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∆∆ΟΟΑΑΤΤΑΑΠΠ  ττέέλλοοςς  γγιιαα  τταα  ππττυυχχίίαα  ΝΝοομμιικκήήςς  

ΠΠααννεεππιισσττηημμίίωωνν  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  
Με δύο αποφάσεις του, το Συμβούλιο της Επικρατείας βάζει τέλος 

στη φοιτητική μετανάστευση, δίνοντας τη βεβαιότητα της 
αναγνώρισης για να μπορεί η ελληνική οικογένεια να φέρει τα 

παιδιά της πίσω στην Ελλάδα 
 

Σύμφωνα με δύο αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), επί 

υποθέσεων οι οποίες εκρίθησαν ως μείζονος σπουδαιότητας, εις το εξής, οι Ελληνικοί 

∆ικηγορικοί Σύλλογοι δε θα μπορούν να αρνηθούν,  

 σε κάτοχο πτυχίου Νομικής άλλου  κράτους  μέλους της Ε.Ε., την 

εγγραφή του  στα μητρώα ασκουμένων  «με μόνη την αιτιολογία  ότι (το) 

πτυχίο Νομικής που αποκτήθηκε από τον αιτούντα στο κράτος 

προελεύσεως δεν έχει ¨επικυρωθεί  από πανεπιστήμιο¨ δηλαδή δεν έχει 

τύχει ακαδημαϊκής αναγνώρισης στο κράτος υποδοχής (Ελλάδα)»  από 

τον ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ), απόφαση ΣτΕ 2770/2011, αλλά και  

 σε ήδη εγγεγραμμένο στα μητρώα ασκουμένων Ελληνικού 

∆ικηγορικού Συλλόγου, κάτοχο πτυχίου Νομικής άλλου κράτους μέλους 

της Ε.Ε., τη συμμετοχή του, στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων, απόφαση ΣτΕ 

2771/2011. 

  

Αυτό σημαίνει ∆ΟΑΤΑΠ τέλος για τα πτυχία Νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε. 

 

Α. Τι ίσχυε μέχρι σήμερα 

 

Σύμφωνα  με το ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, οι κάτοχοι πτυχίων νομικής από κράτη μέλη τις 

Ε.Ε. με όλες τις σπουδές τους π.χ. στο Παρίσι, μπορούσαν μεν να εγγραφούν στους 

∆ικηγορικούς Συλλόγους ως ασκούμενοι, αλλά, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στις 

τελικές εξετάσεις αν δεν προσκόμιζαν την ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου τους από 

το ∆ΟΑΤΑΠ.  

Για τα ίδια τετραετή πτυχία νομικής με σπουδές σε παραρτήματα (Κολλέγια) ως το 

IdEF, η πάγια τακτική ήταν να μη γίνονται δεκτά για εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων, 

μη νομίμως, όπως έκρινε η Ολομέλεια του ΣτΕ. 

Από τη μεριά του ο ∆ΟΑΤΑΠ, για τα πτυχία εξωτερικού, έκρινε αν το Πανεπιστήμιο είναι 

ομοταγές, η σχολή ισότιμη και στη συνέχεια, για να δώσει την ισοτιμία και αντιστοιχία του 



αλλοδαπού πτυχίου με αυτό των ελληνικών Νομικών σχολών, υποχρέωνε ή όχι τους 

αιτούντες να δώσουν εξετάσεις σε ελληνική νομική σχολή κατά μέγιστο σε έξι μαθήματα. 

Η πρακτική την οποία ακολουθούσε τα δύο τελευταία χρόνια ο ∆ΟΑΤΑΠ, συνίστατο στο   

ότι τα πτυχία νομικής χωρών όπως της 

 Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ελβετίας, Ιταλίας, Αυστρίας, 

Βελγίου, Ολλανδίας, Λουξεμβούργου, ∆ανίας, Νορβηγίας, Σουηδίας, Φιλανδίας, 

Ισλανδίας,   αναγνωρίζονταν  ως ισότιμα και αντίστοιχα αυτόματα, 

 ενώ για χώρες με μη συναφές δίκαιο, όπως η Βουλγαρία, Κύπρος, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Εσθονία, Πολωνία, Ρουμανία κ.α. οι αιτούντες  

εξετάζονταν σε έξι μαθήματα. 

Έτσι, αν το πτυχίο νομικής του αιτούντος  ήταν γαλλικό, τότε η ισοτιμία και η αντιστοιχία 

απονεμόταν αυτόματα χωρίς επιπρόσθετες εξετάσεις στη Νομική Αθήνας.  

Εάν όμως το πτυχίο ήταν κυπριακό ή αγγλικό (Αγγλοσαξονικό δίκαιο) ή ρουμάνικο τότε η 

ισοτιμία απονεμόταν αυτόματα αλλά για την αντιστοιχία του τίτλου ο πτυχιούχος έπρεπε 

να εξεταστεί στη Νομική της Αθήνας στα ακόλουθα μαθήματα: Συνταγματικό ∆ίκαιο, 

Σύνθεση Αστικού ∆ικαίου (αστικό όλων των εξαμήνων), Πολιτική ∆ικονομία, Σύνθεση 

Ποινικού (ποινικό όλων των εξαμήνων), Ποινική ∆ικονομία και ενδεχομένως ανάλογα το 

Πανεπιστήμιο Εμπορικό ∆ίκαιο και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. 

Για τα ίδια τετραετή πτυχία νομικής με σπουδές σε παραρτήματα (Κολλέγια) ως το 

IdEF, η πάγια τακτική του ∆ΟΑΤΑΠ ήταν να μην τα αναγνωρίζει, μη νομίμως, βάσει των 

αποφάσεων ∆πρΑθ 17346/2008 και ∆ΕφΑθ 3216/2009 (υπόθεση IdEF κατά Ελληνικού 

∆ημοσίου). 

 

Β. Τι θα ισχύσει μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ. 

 

Κατόπιν των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, οι πτυχιούχοι ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στα μητρώα ασκουμένων των 

∆ικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, θα υποβάλλουν την αίτησή τους τον οικείο Ελληνικό 

∆ικηγορικό Σύλλογο και ο Σύλλογος θα κρίνει εάν θα τους εξετάσει σε μαθήματα η όχι. 

Το πιθανότερο είναι ότι οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι θα υιοθετήσουν την πρακτική την οποία 

ακολουθούσε τα δύο τελευταία χρόνια ο ∆ΟΑΤΑΠ, οπότε, πτυχία νομικής χωρών όπως της 

Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας κ.α. θα αναγνωρίζονται ως ισότιμα και αντίστοιχα 

αυτόματα, ενώ για χώρες με μη συναφές δίκαιο, όπως π.χ. το αγγλοσαξονικό που 

διδάσκεται στη Αγγλία και την Κύπρο, οι αιτούντες θα εξετάζονται σε έξι μαθήματα.  

Με την ίδια ακριβώς διαδικασία θα εγγράφονται στους ∆ικηγορικούς Συλλόγους οι 

πτυχιούχοι παραρτημάτων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, δηλαδή αυτοί οι 

οποίοι έκαναν τις σπουδές στους σε Ελληνικά Κολλέγια όπως το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF 

που είναι παράρτημα του ∆ημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13. 



Έτσι, από τη μια θα μπορούν, πλέον, όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν νομικές σπουδές, να 

μην εκπατρίζονται αλλά να εγγράφονται στα κολλέγια χωρίς το φόβο της μη αναγνώρισης, 

από την άλλη το ερώτημα που τίθεται είναι, αφού την ίδια τακτική οφείλουν να 

ακολουθήσουν και οι άλλοι Σύλλογοι όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

(Ο.Ε.Ε.) και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) ποιος θα είναι πλέον ο ρόλος 

του ∆ΟΑΤΑΠ.         

Συμπερασματικώς, αλλάζει ο χάρτης της ανώτατης επαγγελματικής  εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα και φαίνεται πλέον πραγματοποιήσιμο το να μην φεύγουν οι 

φοιτητές στο εξωτερικό, να μην αιμορραγούμε ως χώρα 1δις ευρώ το έτος και να 

μη δίνουμε άλλα τόσα για παραγωγή, από τα ελληνικά ΑΕΙ, εν δυνάμει ανέργων. 

 

 
Κατόπιν των προπαρατεθέντων ο Πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF κύριος 

Εμμανουήλ Αμαργιανάκης,  

 

 Καλεί τους πτυχιούχους Νομικής Paris 13 - IdEF  που δεν έχουν καταθέσει 

ακόμα αίτηση εγγραφής στα μητρώα ασκουμένων των οικείων ∆ικηγορικών 

Συλλόγων να το πράξουν άμεσα, και σε περίπτωση που ανακύψουν δυσκολίες 

να επικοινωνούν με την αρμόδια νομική ομάδα του IdEF. 

 Καλεί τους ενδιαφερόμενους να πραγματοποιήσουν νομικές σπουδές 

προκειμένου να γίνουν ∆ικηγόροι, να ενημερωθούν για τις νέες δυνατότητες 

που τους παρέχει το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF, 

 Ενημερώνει τις οικογένειες των φοιτητών νομικής εξωτερικού που επέλεξαν 

τον εκπατρισμό λόγω αβεβαιότητας της μετέπειτα αναγνώρισης των πτυχίων, 

ότι μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους πίσω στην Ελλάδα, 

 Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι λόγω των ανωτέρω εξελίξεων οι 

εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 έχουν παραταθεί μέχρι τις 21 

Οκτωβρίου 2011.  
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