ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ. Πρωτ.:_____________
Αθήνα________________

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ:_____________________
_______________________________
ΟΝΟΜΑ:________________________

ΠΡΟΣ

Την Γραμματέα της Οργανωτικής
Επιτροπής Εξετάσεων του Εφετείου
Αθηνών του διαγωνισμού υποψηφίων
δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου
2020

_______________________________

Έχω

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:___________________

Πανελλήνιο

_______________________________

αιτούμαι τη συμμετοχή μου σε αυτόν και

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ______________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:______________
Α.Δ.Τ.:__________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :____________________
(οδός – αριθμός)

συμπληρώσει

όλα

τα

τυπικά

προσόντα για την συμμετοχή μου στον
Διαγωνισμό

Υποψηφίων

Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2020,
υποβάλλω τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) υπεύθυνη δήλωση
β) πιστοποιητικό άσκησης,
γ)

φωτοαντίγραφο

πανεπιστημιακού

πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του
πανεπιστημίου
δ) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας /
διαβατηρίου, και
ε) ηλεκτρονικό παράβολο / διπλότυπο

____________________
(περιοχή)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :____________________
(κατά προτίμηση κινητό)

είσπραξης

από

Δ.Ο.Υ.

(στο

οποίο

αναγράφεται το ονοματεπώνυμο μου και η
αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Δικηγόρων Α΄ περιόδου 2020»).

Αθήνα,____________
Ο/Η ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ/Η

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)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων».

(4)
Ημερομηνία:

……….2020
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.

