
Μέρος Τέταρτο: Εξεταστικό και λοιπά θέματα. 

Στην ενότητα αυτή εντάσσονται λοιπά θέματα που αφορούν στο περιεχόμενο και την 

περάτωση της άσκησης, τους πτυχιούχους πανεπιστημίων εξωτερικού καθώς και 

ειδικά προγράμματα απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων. 

Προτείνουμε: 

1. Όσον αφορά στα πτυχία εξωτερικού, την διοργάνωση σε εξαμηνιαία βάση γραπτού 

διαγωνισμού επάρκειας στο ελληνικό δίκαιο για τους αποφοίτους πανεπιστημίων του 

εξωτερικού και των παραρτημάτων τους στην Ελλάδα. Η επιτυχής συμμετοχή στον 

διαγωνισμό θα είναι η μόνη προϋπόθεση για την έναρξη άσκησης, ώστε αφενός να 

τερματιστούν τα σημερινά φαινόμενα αδιαφάνειας και ασάφειας, αφετέρου να 

διασφαλιστεί ότι πρόσβαση στο δικηγορικό λειτούργημα έχουν μόνο επαρκώς 

καταρτισμένοι νομικοί. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό 

επάρκειας θα είναι ασφαλώς, όπως και σήμερα, η ολοκλήρωση σπουδών τουλάχιστον 

τριετούς διάρκειας και η αναγνώριση του πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

2. Όσον αφορά στα κωλύματα και ασυμβίβαστα, δεδομένου με την παρούσα πρόταση 

διασφαλίζεται η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων, αλλά και της ανάγκης 

διασφάλισης της διάκρισης του δικηγορικού λειτουργήματος από άλλα έργα, την 

διατήρηση για τους ασκούμενους δικηγόρους του συνόλου των κωλυμάτων και 

ασυμβιβάστων που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων για τους δικηγόρους. 

3. Όσον αφορά στα προγράμματα απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων, 

προτείνουμε την επαναφορά της άσκησης στα δικαστήρια της χώρας, καθώς και σε 

νομικά τμήματα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Η διάρκεια αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 

μήνες, δεδομένου ότι με βάση την παρούσα πρόταση, το σύνολο της απασχόλησης 

κατά την άσκησης δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες. Για θέσεις που προκηρύσσονται 

από το Δημόσιο ή ΝΠ του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, η επιλογή πρέπει να 

γίνεται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης διεξαγόμενης από τον οικείο δικηγορικό 

σύλλογο. 

4. Για λοιπά τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα που αφορούν στην διαδικασία 

εποπτείας και περάτωσης της άσκησης και την διεξαγωγή σεμιναρίων κατά το 

εκπαιδευτικό μέρος αυτής, εξουσιοδοτείται να αποφασίσει η ομάδα διαλόγου για την 

αναθεώρηση της άσκησης. 
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