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E1οvτα6 υπ#w τn4 διατ&ξειq:
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. να μναζηηdΦυv η*1 στΙιγ ldrraσελilΒ του Υποlλεiου ΔικαιοαΦvηe ($ryγrπ.μiπistryοfiusticε.gr),
οtt.lv οποΙα θα δη1*[:νουν απαρriητtr το Υrtοθηκοφυλπκε{ο ατο οπο{ιr utπΦυμοrlv να διοριοθοτiv
παθΦq και τ(Ι εξtlφl

1} Φn f1ουv τα ιtροοΦιπα διοριομαιi πΙ)υ απαιτοriι,ται μπ6 το cιρθρο 13 παρ.5 του N.2993/2o02,
σε συγδυασιιο μ τuj διατΦξεξ του &ρθρου 2l του γ.283Ο/2000, 6πωq ιομiει (ηλικiα διορζ6μεvου )
και

2) 6τι δεv θ1ουv.τα κωλιiμtα tου frρθρου 16 του Ι{.αv. Δ/το6 τηΕ t9l23-1.4l. δηλaδi 6τι:
α}θχουν ην ιE?ιληνιη ιθαγf,νεπ,
β)προκειμ6ηlp μα &νδρα, 6τι εκπληρα)σε τη οτρατιωτικft του υπομredrοε4 f1 Φπ θ1ει

ν6μιμα απfr.}^}εγεl απ6 αυτθ6,

γ)γr)δεv τελ#i οε δικαοπκη συμπα.ρ&στ{IηJ

γβ)δεv πqiατrjμφΘηκε με τελεοiδικο βοΦλευμtr για rcακοriρμμα f πλημμfλημα 1,Ι.α

αδtκημr κλοτr{6, υπεξα{ρεαη5, απd.ηg, αznοt{α4, δωροδοκ[η καταπiεtπ1g,
π}αοτ$fραφiη, ψευδορκ[αg, ψευδοιiq καταμtiνυαr1ξ, σιJκοφαγτiα6 δυοφrjμιαr16 τ<αι

τταρdβq ηg καθτ]κοvτοξ, και δsν κ{Ιταδικιiαθηκε αμετfrκλητα για, καlcαυρημα η

'τλημμt..ιημα 
Tι,α αδ{ημα απ6 αυτ& που αναφ€ροvται παραπf,νιο καθdlq και Φπ δεv

εκκρεffi[ οe βαροq tΟυ l(αηγορiα μα κακουρμμα t1 πλημιtJλημα φμοiοtζ για τα
αδικliψιιτα που ανμφf, ροvτtιι πnρππfrνω,

π)δεγ πdtr}θηκε, κατ6πιγ δικαατικη5 απ6φαη6 απ6 θEο'η δημοο[ου υπα)λrjλου 'iιπαλλτf;f,,οu Ν,Π.A.Δ. λιiγα ποιvιπig καταliηq { πειθαρ1ικοri αδικηματο5 και
γδ)δεv θ1εtr nμωρηθεi μ πειθαρ1ικf, ποιη δι1ο φορθg ην τελευτιiα διετiα, ε&ν, κα,τιi το

μsvο ψυτθ, υlηρετοι)οe οε κfποια υlπ1ρεα[α, η πpοtiπr1ρΕσftΙ ηζ οποiαζ, απαιτεlται ωq
πρoο6ιι1διορι,σμο1i γtα τ0 δτοριαμd αε 0fη Υποθηκοφtiλακrι.

}Jτηv {δια αfτηαη.,υπε,r1θυη δfλωοη οιlμμετηι{q επιουvrπτοvται επiηg τα εξt]6:
ιι+ Πιοτοrrυιητιηr5 αρμdδurq αffiq, απι5 το ιπυil.l vυ πρυκilτπει 6π ο υποψr]φωq κατ626ει τα

πrπικf, προdf,t'vτα διοριlτφιi, που απαιτοr}νται οsμφωνα με το f,ρθρο Ι3 τταρ. 5 και 6 του
Ν.2993/2Ο04i

β Eπιn:ρωμfτο φωτοαντiγρCιφο αστυν{'μυξ{ζ ταυτ6ητπq, η ελ}'r.iιμειταιlτ6ηtα4, ε.tnn:ρωμfη
φα}ttτι},ctα τ4;ν κριr{μων οελ{δωv (fuλ αυτd:ν 6που αναφθρεται ο αριθμξ, τα ατοι1ε{α
rαpτdητη Φ,,θξ καιη φroψypαφlα του κατδ1ου} του δπβαπipiου η η6 ιiδεπg ο&ημη6 {
του ατομιI(οtt'|pιβλιαρiαυ υγεi.αζ (eρθφ 25 ν.373|lo8 ΦEI{ 263 A. <ιAναδιορyανωση ηζ
δημοπκr1q αοιυvομiαg και ρυθμiαεη λ.οιπd:v θεμ*π,:ν αρμοδι6ητα4 Υπmφε{αυ
Eοωτερικdτυ1;:liΕ TΟ οποfο τροτεοποι{θηκε tο πρdlτο εJf,φιο ηξ πΙιρ. 4 του d,ρθρου 3 ταιl v .

x690l99 ΦEIs45 A, κ Στοι1εiα αιηαεωv προE η Διο{κηαηυ).
γ. Αποlεικπκ6:'κπταβολtt στο Γραμματfα τηg Eπιτροπ{5 ποοοli εξετ&ατρατv το οπο{ο θμι

καθοριοθεi οl;l6Ο ετρ6, γt.α ηv κ&λυψη μcρουg τωv δαππvcοv του διαγαlvιομοιi'
rl,..Γα 

θEματα τΦρ διαγωνιαμοt1 διαππdwοvται απδ ην Κεντρικη Eπιτροτη Eξετ*αεων, η οπcriα
αυvεδρι&ζει στTlν Κ.εμπpικfl Υlπ1ρεο{α του ΥπΦυργεtου Δικαιοαlγηq.

Οι υποψτ] φιοi διαγωνζοvτt}ι οε θcματα:
α)Αοπrοt} A1Eαtευ,

β)Eμπορικοf 1$ικαiου,
γ)Πολιπη5 dικοvομ[αq,
δ)Κd:δικα Συ|hβολωαyρ&φωv,
ε)Eιδικdlv v6βων η5 ΦροφΦlttηοiα6 και κιiθεηq ιδιοκηο{αq, του Γεγικοf Οικοδομιποti

I(αvοvιοφf, Aαοικ l} Κdlδικη Φοροx,ογtαg μεταβ[βαη5 ακινι]των μπ6 οποιαδ{ποτε αιτ[α και
τελdlν 1αρτοα{μου' t{Dv v6μιυv μα η α1οταπ1 ltαι το οκοπ6 του Φψαvιαμοri Κηματοληiου π:αι

Χαρτογραφι]αεωg ffiλ&δο6, μtr η διαδικαα[α κηματσγρι1φηηζ, γι.α η δημιουψtα Eθvικοli
Κηματολογ[ου και Tια η λειτουρfα του Eθvικοf Ι(ηματολογfου (του οργανωμEνου αυαr(ματο5
με τe ν.2664/199E) *ιlr για τξ αυμβf,αεη επi κιητΦν η απιιtdσeα)γ υ?rοΙffiιμfνωv οe δημοαι6ητα
κα1 ΤιE πg αυμβ&oεq',rfi ρο)fi 5 αοφftlειαg (v' Ζ84aEΟ0ο).
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Tα, θθματα ffifiiiρ*νονται αzc6 ηγ sλη η σ]cετικη με τα 

'(αΦητξοντ{t 
του 1},ιοθηκοΦλακα.

μ εξλαοη tων μαpημ&ταv γlvεται ψ αυνθεπκη παρουο[ααr1 πρακτικοf θfματο6 ι:αι

ερωη βτων θεωρητtξοιi 26αρακτf ρα
Φι ,,"ψt.φij!i εξ#οΦγrαi προμψεπκf οε μtα θωg δυο EπΦ τζ ξ6τεE γλ6αοεq, αψλffi,

γαλλucfi, γερμαvικj. I

Φι ζετΦαεΨsλων των μαθημ6των εiναι μΦvο γραπτEt.

ι
Οι κενfq θθσΗξ τον αμ[αθωv Yποθηκοφυλακεiων, κατ6 περιφcρεια Eιρηγοδικε[ου, εiναι οι

εξηζ:
1 )Περφf ρεη Eιρηvοδικε[ου Κα}λιθf.αq

Yποθηκοφ},εκtfο N θ16 Σμ$μγη g

?)Περψf ρεΦ, Eτρηνοδικεlsυ Λεffi εiαq
ΥποBη κοφt1xακaiο Λεβαδεfαq

3)ΓΙeριφθρειiι Eιρηνοδικε[ου Λzuκ&δο6
YποΦη κοφfiλπκεiο Λευκf, δοq

Οι κ,κ. προημ*μεvοι τωγ Eφετεlrον και Πρωτοδιlcεiων προζ tουs οποtουζ κοιvοποιε[ται η

προηρυξη α.1,η'κιf,rωE I(αt ο1 Πρ6εbροι των οικε{trν Aικηγορικsγ Συ}..x.6γΦν' π(Ιρακαλο{Ivτtlι γα

μριμv{οοrw μJ ηt"u*ρησΙ1 ηζ 6j εμφανfq μfρο6 η6 υIE.ιρεσ{α.E τουg, fro.τε γα εημρωθοι}ν οι

iνδιαφφομενoη o. Φhiοωι πρδκειτμινα λι1βουν μ€ροE αrον διπγωvιομ6'

Hαπ6φαηΦ.μ"fi""δημοαιε:θε{οτηνEφημρiδαη6Κυβερvt]ο-εωq.
ο rEΙ{tΙ(ΦΣ ΓPΑMMΑTEΑΣ

ui ΓEΩPΓΙΟΣ ΔElιιtrTPAΙNAΣ

κο.,tNCIrΙQΙEΞΙΞ
Ι. κ Πμtοτ*μ{iγο Eφετπiου Aθηvdlν

Ξ1fiΞΞΞΞ1EΞ TΠ: Ξ11

3

nq},ο,,.nTz rv,ιΙ Ωz:nT rn,τ. nΤ

2. κ Προ.ffiμ4μΦ Eφετgiου Λαμiα5
3. κ, Προtαrd.ιΦ1ο Eφετεiου Πατpcυν

4. κ. Προ.ιbr&μ{bρ Πρωτοδκεiου ΑθηνΦν
5. κ. Προι;οτΦμψ Πρωτοδικε{ου Λεβαδεiαq
6' κ. ΠροΤοτf,μitiο Πρωτοδικεiου ΛευκΦδοq
'l ' Δικηγορικ6 ssλ,}'αγο Αθηνdtv
E. Δικηγορικο Φμψo Λεβαδεtαg
9' Διηγορικ6 sολxαyο Λευκιiδοq
1 0. Ση^ιβολ.αWyf,Fiφικο Σι1},}ργο Eφετεtων Aθηνdlv. ΓΙεψαπilq

. Aιγα{αl & idt]ωδεκuηοου
1 l' Συμβολαιογ,ifiιφικΦ Σri7aογο Eφπεtου ΠιιτρΦv
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