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Ο ∆ΟΑΤΑΠ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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Κατόπιν αιτήματος που απηύθυνε το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF στον Πρόεδρο και το ∆.Σ. 

του ∆ΟΑΤΑΠ, σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων 

νομοθετικά ρυθμιζομένων επαγγελμάτων, ο Οργανισμός ανήρτησε στην ιστοσελίδα του 

την ακόλουθη ανακοίνωση: 

"Αρμόδιοι φορείς για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για την 

άσκηση νομοθετικά ρυθμιζομένων επαγγελμάτων είναι (α) το Συμβούλιο 

Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (δια του Τμήματος ∆' Αναγνωρίσεως 

Επαγγελματικών Προσόντων της ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού), (β) οι Περιφέρειες για τους Ιατρούς, 

Οδοντίατρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές, Μαίες (γ) το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας για τους Αρχιτέκτονες και (δ) η Μόνιμη Επιτροπή του άρθρου 4, Π.∆. 122 

(ΦΕΚ 200/Α/30-11-2010) η οποία έχει έδρα την Αθήνα και λειτουργεί στα 

Γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλογικού Αθηνών (∆.Σ.Α.) για τους δικηγόρους." 

 

Από την παραπάνω ανακοίνωση προκύπτει ότι η αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων των πτυχιούχων νομικής πανεπιστημίων της Ε.Ε. και, συνακόλουθα, η  

απόκτηση αδείας άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου στην Ελλάδα δεν αφορά το 

∆ΟΑΤΑΠ, αλλά συνιστά αποκλειστική υποχρέωση των ∆ικηγορικών Συλλόγων της 

χώρας. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με την από 5/9/12 αίτηση του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF  προς τον Πρόεδρο και το ∆.Σ. 

του ∆ΟΑΤΑΠ, η οποία κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο και το ∆.Σ. του ∆ΣΑ, στο Συνήγορο 

του Καταναλωτή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ∆ Εσωτερικής Αγοράς, ο ∆ιευθυντής 

του Γαλλικού Κολλεγίου κάλεσε τον Πρόεδρο του ∆ΟΑΤΑΠ, 



κατ΄ επιταγή των αρχών της χρηστής διοίκησης και ενόψει της νέα ακαδημαϊκής 

χρονιάς, να ενημερώσει δια του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου τις ελληνικές 

οικογένειες ότι,  

 οι κάτοχοι πτυχίων νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε., που επιθυμούν να ασκήσουν 

το επάγγελμα του ∆ικηγόρου στην Ελλάδα, δεν υποχρεούνται να αναγνωρίσουν 

ακαδημαϊκά τους τίτλους τους στο ∆ΟΑΤΑΠ και 

 οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι δεν μπορούν να απαιτούν προηγούμενη αναγνώριση - ή 

άλλη εμπλοκή - του ∆ΟΑΤΑΠ στη διαδικασία εγγραφής ασκουμένων 

ως επίσης να ενημερώσει δια του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου τις ελληνικές 

οικογένειες ποιες ειδικότητες πτυχιούχων  Πανεπιστημίων της Ε.Ε., υποχρεούνται να 

αναγνωρίσουν ακαδημαϊκά τους τίτλους τους στο ∆ΟΑΤΑΠ, προκειμένου να ασκήσουν 

το αντίστοιχο επάγγελμα  στην Ελλάδα. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω αιτήματος ο ∆ΟΑΤΑΠ ανήρτησε στην ιστοσελίδα του στις 

13/9/12 την ανωτέρω ανακοίνωση που αποσαφηνίζει ότι, 

Α) ο ∆ΟΑΤΑΠ δεν είναι αρμόδιος για την επαγγελματική αναγνώριση των 

πτυχιούχων νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε., οι οποίοι, πρέπει να 

απευθύνονται απευθείας στους ∆ικηγορικούς Συλλόγους,  

Β) τα υπόλοιπα επαγγέλματα για τα οποία ο ∆ΟΑΤΑΠ δεν είναι αρμόδιος. 

 

Η ανωτέρω απάντηση συμπληρώνει το υπ. αρίθμ 10/29-9-2009 πρακτικό του ΣΑΕΙ 

(νυν ΣΑΕΠ) επί αιτήσεως πτυχιούχου του Πανεπιστημίου Paris 13 μετά από φοίτηση 

στο IdEF στην οποία ζητούσε να του αναγνωριστεί το δικαίωμα πρόσβασης στο 

επάγγελμα του ∆ικηγόρου καθώς και σε κάθε άλλη θέση ή επάγγελμα που απαιτείται 

πτυχίο νομικής με βάση τα επαγγελματικά προσόντα που πιστοποιεί ο τίτλος «Maitrise 

Droit et Science Politique». Σύμφωνα με το δια ταύτα του εν λόγω πρακτικού 

«αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για το 

επάγγελμα του ∆ικηγόρου σύμφωνα με τα Π.∆. 52/93 και 152/2000 είναι ο 

οικείος ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προς τον οποίο ο αιτών απευθύνεται για την 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του ∆ικηγόρου, κατά συνέπεια, εκφεύγει 

της αρμοδιότητας του Συμβουλίου να αποφανθεί επί της εν λόγω αίτησης [...]» και ως 

εκ τούτου διεβίβασε τον φάκελο στο ∆ικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. 

 

Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο ∆ΟΑΤΑΠ όσο και το ΣΑΕΠ δήλωσαν αναρμόδιοι για την 

επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε. ως το πτυχίο 



Νομικής που απονέμει στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες το Πανεπιστήμιο Paris 13 σε 

σύμπραξη με το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF, ξεκαθαρίζοντας ότι μόνος αρμόδιος είναι ο 

οικείος ∆ικηγορικός Σύλλογος, όπως απορρέει εξάλλου από τις αποφάσεις 2770-

2771/2011 Ολ. ΣτΕ και τη γνωμοδότηση 327/2012 του ΝΣΚ.  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ             

Η επαγγελματική αναγνώριση  πτυχιούχων νομικής Πανεπιστημίων κρατών μελών της 

Ε.Ε. που έκαναν το σύνολο των σπουδών τους π.χ. στην Αγγλία, Βουλγαρία, Γαλλία,  

Γερμανία, Ελλάδα στο IdEF, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχία, 

θα γίνεται πλέον από τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους, κατά τα οριζόμενα στις 2770-

2771/2011 Ολ. ΣτΕ, στους οποίους ∆ικηγορικούς Συλλόγους πρέπει να απευθύνονται 

οι ενδιαφερόμενοι.   

 

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ 

Στη συνέχεια θα εγγράφονται ως ασκούμενοι και θα αρχίζουν τη δεκαοκτάμηνη άσκηση 

στους οικείους ∆ικηγορικούς Συλλόγους.  

Μετά το πέρας της δεκαοκτάμηνης άσκησης, θα συμμετέχουν στις ίδιες εξετάσεις που 

προβλέπονται και για τους πτυχιούχους νομικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, 

προκειμένου  να αποκτήσουν την ιδιότητα του ∆ικηγόρου.   

 

Κατόπιν των προπαρατεθέντων, ο Πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF κύριος 

Εμμανουήλ Αμαργιανάκης, καλεί τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους, 

 να ενημερώσουν άμεσα τους υποψήφιους και τις οικογένειες τους για τη διαδικασία 

εγγραφής πτυχιούχων νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε. στα βιβλία ασκουμένων και  

 να διευκρινίσουν εάν η κατ’ ελάχιστον τριών ετών φοίτηση σε Νομική Σχολή είναι 

προϋπόθεση για την εγγραφή στα βιβλία ασκουμένων 

 
 
 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ  
Πρόεδρος του Κολλεγίου IdEF που συμπράττει με το ∆ημόσιο Γαλλικό 
Πανεπιστήμιο Paris 13 membre de Sorbonne Paris Cité 
 


