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Προς: Τον Υπουργό  ∆ικαιοσύνης, Κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε, 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. 

Ο διαγωνισµός είναι πανελλήνιος και διενεργείται δύο φορές τον χρόνο, κατά  
τους µήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Η εξέταση είναι γραπτή, διεξάγεται ταυτόχρονα 
στις 19 έδρες των Εφετείων της χώρας και απαιτεί  την φυσική  παρουσία των 
υποψηφίων. 

Με την αριθ. 2/9.2.2021 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της 
Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων προκηρύχθηκε, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 6,13 και 18 έως 22 του ν. 4194/2013, ο διαγωνισµός υποψηφίων 
δικηγόρων Α' εξεταστικής περιόδου 2021 για τις 16, 17 και 18 Απριλίου 2021 (ΦΕΚ Γ 
323). 

Στα πλαίσια αυτά, έχει εκδοθεί  η αριθ. πρωτ. 103/18.3.2021 απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής για τη ρύθµιση των ειδικότερων Θεµάτων που αφορούν 
στην προκήρυξη και τη διενέργεια του διαγωνισµού, έχουν συγκροτηθεί  η Κεντρική  



Επιτροπή  Εξετάσεων και οι Οργανωτικές Επιτροπές στις έδρες των 19 Εφετείων της 
χώρας και συγκροτούνται οι Οµάδες Βαθµολόγησης. 

Περαιτέρω, έχουν υποβληθεί  από  τους υποψηφίους οι αιτήσεις µε τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά  και έχει καταβληθεί  το ποσό  συµµετοχής τους στον 
διαγωνισµό, της σχετικής προθεσµίας λήγουσας αύριο 8.4.2021. 

Σηµειώνουµε ότι από  την πρώτη στιγµή, απευθυνθήκαµε στον αρµόδιο 
Υφυπουργό  Πολιτικής Προστασίας και στον ΕΟ∆Υ, προκειµένου να µας γνωρίσουν 
εάν υπό  τις παρούσες υγειονοµικές συνθήκες είναι δυνατή  η διεξαγωγή  του 
διαγωνισµού  και υπό  ποιες προϋποθέσεις. Βλέπετε τις από  12.1.2021, 5.2.2021 και 
30.3.2021 επιστολές, που επισυνάπτουµε. 

Μόλις σήµερα, από  το γραφε ίο του κ. Υφυπουργού  Πολιτικής Προστασίας 
λάβαµε απάντηση, που επισυνάπτουµε, µε την οποία µας απευθύνεται ισχυρή  
σύσταση για αναβολή  για ένα µήνα του διαγωνισµού  ή  την εισαγωγή  του αιτήµατος 
στο αρµόδιο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε την παραποµπή  του θέµατος στην Επιτροπή  
∆ηµόσιας Υγείας έτσι ώστε να αποφανθεί  για το επείγον του Θέµατος και εποµένως 
για την έγκριση των εξετάσεων. 

Κύριε Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε, ο διαγωνισµός υποψηφίων δικηγόρων β' περιόδου του 
2020, την ευθύνη διεξαγωγής του οποίου είχε το Υπουργείο, ουδέποτε 
προκηρύχθηκε, λόγω της υγειονοµικής κρίσης και των ληφθέντων περιοριστικών 
µέτρων, συνεπεία της πανδηµίας του κορωνοϊού  (ΚΥΑ ∆Ια/Γ.Π.οικ. 71342/6.11.2020, 
ΚΥΑ ∆Ια/Γ.Π.οικ. 76629/28.11.2020, ΚΥΑ ∆Ια/Γ.Π.οικ.78363/5.12.2020, ΚΥΑ 
∆ια/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020). 

Αποτέλεσµα αυτού, είναι µέχρι σήµερα ένας ικανός αριθµός ασκούµενων, 
που έχουν συµπληρώσει τον νόµιµο χρόνο άσκησης, να µην µπορεί  να αποκτήσει την 
δικηγορική  ιδιότητα , µε ιδιαίτερες αρνητικές συνέπειες ως προς την επαγγελµατική, 
ασφαλιστική 	και οικονοµική  τους κατάσταση. Η περαιτέρω αναβολή  του 
διαγωνισµού  παρατείνει την αβεβαιότητα και επιτείνει τις ήδη υπάρχουσες 
αρνητικές συνέπειες. Ορισµένοι µάλιστα εκ των υποψηφίων υπερβαίνουν ήδη κατά  
έτος περίπου το νόµιµο χρόνο άσκησης και αναµένουν για αντίστοιχο διάστηµα τη 
διεξαγωγή  των εξετάσεων. 

Σηµειώνουµε ότι, στα Περιφερειακά  Εφετεία της χώρας ο αριθµός των 
υποψηφίων είναι πολύ  µικρός, µονοψήφιος σε πολλές περιπτώσεις, στην ΑΘήνα δε 
και Θεσσαλονίκη , όπου παρατηρείται ο µεγαλύτερος αριθµός υποψηφίων υπάρχει 
η δυνατότητα χρήσης του αναγκαίου αριθµού  αιθουσών προς αποφυγή  του 
συγχρωτισµού. Με ευθύνη των Οργανωτικών Επιτροπών κάθε Εφετείου είναι δυνατή  
η λήψη κάθε µέτρου πρόληψης και προστασίας, που Θα υποδειχθεί  για την ασφαλή  
διενέργεια του διαγωνισµού. 

Κατόπιν αυτών, και επειδή  υφίσταται απόλυτη ανάγκη διενέργειας του 
διαγωνισµού, κατά  τα ανωτέρω, παρακαλούµε στην υπό  έκδοση ΚΥΑ γιατο χρονικό  
διάστηµα από  12 Απριλίου 2021 και εντεύθεν, χρονικό  διάστηµα που συµπίπτει µε 
τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού, να προβλέψετε ρητά  τη δυνατότητα 
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