Ν. 4194/2013 όπως ισχύει
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΣΚΗΣΗ
Άρθρο 10
Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της
άσκησης
1. Εκείνος που ενδιαφέρεται να εγγραφεί ως
ασκούμενος δικηγόρος πρέπει, μέσα σε
εύλογο χρόνο από τη λήψη του πτυχίου του,
να καταθέσει αίτηση για την εγγραφή του
ως ασκούμενος δικηγόρος στον Πρόεδρο
του δικηγορικού συλλόγου στην περιφέρεια
του οποίου επιθυμεί να ασκηθεί,
συνυποβάλλοντας και βεβαίωση έναρξης
άσκησης από τον δικηγόρο στον οποίο
ασκείται. Με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου,
μπορεί να επιτραπεί στον ενδιαφερόμενο να
προσκομίσει αντί του πτυχίου βεβαίωση
αναλυτικής βαθμολογίας επιτυχίας σε όλα
τα μαθήματα του κύκλου σπουδών.
2. Καθυστέρηση στην υποβολή αίτησης
εγγραφής συγχωρείται για σπουδαίο λόγο.
Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως: α) η
εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, β)
η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, ή γ)
λόγοι υγείας του ενδιαφερόμενου.
3. Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο
πενταετίας από τη λήψη πτυχίου, η εγγραφή
στο ειδικό βιβλίο ασκουμένων δικηγόρων
επιτρέπεται, με απόφαση του Δ.Σ. του
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εφόσον ο
πτυχιούχος επικαλεσθεί και αποδείξει με
συγκεκριμένα στοιχεία ότι δεν αποξενώθηκε
από τη νομική επιστήμη. Ως συναφής, με τη
νομική επιστήμη, δραστηριότητα ή εργασία
νοείται μόνο η παροχή αμιγώς νομικών
εργασιών, έργων ή δραστηριοτήτων, όπως
αυτές ορίζονται στον Κώδικα.
4. Η άσκηση αρχίζει με την εγγραφή του
ενδιαφερόμενου στο ειδικό μητρώο
ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου του
τόπου άσκησης. Η ιδιότητα του ασκουμένου
διατηρείται για όσο χρόνο απαιτείται για
την ολοκλήρωση της άσκησης και την
επιτυχή συμμετοχή του στις σχετικές
δοκιμασίες και μέχρι τον επακόλουθο
διορισμό του ως δικηγόρου.

Προτεινόμενες τροποποιήσεις
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΑΣΚΗΣΗ
Άρθρο 10
Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της
άσκησης
1. Εκείνος που ενδιαφέρεται να εγγραφεί ως
ασκούμενος δικηγόρος πρέπει να καταθέσει
αίτηση για την εγγραφή του ως ασκούμενος
δικηγόρος στον Πρόεδρο του δικηγορικού
συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου
επιθυμεί να ασκηθεί. Με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του δικηγορικού
συλλόγου, μπορεί να επιτραπεί στον
ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντί του
πτυχίου βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας
επιτυχίας σε όλα τα μαθήματα του κύκλου
σπουδών.
2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης
εγγραφής ή επανεγγραφής μετά την πάροδο
πενταετίας από τη λήψη πτυχίου ή
προηγούμενη διαγραφή, η εγγραφή στο
ειδικό βιβλίο ασκουμένων δικηγόρων
επιτρέπεται, με απόφαση του Δ.Σ. του
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εφόσον ο
πτυχιούχος επικαλεσθεί και αποδείξει με
συγκεκριμένα στοιχεία ότι δεν αποξενώθηκε
από τη νομική επιστήμη. Ως συναφής, με τη
νομική επιστήμη, δραστηριότητα ή εργασία
νοείται μόνο η παροχή αμιγώς νομικών
εργασιών, έργων ή δραστηριοτήτων, όπως
αυτές ορίζονται στον Κώδικα.
3. Ιδιαίτερα η καθυστέρηση στην υποβολή
αίτησης
εγγραφής
ή επανεγγραφής
συγχωρείται για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος
λόγος είναι ιδίως: α) η εκπλήρωση
στρατιωτικών υποχρεώσεων, β) η απόκτηση
μεταπτυχιακού τίτλου, ή γ) λόγοι υγείας του
ενδιαφερόμενου.
4. Η άσκηση αρχίζει με την εγγραφή του
ενδιαφερόμενου στο ειδικό μητρώο
ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου του
τόπου άσκησης. Η ιδιότητα του ασκουμένου
διατηρείται για όσο χρόνο απαιτείται για
την ολοκλήρωση της άσκησης και την
επιτυχή συμμετοχή του στις σχετικές
δοκιμασίες και μέχρι τον επακόλουθο
διορισμό του ως δικηγόρου.

Άρθρο 11
Άρθρο 11
Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του
ασκούμενου δικηγόρου − Κωλύματα
ασκούμενου δικηγόρου − Κωλύματα

1. Ο ασκούμενος δικηγόρος πρέπει να
πληροί όλες τις προϋποθέσεις της
δικηγορικής ιδιότητας.
2. Τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που
ορίζονται για τον δικηγόρο, ισχύουν και για
τον ασκούμενο δικηγόρο.
3. Ο ασκούμενος δικηγόρος υπάγεται στο
πειθαρχικό δίκαιο του Κώδικα και στη
δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων
που προβλέπονται σε αυτόν. Σε βάρος του
προβλέπονται οι ίδιες πειθαρχικές ποινές,
όπως στον δικηγόρο, πλην της οριστικής ή
πρόσκαιρης παύσης. Αντί των τελευταίων
ποινών μπορεί να του επιβληθούν οι ποινές
της διαγραφής από το μητρώο ασκουμένων
ή η παράταση του χρόνου της άσκησης
μέχρι δύο (2) έτη.
4.
Σε
περίπτωση
διαγραφής
του
ασκούμενου δικηγόρου ισχύουν αναλογικά
οι διατάξεις του Κώδικα σχετικά με τον
επαναδιορισμό του δικηγόρου που έχει
παυθεί οριστικά.
Άρθρο 12
Δικαίωμα παράστασης του ασκούμενου
δικηγόρου
1. Ο ασκούμενος δικηγόρος έχει τη
δυνατότητα
να
παρίσταται
στα
Πταισματοδικεία,
στις
προανακριτικές
αρχές, στα Ειρηνοδικεία κατά τη συζήτηση
υποθέσεων μικροδιαφορών, στη λήψη
ένορκων βεβαιώσεων, καθώς και ενώπιον
οποιασδήποτε διοικητικής αρχής.
2. Ο ασκούμενος δικηγόρος μπορεί να
συμπαρίσταται και να συνυπογράφει τις
προτάσεις, σημειώματα και υπομνήματα με
τον δικηγόρο, στον οποίο ασκείται, σε όλα
τα δικαστήρια του πρώτου και δεύτερου
βαθμού.
Άρθρο 13
Διάρκεια της άσκησης − Περιεχόμενο
1. Η άσκηση διαρκεί δεκαοκτώ (18) μήνες.
2. Η άσκηση γίνεται σε δικηγόρο με
δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή
στο Εφετείο, καθώς και σε δικηγορικές
εταιρείες,
στις
οποίες
συμμετέχουν
δικηγόροι με την προηγούμενη ικανότητα
παράστασης.
Κατ’
εξαίρεση,
σε
Δικηγορικούς Συλλόγους που δεν εδρεύουν
στην έδρα Εφετείων, η άσκηση μπορεί να
γίνει και σε δικηγόρο με δικαίωμα
παράστασης στο Πρωτοδικείο, ο οποίος έχει

1. Ο ασκούμενος δικηγόρος πρέπει να
πληροί όλες τις προϋποθέσεις της
δικηγορικής ιδιότητας.
2. Τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που
ορίζονται για τον δικηγόρο, ισχύουν και για
τον ασκούμενο δικηγόρο.
3. Ο ασκούμενος δικηγόρος υπάγεται στο
πειθαρχικό δίκαιο του Κώδικα και στη
δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων
που προβλέπονται σε αυτόν. Σε βάρος του
προβλέπονται οι ίδιες πειθαρχικές ποινές,
όπως στον δικηγόρο, πλην της οριστικής ή
πρόσκαιρης παύσης. Αντί των τελευταίων
ποινών μπορεί να του επιβληθούν οι ποινές
της διαγραφής από το μητρώο ασκουμένων
ή η παράταση του χρόνου της άσκησης
μέχρι δύο (2) έτη.
4.
Σε
περίπτωση
διαγραφής
του
ασκούμενου δικηγόρου ισχύουν αναλογικά
οι διατάξεις του Κώδικα σχετικά με τον
επαναδιορισμό του δικηγόρου που έχει
παυθεί οριστικά.
Άρθρο 12
Δικαίωμα παράστασης του ασκούμενου
δικηγόρου
1. Ο ασκούμενος δικηγόρος έχει τη
δυνατότητα
να
παρίσταται
στα
Πταισματοδικεία,
στις
προανακριτικές
αρχές, στα Ειρηνοδικεία κατά τη συζήτηση
υποθέσεων μικροδιαφορών, στη λήψη
ένορκων βεβαιώσεων, καθώς και ενώπιον
οποιασδήποτε διοικητικής αρχής.
2. Ο ασκούμενος δικηγόρος μπορεί να
συμπαρίσταται και να συνυπογράφει τις
προτάσεις, σημειώματα και υπομνήματα με
τον δικηγόρο, στον οποίο ασκείται, σε όλα
τα δικαστήρια του πρώτου και δεύτερου
βαθμού.
Άρθρο 13
Διάρκεια, όροι
και περιεχόμενο της
άσκησης
1. Η άσκηση διαρκεί δεκαοκτώ (18) μήνες
και αποτελείται από δύο κύκλους. Ο πρώτος
κύκλος, διάρκειας έξι (6) μηνών, έχει αμιγώς
εκπαιδευτικό
χαρακτήρα,
πραγματοποιούμενος υπό την εποπτεία του
οικείου δικηγορικού συλλόγου και των
νομικών σχολών. Ο δεύτερος κύκλος,
διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αποτελεί
μορφή
εξαρτημένης
εργασίας
και
πραγματοποιούνται
σε
δικηγόρους,

υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Κάθε
δικηγόρος δεν μπορεί να απασχολεί
περισσότερους από τρεις (3) ασκούμενους
δικηγόρους. Στις δικηγορικές εταιρείες
επιτρέπεται η απασχόληση τριών (3)
ασκουμένων δικηγόρων από κάθε δικηγόρο
− εταίρο.
3. Η άσκηση μπορεί να γίνει και στην
κεντρική υπηρεσία ή σε γραφείο νομικού
συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
Ο αριθμός και η αμοιβή των ασκούμενων
δικηγόρων καθορίζεται με κοινή απόφαση
των
Υπουργών
Δικαιοσύνης
και
Οικονομικών. Ο Πρόεδρος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους με απόφασή του,
τοποθετεί και αναθέτει τα καθήκοντα στους
ασκούμενους δικηγόρους. Η άσκηση
επιτρέπεται επίσης να γίνει στις νομικές
υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών και
των ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και
Οργανισμών και γενικά σε νομικές
υπηρεσίες των δημόσιων υπηρεσιών. Στις
περιπτώσεις αυτές ο συνολικός αριθμός των
ασκουμένων δικηγόρων, ο ακριβής χρόνος
άσκησης, καθώς και το ύψος της αμοιβής
τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
κατά το λόγο αρμοδιότητας καθενός, τη δε
βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο προϊστάμενος
της νομικής υπηρεσίας ή του γραφείου
δικαστικού ή ο νομικός σύμβουλος του
φορέα. Η άσκηση στις νομικές υπηρεσίες
των προαναφερόμενων φορέων είναι έως
εξάμηνη, μπορεί δε να παραταθεί για
άλλους έξι (6) μήνες κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5.
4. α) Η άσκηση επιτρέπεται να γίνει, ολικά ή
μερικά, στις υπηρεσίες των Δικηγορικών
Συλλόγων και στην ειδική νομική υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στο εξής
Υπουργείου Δικαιοσύνης) η σχετική δε
αμοιβή των ασκουμένων βαρύνει τους
οικείους φορείς. Τη βεβαίωση άσκησης
χορηγεί ο Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου ή ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
αντίστοιχα. β) Ο αριθμός των ασκουμένων,
η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, καθώς
και οι λοιπές περιστάσεις και συνθήκες των

συμβολαιογράφους
ή
δικαστικούς
επιμελητές.
2. Ο πρώτος κύκλος αποτελείται από σειρά
σεμιναρίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα με
αντικείμενο νομικά ζητήματα πρακτικής
δικηγορίας. Την ευθύνη για την διοργάνωση
των σεμιναρίων αυτών έχουν οι κατά τόπο
δικηγορικοί σύλλογοι καθώς και οι Νομικές
Σχολές. Με κοινή απόφαση των Υπ.
Δικαιοσύνης και Παιδείας καθορίζονται
τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα σε
σχέση με τον αριθμό, το περιεχόμενο και
την διοργάνωση των σεμιναρίων αυτών. Η
παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι
υποχρεωτική. Στα πλαίσια των σεμιναρίων
αυτών δύναται να ζητείται από τους
ασκούμενους δικηγόρους η παρακολούθηση
ακροατηρίων δικαστηρίων. Η Επιτροπή
Εποπτείας Άσκησης είναι δυνατό να
αποφασίσει την επανάληψη του πρώτου
κύκλου εφόσον ο ασκούμενος δικηγόρος
δεν έχει δείξει την απαραίτητη επιμέλεια
κατά την παρακολούθησή του.
3. Κατά την διάρκεια του πρώτου κύκλου της
άσκησης
οι
ασκούμενοι
δικηγόροι
λαμβάνουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη από τον τομέα υγείας
δικηγόρων.
4. Οι ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν
ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της άσκησης
και δεν έχουν θέση άσκησης εντάσσονται με
σειρά παλαιότητας σε κατάλογο που
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου
δικηγορικού συλλόγου. Στον ίδιο κατάλογο
εντάσσονται
και
ασκούμενοι
που
πραγματοποιούν εναλλακτική άσκηση κατά
το α. 13Β του παρόντος νόμου. Δικηγόροι,
δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και
δικαστικοί επιμελητές που αναζητούν
ασκούμενο
εντάσσονται
με
σειρά
παλαιότητας σε κατάλογο που δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του οικείου δικηγορικού
συλλόγου. Προκηρύξεις δημόσιων φορέων,
υπηρεσιών,
δικαστηρίων
και
ΝΠΔΔ
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του οικείου
δικηγορικού συλλόγου.
4. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
κύκλου, η άσκηση πραγματοποιείται σε
δικηγόρο ο οποίος έχει υπηρεσία
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, καθώς και σε
δικηγορικές
εταιρείες,
στις
οποίες

ασκουμένων δικηγόρων της προηγούμενης
παραγράφου
καθορίζονται
από
το
Διοικητικό
Συμβούλιο
του
οικείου
δικηγορικού συλλόγου ή του Υπουργού
Δικαιοσύνης, αντίστοιχα.
5. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6)
μηνών, μπορεί να γίνει στη γραμματεία του
πολιτικού και διοικητικού εφετείου ή
πρωτοδικείου ή της αντίστοιχης εισαγγελίας
ή του ειρηνοδικείου της έδρας του
Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο έχει
εγγραφεί ο ασκούμενος. Ο συνολικός
αριθμός, η κατανομή των ασκούμενων
δικηγόρων στα δικαστήρια και τις
εισαγγελίες, η διαδικασία, ο τρόπος
επιλογής, ο καθορισμός της έναρξης, ο
ακριβής χρόνος άσκησης, η εξειδίκευση των
καθηκόντων που οι ασκούμενοι επιτελούν, η
αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της, καθώς
και κάθε ζήτημα σχετικά με την άσκηση,
καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης
κατά το λόγο αρμοδιότητας καθενός. Η
τοποθέτηση των ασκουμένων δικηγόρων
ανά εφετείο, πρωτοδικείο, εισαγγελία ή
ειρηνοδικείο καθορίζεται από τα όργανα
διοίκησης του εφετείου, πρωτοδικείου, της
εισαγγελίας ή του ειρηνοδικείου αντίστοιχα,
μετά από γνώμη του οικείου δικηγορικού
συλλόγου. Με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης μπορεί να παραταθεί ο χρόνος
άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων για
ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά
για κάθε ασκούμενο και μόνον για όσες
θέσεις δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον
εξάμηνο.
6. Μέρος της άσκησης διάρκειας έως έξι
μηνών μπορεί, επίσης, να γίνει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο
Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη γενική
επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Η επιλογή των ασκουμένων
δικηγόρων, καθώς και η κατανομή τους στις
υπηρεσίες των δικαστηρίων αυτών γίνεται
κάθε φορά με απόφαση του Προέδρου τους.
Ο αριθμός των ασκουμένων δικηγόρων στα
δικαστήρια αυτά, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής τους, ο καθορισμός της
έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης, η
αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της, καθώς
και κάθε ζήτημα σχετικά με την άσκηση

συμμετέχουν δικηγόροι με την ίδια
υπηρεσία. Κάθε δικηγόρος δεν μπορεί να
απασχολεί περισσότερους από τρεις (3)
ασκούμενους δικηγόρους. Στις δικηγορικές
εταιρείες επιτρέπεται η απασχόληση τριών
(3) ασκουμένων δικηγόρων ανά δικηγόρο −
εταίρο.
Η άσκηση γίνεται επίσης σε
συμβολαιογράφους
ή
δικαστικούς
επιμελητές
που
έχουν
υπηρεσία
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σε αυτήν όμως
την περίπτωση κάθε συμβολαιογράφους ή
δικαστικός επιμελητής δεν μπορεί να
απασχολεί περισσότερους από έναν (1)
ασκούμενο δικηγόρο.
5. Η έναρξη του δεύτερου κύκλου άσκησης
ξεκινάει με την κατάθεση στον οικείο
δικηγορικό
σύλλογο
ιδιωτικού
συμφωνητικού
με
δικηγόρο,
συμβολαιογράφο ή δικαστικό επιμελητή ή
πρόσληψης από ΝΠΔΔ, δημόσια υπηρεσία,
δικαστήριο ή φορέα ή, σε περίπτωση
αδυναμίας εξεύρεσης θέσης, της ένταξης
στο πρόγραμμα εναλλακτικής άσκησης. Το
ιδιωτικό συμφωνητικό περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστο
το
συμφωνηθέν
ωράριο
απασχόλησης και την αμοιβή, τα οποία
απαγορεύεται να υπερβαίνουν ή να
υπολείπονται των νόμιμων ορίων.
6. Η αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι
κατώτερη από τον εθνικό κατώτερο μισθό
ιδιωτικού
υπαλλήλου
πλήρους
απασχόλησης με αντίστοιχη ηλικία. Οι ώρες
απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων
δεν μπορούν να είναι λιγότερες από είκοσι
πέντε (25) και περισσότερες από σαράντα
(40) την εβδομάδα. Οι ασκούμενοι
δικηγόροι δικαιούνται το σύνολο των
αδειών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.
Κατά την διάρκεια του δεύτερου κύκλου της
άσκησης επικουρική εφαρμογή έχουν οι
διατάξεις του εργατικού δικαίου. Η άσκηση
σε
συγκεκριμένο
δικηγόρο,
συμβολαιογράφο ή επιμελητή είναι δυνατό
να
διακοπεί
εφόσον
προκύπτουν
παραβάσεις των συμφωνηθέντων όρων, του
παρόντος
νόμου
ή
του
κώδικα
δεοντολογίας.
7. Η μη τήρηση των συμβατικών ή νόμιμων
όρων απασχόλησης ασκούμενου δικηγόρου
αποτελεί
πειθαρχικό
παράπτωμα.

καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
7. Κατόπιν Πράξης του Προέδρου του
Συμβουλίου της Επικρατείας, του Προέδρου
του Αρείου Πάγου, του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των οργάνων
διοίκησης του εφετείου, του πρωτοδικείου,
της εισαγγελίας ή του ειρηνοδικείου,
δύναται ασκούμενοι δικηγόροι οι οποίοι
ήδη ασκούνται στα ως άνω δικαστήρια ή
εισαγγελίες, αντιστοίχως, να διατίθενται σε
δικαστή,
κτηματολογικό
δικαστή,
εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη, προκειμένου να
τους επικουρούν στα καθήκοντά τους, υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα
ορίζονται στην ίδια ανωτέρω Πράξη.
8.
Σε
περίπτωση
αδυναμίας
του
ενδιαφερόμενου να βρει θέση για την
άσκησή του, μεριμνά σχετικά ο Πρόεδρος
του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
9.
Επιτρέπεται,
με
αίτηση
του
ενδιαφερόμενου, η μετεγγραφή του
ασκουμένου από το μητρώο ασκουμένων
ενός δικηγορικού συλλόγου στο μητρώο
ασκουμένων άλλου δικηγορικού συλλόγου.
10. Η αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων
καθορίζεται με διάταξη τυπικού νόμου,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με τις πιο
πάνω διατάξεις.

-

Πειθαρχική δίωξη μπορεί να κινηθεί
αυτεπάγγελτα από τον δικηγορικό σύλλογο
ή κατόπιν αναφοράς. Αναφορά δύναται να
υποβάλλει και η ένωση ασκουμένων και
νέων δικηγόρων, εφόσον υφίσταται.
8. Σε περίπτωση αδυναμίας ασκούμενων
δικηγόρων να εξεύρουν θέση για την
άσκησή τους, εφαρμόζεται η δυνατότητα
εναλλακτικής άσκησης κατά τα οριζόμενα
του α. 13Β του παρόντος νόμου.
9. Ασκούμενοι δικηγόροι δύνανται να
διακόπτουν αμφότερους τους κύκλους
άσκησης για διάστημα έως ενός (1) έτους. Η
διάρκεια της διακοπής δύναται να είναι
μεγαλύτερη για τους λόγους του α. 10 παρ.
3 του παρόντος νόμου. Ασκούμενοι που
διανύουν τον δεύτερο κύκλο και δεν
πραγματοποιούν άσκηση κατά τα α. 13, 13Α
ή 13Β του παρόντος νόμου, θεωρείται ότι
έχουν διακόψει, τρεις μήνες μετά το πέρας
της τελευταίας απασχόλησής τους κατά τα
ίδια άρθρα. Σε περίπτωση υπέρβασης των
επιτρεπόμενων χρονικών ορίων διακοπής,
με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας
Άσκησης, διαγράφονται από το μητρώο
ασκουμένων του δικηγορικού συλλόγου.
10.
Επιτρέπεται,
με
αίτηση
του
ενδιαφερόμενου, η μετεγγραφή του
ασκουμένου από το μητρώο ασκουμένων
ενός δικηγορικού συλλόγου στο μητρώο
ασκουμένων άλλου δικηγορικού συλλόγου.
11. Ασκούμενοι δικηγόροι δύνανται
οποτεδήποτε να ζητήσουν την διαγραφή
τους. Στην περίπτωση που διεγράφησαν είτε
εκούσια ή ακούσια, είναι δυνατό να
ξεκινήσουν άσκηση εκ νέου μόνο εξ αρχής,
ενώ τυχόν προηγούμενος διανυθείς χρόνος
δεν προσμετράται.
Άρθρο 13Α
Άσκηση σε ΝΠΔΔ, δημόσιους φορείς και
υπηρεσίες
1. Μέρος της άσκησης έως έξι (6) μηνών
μπορεί να γίνει και στην κεντρική υπηρεσία
ή σε γραφείο νομικού συμβούλου ή σε
δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). Ο Πρόεδρος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με
απόφασή του, τοποθετεί και αναθέτει τα
καθήκοντα στους ασκούμενους δικηγόρους.
Η άσκηση επιτρέπεται επίσης να γίνει στις
νομικές
υπηρεσίες
των
δημοσίων

υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, στα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Οργανισμών και γενικά σε
νομικές
υπηρεσίες
των
δημόσιων
υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο
συνολικός αριθμός των ασκουμένων
δικηγόρων, ο ακριβής χρόνος άσκησης,
καθώς και το ύψος της αμοιβής τους
καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης,
κατά το λόγο αρμοδιότητας καθενός, τη δε
βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο προϊστάμενος
της νομικής υπηρεσίας ή του γραφείου
δικαστικού ή ο νομικός σύμβουλος του
φορέα. Η άσκηση στις νομικές υπηρεσίες
των προαναφερόμενων φορέων είναι έως
εξάμηνη.
2. α) Μέρος της άσκησης έως έξι (6) μηνών
μπορεί να γίνει στις υπηρεσίες των
Δικηγορικών Συλλόγων και στην ειδική
νομική
υπηρεσία
του
Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (στο εξής
Υπουργείου
Δικαιοσύνης) η σχετική δε αμοιβή των
ασκουμένων βαρύνει τους οικείους φορείς.
Τη βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο Πρόεδρος
του Δικηγορικού Συλλόγου ή ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, αντίστοιχα. β) Ο αριθμός των
ασκουμένων, ο χρόνος, ο τόπος, καθώς και
οι λοιπές περιστάσεις και συνθήκες των
ασκουμένων δικηγόρων της προηγούμενης
παραγράφου
καθορίζονται
από
το
Διοικητικό
Συμβούλιο
του
οικείου
δικηγορικού συλλόγου ή του Υπουργού
Δικαιοσύνης, αντίστοιχα.
3. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6)
μηνών, μπορεί να γίνει στη γραμματεία του
πολιτικού και διοικητικού εφετείου ή
πρωτοδικείου ή της αντίστοιχης εισαγγελίας
ή του ειρηνοδικείου της έδρας του
Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο έχει
εγγραφεί ο ασκούμενος. Ο συνολικός
αριθμός, η κατανομή των ασκούμενων
δικηγόρων στα δικαστήρια και τις
εισαγγελίες, η διαδικασία, ο τρόπος
επιλογής, ο καθορισμός της έναρξης, ο
ακριβής χρόνος άσκησης, η εξειδίκευση των
καθηκόντων που οι ασκούμενοι επιτελούν, η
αμοιβή και ο τρόπος καταβολής της, καθώς
και κάθε ζήτημα σχετικά με την άσκηση,
καθορίζονται με κοινή απόφαση των
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Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης
κατά το λόγο αρμοδιότητας καθενός. Η
τοποθέτηση των ασκουμένων δικηγόρων
ανά εφετείο, πρωτοδικείο, εισαγγελία ή
ειρηνοδικείο καθορίζεται από τα όργανα
διοίκησης του εφετείου, πρωτοδικείου, της
εισαγγελίας ή του ειρηνοδικείου αντίστοιχα,
κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διεξάγει ο
οικείος δικηγορικός σύλλογος.
4. Μέρος της άσκησης διάρκειας έως έξι
μηνών μπορεί, επίσης, να γίνει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο
Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη γενική
επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Η κατανομή τους στις υπηρεσίες
των δικαστηρίων αυτών γίνεται κάθε φορά
με απόφαση του Προέδρου τους. Ο αριθμός
των ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια
αυτά, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής
τους, ο καθορισμός της έναρξης και λήξης
της περιόδου άσκησης, η αμοιβή και ο
τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε
ζήτημα σχετικά με την άσκηση καθορίζονται
με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
5. Κατόπιν Πράξης του Προέδρου του
Συμβουλίου της Επικρατείας, του Προέδρου
του Αρείου Πάγου, του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των οργάνων
διοίκησης του εφετείου, του πρωτοδικείου,
της εισαγγελίας ή του ειρηνοδικείου,
δύναται ασκούμενοι δικηγόροι οι οποίοι
ήδη ασκούνται στα ως άνω δικαστήρια ή
εισαγγελίες, αντιστοίχως, να διατίθενται σε
δικαστή,
κτηματολογικό
δικαστή,
εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη, προκειμένου να
τους επικουρούν στα καθήκοντά τους, υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα
ορίζονται στην ίδια ανωτέρω Πράξη.
6. Το σύνολο ασκούμενων δικηγόρων που
προσλαμβάνονται από τους φορείς,
υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα που
αναφέρονται στο άρθρο αυτό επιλέγονται
από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο κατόπιν
δημόσιας κλήρωσης.
Άρθρο 13Β
Εναλλακτική άσκηση
1. Σε περίπτωση αδυναμίας ασκούμενου
δικηγόρου για εξεύρεση θέσης για άσκηση,
ο δικηγορικός σύλλογος αναλαμβάνει
προσωρινά την άσκηση του.

Άρθρο 14
Ειδική επιτροπή εποπτείας κατά την άσκηση

2. Κατά την διάρκεια της εναλλακτικής
άσκησης ο ασκούμενος παρακολουθεί
ακροατήρια δικαστηρίων και εμπλέκεται εν
γένει σε διαδικαστικές πράξεις απονομής
της δικαιοσύνης σύμφωνα με τις οδηγίες
του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Κατά
την διάρκεια της εναλλακτικής άσκησης, η
εποπτεία και έλεγχος του ασκούμενου
ασκείται άμεσα από την Επιτροπή Εποπτείας
Άσκησης. Ο χρόνος εναλλακτικής άσκησης
προσμετράται στον συνολικό χρόνο του
δεύτερου κύκλου της άσκησης. Κατά τον
χρόνο αυτό δεν καταβάλλεται αμοιβή,
ωστόσο
λαμβάνει
δωρεάν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον
τομέα υγείας δικηγόρων.
3. Σε περιπτώσεις που παρατηρείται,
εξαιτίας οικονομικών ή κοινωνικών λόγων,
γενικευμένη αδυναμία εξεύρεσης θέσης για
άσκηση από μεγάλο αριθμό ασκουμένων, ο
οικείος δικηγορικός σύλλογος δύναται να
εφαρμόζει έκτακτο πρόγραμμα στήριξης. Η
απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο κατόπιν πρότασης του Προέδρου
ή οποιουδήποτε μέλους ή της Επιτροπής
Εποπτείας Άσκησης ή της ένωσης
ασκουμένων και νέων δικηγόρων εφόσον
υφίσταται. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια έξι
(6) μηνών και δύναται να παρατείνεται κάθε
φορά για ίσο διάστημα, εφόσον οι λόγοι
εφαρμογής του συνεχίζουν και συντρέχουν.
4. Το έκτακτο πρόγραμμα στήριξης
περιλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση
δικηγορικών γραφών για το 1/3 της νόμιμης
αμοιβής ασκούμενου δικηγόρου που
απασχολούν. Στο πρόγραμμα δύνανται να
ενταχθούν
δικηγόροι
τουλάχιστον
πενταετούς υπηρεσίας με χαμηλό εισόδημα,
το ανώτερο ύψος του οποίου καθορίζεται με
απόφαση
του
οικείου
δικηγορικού
συλλόγου. Ο αριθμός των δικηγόρων που
εντάσσονται
αποφασίζεται
από
τον
δικηγορικό σύλλογο και δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον αριθμό των ασκούμενων
που δεν έχουν θέση άσκησης κατά τον
χρόνο λήψης της απόφασης. Οι ασκούμενοι
προσλαμβάνονται κατά σειρά παλαιότητας.
Η κάλυψη των δαπανών του προγράμματος
βαρύνει τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.
Άρθρο 14
Επιτροπή Εποπτείας Άσκησης

1. Σε κάθε δικηγορικό σύλλογο συνίσταται
πενταμελής
επιτροπή
εποπτείας
ασκουμένων.
2. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται: α) από
τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β)
από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου, μετά από
κλήρωση και γ) από δύο δικηγόρους, οι
οποίοι ασκούν το δικηγορικό λειτούργημα
τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ύστερα από
κλήρωση.
Όπου
υπάρχει
Ένωση
Ασκούμενων
ή
Νέων
Δικηγόρων,
εκπρόσωπος αυτής καταλαμβάνει μία εκ
των δύο ανωτέρω θέσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(στο εξής Υπουργού Δικαιοσύνης) που
εκδίδεται μετά από πρόταση της
Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών
Συλλόγων, καθορίζονται τα σχετικά με την
διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, ο τρόπος
ελέγχου της άσκησης από τον οικείο
δικηγορικό σύλλογο, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις τόσο των ασκουμένων όσο και
των δικηγόρων στους οποίους αυτοί
ασκούνται. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
αναρτάται σ την ιστοσελίδα του οικείου
δικηγορικού συλλόγου.
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Άρθρο 15
Ειδικές προϋποθέσεις
1. Πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να
πραγματοποιούν άσκηση στην Ελλάδα,
εφόσον: α) είναι πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου
συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, β) είναι
κάτοχοι
πτυχίου
Νομικής
Σχολής
αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος των ανωτέρω κρατών και το
πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον
ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αναγνωρισμένο με
το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των
ημεδαπών
ανωτάτων
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων Νομικής Σχολής.

1. Σε κάθε δικηγορικό σύλλογο συνίσταται
πενταμελής Επιτροπή Εποπτείας Άσκησης.
2. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται: α) από
τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β)
από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου, μετά από
κλήρωση και γ) από εκπρόσωπο της Ένωσης
Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων, εφόσον
υφίσταται. Όπου δεν υπάρχει οι δύο αυτές
θέσεις καταλαμβάνονται από δύο (2)
δικηγόρους που έχουν συμπληρώσει
πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(στο εξής Υπουργού Δικαιοσύνης) που
εκδίδεται μετά από πρόταση της
Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών
Συλλόγων, καθορίζονται τα σχετικά με την
διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, ο τρόπος
ελέγχου της άσκησης από τον οικείο
δικηγορικό σύλλογο, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις τόσο των ασκουμένων όσο και
των δικηγόρων στους οποίους αυτοί
ασκούνται. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
αναρτάται σ την ιστοσελίδα του οικείου
δικηγορικού συλλόγου.

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Άρθρο 15
Ειδικές προϋποθέσεις
1. Πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να
πραγματοποιούν άσκηση στην Ελλάδα,
εφόσον: α) είναι πολίτες κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου
συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, β) είναι
κάτοχοι
πτυχίου
Νομικής
Σχολής
αναγνωρισμένου ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος των ανωτέρω κρατών και το
πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον
ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αναγνωρισμένο με
το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των
ημεδαπών
ανωτάτων
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων Νομικής Σχολής.

2. Τις ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να
πληρούν και όσοι θέλουν να ασκηθούν στην
Ελλάδα και έχουν ήδη εγγραφεί ως
ασκούμενοι
δικηγόροι
στο
μητρώο
Δικηγορικού Συλλόγου κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου.
3. Πτυχιούχοι Νομικών Σχολών ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το πτυχίο
έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως
ισότιμο και αναγνωρισμένο με το
απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των
ημεδαπών
ανωτάτων
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, συμμετέχουν σε δοκιμασία
επάρκειας, που πιστοποιεί ότι οι γνώσεις και
τα προσόντα τους αντιστοιχούν στις γνώσεις
και τα προσόντα που απαιτούνται από τον
Κώδικα για την απόκτηση της ιδιότητας του
ασκούμενου δικηγόρου. Με τη δοκιμασία
αυτή επιδιώκεται να πιστοποιηθεί η γνώση
του ελληνικού δικαίου, όπως αυτή
πιστοποιείται με το πτυχίο Νομικού
Τμήματος Νομικής Σχολής ελληνικού
ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Άρθρο 16
Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας
1. Στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
συνιστάται πενταμελής Μόνιμη Επιτροπή
Δοκιμασίας
Επάρκειας,
η
οποία
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης.
2. Η Επιτροπή αυτή: α) Έχει έδρα την Αθήνα
και λειτουργεί στα γραφεία του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών. β) Ορίζεται για τρία (3)
έτη. γ) Αποτελείται από: i) τον Κοσμήτορα ή
τον Πρόεδρο του Νομικού Τμήματος
Νομικών Σχολών της χώρας, ως Πρόεδρο ή
τον αναπληρωτή του, ii) έναν καθηγητή
Νομικού
Τμήματος
Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τον αναπληρωτή
του και iii) τους Προέδρους των Δικηγορικών
Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και
Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους. Οι
αναπληρωτές των Προέδρων των Συλλόγων
ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και είναι είτε
δικηγόροι δεκαπενταετούς τουλάχιστον
υπηρεσίας,
είτε
μέλη
Διδακτικού
Επιστημονικού Προσωπικού των Νομικών

2. Τις ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να
πληρούν και όσοι θέλουν να ασκηθούν στην
Ελλάδα και έχουν ήδη εγγραφεί ως
ασκούμενοι
δικηγόροι
στο
μητρώο
Δικηγορικού Συλλόγου κράτους − μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου.
3. Πτυχιούχοι Νομικών Σχολών ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το πτυχίο
έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως
ισότιμο και αναγνωρισμένο με το
απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των
ημεδαπών
ανωτάτων
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, συμμετέχουν σε γραπτή
δοκιμασία επάρκειας, που πιστοποιεί ότι οι
γνώσεις και τα προσόντα τους αντιστοιχούν
στις γνώσεις και τα προσόντα που
απαιτούνται από τον Κώδικα για την
απόκτηση της ιδιότητας του ασκούμενου
δικηγόρου. Με τη δοκιμασία αυτή
επιδιώκεται να πιστοποιηθεί η γνώση του
ελληνικού δικαίου, όπως αυτή πιστοποιείται
με το πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής
Σχολής ελληνικού ανωτάτου εκπαιδευτικού
ιδρύματος.
Άρθρο 16
Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας
1. Στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
συνιστάται πενταμελής Μόνιμη Επιτροπή
Δοκιμασίας
Επάρκειας,
η
οποία
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης.
2. Η Επιτροπή αυτή: α) Έχει έδρα την Αθήνα
και λειτουργεί στα γραφεία του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών. β) Ορίζεται για ένα (1)
έτος. γ) Αποτελείται από: i) δύο Κοσμήτορες
των Νομικών Σχολών της χώρας, κατόπιν
κλήρωσης μεταξύ των τριών ii) έναν
αρεοπαγίτη, κατόπιν κλήρωσης μεταξύ του
συνόλου των μελών του iii) έναν πάρεδρο
του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν
κλήρωσης του συνόλου των μελών του και
iv) έναν εκ των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και
Πειραιώς, κατόπιν κλήρωσης μεταξύ τους, ή
τους αναπληρωτές τους. Οι αναπληρωτές
των Προέδρων των Συλλόγων ορίζονται από
το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου και είναι είτε
δικηγόροι δεκαπενταετούς τουλάχιστον

Σχολών της χώρας, με εξειδίκευση σε
καθέναν από τους εξεταζόμενους κλάδους
δικαίου. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται
υπάλληλος του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, πτυχιούχος νομικής ή έμμισθος
δικηγόρος του Συλλόγου αυτού. Στην
Επιτροπή
παρέχεται
γραμματειακή
υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδομή από
τις υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών.
3. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια
και για την αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων, με βάση την Οδηγία 2005/36 ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (L 255/22), η οποία έχει
ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, με
το προεδρικό διάταγμα 122/2010 (Α΄ 200),
και αφορά στον πολίτη κράτους – μέλους
της Ε.Ε., ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το
επάγγελμα του δικηγόρου στην Ελλάδα,
έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του
προσόντα σε άλλο κράτος – μέλος.

Άρθρο 17
Δοκιμασία Επάρκειας και περιεχόμενό της
1. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται από
τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας
μία φορά κάθε χρόνο, κατά τους μήνες
Οκτώβριο και Απρίλιο, και περιλαμβάνει
γραπτές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα
που αφορούν στις αναγκαίες γνώσεις του
ελληνικού δικαίου.
2. Η δοκιμασία περιλαμβάνει την εξέταση
στο ελληνικό Σύνταγμα, στο αστικό, ποινικό
και διοικητικό δίκαιο, καθώς και στα
αντίστοιχα δικονομικά δίκαια.
3. Επιτυχών θεωρείται αυτός που
συγκέντρωσε βαθμολογία τουλάχιστον 5 με
άριστα το 10 σε κάθε μάθημα.
4. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέγει σε
ποιο ή ποια από τα εξεταζόμενα μαθήματα
επιθυμεί να εξεταστεί σε κάθε εξεταστική
περίοδο και δικαιούται να κατοχυρώσει τη
βαθμολογία του σε περίπτωση επιτυχίας
του.
5. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να
συμμετάσχει μόνο τρεις φορές στην εξέταση
κάθε μαθήματος.
6. Οι λεπτομέρειες της εξέτασης, όπως η
εξεταστέα ύλη, ο τόπος και ο τρόπος

υπηρεσίας,
είτε
μέλη
Διδακτικού
Επιστημονικού Προσωπικού των Νομικών
Σχολών της χώρας, με εξειδίκευση σε
καθέναν από τους εξεταζόμενους κλάδους
δικαίου. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται
υπάλληλος του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, πτυχιούχος νομικής ή έμμισθος
δικηγόρος του Συλλόγου αυτού. Στην
Επιτροπή
παρέχεται
γραμματειακή
υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδομή από
τις υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών.
3. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια
και για την αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων, με βάση την Οδηγία 2005/36 ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (L 255/22), η οποία έχει
ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, με
το προεδρικό διάταγμα 122/2010 (Α΄ 200),
και αφορά στον πολίτη κράτους – μέλους
της Ε.Ε., ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το
επάγγελμα του δικηγόρου στην Ελλάδα,
έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του
προσόντα σε άλλο κράτος – μέλος.
Άρθρο 17
Δοκιμασία Επάρκειας και περιεχόμενό της
1. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται από
τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας
μία φορά κάθε χρόνο, κατά τον μήνα
Οκτώβριο.
2. Η δοκιμασία περιλαμβάνει γραπτές
εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα, στο
ελληνικό
Σύνταγμα,
διοικητικό
και
διοικητικό δικονομικό δίκαιο, στο αστικό και
αστικό δικονομικό δίκαιο, στο ποινικό και
ποινικό δικονομικό δίκαιο, στο εμπορικό
δίκαιο καθώς και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
3. Επιτυχών θεωρείται αυτός που
συγκέντρωσε βαθμολογία τουλάχιστον 6 με
άριστα το 10 σε κάθε μάθημα.
4. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να
συμμετάσχει έως τρεις φορές στην εξέταση.
5. Οι λεπτομέρειες της εξέτασης, όπως η
εξεταστέα ύλη, ο τόπος και ο τρόπος
διενέργειας των εξετάσεων και το ύψος των
εξέταστρων που καταβάλλονται στο
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
6. Για τη συμμετοχή του στη δοκιμασία
επάρκειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει

διενέργειας των εξετάσεων και το ύψος των
εξέταστρων που καταβάλλονται στο
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
7. Για τη συμμετοχή του στη δοκιμασία
επάρκειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή μέχρι το τέλος
Μαρτίου αίτηση που συνοδεύεται από τα
ακόλουθα
δικαιολογητικά,
νόμιμα
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα: α)
Έγγραφο δημόσιας ή δημοτικής αρχής από
το οποίο να αποδεικνύεται η ιδιότητά του
ως πολίτη κράτους − μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Πιστοποιητικό
ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές
του τόπου γέννησής του. γ) Αντίγραφο
τίτλου εκπαίδευσης, πρόγραμμα σπουδών,
βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας και
εφόσον
διαθέτει,
μεταπτυχιακή
ή
διδακτορική εργασία. δ) Πιστοποιητικά που
αφορούν την απόκτηση προσόντων και τη
συναφή επαγγελματική εμπειρία, η οποία
έχει
αποκτηθεί
στο
μεταξύ.
Τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στα
εδάφια α΄ και β΄ δεν λαμβάνονται υπόψη αν
έχει παρέλθει διάστημα τριών μηνών από
την έκδοσή τους.
8. Αυτός που επιτυγχάνει στη δοκιμασία
επάρκειας εγγράφεται, μετά από αίτησή
του, στο μητρώο ασκουμένων δικηγόρων
του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου επιθυμεί
να ασκηθεί, και συνυποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν ασκεί ασυμβίβαστη
δραστηριότητα.
9. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον προηγούμενο
χρόνο άσκησης του ενδιαφερόμενου σε
δικηγορικό σύλλογο του κράτους – μέλους
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
για
την
προσμέτρησή του στο χρόνο άσκησής του.
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άρθρο 18
Συμμετοχή στο διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
υποψήφιων δικηγόρων έχει ο ασκούμενος
δικηγόρος που συμπλήρωσε το νόμιμο
χρόνο άσκησης.
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό, όσοι κωλύονται να διορισθούν
δικηγόροι ή συντρέχει στο πρόσωπό τους
ασυμβίβαστη ιδιότητα.

μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αίτηση που
συνοδεύεται
από
τα
ακόλουθα
δικαιολογητικά, νόμιμα μεταφρασμένα στην
ελληνική γλώσσα: α) Έγγραφο δημόσιας ή
δημοτικής αρχής από το οποίο να
αποδεικνύεται η ιδιότητά του ως πολίτη
κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από τις
αρμόδιες αρχές του τόπου γέννησής του. γ)
Αντίγραφο τίτλου εκπαίδευσης, πρόγραμμα
σπουδών,
βεβαίωση
αναλυτικής
βαθμολογίας
και
εφόσον
διαθέτει,
μεταπτυχιακή ή διδακτορική εργασία. δ)
Πιστοποιητικά που αφορούν την απόκτηση
προσόντων και τη συναφή επαγγελματική
εμπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί στο
μεταξύ.
Τα
δικαιολογητικά
που
προβλέπονται στα εδάφια α΄ και β΄ δεν
λαμβάνονται υπόψη αν έχει παρέλθει
διάστημα τριών μηνών από την έκδοσή
τους.
6. Αυτός που επιτυγχάνει στη δοκιμασία
επάρκειας εγγράφεται, μετά από αίτησή
του, στο μητρώο ασκουμένων δικηγόρων
του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου επιθυμεί
να ασκηθεί, και συνυποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν ασκεί ασυμβίβαστη
δραστηριότητα.
8. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον προηγούμενο
χρόνο άσκησης του ενδιαφερόμενου σε
δικηγορικό σύλλογο του κράτους – μέλους
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
εφόσον
αποδεικνύεται
εγγράφως,
για
την
προσμέτρησή του στο χρόνο άσκησής του.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άρθρο 18
Συμμετοχή στο διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
υποψήφιων δικηγόρων έχει ο ασκούμενος
δικηγόρος που έχει ολοκληρώσει τον πρώτο
κύκλο της άσκησης και έχει συμπληρώνει
κατά τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων
συνολικά δώδεκα μήνες (12) άσκησης σε
δικηγορικό γραφείο ή στους φορείς,
υπηρεσίες και πρόσωπα του α. 13Α του

3. Κάθε ασκούμενος δικηγόρος εξετάζεται
στην έδρα της αρμόδιας εφετειακής
επιτροπής.
4. Ο ασκούμενος δικηγόρος υποχρεούται να
συμμετάσχει στον επόμενο ή μεθεπόμενο
διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων μετά τη
συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου άσκησης.
Ο ασκούμενος δικηγόρος που δεν
συμμετείχε στον παραπάνω διαγωνισμό,
μπορεί με απόφαση του Πειθαρχικού
Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου στο
οποίο υπάγεται, να γίνει δεκτός και σε
μεταγενέστερο
διαγωνισμό,
εφόσον
επικαλείται και αποδεικνύει την ύπαρξη
σοβαρού λόγου που δικαιολογεί τη μη
συμμετοχή του στον προηγούμενο.
5. Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο
ασκούμενος δικηγόρος υποβάλλει αίτηση
σύμφωνα με την προκήρυξη του
διαγωνισμού. Η αίτηση συνοδεύεται από
παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, το
ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Δικαιοσύνης.

Άρθρο 19
Μορφή και διαδικασία του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός των υποψήφιων
δικηγόρων είναι πανελλήνιος και διεξάγεται
ταυτόχρονα σε όλες τις έδρες των
εφετειακών επιτροπών.
2. Ο διαγωνισμός διενεργείται δύο φορές το
χρόνο τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Ο
διαγωνισμός προκηρύσσεται με απόφαση
του
Υπουργού
Δικαιοσύνης,
που
δημοσιεύεται
στην
Εφημερίδα
της
Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στους
Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας,
τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής του.
3. Η εξέταση είναι γραπτή. Στους
υποψηφίους δίδονται πρακτικά θέματα με
περισσότερα ερωτήματα στους κλάδους: α)
Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας,
β) Ποινικού Δικαίου και Ποινικής
Δικονομίας, γ) Εμπορικού Δικαίου, δ)

παρόντος νόμου ή εναλλακτική άσκηση
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τον δικηγορικό σύλλογο για την συμμετοχή
στον διαγωνισμό δικηγόρων.
2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό, όσοι κωλύονται να διορισθούν
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Δημοσίου Δικαίου, Διοικητικής Διαδικασίας
και Διοικητικής Δικονομίας και ε) Κώδικα
Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας. Κατά
την εξέταση επιτρέπεται η χρήση κειμένων
νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή
σημειώσεις.
4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού
λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για την
αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο των
εξετάσεων και των αποτελεσμάτων. Δίδεται
ξεχωριστή προσοχή στην αποτελεσματική
κάλυψη των στοιχείων ταυτότητας των
εξεταζόμενων, ώστε αυτά να μην είναι
γνωστά κατά τη βαθμολόγηση.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που
αφορούν την προκήρυξη του διαγωνισμού,
τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή σε αυτόν
δικαιολογητικά, τον τρόπο ελέγχου των
προϋποθέσεων συμμετοχής, τη λειτουργία
της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των
Οργανωτικών Επιτροπών και των Ομάδων
Βαθμολόγησης, την τήρηση της ευταξίας
κατά την εξέταση, τη βαθμολόγηση των
γραπτών δοκιμίων, τη σύνταξη των πινάκων
επιτυχόντων
και
αποτυχόντων
και
καθορίζονται, εν γένει, οι αναγκαίες
διαδικασίες και εγγυήσεις με σκοπό την
ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή του
διαγωνισμού.
Άρθρο 20
Επιτροπές Εξετάσεων
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κάθε
περιόδου συγκροτούνται οι ακόλουθες
Επιτροπές και Ομάδες με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης:
1. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων με έδρα το
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτή αποτελείται
από: α) έναν (1) αρεοπαγίτη ως πρόεδρο, ο
οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από
τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, β) έναν (1)
Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος
ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, γ) έναν (1)
Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο
οποίος ορίζεται μαζί με τον νόμιμο
αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας, δ) έναν (1)
Καθηγητή Νομικού Τμήματος των Νομικών
Σχολών των Α.Ε.Ι. της χώρας, που επιλέγεται
μαζί με τον αναπληρωτή του από τον
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Υπουργό Δικαιοσύνης και ε) τους εκάστοτε
Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς
και έναν Πρόεδρο εκ των λοιπών
δικηγορικών Συλλόγων, ο οποίος ορίζεται
από το Προεδρείο της Ολομέλειας των
Δικηγορικών Συλλόγων οι οποίοι ορίζουν
από έναν αναπληρωτή τους δικηγόρο
διορισμένο στον Άρειο Πάγο με εξειδίκευση
στα εξεταζόμενα μαθήματα. Η Κεντρική
Επιτροπή Εξετάσεων έχει την ευθύνη
επιλογής των θεμάτων στα εξεταζόμενα
μαθήματα και της ασφαλούς μετάδοσής
τους προς τα εξεταστικά κέντρα κατά τρόπο
που διασφαλίζει το αδιάβλητο του
διαγωνισμού.
2. Οργανωτικές Επιτροπές ανά Εφετείο
πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, οι
οποίες αποτελούνται από: α) έναν (1)
Πρόεδρο Πρωτοδικών των πολιτικών και
ποινικών δικαστηρίων, β) έναν (1) Πρόεδρο
Πρωτοδικών των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων και γ) έναν (1) Εισαγγελέα
Πρωτοδικών, οι οποίοι ορίζονται από τον
οικείο
Πρόεδρο
Εφετών
και
τον
Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών
αντίστοιχα, καθώς και δ) τον Πρόεδρο ή
τους Προέδρους των οικείων Δικηγορικών
Συλλόγων μαζί με τους αναπληρωτές τους.
Ειδικά στους Δικηγορικούς Συλλόγους
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, αντί
του Προέδρου μετέχει άλλο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με
απόφαση του τελευταίου. Οι Οργανωτικές
Επιτροπές έχουν την ευθύνη του ελέγχου
των δικαιολογητικών των υποψηφίων, του
αποκλεισμού
από
το
διαγωνισμό
υποψηφίου, που δεν συγκεντρώνει τις
προβλεπόμενες προϋποθέσεις, του ορισμού
επαρκούς αριθμού επιτηρητών (δικηγόρων
ή υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
ή των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων) και
γενικά την ευθύνη διεξαγωγής του
διαγωνισμού στο οικείο Εφετείο.
3. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής
δύναται να καθορισθούν Εξεταστικά Κέντρα
σε μικρότερο αριθμό από τα υφιστάμενα
Εφετεία, ανάλογα με τον αριθμό των
υποψηφίων.
Σε
τέτοια
περίπτωση
επιλαμβάνονται οι Οργανωτικές Επιτροπές,
που αντιστοιχούν στα Εξεταστικά Κέντρα
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που έχουν καθορισθεί.
4. Ομάδες Βαθμολόγησης στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι
οποίες είναι τριμελείς και αποτελούνται από
έναν (1) εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων ή
έναν εφέτη Διοικητικών δικαστηρίων ή έναν
Αντεισαγγελέα εφετών για τη βαθμολόγηση
των πρακτικών θεμάτων στους αντίστοιχους
κλάδους δικαίου και δύο (2) δικηγόρους με
δεκαπενταετή
τουλάχιστον
άσκηση
δικηγορίας, που ορίζονται με απόφαση της
Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας
των προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων.
Οι βαθμολογητές δεν πρέπει να έχουν την
ιδιότητα αιρετού εκπροσώπου δικηγορικού
συλλόγου. Οι Ομάδες Βαθμολόγησης έχουν
την ευθύνη της βαθμολόγησης των γραπτών
δοκιμίων των υποψήφιων και ο αριθμός
τους καθορίζεται με την προκήρυξη του
διαγωνισμού.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται η
αποζημίωση των μελών της Κεντρικής
Επιτροπής Εξετάσεων, των Οργανωτικών
Επιτροπών των Εφετείων και των Ομάδων
Βαθμολόγησης.
Άρθρο 21
Διαδικασία και μέθοδοι βαθμολόγησης
1. Τα γραπτά των υποψήφιων όλης της
χώρας βαθμολογούνται με κλίμακα από
μηδέν (0) έως δέκα (10) από τρεις (3)
βαθμολογητές χωριστά.
2. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο
οποίος έλαβε μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα
τα μαθήματα τουλάχιστον έξι (6). Δεν
θεωρείται επιτυχών, όποιος έλαβε βαθμό
τρία ή μικρότερο σε οποιοδήποτε μάθημα ή
τέσσερα σε περισσότερα από ένα
μαθήματα.
3. Βαθμός του υποψηφίου για κάθε μάθημα
είναι ο μέσος όρος των έξι (6) βαθμών των
βαθμολογητών, εφόσον η απόκλιση από τη
μεγαλύτερη μέχρι τη μικρότερη βαθμολογία
δεν είναι μεγαλύτερη των τριών (3)
μονάδων. Αν η απόκλιση είναι μεγαλύτερη,
το γραπτό αναβαθμολογείται από τα μέλη
της Κεντρικής Επιτροπής των Εξετάσεων και
ο βαθμός του υποψηφίου στο μάθημα είναι
ο μέσος όρος των βαθμών των αρχικών
βαθμολογητών και των αναβαθμολογητών,
αφού αφαιρεθούν ο μικρότερος και ο

που έχουν καθορισθεί.
4. Ομάδες Βαθμολόγησης στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι
οποίες είναι τριμελείς και αποτελούνται από
έναν (1) εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων ή
έναν εφέτη Διοικητικών δικαστηρίων ή έναν
Αντεισαγγελέα εφετών για τη βαθμολόγηση
των πρακτικών θεμάτων στους αντίστοιχους
κλάδους δικαίου και δύο (2) δικηγόρους με
δεκαπενταετή
τουλάχιστον
άσκηση
δικηγορίας, που ορίζονται με απόφαση της
Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας
των προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων.
Οι βαθμολογητές δεν πρέπει να έχουν την
ιδιότητα αιρετού εκπροσώπου δικηγορικού
συλλόγου. Οι Ομάδες Βαθμολόγησης έχουν
την ευθύνη της βαθμολόγησης των γραπτών
δοκιμίων των υποψήφιων και ο αριθμός
τους καθορίζεται με την προκήρυξη του
διαγωνισμού.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται η
αποζημίωση των μελών της Κεντρικής
Επιτροπής Εξετάσεων, των Οργανωτικών
Επιτροπών των Εφετείων και των Ομάδων
Βαθμολόγησης.
Άρθρο 21
Διαδικασία και μέθοδοι βαθμολόγησης
1. Τα γραπτά των υποψήφιων όλης της
χώρας βαθμολογούνται με κλίμακα από
μηδέν (0) έως δέκα (10) από τρεις (3)
βαθμολογητές χωριστά.
2. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο
οποίος έλαβε μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα
τα μαθήματα τουλάχιστον έξι (6). Δεν
θεωρείται επιτυχών, όποιος έλαβε βαθμό
τρία ή μικρότερο σε οποιοδήποτε μάθημα ή
τέσσερα σε περισσότερα από ένα
μαθήματα.
3. Βαθμός του υποψηφίου για κάθε μάθημα
είναι ο μέσος όρος των έξι (6) βαθμών των
βαθμολογητών, εφόσον η απόκλιση από τη
μεγαλύτερη μέχρι τη μικρότερη βαθμολογία
δεν είναι μεγαλύτερη των τριών (3)
μονάδων. Αν η απόκλιση είναι μεγαλύτερη,
το γραπτό αναβαθμολογείται από τα μέλη
της Κεντρικής Επιτροπής των Εξετάσεων και
ο βαθμός του υποψηφίου στο μάθημα είναι
ο μέσος όρος των βαθμών των αρχικών
βαθμολογητών και των αναβαθμολογητών,
αφού αφαιρεθούν ο μικρότερος και ο

μεγαλύτερος βαθμός.
4. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν
γνώση των γραπτών τους μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων.
Άρθρο 22
Έκδοση των αποτελεσμάτων
1. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης
καταρτίζονται ανά έδρα Εφετείου εξέτασης
πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, με
απόλυτη βαθμολογική σειρά.
2. Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιεύεται στις
έδρες των Εφετείων της χώρας με ευθύνη
των Οργανωτικών Επιτροπών και αναρτάται
στις ιστοσελίδες των οικείων δικηγορικών
συλλόγων.
3. Αντίγραφα των πινάκων αποτελεσμάτων
κοινοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή
Εξετάσεων στο αρμόδιο τμήμα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και από τις
Οργανωτικές Επιτροπές στους οικείους
δικηγορικούς συλλόγους.
4. Όποιος αποτύχει στον διαγωνισμό
υποχρεούται μέσα σε δύο (2) μήνες από την
έκδοση των αποτελεσμάτων να δηλώσει τη
συνέχιση της άσκησής του, ώστε να έχει το
δικαίωμα να μετάσχει στον προσεχή
διαγωνισμό, διαφορετικά διαγράφεται από
το Μητρώο Ασκουμένων.
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*Εκτός των ανωτέρω, συμπληρωματικές ρυθμίσεις πρέπει να συμπεριληφθούν στην
κοινωνικοασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία (εισφορές και παροχές
ασκούμενων δικηγόρων, φορολόγησή τους), καθώς και στους κώδικες
συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών ώστε να δίνεται η δυνατότητα
απευθείας συμμετοχής στις αντίστοιχες εξετάσεις.

