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ΘΕΜΑ : «Ανάκληση της με α.π 38297/31-3-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για άσκηση 

υποψήφιων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, όπως τροποποιήθηκε με τη με α.π 

38297/10-4-2017 ορθή επανάληψη» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ : 56643 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ. Π. ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 5,6 και 7 του Ν.4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α΄206), 

όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων  

β) την υπ. αριθμόν 58288/9-9-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 2496/19-09-2014 τ.Β΄) σχετικά με τον αριθμό 

των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία και τα 

Καταστήματα του  Τ. Π. και Δανείων, το ύψος της αμοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες 

γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Φ.Ε.Κ. 76/6-5-

1996/τ. Α΄), όπως ισχύει, 

δ) τη με αριθμ. πρωτ. (0)38297_17/31-3-2017 «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων 

δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», όπως τροποποιήθηκε (μόνο ως προς την 

ημερομηνία) με τη με αριθμ. πρωτ. (0)38297_17/10-4-2017 ορθή επανάληψη 

ε) το γεγονός ότι, δημιουργήθηκε σύγχυση στους υποψηφίους δικηγόρους ως προς την ημερομηνία λήξης 

της υποβολής των αιτήσεων λόγω της ορθής επανάληψης της με α.π 38297/31-3-2017 Πρόσκλησης 

υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Ανακαλούμε τη με αριθμ. πρωτ. (0)38297_17/31-3-2017 «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση 

υποψήφιων δικηγόρων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 

πρωτ.  (0)38297_17/10-4-2017 ορθή επανάληψη, προκειμένου να εκδοθεί αυθημερόν νέα πρόσκληση. 

                                                                                                                            

                                                                                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                                                                                                             

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ 

 

ΕΣ.ΔΙΑΝ. - Δ1 

 

 


