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Αλαθνξά:  2835/01-07-2022 

 

ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζ. 2835/01-07-2022 Αλαθνξάο πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ ν βνπιεπηήο θ. Υ. Καζηαλίδεο, κε ζέκα: «Πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο “Πξαθηηθή Άζθεζε Απνθνίησλ Ννκηθώλ ρνιώλ γηα ηελ απόθηεζε άδεηαο 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο δηθεγόξνπ” ρξεκαηνδνηνύκελνπ από ην ΔΠΑ» θαη ηνπ επ’ απηήο 

ζπλεκκέλνπ ππνκλήκαηνο ηεο Έλσζεο Αζθνπκέλσλ θαη Νέσλ Γηθεγόξσλ Θεζζαινλίθεο –

Δ.Α.Ν.Γη.Θ.,  ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα αθόινπζα:  

Mε ηελ ππ’ αξ. 3409/1120/Α3/24-05-2019 (ΑΓΑ: ΧΓ7Ο465ΥΙ8-ΡΛΡ) Απόθαζε εληάρζεθε 

ε πξάμε κε ηίηιν «Πξαθηηθή άζθεζε απνθνίησλ λνκηθώλ ζρνιώλ γηα ηελ απόθηεζε άδεηαο 

αζθήζεσο επαγγέικαηνο δηθεγόξνπ» θαη MIS 5039505 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

«Αληαγσληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020». Η Πξάμε επηδηώθεη ηελ 

ππνβνήζεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απνθνίησλ λνκηθώλ ζρνιώλ γηα ηελ 

απόθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο δηθεγόξνπ. Η νκάδα ζηόρνο απνηειείηαη από λένπο 

δηθεγόξνπο απνθνίηνπο Ννκηθώλ ρνιώλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δπζρεξή νηθνλνκηθή ή θαη 

θνηλσληθή ζέζε κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεύνληαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο 18κελεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

δηθεγόξνπ. Η επηινγή γίλεηαη κε βαζκνιόγεζε εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ θξηηεξίσλ επηινγήο ώζηε λα 

απνηππσζεί ε θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Μέξνο ηεο δεθανθηάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ λέσλ δηθεγόξσλ, δηάξθεηαο δώδεθα (12) 

κελώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Γηθαζηήξηα ή ηηο Δηζαγγειίεο ηεο ρώξαο. Με ηελ άζθεζή ηνπο ζηα 

δηθαζηήξηα, νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνύλ νπζηώδεηο πξαθηηθέο γλώζεηο γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο 

ηεο Γηθαηνζύλεο αθνύ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηνπο αλαηίζεληαη θαζήθνληα κε ζθνπό ηελ 

εθκάζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηθαζηεξηαθήο ύιεο. Η άζθεζε παξέρεηαη ζηε 

γξακκαηεία εθάζηνηε Γηθαζηεξίνπ θαη ππό ηελ θαηεύζπλζε ηνπ πξντζηάκελνπ δηθαζηή θαη κπνξεί 

λα ζπλνδεύεηαη από παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ πνπ νξγαλώλνληαη από ηηο δηθαζηηθέο αξρέο όπνπ 

ππεξεηνύλ θαη από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο.  

ηελ ζπλέρεηα, γίλεηαη θαηαλνκή ησλ αζθνύκελσλ ζε δηθεγνξηθά γξαθεία ηα νπνία έρνπλ 

δειώζεη ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα, κε θξηηήξηα πνπ ζα νδεγνύλ ζηελ επηινγή ηνπ δηθεγνξηθνύ 

γξαθείνπ πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ αζθνύκελνπ. Η πξαθηηθή άζθεζε ζηα δηθεγνξηθά 

γξαθεία ζα έρεη δηάξθεηα 6 κήλεο θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν νινθιεξώλεηαη ε 18κελε ππνρξεσηηθή 

πεξίνδνο θαη ν αζθνύκελνο κπνξεί λα απνθηήζεη ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο.  
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ πνιύηηκε 

εξγαζηαθή εκπεηξία αζθνύκελνη ζε πξαγκαηηθέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα είλαη 

ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ πεξηζζόηεξν πνηνηηθέο θαη νπζηαζηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο 

ρώξαο, ηνπο εληνιείο ηνπο.  

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ ππάξρεη ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ ΣΠΔ θαη έρεη αλαπηπρζεί 

βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνύληαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία όισλ ησλ αζθνύκελσλ 

δηθεγόξσλ ηεο Υώξαο αλά Γηθαζηήξην θαη Γηθεγνξηθό Γξαθείν. Ο ζρεδηαζκόο θαη ε δεκηνπξγία 

Βάζεο Γεδνκέλσλ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηόζν ηνλ ιεηηνπξγηθό θαη ηερληθό ζρεδηαζκό ηεο όζν 

θαη ηελ πεξαηηέξσ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζήο ηεο.  

θνπόο είλαη λα θαηαρσξνύληαη νη αηηήζεηο θαη ηα θξηηήξηα θαζώο θαη ηα ππνςήθηα 

δηθαζηήξηα θαη δηθεγνξηθά γξαθεία. Οη αηηήζεηο γίλνληαη ειεθηξνληθά θαη ην ζύζηεκα θάλεη ηελ 

αληηζηνίρηζε, ελώ δέρεηαη θαη ειεθηξνληθά παξνπζηνιόγηα πέξα από ηα έληππα, από ηα νπνία ζα 

πξνθύπηεη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο, εκέξεο παξνπζίαο θαη αληίζηνηρεο πεξηθνπήο ιόγσ απνπζίαο. Ο 

Πξντζηάκελνο Γξακκαηείαο εθάζηνηε δηθαζηεξίνπ θαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο θάζε δηθεγνξηθνύ 

γξαθείνπ πηζηνπνηνύλ ειεθηξνληθά ηα παξνπζηνιόγηα. 

Δπίζεο, κε ηελ ππ’ αξηζ. 28242νηθ./08-07-2021 (Β΄ 3015) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 

(Κ.Τ.Α.) νξίζηεθαλ: α) νη ζέζεηο επηδνηνύκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο Γηθεγόξσλ ζε 

Γηθαζηήξηα/Δηζαγγειίεο (θαηαλνκή), β) ν ηξόπνο επηινγήο ησλ αζθνύκελσλ δηθεγόξσλ ζε θνξέα 

ππνδνρήο (Γηθαζηήξηα / Δηζαγγειίεο), γ) ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ζε ζέζε πξαθηηθήο άζθεζεο 

ηνπ αζθνύκελνπ δηθεγόξνπ, δ) ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα επηδνηνύκελωλ αζθνύκελωλ 

Γηθεγόξωλ θαη  ε) ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ.  

 Όζνλ αθνξά ηε δηεθδίθεζε από ηνπο αζθνύκελνπο δηθεγόξνπο αδεηώλ αλαςπρήο θαη αδεηώλ 

αζζελείαο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ηα δεηήκαηα απηά νξίδνληαη μεθάζαξα ζηελ σο άλσ Κ.Τ.Α.  θαη 

ζηνπο λόκνπο δπλάκεη ησλ νπνίσλ απηή εθδόζεθε. 

πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 3 ηεο σο άλσ Κ.Τ.Α. νξίδεηαη:  §1 «Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζε ζέζε 

Πξαθηηθήο Άζθεζήο ηνπ ν αζθνύκελνο Γηθεγόξνο, θαηά ηελ πξώηε παξνπζία ηνπ ζην θνξέα 

ππνδνρήο, ππνγξάθεη ηε ύκβαζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ελεκεξώλεηαη από ηνλ Τπεύζπλν 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη 

ηνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα (σξάξην, νξγαλόγξακκα εξγαζίαο θιπ.)..[..].                                      

§2 «[..] Η ζύκβαζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο απνηειεί κία ηξηκεξή ζύκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη κε 

ειεθηξνληθό ηξόπν από ηελ Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, ηνλ Αζθνύκελν 

Γηθεγόξν θαη ηνλ Τπεύζπλν Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο. Η ύκβαζε Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο δελ απνηειεί ζύκβαζε εξγαζίαο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, νύηε δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο 

ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.» 

Δπίζεο ζην άξζξν 5 παξ. 3 ηεο ηδίαο Κ.Τ.Α. νξίδεηαη: «Η ακνηβή ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

ηνπ αζθνύκελνπ Γηθεγόξνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 600,00€ κεληαίσο. Σν ελ ιόγσ πνζό δελ 

ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο, παξά κόλν ζε παξαθξάηεζε θόξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα 

θαηαβάιιεηαη θάζε κήλα. Αδηθαηνιόγεηε απνπζία ηνπ αζθνύκελνπ Γηθεγόξνπ ζπληζηά αληίζηνηρε 

ησλ εκεξώλ απνπζίαο ηνπ κείσζε ηεο ακνηβήο ηνπ. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδεηαη αλαινγηθά                   

ν λ. 4194/2013 “Κώδηθαο Γηθεγόξωλ” (Α΄208) ή άιιε ζρεηηθή λνκνζεζία ή θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο». 

Πεξαηηέξσ, ζεκεηώλεηαη όηη ε ζύκβαζε πξαθηηθήο άζθεζεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

αλσηέξσ αλαθεξόκελνπ έξγνπ απνηειεί εηδηθή κνξθή ζύκβαζεο, κέζσ ηεο νπνίαο νη απόθνηηνη - 

πηπρηνύρνη λνκηθώλ ζρνιώλ εληζρύνπλ ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο θαη απνθηνύλ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζπλαθείο κε ηελ θαηάξηηζή ηνπο θιάδνπο, ζε ζέζεηο πνπ πξνζθέξνληαη 

από δεκόζηνπο θνξείο (δηθαζηήξηα) θαη επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα (δηθεγνξηθά γξαθεία). 

Κύξηνο ζθνπόο ησλ ζπκβαιινκέλσλ είλαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξαθηηθά αζθνύκελνπ, 

δειαδή ε κεηάδνζε ζ’ απηόλ ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ άζθεζε 

νξηζκέλνπ επαγγέικαηνο θαη δε ζε νξηζκέλν ρξόλν. Η εξγαζία εθ κέξνπο ηνπ αζθνύκελνπ κπνξεί 
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λα γίλεη κόλν ζην πιαίζην ηεο άζθεζήο ηνπ, γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ επαγγέικαηνο, θαη όρη 

γηα παξαγσγηθνύο ζθνπνύο.  

Γηα λα ππάξμεη δπλαηόηεηα απόδεημεο ηεο βνύιεζεο ησλ δύν κεξώλ θαη απνθπγήο ηπρόλ 

θαηαζηξαηεγήζεσλ ηνπ κέηξνπ απηνύ, θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο ζύκβαζε ε νπνία πξνζδηνξίδεη 

επαθξηβώο ηνπο όξνπο κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ.  

Γηα ηε ζύκβαζε απηή δελ ππάξρεη εηδηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε, αιιά ηζρύεη ν γεληθόο 

θαλόλαο ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα βάζεη ηνπ νπνίνπ ε ζπκβαηηθή ειεπζεξία ησλ κεξώλ 

κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο.  

Οη εηδηθνί όκσο, θαλόλεο επηιεμηκόηεηαο ηεο Πξάμεο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ππ’ αξ. 

7958/2693/Α3/26-11-2018 «Πξόζθιεζε γηα ηελ Τπνβνιή Πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα “Αληαγσληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία” κε ηίηιν “Πξαθηηθή 

άζθεζε απνθνίησλ λνκηθώλ ζρνιώλ γηα ηελ απόθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

δηθεγόξνπ”» νξίδνπλ όηη «Η δηεμαγσγή πξαθηηθήο γηα θάζε αζθνύκελν ζα γίλεηαη ζπλδπαζηηθά ζην 

Γεκόζην (Γηθαζηήξηα ή Δηζαγγειίεο ηεο ρώξαο) γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο 12 κήλεο ζύκθσλα κε 

ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην θαη ζηνλ Ιδησηηθό Σνκέα (Γηθεγνξηθά γξαθεία) γηα ρξνληθό δηάζηεκα 6 

κελώλ». Σν ζεζκηθό όκσο πιαίζην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ απνθνίησλ λνκηθώλ ζρνιώλ                

(λ. 4194/2013) δελ πξνβιέπεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο αλαςπρήο ζηνπο αζθνύκελνπο δηθεγόξνπο.  

Χο εθ ηνύηνπ, ζηε «ύκβαζε Παξνρήο Τπεξεζηώλ Αζθνύκελνπ Γηθεγόξνπ», βάζεη ησλ 

πξνβιεπόκελσλ ζην λ. 4194/2013 (Α΄208) θαη ζηελ σο άλσ Κ.Τ.Α., νξίδεηαη όηη:  

«4.3 Κάζε αζθνύκελνο Δηθεγόξνο έρεη δηθαίωκα δηθαηνινγεκέλεο απνπζίαο γηα ιόγνπο 

αλωηέξαο βίαο πνπ ηεθκεξηώλεηαη από ηελ έθδνζε ζρεηηθώλ απνδεηθηηθώλ εγγξάθωλ από Δεκόζηα 

Αξρή. Με ηελ επηθύιαμε ηωλ θαηωηέξω δηαηάμεωλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

απνπζίαο, ν αζθνύκελνο Δηθεγόξνο εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ηελ πξνβιεπόκελε ακνηβή. Σηελ 

πεξίπηωζε πνπ ε απνπζία ηνπ Αζθνύκελνπ Δηθεγόξνπ ππεξβεί ην 5% ηεο παξνύζαο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ηεο Σύκβαζεο, κεηά από απόθαζε ηεο Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο Παξαιαβήο Έξγνπ 

(ΕΠΠΕ) ηνπ Υπνπξγείνπ Δηθαηνζύλεο θαη ηελ ζύκθωλε γλώκε ηνπ Φνξέα Υπνδνρήο Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο, δύλαηαη είηε ε Άζθεζε λα παξαηαζεί απηνδίθαηα θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ζπκβαηηθήο 

εκεξνκελίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξωζεί ην απαξαίηεην 12κελν, είηε ε Άζθεζε λα δηαθνπεί γηα όζν 

ρξόλν δηαξθεί ν ιόγνο ηεο αλωηέξαο βίαο.  

4.4. Αδηθαηνιόγεηε απνπζία ηνπ Αζθνύκελνπ Δηθεγόξνπ ζα ζπληζηά αληίζηνηρε ηωλ εκεξώλ 

απνπζίαο ηνπ κείωζε ηεο ακνηβήο ηνπ. Γηα θάζε εκέξα αδηθαηνιόγεηεο απνπζίαο ζα ππάξρεη 

πεξηθνπή θαηά 1/25 ηεο κεληαίαο ακνηβήο. Σε πεξίπηωζε πνπ ε αδηθαηνιόγεηε απνπζία ηνπ 

Αζθνύκελνπ Δηθεγόξνπ ππεξβεί ην 5% ηεο παξνύζαο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο Σύκβαζεο, κεηά από 

απόθαζε ηεο Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο Παξαιαβήο Έξγνπ (ΕΠΠΕ) θαη ηελ ζύκθωλε γλώκε ηνπ 

Φνξέα Υπνδνρήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, δύλαηαη είηε λα θαηαγγέιιεηαη αξκνδίωο ε παξνύζα Σύκβαζε 

κε απνηέιεζκα ηελ απέληαμε ηνπ Αζθνύκελνπ Δηθεγόξνπ από ην Πξόγξακκα είηε λα παξαηείλεηαη 

απηνδίθαηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο Άζθεζεο πέξαλ ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο κέρξη λα 

ζπκπιεξωζεί ην απαξαίηεην 12κελν, άλεπ εηέξαο απνδεκίωζε».  

Δίλαη ζαθέο ινηπόλ όηη γίλεηαη πξόβιεςε γηα δηθαηνινγεκέλεο εκέξεο απνπζίαο ησλ 

αζθνύκελσλ απνθνίησλ ησλ λνκηθώλ ζρνιώλ, ε νπνία θαιύπηεη ηηο πεξηπηώζεηο δηθαηνινγεκέλεο 

απνπζίαο γηα ιόγνπο αζζελείαο.  

 

Ωο πξνο ην δήηεκα εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε δηθεγνξηθά γξαθεία θαη 

εηαηξείεο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη κε ην, από 14/6/2022, Γειηίν Σύπνπ κε ζέκα: «Δλεκέξσζε ησλ 

δηθεγνξηθώλ γξαθείσλ θαη ησλ δηθεγνξηθώλ εηαηξηώλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

πξόγξακκα Δπηδνηνύκελεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Γηθεγόξσλ», ην νπνίν αθελόο έρεη αλαξηεζεί ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, ηεο Δπηηειηθήο Γνκήο ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζύλεο, ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ αιιά θαη θνηλσληθά κέζα δηθηύσζεο, θαη αθεηέξνπ απεζηάιε 

ζηνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν ηεο Αζήλαο θαη ηελ Οινκέιεηα ησλ Γηθεγνξηθώλ πιιόγσλ, θαινύληαη 

ηα δηθεγνξηθά γξαθεία/εηαηξίεο ηεο ρώξαο, πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα 

«Πξαθηηθή άζθεζε απνθνίησλ λνκηθώλ ζρνιώλ γηα ηελ απόθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

δηθεγόξνπ», σο Φνξείο ζέζεσλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο, λα ππνβάιινπλ ζρεηηθό αίηεκα κέζσ ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο: https://dpa.moj.gov.gr . Καηαιεθηηθή εκεξνκελία 

https://dpa.moj.gov.gr/
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ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ Πξαθηηθήο Άζθεζεο από δηθεγνξηθά γξαθεία/ 

εηαηξίεο νξίδεηαη ε Κπξηαθή 10 Ινπιίνπ 2022 θαη ώξα 23:59. ηε ζπλέρεηα, ην πιεξνθνξηαθό 

ζύζηεκα ησλ αηηήζεσλ δελ ζα δέρεηαη λέεο αηηήζεηο γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ππνβάιινληαη 

αηηήζεηο από ηνπο αζθνύκελνπο ηνπ Α’ θύθινπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνύλ ζηα δηθεγνξηθά 

γξαθεία/ εηαηξίεο.  

Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη κόιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαη νξηζηηθνπνηεζεί ν 

αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ δηθεγνξηθώλ γξαθείσλ/ εηαηξεηώλ, ζα ελεκεξσζνύλ θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηνλ Α΄ Κύθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη είλαη θαη νη άκεζα ελδηαθεξόκελνη, γηα 

ηα επόκελα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

 

 

Με εληνιή Τπνπξγνύ 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η  Πξνϊζηακέλε ηνπ Γξαθείνπ  

θ.α.α. 

Η αξκνδία ππάιιεινο ηνπ Γξαθείνπ  

Μ. Ννύια 

 
Αξηζκόο ζειίδσλ εγγξάθνπ:          …4… 

Αξηζκόο ζειίδσλ ζπλεκκέλσλ:     ….0... 
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