
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

 

Σε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 λ. 3898/2010 (Α΄ 211) θαη 

ηνπ άξζξνπ 4 Υ.Α. 34802/2012 (Β΄ 1363) - Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο 

Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ Υπνςεθίσλ Γηακεζνιαβεηώλ θ.ιπ., αλαθνηλώλεηαη όηη 

ε Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηώλ όξηζε ηελ 12
ε
 Απξηιίνπ 2014, 

εκέξα Σάββαην, θαη ώξα 11:00 (ρξνληθή πεξίνδνο 11:00 -14:00), σο εκέξα 

γξαπηώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, πνπ έρνπλ εθπαηδεπζεί - 

θαηαξηηζζεί επηηπρώο από ηνπο θνξείο θαηάξηηζεο.  

Ωο ηόπνο δηεμαγωγήο ηωλ εμεηάζεωλ νξίδνληαη νη πόιεηο ηωλ Αζελώλ 

(Ακθηζέαηξν Ννκηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, επί ηεο νδνύ Σίλα) 

θαη Θεζζαινλίθεο (Ακθηζέαηξν Ννκηθήο Σρνιήο Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε ΑΠΘ).  

Ο θαηακεξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη σο εμήο:  

α) Γηα ηνπο δηθεγόξνπο βάζεη ηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ ζηνλ νπνίν είλαη 

εγγεγξακκέλνη νη ππνςήθηνη θαη  

β) Γηα ηνπο κε δηθεγόξνπο βάζεη ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο έδξαο 

ηνπο.  

Οη ππνςήθηνη, κέιε ησλ Γηθεγνξηθώλ Σπιιόγσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο 

πεξηθέξεηεο ησλ Δθεηείσλ Θεζζαινλίθεο, Θξάθεο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

Λάξηζαο, Ισαλλίλσλ θαη Κεξθύξαο ζα εμεηαζζνύλ ζηε Θεζζαινλίθε. Οη δε 

ππνςήθηνη κέιε Γηθεγνξηθώλ Σπιιόγσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο ππόινηπεο 

εθεηεηαθέο πεξηθέξεηεο ζα εμεηαζζνύλ ζηελ Αζήλα. Η ίδηα κέζνδνο 

θαηακεξηζκνύ ηζρύεη αλαιόγσο γηα ηνπο ππνςήθηνπο κε δηθεγόξνπο, κε βάζε 

ηελ θαηνηθία ηνπο ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο έδξα ζηηο αλσηέξσ πεξηθέξεηεο.  

Σεκεηώλεηαη όηη ηα ζέκαηα ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ ζα πεξηιακβάλνληαη από 

ηελ ύιε: Παξάξηεκα - Α΄ Θεσξία, άξζξν 11 Π.Γ. 123/2011 (Α΄ 255). 

Η εμέηαζε ζα δηεμαρζεί κε κεηθηό ζύζηεκα, ην νπνίν ζα ζπλδπάδεη αθ’ ελόο 

απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεσξία & πξάμε δηακεζνιάβεζεο θαη 

αθ’ εηέξνπ ζύζηεκα απαληήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice).  



Σύκθσλα δε κε ην άξζξν 4 ηεο Υ.Α. 34802/2012 (Β΄ 1363) - Καλνληζκόο 

Λεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ Υπνςεθίσλ Γηακεζνιαβεηώλ θ.ιπ., νη 

ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ Αίηεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Δμεηάζεσλ, δηα ηνπ Τκήκαηνο Γηθεγνξηθνύ Λεηηνπξγήκαηνο θαη Γηθαζηηθώλ 

Δπηκειεηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. Η Αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί ζην Πξσηόθνιιν ηνπ ΥΓΓΑΓ, 

Λ. Μεζνγείσλ 96, 115 27, Αζήλα, Ιζόγεην, Γξαθείν 58, θαζώο θαη 

ηαρπδξνκηθώο ζηελ ίδηα δηεύζπλζε ππ’ όςε ηνπ αλσηέξσ Τκήκαηνο. Η Αίηεζε 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην απαξαίηεην απνδεηθηηθό επηηπρνύο 

εθπαίδεπζεο - θαηάξηηζεο ηνπ νηθείνπ Φνξέα Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 5 λ. 

3898/2010 θαη από παξάβνιν Διιεληθνύ Γεκνζίνπ.  

Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, ζε επόκελε αλαθνίλσζε 

ζα παξαζρεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ην παξάβνιν θαη ζα επηζπλαθζεί ζρεηηθό ππόδεηγκα Αίηεζεο.  

Σεκεηώλεηαη όηη ε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ηνπ 

δηθαηνινγεηηθνύ θαη ηνπ παξαβόινπ είλαη ε 4
ε
 Απξηιίνπ 2014, εκέξα 

Παξαζθεπή (κέρξη ηηο 15:00). 

Πιεξνθνξίεο: 2107767235, 2107767236, 2107767408. 


