ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Εφαρμογή άρθρου 74§6 του Ν.4690/2020 από
τον Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης
(λήψη ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης την 11.6.2020,
ενημερώνει τα μέλη του για τον τρόπο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 74§6 του
Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104) στον Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης έως και 15-092020.
Τα βήματα για τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους Μυτιλήνης έχουν,
συνοπτικά, ως εξής:
Βήμα 1ο:
Ο ενόρκως βεβαιών προσέρχεται αυτοπροσώπως στο γραφείο του/της δικηγόρου
ενώπιον του οποίου λαμβάνεται η ένορκη βεβαίωση, στον προκαθορισμένο από την
κλήση χρόνο. Ο/Η δικηγόρος ενώπιον του οποίου λαμβάνεται η ένορκη βεβαίωση
πρέπει να εδρεύει στην έδρα του δικαστηρίου ή στην κατοικία ή διαμονή του
μάρτυρα και δεν μπορεί να είναι ένας από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των
διαδίκων. Επιτρέπεται να παρίστανται οι διάδικοι. Αν κάποιος διάδικος
εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, θα προσκομίζεται και γραμμάτιο
προκαταβολής εισφορών, όπως γίνεται στο Ειρηνοδικείο. Συντάσσεται η ένορκη
βεβαίωση και ελέγχονται τα στοιχεία του ενόρκως βεβαιούντος.
Ο/Η δικηγόρος διαβάζει το κείμενο της ένορκης βεβαίωσης ενώπιον όλων των
παρισταμένων. Η ένορκη βεβαίωση υπογράφεται από τον βεβαιούντα, τον/την
δικηγόρο και τους λοιπούς παρισταμένους.
Η ένορκη βεβαίωση υπογράφεται με δύο ιδιόχειρες υπογραφές, πρώτα του
βεβαιούντος κι έπειτα του/της δικηγόρου.
Βήμα 2ο:
Η έγχαρτη πρωτότυπη έντυπη βεβαίωση σαρώνεται από τον/την δικηγόρο και
τρέπεται σε ηλεκτρονικό αρχείο τύπου pdf. Ο/Η δικηγόρος οφείλει να βεβαιωθεί ότι η
σάρωση είναι πλήρης και τέλεια, χωρίς αλλοιώσεις ή ελλείψεις σε σχέση με το
έγχαρτο πρωτότυπο, που έχει στα χέρια του/της. Η σάρωση θα πρέπει να είναι σε ένα
ενιαίο αρχείο.
Ο/Η δικηγόρος αποστέλλει το εν λόγω αρχείο στο email lawbarmt@gmail.com με την
επισήμανση στο θέμα ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ και βεβαιώνει το ακριβές του
ηλεκτρονικού αρχείου που μεταφόρτωσε, από το εις χείρας του/της έγχαρτο
πρωτότυπο, σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο:
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«Ο/Η παρακάτω υπογράφ…… δικηγόρος Μυτιλήνης ……………….. βεβαιώνω το
ακριβές του ηλεκτρονικού αρχείου που μεταφόρτωσα, από το εις χείρας μου έγχαρτο
πρωτότυπο.
Η παρούσα βεβαίωση συνιστά υπεύθυνη δήλωση αλλά και βεβαίωση του άρθρου
36§2(β) του Κώδικα Δικηγόρων, και σε περίπτωση μη αληθούς δηλώσεως βεβαιώσεως, πέραν της ποινικής ευθύνης, γεννάται και πειθαρχική ευθύνη μου.»

Βήμα 3ο :
Οι υπάλληλοι της Γραμματείας, αφού λάβουν το email θέτουν μοναδικό αύξοντα
αριθμό, ημερομηνία παραλαβής για λογαριασμό του Δικηγορικού Συλλόγου
Μυτιλήνης, και αποστέλλουν στον δικηγόρο απαντητικό email επιβεβαίωσης λήψης
της ένορκης και τον αριθμό αυτής, το οποίο θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση από την οποία ελήφθη το αρχικό.
Κάθε έγχαρτο εκτύπωμα του επισήμου ηλεκτρονικού αντιγράφου είναι απλό
αντίγραφο και ο/η δικηγόρος (αν του/της ζητηθεί έγχαρτο επίσημο αντίγραφο) ή κάθε
δικηγόρος που είναι κάτοχος του ηλεκτρονικού αρχείου και το εκτυπώνει, οφείλει να
συμπεριλαμβάνει το email της παραλαβής από τον Δ.Σ.Μ. με τον μοναδικό αριθμό
της ένορκης βεβαίωσης και να προσθέτει τη βεβαίωση του άρθρου 36§2β του Κώδικα
Δικηγόρων στο έγχαρτο εκτύπωμα: “Ακριβές έγχαρτο αντίγραφο από το στην κατοχή
μου επίσημο ηλεκτρονικό έγγραφο. Τόπος, ΧΧ.ΧΧ.2020, Ο/Η Επικυρ… Δικηγόρος”.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μυτιλήνης θα διατηρεί επίσημο βιβλίο καταγραφής των
ενόρκων βεβαιώσεων των δικηγόρων Μυτιλήνης, όπου θα καταγράφονται και θα
αριθμούνται με την σειρά που θα παραλαμβάνονται στο email του Συλλόγου, ενώ θα
διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των λαμβανομένων σε μορφή .pdf ενόρκων
βεβαιώσεων.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μυτιλήνης δεν θα χορηγεί αντίγραφα των ενόρκων
βεβαιώσεων.
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