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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ 
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Ακαδηµίας 60, 10679 Αθήνα 
Τηλ. 210-3398270, -111 

Αθήνα, 12/1/2021 

Αρ. Πρωτ. 

Προς 

Υφυπουργό  Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκο Χαρδαλιά  
Τον Πρόεδρο του ΕΟ∆Υ, κ. Παναγιώτη Αρκουµανέα 

Αξιότιµε Κύριε Υφυπουργέ, 

Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, 

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 4194/2013 (Κώδικας ∆ικηγόρων), 
όπως ισχύει µετά  την τροποποίησή  του µε το άρθρο 7 του ν. 4745/2020, 
η Ολοµέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έχει τη 
κεντρική  ευθύνη και εποπτεία για τη διεξαγωγή  του διαγωνισµού  
υποψηφίων δικηγόρων. 

0 διαγωνισµός είναι πανελλήνιος και διενεργείται δύο φορές τον 
χρόνο κατά  τους µήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Η εξέταση είναι γραπτή, 

διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες τις έδρες των Εφετείων και απαιτείται η 
φυσική  παρουσία των υποψηφίων. Στον διαγωνισµό  αυτόν µετέχουν 
περίπου 600 υποψήφιοι δικηγόροι σε όλη τη χώρα. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα έπρεπε ήδη να έχει προκηρυχθεί  ο 
διαγωνισµός του β' περιόδου του 2020, πλην όµως, λόγω της 
υγειονοµικής κρίσης και των ληφθέντων περιοριστικών µέτρων, 
συνεπεία της πανδηµίας του κορωνοϊού  (ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ. 
71342/6.11.2020, 	ΚΥΑ 	∆ία/Γ. Π.οικ. 	76629/28.11.2020, 	ΚΥΑ 
∆ία/Γ. Π.οικ.78363/5. 12.2020, ΚΥΑ ∆ία/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020, δεν 
κατέστη δυνατή  η διεξαγωγ ή  του, αφού  απαγορευόταν η συνάθροιση 



Με τιµή, 

Ο Πρόεδρος της Ολοµέ  

των Π • οέδρων ∆ικηγορι 

των υποψηφίων σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους και ταυτόχρονα 

δεν υπήρχαν προς διάθεση δηµόσιες, ιδιωτικές ή  πανεπιστηµιακές 

αίθουσες. 

Η µη διενέργεια του διαγωνισµού, όπως είναι προφανές, έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στους υποψηφίους, αφού  δεν τους δίνεται η 

δυνατότητα να αποκτήσουν την δικηγορική  ιδιότητα προς άσκηση του 

επαγγέλµατός τους, παρατείνοντας το καθεστώς άσκησης που 
βρίσκονται για χρόνο κατά  πολύ  περισσότερο από  αυτόν που τάσσει ο 
νόµος (18 µήνες). 

Κατόπιν αυτών, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε εάν υπό  τις 
παρούσες υγειονοµικές συνθήκες και τα υφιστάµενα περιοριστικά  
µέτρα είναι νοµίµως δυνατή  η προκήρυξη και διεξαγωγή  του άνω 
διαγωνισµού  και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης υπό  ποίες 
προϋποθέσεις. 
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