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ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ειδικές προϋποθέσεις και διαδικασία άσκησης των πτυχιούχων Πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής και απόκτησης από αυτούς της δικηγορικής ιδιότητας στην Ελλάδα. 

Σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν τον Αύγουστο 2017:  
Άρθρα 13, 15-19 και 22-23 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4193/2014). 
 

1. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής μπορούν να πραγματοποιούν άσκηση στην 
Ελλάδα, εφόσον:  
α) είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της 
Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και 
β) είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των 
ανωτέρω υπό (α) Κρατών. 
 
Πτυχίο Νομικής ενός αιτούντος μπορεί να συγκεντρώνει τον αναγκαίο αριθμό 
πιστωτικών μονάδων, κατόπιν μεταφοράς μαθημάτων από τις σπουδές του αιτούντος 
σε άλλο Α.Ε.Ι. – και συνεπώς συσσώρευσης μονάδων – στο Πανεπιστήμιο που ο αιτών 
απέκτησε το πτυχίο, ακόμη κι αν σ’ αυτό φοίτησε – πραγματικά – δύο χρόνια.  
 
Πτυχίο είναι και εκείνο που δίδεται μετά από ολοκληρωμένη και επιτυχή φοίτηση σε 
ελληνικό Κολέγιο, το οποίο συνεργάζεται με Πανεπιστήμιο της Ε.Ε. 
 

2. Αρμόδιοι φορείς για να δέχονται τις αιτήσεις των αποφοίτων προπτυχιακών 
προγραμμάτων Νομικής που παρέχει το DEI College για την εγγραφή τους στο μητρώο 
ασκουμένων είναι οι κατά τόπους Δικηγορικοί Σύλλογοι. Για το αίτημα εγγραφής στο 
μητρώο ασκουμένων αποφαίνεται η Επιτροπή Αξιολόγησης που εδρεύει στο 
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τους 
Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων:  
α) Αθηνών, ως πρόεδρο,  
β) Θεσσαλονίκης,  
γ) Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους και  
δ) έναν Πρόεδρο άλλου Δικηγορικού Συλλόγου ή τον αναπληρωτή του. 
 
Στην Επιτροπή Αξιολόγησης μετέχει επίσης, ως πέμπτο μέλος, και ο Πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ή το οριζόμενο από αυτόν 
μέλος του Συλλόγου αυτού. Αν ο αιτών επιθυμεί να εγγραφεί σε σύλλογο ο πρόεδρος 
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του οποίου μετέχει ως μόνιμο μέλος (α έως δ), τότε ως πέμπτο μέλος ορίζεται με 
απόφαση του Προέδρου του συλλόγου αυτού, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με 
τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερεις 
φορές ετησίως. 
 

3. Εφόσον πληρούνται οι κατά τα ανωτέρω υπό (1) προϋποθέσεις, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης διερευνά αν τα εν γένει προσόντα του ενδιαφερομένου είναι αντίστοιχα 
προς εκείνα που κατά τον Κώδικα Δικηγόρων απαιτούνται για την εγγραφή 
πτυχιούχου νομικής ως ασκουμένου. Κατά την κρίση της αυτή λαμβάνονται υπόψη οι 
τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχει διδαχθεί, τα 
δικαιολογητικά που προσκομίζει και η εν γένει εμπειρία του σε εργασίες νομικής 
φύσεως. Λαμβάνονται επίσης, υπόψη οι διαφορές των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων.  
 
Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κρίση από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
δείτε εδώ.  
 
Σε περίπτωση διαπίστωσης αναντιστοιχίας των επαγγελματικών προσόντων, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης παραπέμπει το φάκελο του αιτούντος στη Μόνιμη Επιτροπή 
Δοκιμασίας Επάρκειας (Μ.Ε.Δ.Ε.) του άρθρου 16 του Κώδικα Δικηγόρων, η οποία 
λειτουργεί στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 
 

4. Η Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελείται από:  
α) τον Κοσμήτορα ή τον Πρόεδρο του Νομικού Τμήματος Νομικών Σχολών της χώρας, 
ως Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του,  
β) έναν καθηγητή Νομικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τον 
αναπληρωτή του και  
γ) τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς ή 
τους αναπληρωτές τους.  
 
Η Μ.Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για τον εξατομικευμένο προσδιορισμό των αντικειμένων για 
τα οποία οι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
υποχρεούνται να αποδείξουν τη γνώση τους, λόγω της αναντιστοιχίας των 
ουσιαστικών τους προσόντων προς εκείνα που κατά τον Κώδικα Δικηγόρων 
απαιτούνται για την εγγραφή πτυχιούχων Νομικής ως ασκουμένων. Προς τούτο 
παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής σε δοκιμασία επάρκειας που διενεργείται 
δύο φορές κάθε χρόνο, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Απρίλιο, και περιλαμβάνει 
γραπτές εξετάσεις στο ελληνικό Σύνταγμα, στο αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο, 
καθώς και στα αντίστοιχα δικονομικά δίκαια. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να 
συμμετάσχουν μόνον τρεις φορές στην εξέταση κάθε μαθήματος. 
 
Οι επιτυχόντες στη δοκιμασία επάρκειας εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, στο 
μητρώο ασκουμένων δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου υπέβαλαν την 
αίτηση. 
 

5. Η άσκηση διαρκεί δεκαοκτώ μήνες. Οι ασκούμενοι υποχρεούνται να συμμετάσχουν 
στον επόμενο ή μεθεπόμενο διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων μετά τη συμπλήρωση 
των δεκαοκτώ μηνών. Ο διαγωνισμός των υποψήφιων δικηγόρων είναι πανελλήνιος 
και διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες τις έδρες των εφετειακών επιτροπών δύο φορές το 

http://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-15-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B9
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χρόνο τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. 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) Δημοσίου Δικαίου, Διοικητικής Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονομίας και  
ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας. 
 
Οι επιτυχόντες μπορούν να ζητήσουν το διορισμό τους ως δικηγόροι στο Δικηγορικό 
Σύλλογο του Πρωτοδικείου, που εκείνοι επιθυμούν, με αίτησή τους προς το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης. Οι αποτυχόντες υποχρεούται μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση των 
αποτελεσμάτων να δηλώσουν τη συνέχιση της άσκησής τους, ώστε να έχουν το 
δικαίωμα να μετάσχουν στον προσεχή διαγωνισμό. 
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