Κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ στην Ελλάδα
Φορέας που υπέβαλε απάντηση: Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών και
Πειραιώς
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην Ελλάδα

1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημιακή εκπαίδευση

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό πτυχίο νομικής

ΝΑΙ

Στάδια για την απόκτηση της ιδιότητας του
δικηγόρου:

Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης στο επάγγελμα



Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο



Εξετάσεις οι οποίες διοργανώνονται από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης



Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα

Πρώην δικηγόροι μπορούν να διοριστούν εκ νέου
εντός 5 ετών από την παραίτησή τους· μετά την
παρέλευση 5 και πλέον ετών, ο/η πρώην δικηγόρος
πρέπει να αποδείξει ότι ασκούσε καθήκοντα συναφή
με το νομικό επάγγελμα.

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα
Προβλέπεται περίοδος
προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα;

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Κώδικας Δικηγόρων: Νόμος 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων)

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
18 μήνες

Τύποι αρμόδιων δομών για την
οργάνωση της κατάρτισης

Δικηγορικός Σύλλογος / Υπουργείο Δικαιοσύνης

Μορφή εισαγωγικής κατάρτισης

Εισαγωγικές εξετάσεις / έλεγχος
πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα



Πρακτική άσκηση υπό την επίβλεψη ιδιώτη δικηγόρου



Νομική κατάρτιση με συγκεκριμένο κοινό πρόγραμμα σπουδών
για όλους τους ασκούμενους δικηγόρους. Το πρόγραμμα
σπουδών καθορίζεται από κάθε δικηγορικό σύλλογο και είναι
κοινό για όλους τους ασκούμενους δικηγόρους του ίδιου
δικηγορικού συλλόγου· ωστόσο, δεν υπάρχει καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο χώρας.



Πρακτική άσκηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σε
δικηγορικούς συλλόγους ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, 6 μήνες
πρακτική άσκηση σε δικαστήρια (προαιρετικά)

ΝΑΙ



Έλεγχος/επαλήθευση διπλώματος



Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Καθορισμένο πρόγραμμα
σπουδών κατά την περίοδο
προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα

ΟΧΙ
Το πρόγραμμα σπουδών καθορίζεται από κάθε δικηγορικό σύλλογο
(βλ. ανωτέρω).

Ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον
αφορά το δίκαιο της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

ΟΧΙ

Υποδιαίρεση της περιόδου
προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα σε διαφορετικά
στάδια

ΟΧΙ

Αξιολόγηση/εξετάσεις μετά την
περίοδο προετοιμασίας για την
είσοδο στο επάγγελμα



ΝΑΙ

Γραπτές εξετάσεις (οι εξετάσεις
περιλάμβαναν παλαιότερα και προφορικό
μέρος, αλλά το σύστημα τροποποιήθηκε από
τον νέο Κώδικα Δικηγόρων)

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
ΟΧΙ

Διαφοροποίηση μεταξύ συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΟΧΙ

Η συνεχής κατάρτιση δεν αναφέρεται ούτε
στην
κρατική
νομοθεσία
ούτε
σε
εσωτερικούς
κανονισμούς
δικηγορικών
συλλόγων.

Υποχρεώσεις όσον αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

Η εξειδίκευση δεν αναφέρεται ούτε στην
κρατική νομοθεσία ούτε σε εσωτερικούς
κανονισμούς δικηγορικών συλλόγων.
Ωστόσο, η μόνη εξειδίκευση η οποία είναι
διαθέσιμη επί του παρόντος για τους
δικηγόρους αφορά τη διαμεσολάβηση.
Νομική βάση:
Νόμος 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις» ο οποίος
μεταφέρει στο ελληνικό δίκαιο την οδηγία
2008/52/ΕΚ

Υποχρεώσεις όσον αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών

Καμία υποχρέωση

Υποχρεώσεις όσον αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο της ΕΕ στη συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση εξειδίκευσης

Α/Α

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

Α/Α

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης

Α/Α

Τύπος παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
αναπτύσσουν διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
οργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης



Δικηγορικός σύλλογος



Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός εμπορικός πάροχος
κατάρτισης



Μη διαπιστευμένος ιδιωτικός ή
κερδοσκοπικός πάροχος κατάρτισης

Α/Α

δημόσιος

μη

προετοιμασίας για την εξειδίκευση
Τύπος παρόχων κατάρτισης οι οποίοι
αναπτύσσουν διαπιστευμένες
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την εξειδίκευση

Με εξαίρεση τη διαμεσολάβηση, δεν υπάρχει κατάρτιση
εξειδίκευσης στην Ελλάδα.
Ειδίκευση στη διαμεσολάβηση:


Δικηγορικοί σύλλογοι (σε συνεργασία με κέντρα και
ινστιτούτα διαμεσολάβησης)



Κέντρα και ινστιτούτα διαμεσολάβησης (με τη μορφή
μη κερδοσκοπικών αστικών εταιρειών)
Η συγκεκριμένη εξειδίκευση παρέχεται επί του παρόντος
από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.), το
Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης
καθώς και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης
«Σύνεσις»

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών δραστηριοτήτων
κατάρτισης στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων συνεχούς κατάρτισης ή
κατάρτισης εξειδίκευσης

Α/Α

Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης σε άλλο
κράτος μέλος:
Α/Α

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των δραστηριοτήτων
συνεχούς κατάρτισης

Α/Α

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

Φορείς εποπτείας των δραστηριοτήτων
κατάρτισης με στόχο την εξειδίκευση

Α/Α

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

6. Εθνική μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης
Ο νέος Κώδικας Δικηγόρων τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2013.
Αλλαγές:


Έχει θεσπιστεί κεντρικό σύστημα εξετάσεων για την αξιολόγηση των ασκούμενων δικηγόρων, σε
αντικατάσταση των εξετάσεων των δικηγορικών συλλόγων (άρθρα 18-22 του Κώδικα Δικηγόρων - νόμος
4194/2013)



Επιτροπή συσταθείσα βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση
Morgenbesser θα αξιολογεί τις αιτήσεις δικηγόρων που απέκτησαν τα προσόντα τους σε άλλα κράτη μέλη
και επιθυμούν να ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελμα στην Ελλάδα (άρθρα 15-17 του Κώδικα Δικηγόρων νόμος 4194/2013)



Οι δικηγορικοί σύλλογοι μπορούν να οργανώνουν και να προωθούν τη διαμεσολάβηση και να λειτουργούν
ως πάροχοι κατάρτισης για υπηρεσίες διαμεσολάβησης (άρθρο 130 του Κώδικα Δικηγόρων - νόμος

4194/2013)
Ενίσχυση πτυχών του δικαίου της ΕΕ: Δεν προβλέπονται αλλαγές επί του παρόντος.

