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ΠPoΣ: Δικηyορικ6 Σι1Mογο AθηvΦv

YΠoΨH; Καg Αρτιvοti

Fax; 210 fi gg 717

Αξιδτιμε κuρ(α Aρτιvo6,

Σαg ευxαριαtοιlμε εκ τωv προτερωv'

Mε εκr[μηαη,

Γεωργiα Δημαριiκη

Συ ιrrοvlαcρ ια NομκoιJ Tμη ματοg

Mε τηv απ6Φααη AΠ EΕTτ :802/76/ 09-o3-2o!7 η Eθvικli ΕπιτροπιiTηλεπικοιvω,*, *|.
;:Ι;:;Η:.Hffi iff ffi Jiffij.'J-",Ti"!ffi -;,.:;.#lουqΔικηγ6ρουqyιαi

Mαρ(α-lQεΦ Λεβdιπη

Mαρoιiοι, ιοfzοιl

210-6151131
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Mαροδoι, 30 λ{αρτtου 20Ι7

Αακοι)μενουs/εq Δικηyδρooζ οι οπο[οd5g εlcιθυμοiν να 
l

:;,:,:;::;λπφdταoηE yια δι*οτημα xlnπλΕον 6ξι (6) μηνrΔν, μετd απο oi,,,,oη :"; ';;;:;υποψηφ[ου δικηyδρου στην Αρχl καΙ Tην απoδοf1 τι7g αlηoηq απ6'

',,!#.^::'.:*!:* T," 
*ηΦ τoυζ (α6μφωνα 1ιε '"'""if;!ff::::'lιιΠφαρτ{7ματοg Αυ), ε-yyρdφωζ, εiτε ειτdποlζl στιlν ΕΕ7T ,^ ;;;;:; 

,;;,

Mαρο6οι, ο7λ: 210615Ι000), εtτε η'iεrτρονικα σrην ηλεκτρονικη διmθυνoι1irιfο(Φ,eetι.gl''' wfiE δtκα (Ι0) ημερcbν απδ n7ν αν&ρτηoη τιle παρο{ooq πρ6oκληαη9mηE ιοτοοελtδα α7q Αρxη€, ητοι μtμι ην Ι 0 Απριλiου 20 Ι 7.
oι θ€οειE των αoκoδμενων δικι7y6ρων που θα απαoxοληθοδι, oτιιν ΕΕTToρiζοwαι oε δδο (2)' H μηνιαΙα αμοιβη τoυg ορΙζεται οτο τοα6 τωl, εξαlcοoiων β0a)alρrb μηνιαtωg' Tο ποod αυτl δειl υπdκειται oε αoφαt.ιqτιιGE κρατfiαειE, παρd, μdνοσε παραlcρdn1οη φδρου ειoοδι!ματοg ιζαι καταβι5ilεται στο τdρq. εκdοτου

ημιερολοyιαlcοι| μητ,δE, οιiμιφωνα με το παρoυoιd.$1,7ο' Διεικρινiζεται 6τι οιυποψιiφιοι απκοlμειlοι διηyοροι αoφcd.iζοwαι υποynεαlτικd, aτον Tομ6α 'ΥyεiαgΔιιοnδρων tου Κλdδoυ Υyεiαg του EνιαΙου TαμεΙου Ανεξd,ρτι1τα Απαο7ολοομΕνωι,
(ΕTΑΑ), εφδοον δal υπdyονται σε oπoχl9εωτικη αοψιiι)"ιoη dλ)ιο αaφαλιcτικοii
ορ,ωιoμοδ yια παροxεg αoθενε[αζ, και η οxετικη δαπιi:lηt βαρ{lνει αποκjειoτιιd' τουg
[διοι;' H αoφdλιαιi τoυζ στoν TομΕα Αoφ{ιλιaτtg Νομικrilν yια κι5ρια οδνταft1 ε[ναι
προαιρετικη και βαρδνει αποκλειοτικd' τουE iδιουg' Tο ωρdριο απαπxδ}ηoι|ζ ορΙζεται
α.πδ 09''00-]5:00'

oι ενδιαφερδμanι πρlzτει α) να εΙναι αoκοiμενοι δικηyδρoι, tyyq,ραμμiiοι οε
Διrcι.yορι.κl Σi}Jοyο, β) ,i'hωs να i7ουν καταθE'ει αin1οη και τα προβλεπdμενα
διιιαιdιyητικιi για aηραφιJ tουζ σε Δικrryοριι<ι Σiλ).ο1,q, να μην Ε7ουν λαβει αιc6μα
αριθμδ βΙ.τρcilου επειδιi εlαρεμεi η αποδοiρ! τ0e αiτt.oηq ωυζ i y) να πληροiν τιq
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1'δlιιμεζ ?rροijπoθ6σειζ yια εwραφι7 αε Διη1,ορικ'6 Σι3λλοyο lcαι, ειllοoον tπιΦουν, ιαεηρd'φοlπαι ταυτiχ]0ονα με την iναρξη τηζ d'σιtησliζ τουg ατηι, ΕΕTΤ.

Στην αΙτηoη oυμμετογηE τουE, oΙ ενδιαφερι5μενοι πρ6πει να,,α) δηλrbνουν τα πλιiρη ττoιγεiα του αστυνoμικοil δελτΙου ταυιελdyιοτο ονοματεπcΙ'ιruμο, dνομα και nτcbνlμο πατiρα 
"o, 

oo,uo,J!,"::,;;::,,:#;ταυτ6τηταE, καθcbs και τα oτοιxεΙα mιιcοιl,ο)νiαζ τουq (ταxυδρομικιj δuιsθυνaη,oταθερδ και κιt'ητδ τηλiψωνο, λογαριαομ6 ηλεκτρoνιlcοδ τα1υδρομε[ου1, 
1β) δηλtbνουιl τοι, αPιθ!l6 μητρtilου Διn|yορικοi Σil)'δyoυ η δτι fuουν καταθ6oεjαfηoη Ιζαι τα προβλεlrομnα δικαιολοyητικd,1ηq εwραφ|i oε Σδλλο1,ρ αs"λd, δει, exουτ1

Υ:":::'T,!.!:::'':ciου.καθrbq 
εκκρεμεi η αποδοyt! αte αto1οηg,oυq i δn,l

y) oυμιrεριλαμβ&νουν οiwομο α*ιoyραφικδ Σημεtωμαι ood λ" 
"λ7]'"oo,,τουλdχιoτον, να προκillπει Ιtα,ι να αιτιo)οyε[ται tο aδιwρ6ρoν τoυζ και η ωx6ν ειδιηwΦαη Tια το εξειδικειμtνο αιπικε{μnο ηg ΕΕTΤ, a,cb θα oτlνειιτιμrtται η εμπεψfαοτο Δ ιοικ17τικ6 Δ ['καιο.
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E1ω καταθΕoει αfηoη

αi'ηqιis
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Υπδδειyμα τηE ΑΙηαηg:

ΑΙTHΣH ΥII?ΨHΦI2THTΑΣ- ΥΙΙΕ yΘ ΥNIΙ ΔΙLlΩΣΙt

i- l[ε τιrν παροioα εκδηλcλνω tο ει,διαφ6ρον 1ισυ yια tη,τρΦμαtοποiηη εξdμητ,ηe daκηoηq οτa Tμημ!Νομικrbν Υηρεοιtbν τηζ ΕΕTT, oiμφtυνα με τα οριζδμεν,α ο.το Ν. 4tg4l20t3 - lιογι5ει, το Ι{' 4070/20Ι;, ωs ιο1$ει mr την ΑΠ ΕΕ;ττ aπ 746/034/22-o,.,o11!!-s 
Διnιιδnων' ω\

iL fulε ατομιη 1ιoυ ευθδιη και )νωρiζοl.tαi τιq κυρcilαεη xoυ πρoβEτοlηαι α,π6 τιE διατdξειg oιi.,*ρ' οτoυ &'ρθρου 22 του Ν' Ι5gg/!gE6' δηλcbνω oτι: . 
i

Ι'f #;!ψ;;;rΔου 
ααrουμυ'\oυ οτo Δικηyορικ6 Σιilλryο ''. ''' ,.' '''' εi,ιγlι ,'.(εα"4^ Εxει

rj

και τα προβλετδμυ"-α δικαιo)'oyψικd, yια tγραφη τrο Διnnορικδ Σi,λληο|1αili δει' ixοl λdβει αlcdμα αριθμδ μητριΙlου, καθdιq εncρψεf η αποδογη τηq 
]

i

το φxεiο q'uων
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Υπoyραφtl

(1) Αιιαηριiφεzαι ωτ6 ιoν εtaiη-ι, 'διαlριρ6rcνο πoλiη ιJ '4ρxt i η Υηρεοtα του δημ6αoυ τoμfu

(2) ΑwyρΦεtαι ohyρΦοιc,

(3) a'nοιoq 6ν πtbdtι του δηλdlνει ψaνδfi γεyονdα η φνεiται rt αιτoφ$ιπει τα αληθιν6 μΕ t'γρdφη

mΤ!#"#'λ::-T:: '",;;,;;'Φ'λu,ρ,οu μrμιilν' Εtw ο υπq,kιοξ αυτιiν ιaιν
tr';#;r;':;,'#,;H:'*";;;"#;[di";^i3,ΙJ{i!:i';:;#;
,1::r#' αν επiριωιαg 11ιiρου η Φbοη oιlνε7ξmαι οτt, ν π [oω δ ψη'ηc *, ιιEoyρ.φnαι Φrt 7qν


