528/2007, 2) τις από 20.07.2022 και 08.08.2022 
αιτήσεις παραίτησης της αναφερόμενης υπαλλήλου, 
3) το άρθρο 109 του ν.  4622/2019 (Α΄  133), 4) την 
υπ’ αρ. οικ.46347/15.06.2019 (Α.Δ.Α.: 9ΤΝ7465ΧΘΞ-0ΒΠ) 
απόφαση τοποθέτησης της Γεωργίας Τσίρου του Κων/
νου, ως Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικη-
τικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, διαπιστώνεται ότι, από 08.08.2022 ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης, λύθηκε 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρεσία του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της υπαλλήλου 
Ιωάννου Γιαννούλας του Σωτηρίου του κλάδου ΔΕ Διοι-
κητικού με Α΄ βαθμό.

Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια 
της υπηρεσίας (άρθρο 63 του ν. 3528/07, Υπαλληλικός 
Κώδικας).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4117671003/08.08.2022). 

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΡΟΥ 

Ι

3  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

   Με την υπ’ αρ. 16338/18.08.2022 διαπιστωτική πράξη 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τον ν. 3528/2007 «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» άρθρα 
147 «Λόγοι λύσης», 148 «Παραίτηση» και 156 «Πράξη 
λύσης της υπαλληλικής σχέσης» (Α΄26), το ν. 3270/2004 
«Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης και θέματα τουρισμού» (Α΄187) και το π.δ. 127/2017 
«Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄157), γίνεται 
αυτοδίκαια η αποδοχή της παραίτησης και λύεται η 
υπαλληλική σχέση του Τσίπη Φωτίου του Σπυρίδωνα, 
μονίμου υπαλλήλου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Του-
ρισμού του Υπουργείου Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Ιονίων Νήσων 
με έδρα την Κέρκυρα, κατηγορίας και κλάδου Τ.Ε. Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων με βαθμό Α΄ και 16ο μισθολογικό 
κλιμάκιο, την 28η Ιουλίου 2022, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησής του (ημερομηνία 
υποβολής της πρώτης αίτησης παραίτησης: 12.07.2022), 
λόγω συνταξιοδότησης.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1912548741/28.07.2022). 

   Με την υπ’ αρ. 16337/18.08.2022 διαπιστωτική πράξη 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τον ν. 3528/2007 «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» άρθρα 147 
«Λόγοι λύσης», 148 «Παραίτηση» και 156 «Πράξη λύσης 
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της υπαλληλικής σχέσης» (Α΄26), τον ν. 3270/2004 «Αρ-
μοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και 
θέματα τουρισμού» (Α΄187) και το π.δ. 127/2017 «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄157), γίνεται αυ-
τοδίκαια η αποδοχή της παραίτησης και λύεται η υπαλ-
ληλική σχέση του Ζενεμπίση Αλεξάνδρου του Ιάσoνα, 
μονίμου υπαλλήλου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Του-
ρισμού του Υπουργείου Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Ιονίων Νήσων 
με έδρα την Κέρκυρα, κατηγορίας και κλάδου Τ.Ε. Του-
ριστικών Επιχειρήσεων με βαθμό Α΄ και 16ο μισθολογι-
κό κλιμάκιο, την 27η Ιουλίου 2022, ημερομηνία υποβο-
λής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του (ημερομηνία 
υποβολής της πρώτης αίτησης παραίτησης: 12.07.2022) 
λόγω συνταξιοδότησης.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1271006389/28.07.2022). 

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΔΡΕΟΥ 

Ι

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμ. 72 
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων 

B΄ εξεταστικής περιόδου 2022. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 13 και 18 έως 22 του ν. 4194/2013 «Κώ-

δικας Δικηγόρων» (A’ 208).
2. Το άρθρο 28 του ν. 4912/2022 (A’ 59).
3. Τα άρθρα 2, 3 και την παρ. 2β του άρθρου 11 του 

ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλ-
λες διατάξεις» (A’ 45).

4. Τη υπ’ αρ. 71/8.8.2022 απόφασή της «Καθορισμός 
του ποσού, που καταβάλλεται υπέρ της Ολομέλειας των 
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τη 
συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄ 
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 απο-
στάσεως, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή άλλης διαδι-
κτυακής εφαρμογής, ενέχει κινδύνους εμφάνισης σημα-
ντικών 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 εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού , αποφασίζουμε:

1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό υποψηφίων δικη-
γόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2022 για όλους τους 
Δικηγορικούς Συλλόγους, ο οποίος θα διενεργηθεί την 
Παρασκευή 21.10.2022, το Σάββατο 22.10.2022 και την 
Κυριακή 23.10.2022 στις έδρες των Εφετείων της χώρας. 
Ειδικά, για τα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης ο δια-
γωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14.10.2022, το 
Σάββατο 15.10.2022 και την Κυριακή 16.10.2022 και θα 
ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή 23.10.2022. Ο διαγω-
νισμός θα γίνει με την τήρηση των ισχυόντων, κατά τον 
χρόνο διενέργειάς του, υγειονομικών 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.

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 διορισθεί 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 Νομικού 
Τμήματος ή Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος της ημεδαπής ή άλλου κράτους – μέλους 
της Ε.Ε., εφόσον έχουν περατώσει με επιτυχία τη δια-
δικασία σύμφωνα με το άρθρο 15 του τμήματος β΄ 
του ν. 4194/2013 ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει 
αναγνωρισθεί 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 
το νόμιμο χρόνο άσκησης (18 μήνες).

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό 
οφείλουν μέχρι και την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 να 
καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα 
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της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου, 
όπου υπάγεται ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπου 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 Β΄ 
εξεταστικής περιόδου 2022».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ   

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