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+  Μέγεθος Γραμμάτων  -   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)  

727/2022 ΣΤΕ ( 818007) 
  
 

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 
Δικηγόροι. Υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων, κατόχων πτυχίου Νομικής 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων κρατών μελών της ΕΕ, επί των γνωστικών αντικειμένων του ελληνικού δικαίου, για 
τα οποία έχει διαπιστωθεί έλλειψη αντιστοιχίας από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Το άρθρο 17 παρ. 5 του Κώδικα 
Δικηγόρων, που θεσπίζει τη δυνατότητα συμμετοχής ενδιαφερομένου έως τρεις φορές στο ίδιο μάθημα που 
αντιστοιχεί σε ορισμένο γνωστικό αντικείμενο, δεν αντίκειται στα άρθρα 5 παρ.1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος 
και 45 και 49 της ΣΛΕΕ. Αντίθετη μειοψηφία. Δεν αποκλείεται η δυνατότητα του ενδιαφερομένου να υποβάλει 
νέα αίτηση εγγραφής στα βιβλία ασκουμένων δικηγόρων, κατ` επίκληση νέων στοιχείων. Η ανωτέρω διάταξη δεν 
παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν είναι υποχρεωμένη, στηριζόμενη αυτοτελώς στην 
απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτίμου και αντιστοίχου του πτυχίου νομικής σχολής πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
των κρατών μελών της ΕΕ, να εγγράψει τον υποψήφιο ως ασκούμενο δικηγόρο. Νομίμως απορρίφθηκε η αίτηση 
εγγραφής της αιτούσας στα βιβλία ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 
15 παρ. 1 Α του Κώδικα Δικηγόρων αποτελεί συλλογικό όργανο της Διοίκησης υποκείμενο στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, ο οποίος νομιμοποιείται παθητικώς ως κύριος διάδικος. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Η 
υπόθεση εισήχθη στην επταμελή σύνθεση με πράξη του Προέδρου του Γ’ Τμήματος. 
  
 

  
Αριθμός 727/2022 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ 

 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Ιουνίου 2021, με την εξής σύνθεση: Δ. Σκαλτσούνης, 
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ` Τμήματος, Δ. Μακρής, Β. Ανδρουλάκης, Σ. Κτιστάκη, Ε. Γεωργούτσου, 
Σύμβουλοι, Ε. Αργυρός, Β. Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Βασιλόπουλος. Για να δικάσει την από 25 
Ιουνίου 2020 αίτηση: 

 της ....... του ......., κατοίκου ....... (.......), η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Σ. Βλαχόπουλο (Α.Μ. 17001), που 
τον διόρισε με πληρεξούσιο, 

 κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος παρέστη με την Π. Μιλήση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους. 

 Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί η από 19.12.2019 απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων, καθώς και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. 

 Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Β. Γκέρτσου. 

 Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους 
προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η 
οποία ζήτησε την απόρριψή της.

 Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 

 Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α 

 Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο 

 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ηλεκτρονικό 
παράβολο με κωδικό πληρωμής .....). 

 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της από 19.12.2019 απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
του άρθρου 15 παρ. 1 Α του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), με την οποία απερρίφθη η ...../22.3.2019 
αίτηση της αιτούσας, με την οποία είχε ζητήσει την εγγραφή της στο βιβλίο ασκουμένων δικηγόρων του 
Δικηγορικού Συλλόγου ....... . 



5/10/22, 10:33 π.μ. ΝΟΜΟΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub_prs.php 2/7

 3. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση με την από 17.7.2020 πράξη του 
Προέδρου του Τμήματος (άρθρο 14 παρ. 5 π.δ. 18/1989, Α` 8). 

 4. Επειδή, ο Κώδικας Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α` 208) ορίΖει στο άρθρο 1 ότι: “Ο δικηγόρος είναι δημόσιος 
λειτουργός. Το λειτούργημά του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου ...”, στο άρθρο 2 ότι: “Ο δικηγόρος είναι 
συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Η θέση του είναι θεμελιώδης, ισότιμη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονομή 
της”, στο άρθρο 89 παρ. 1, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4596/2019 (Α` 32), 
ότι: “Οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής ...” και στο άρθρο 90 
ότι: “Στους δικηγορικούς συλλόγους ανήκει: α) Η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε 
μια δημοκρατική πολιτεία. β) Η διασφάλιση της λειτουργίας μιας ανεξάρτητης δικαιοσύνης ... γ) Η φροντίδα και 
μέριμνα για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ...”. Εξ 
άλλου, στο άρθρο 4 με τίτλο «Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας» ορίζεται ότι «Τη δικηγορική ιδιότητα αποκτά 
εκείνος: α) ο οποίος έχει επαρκείς γνώσεις για να ασκεί το λειτούργημά του μετά από επιτυχή συμμετοχή του σε 
πανελλήνιες εξετάσεις, ... δ) ο οποίος έχει εγγραφεί στο μητρώο ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους του 
Κράτους», στο άρθρο 6 με τίτλο «Προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας - κωλύματα», όπως ίσχυε πριν από την 
τροποποίησή του με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4745/2020 (Α` 214), ότι «Ο δικηγόρος πρέπει: 1. ... 2. Να είναι 
κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή ισότιμου 
και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες», στο 
άρθρο 10 με τίτλο «Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της άσκησης», όπως ισχύει μετά από την 
αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου του με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4205/2013 (Α` 242), ότι: «1. 
Εκείνος που ενδιαφέρεται να εγγραφεί ως ασκούμενος δικηγόρος πρέπει, μέσα σε εύλογο χρόνο από τη λήψη 
του πτυχίου του, να καταθέσει αίτηση για την εγγραφή του ως ασκούμενος δικηγόρος στον Πρόεδρο του 
δικηγορικού συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου επιθυμεί να ασκηθεί, συνυποβάλλοντας και βεβαίωση έναρξης 
άσκησης από τον δικηγόρο στον οποίο ασκείται. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του δικηγορικού 
συλλόγου μπορεί να επιτραπεί στον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντί του πτυχίου βεβαίωση ότι ολοκλήρωσε 
επιτυχώς τις σπουδές του. 2. ... 3. ... 4. Η άσκηση αρχίζει με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο ειδικό 
μητρώο ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου άσκησης. ...», στο άρθρο 11 με τίτλο «Προϋποθέσεις 
απόκτησης της ιδιότητας του ασκουμένου δικηγόρου - Κωλύματα» ότι «1. Ο ασκούμενος δικηγόρος πρέπει να 
πληροί όλες τις προϋποθέσεις της δικηγορικής ιδιότητας. 2. .», στο άρθρο 12 με τίτλο «Δικαίωμα παράστασης 
του ασκουμένου δικηγόρου» ότι «1. Ο ασκούμενος δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να παρίσταται στα 
Πταισματοδικεία, στις προανακριτικές αρχές, στα Ειρηνοδικεία κατά τη συζήτηση υποθέσεων μικροδιαφορών, στη 
λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής. 2. Ο ασκούμενος δικηγόρος 
μπορεί να συμπαρίσταται και να συνυπογράφει τις προτάσεις, σημειώματα και υπομνήματα με τον δικηγόρο, στον 
οποίο ασκείται, σε όλα τα δικαστήρια του πρώτου και δεύτερου βαθμού» και στο άρθρο 13 με τίτλο «Διάρκεια της 
άσκησης -Περιεχόμενο», όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020, ότι «1. Η 
άσκηση διαρκεί δεκαοκτώ (18) μήνες. 2. ...». Περαιτέρω, με τα άρθρα 15, 16 και 17 του Κώδικα Δικηγόρων 
καθορίσθηκαν οι ειδικές προϋποθέσεις άσκησης για τους κατόχους τίτλων πανεπιστημίων της αλλοδαπής και τους 
ασκούμενους δικηγόρους της αλλοδαπής. Ειδικότερα, στο άρθρο 15 με τίτλο «Ειδικές Προϋποθέσεις», όπως 
ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 7 παρ. 3 του ν. 4205/2013 και 6 παρ. 4 
του ν. 4285/2014 (Α` 191) και πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 4 του ν. 4745/2020, ορίζεται ότι 
«1. Πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να πραγματοποιούν άσκηση στην 
Ελλάδα, εφόσον: α) είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους 
της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, β) είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής των 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των ανωτέρω υπό (α) Κρατών. 1 Α. Για το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο 
ασκουμένων αποφαίνεται Επιτροπή Αξιολόγησης .... Εφόσον πληρούνται οι κατά τα ανωτέρω υπό α` και β` 
προϋποθέσεις, η Επιτροπή διερευνά αν τα εν γένει προσόντα του ενδιαφερομένου είναι αντίστοιχα προς εκείνα 
που κατά τον παρόντα κώδικα απαιτούνται για την εγγραφή πτυχιούχου νομικής ως ασκουμένου. Κατά την κρίση 
της αυτή λαμβάνονται υπόψη οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχει διδαχθεί, 
τα δικαιολογητικά που προσκομίζει και η εν γένει εμπειρία του σε εργασίες νομικής φύσεως. Λαμβάνονται επίσης 
υπόψη οι διαφορές των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη αντιστοιχίας των 
επαγγελματικών προσόντων, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραπέμπει το φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή του 
άρθρου 16. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ο 
τρόπος λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 2. ... 3...». Περαιτέρω, στο άρθρο 16 με 
τίτλο «Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας» ορίζεται στην παρ. 1 ότι: «Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 
συνιστάται πενταμελής Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης» και στην παρ. 3Α, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 εδ. γ` του άρθρου 6 του ν. 4285/2014, ότι: «Η 
Επιτροπή είναι αρμόδια για τον εξατομικευμένο προσδιορισμό των αντικειμένων για τα οποία οι αιτούντες των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 υποχρεούνται να αποδείξουν τη γνώση τους, λόγω της αναντιστοιχίας των 
ουσιαστικών προσόντων. Προς τούτο παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στη δοκιμασία επάρκειας του 
άρθρου 17 και μόνον ως προς εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία έχει διαπιστωθεί έλλειψη 
αντιστοιχίας». Στο άρθρο 17 ορίζεται ότι: «1. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται από την Μόνιμη Επιτροπή 
Δοκιμασίας Επάρκειας δύο φορές κάθε χρόνο, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Απρίλιο, και περιλαμβάνει γραπτές 
εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα που αφορούν στις αναγκαίες γνώσεις του ελληνικού δικαίου. 2. Η δοκιμασία 
περιλαμβάνει την εξέταση στο ελληνικό Σύνταγμα, στο αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο, καθώς και στα 
αντίστοιχα δικονομικά δίκαια. 3. Επιτυχών θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε βαθμολογία τουλάχιστον 5 με 
άριστα το 10 σε κάθε μάθημα. 4. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επιλέγει σε ποιο ή ποια από τα εξεταζόμενα 
μαθήματα επιθυμεί να εξεταστεί σε κάθε εξεταστική περίοδο και δικαιούται να κατοχυρώσει τη βαθμολογία του σε 
περίπτωση επιτυχίας του. 5. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει μόνο τρεις φορές στην εξέταση κάθε 
μαθήματος. 6. Οι λεπτομέρειες της εξέτασης, όπως η εξεταστέα ύλη, ο τόπος και ο τρόπος διενέργειας των 
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εξετάσεων και το ύψος των εξέταστρων που καταβάλλονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης... 8. Αυτός που επιτυγχάνει στη δοκιμασία επάρκειας εγγράφεται, μετά από 
αίτησή του, στο μητρώο ασκουμένων δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου επιθυμεί να ασκηθεί, και 
συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκεί ασυμβίβαστη δραστηριότητα. 9. ...». Τέλος, στο άρθρο 165 παρ. 
2 του Κώδικα ορίζονται τα εξής: «Οι διατάξεις του Κώδικα ως προς τους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης διάταξης». Περαιτέρω, στην εκδοθείσα κατ` επίκληση 
του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων 80423/24.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β` 2923), με τίτλο «Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων» 
ορίζεται στο άρθρο 1 ότι: «1. Πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συμβαλλομένου κράτους της 
συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, που είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των κρατών αυτών και επιθυμούν να εγγραφούν ως ασκούμενοι δικηγόροι, οφείλουν 
να καταθέσουν, σε εύλογο χρόνο από τη λήψη του πτυχίου τους, σχετική αίτηση στον Δικηγορικό Σύλλογο στην 
περιφέρεια του οποίου επιθυμούν να ασκηθούν. 2. Οι υποψήφιοι, με την αίτησή τους, συνυποβάλλουν 
επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και κατάσταση των μαθημάτων τα οποία έχουν διδαχθεί κατά την διάρκεια των 
σπουδών τους καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει η εμπειρία τους 
σε εργασίες νομικής φύσεως, καθώς και στοιχεία σχετικά με την εν γένει νομική τους εκπαίδευση. 3. Η αίτηση 
διαβιβάζεται αμελλητί από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο αυτή έχει υποβληθεί, προς την 
κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων ... Επιτροπή Αξιολόγησης»· στο άρθρο 3 ορίζεται ότι: «1. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης διερευνά αν τα εν γένει προσόντα του υποψηφίου είναι αντίστοιχα προς εκείνα που απαιτούνται 
κατά τον Κώδικα Δικηγόρων για την εγγραφή πτυχιούχου νομικής ως ασκουμένου. Προς τούτο συνεκτιμώνται, 
ιδίως, οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, τα μαθήματα που έχει διδαχθεί, η διάρκεια των σπουδών του, η 
εμπειρία του σε νομικές εργασίες, η ενδεχόμενη αναγνώριση του τίτλου σπουδών του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και η 
βεβαιωμένη με σχετικό αποδεικτικό συμμετοχή του σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις 
διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων. 2. Εάν κριθεί ότι ο υποψήφιος πληροί τις νόμιμες 
προϋποθέσεις, εγγράφεται ως ασκούμενος στον Δικηγορικό Σύλλογο όπου επιθυμεί, αναδρομικά από την 
ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεώς του. Αν κριθεί ότι ο υποψήφιος δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, η 
Επιτροπή παραπέμπει, με αιτιολογημένη απόφασή της, τον φάκελο στην Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας 
που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Κώδικα Δικηγόρων. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή οφείλει να αποφανθεί 
εντός δύο μηνών από τη συνεδρίασή της». Εξάλλου, κατ` επίκληση της διάταξης του άρθρου 17 παρ. 6 του 
Κώδικα Δικηγόρων εκδόθηκε η 21803/21.3.2016 απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Β` 793), με την οποία ορίσθηκε στο άρθρο 1 ότι «1. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται στην 
Αθήνα από την προβλεπόμενη στον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 16 Ν.4194/2013), Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας 
Επάρκειας, τους μήνες Οκτώβριο και Απρίλιο κάθε έτους...», στο άρθρο 2 ότι «1. Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας 
Επάρκειας, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προς συμμετοχή στη διαδικασία, συγκαλείται, 
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, προκειμένου να αποφασίσει αιτιολογημένα για την παραδοχή ή μη των 
αιτήσεων των υποψηφίων, όπως συνοδεύονται από τα σχετικά στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά του άρθρου 
17 παρ. 7 Ν. 4194/2013, και συντάσσει πίνακα με τους υποψήφιους ανά εξεταζόμενο αντικείμενο... Στον πίνακα 
των υποψηφίων δεν εντάσσονται όσοι η Μόνιμη Επιτροπή, με απόφαση της, κρίνει ότι, σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 16 παρ. 3Α του Ν. 4194/2013, δεν υποχρεούνται να αποδείξουν τη γνώση τους...» και στο άρθρο 5 
ότι «Η εξεταστέα ύλη για τη δοκιμασία επάρκειας περιλαμβάνει: α) Για το Ελληνικό Σύνταγμα: Γενική Θεωρία, 
Συνταγματική Οργάνωση του Κράτους και Δικαιώματα του Ανθρώπου, β) Για το Αστικό Δίκαιο, την Πολιτική 
Δικονομία, το Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία: Η ύλη που περιλαμβάνεται στους αντίστοιχους Κώδικες, 
όπως ισχύουν και γ) Για το Διοικητικό Δίκαιο και τη Διοικητική Δικονομία τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τον 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το π.δ. 18/1989 (Δικονομία ακυρωτικών διαφορών), τον ν. 702/1977 (Κατανομή 
ακυρωτικών διαφορών) και τον ν. 1406/1983 (Διοικητικές διαφορές ουσίας)». 

 5. Επειδή, η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 Α του Κώδικα Δικηγόρων, όπως συνάγεται από τη 
συγκρότησή της και την κατά τόπο αρμοδιότητά της που εκτείνεται σε όλη τη χώρα, σε συνδυασμό προς τον 
σκοπό δημόσιου συμφέροντος τον οποίο θεραπεύει (έλεγχος επαγγελματικής ισοτιμίας υποψηφίων ασκουμένων 
δικηγόρων), αποτελεί συλλογικό όργανο της Διοίκησης υποκείμενο στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος (άρθρο 6 παρ. 3 περ. δ στοιχ. γγ π.δ. 101/2014, Α` 168 «Οργανισμός 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων») εποπτεύει τους Δικηγορικούς Συλλόγους, 
στους οποίους θα εγγραφούν οι υποψήφιοι ως ασκούμενοι δικηγόροι (πρβλ. ΣτΕ 4642/2015, 4062/2014, 
29/2009, 4075/1989, βλ. σχετ. ΣτΕ 225/1992). Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, στην παρούσα δίκη νομιμοποιείται 
παθητικώς ως κύριος διάδικος κατ` άρθρο 21 παρ. 2 περ. α` του π.δ. 18/1989 ο ανωτέρω Υπουργός (βλ. ΣτΕ 
3099-3104/2017 επτ., πρβλ. ΣτΕ 354/2020). 

 6. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Η αιτούσα, με την από 18.9.2017 αίτηση προς 
την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 Α του Κώδικα Δικηγόρων, ζήτησε να εγγραφεί στο βιβλίο 
ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου ......., υποβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ως τίτλο σπουδών, πτυχίο νομικής 
που της είχε απονεμηθεί το έτος 2017 από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επί της αίτησης η Επιτροπή 
Αξιολόγησης εξέδωσε την από 26.9.2017 απόφαση, με την οποία παρέπεμψε την αιτούσα στη Μόνιμη Επιτροπή 
Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 του Κώδικα Δικηγόρων, διότι αυτή πληρούσε μερικώς τις προϋποθέσεις για 
την εγγραφή της στο βιβλίο ασκουμένων του παραπάνω δικηγορικού συλλόγου, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν 
υπάρχει αντιστοιχία των επαγγελματικών της προσόντων όσον αφορά στον αναγκαίο βαθμό γνώσης επί βασικών 
κλάδων δικαίου, ήτοι του Αστικού Δικαίου, του Ποινικού Δικαίου, της Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας, 
προκειμένου να αντεπεξέλθει στα καθήκοντα του δικηγόρου, ιδίως στις δυνατότητες για αυτοτελή παράσταση και 
παροχή νομικών υπηρεσιών, κατ` εφαρμογή του άρθρου 12 του Κώδικα Δικηγόρων. Εν συνεχεία, η Μόνιμη 
Επιτροπή Επάρκειας, με την από 13.10.2017 απόφαση, αποφάσισε την εξέταση της αιτούσας στα ανωτέρω 
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τέσσερα (4) μαθήματα (Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία, Ποινική Δικονομία). Όπως προκύπτει 
από την από 22.1.2019 βεβαίωση της Μόνιμης Επιτροπής Επάρκειας, η αιτούσα εξετάσθηκε επιτυχώς στο Ποινικό 
Δίκαιο, την Πολιτική Δικονομία και την Ποινική Δικονομία κατά την εξεταστική περίοδο του Οκτωβρίου 2017 και 
ανεπιτυχώς στο Αστικό Δίκαιο κατά τις εξεταστικές περιόδους Οκτωβρίου 2017, Απριλίου 2018 και Οκτωβρίου 
2018. Εξ άλλου, η αιτούσα απευθύνθηκε στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), από τον οποίο ζήτησε την αναγνώριση του ως άνω πτυχίου Νομικής του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου ως ισότιμου και αντίστοιχου προς τα απονεμόμενα από τα Τμήματα Νομικής των 
Ελληνικών ΑΕΙ με την ......./17.10.2018 αίτησή της, η οποία έγινε δεκτή με την ....../12.3.2019 πράξη του 
Προέδρου του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ. Στη συνέχεια, με την ...../22.3.2019 αίτησή της προσκόμισε την πράξη αυτή 
ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης ζητώντας εκ νέου την εγγραφή της στο βιβλίο ασκουμένων του Δικηγορικού 
Συλλόγου ......... μετά την απόρριψή της στις εξετάσεις για τη δοκιμασία επάρκειας ήδη τρεις φορές. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης, κατόπιν αναβλητικών συνεδριάσεων, εξέδωσε τελικά στη συνεδρίαση της 19.12.2019 την 
προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απέρριψε την αίτηση της αιτούσας κρίνοντας ότι πρέπει να εφαρμοστεί η 
διάταξη του άρθρου 17 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων. 7. Επειδή, η προσβαλλόμενη πράξη της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 Α του Κώδικα Δικηγόρων, εκδόθηκε μετά από νέα αυτοτελή αίτηση της 
αιτούσας για έγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου ......., με την οποία 
προσκόμισε, το πρώτον, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης ως νέο κρίσιμο στοιχείο την ως άνω ...../12.3.2019 
πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης του πτυχίου της στη Νομική από τον ΔΟΑΤΑΠ. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη 
πράξη, με την οποία απορρίφθηκε, μετά από νέα συζήτηση και εκτίμηση της παραπάνω πράξης του ΔΟΑΤΑΠ, η 
αίτηση αυτή, έχει εκτελεστό χαρακτήρα και προσβάλλεται παραδεκτώς (πρβλ. ΣτΕ 4825/2014). 

 8. Επειδή, στην έννοια της προσωπικής ελευθερίας και στην αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας του ατόμου, που κατοχυρώνονται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, 
περιλαμβάνεται και η επαγγελματική ελευθερία, δηλαδή η ελευθερία επιλογής και άσκησης επαγγέλματος. Στην 
ελευθερία αυτή ο κοινός νομοθέτης μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς είτε με τη μορφή των αρνητικών όρων και 
απαγορεύσεων, είτε με τη μορφή θετικών υποχρεώσεων προς ενέργεια, πριν από την επιλογή ή και κατά την 
άσκηση του επαγγέλματος. Οι όροι όμως και οι προϋποθέσεις που τάσσονται από τον κοινό νομοθέτη για την 
επιλογή και την άσκηση του επαγγέλματος είναι συνταγματικά επιτρεπτοί όταν ορίζονται γενικά και κατά τρόπο 
αντικειμενικό, δικαιολογούνται δε από αποχρώντες λόγους δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, οι οποίοι, σε 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να είναι συναφείς προς το αντικείμενο και τον χαρακτήρα του 
επαγγέλματος. Ειδικότερα, για το δικηγορικό επάγγελμα, που είναι μεν ελεύθερο επάγγελμα, έχει, όμως, 
παράλληλα και τον χαρακτήρα δημόσιου λειτουργήματος, συνδεόμενου με το σύστημα απονομής της 
δικαιοσύνης, η ρυθμιστική επέμβαση του νομοθέτη, ως προς τους όρους εισόδου σε αυτό, πρέπει να 
υπαγορεύεται από κριτήρια και να καθιερώνει προϋποθέσεις που ανάγονται στην ηθική συγκρότηση, τις 
επιστημονικές και τις εν γένει διανοητικές ικανότητες του υποψηφίου, ώστε η λειτουργία της δικαιοσύνης να 
υπηρετείται με πρόσωπα διαπιστωμένης επιστημονικής ικανότητας και ηθικής υπόστασης (ΣτΕ 413/1993 Ολομ., 
3177/2007 Ολομ., 3516/2013 Ολομ., 1720, 1741, 1749, 4825/2014). Εξάλλου, σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Συντάγματος), οι επιβαλλόμενοι από τον νόμο περιορισμοί πρέπει να είναι 
πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νομοθέτη σκοπού δημόσιου ή κοινωνικού 
συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογοι, σε σχέση προς αυτόν. Ειδικότερα, όταν ο θεσπιζόμενος περιορισμός 
αφορά, όχι απλώς την άσκηση, αλλά την πρόσβαση στο επάγγελμα προσώπων που συγκεντρώνουν τα νόμιμα 
προσόντα, η αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει να είναι εμφανής και διαγνώσιμη η αναγκαιότητα επιβολής ενός 
τέτοιου εξαιρετικού περιορισμού για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νόμο σκοπού (ΣτΕ 1943/2018 
Ολομ., 959/2015 Ολομ., 3516/2013 Ολομ., 3340/2013 Ολομ., 1621/2012 Ολομ.). 

 9. Επειδή, η πρακτική άσκηση δικηγορίας έχει ως ουσιαστικό περιεχόμενο και στόχο την προετοιμασία του 
υποψήφιου δικηγόρου για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού, το οποίο συναρτάται άμεσα με την εξυπηρέτηση 
επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος και, ειδικότερα, της σημαντικής θεσμικής αποστολής των δικηγόρων 
περί την απονομή της δικαιοσύνης και την αποτελεσματική άσκηση του κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του 
Συντάγματος δικαιώματος για παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια (ΣτΕ 282- 284/2019). Η δε 
υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου 
Νομικής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επί των γνωστικών αντικειμένων 
του ελληνικού δικαίου, για τα οποία έχει διαπιστωθεί έλλειψη αντιστοιχίας από την Επιτροπή Αξιολόγησης, 
υπαγορεύεται από κριτήρια που ανάγονται στην επιστημονική ικανότητα των υποψήφιων δικηγόρων και 
διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της δικαιοσύνης από πρόσωπα με επαρκή και διαπιστωμένη 
επιστημονική ικανότητα. Ειδικότερα, σκοπός των γραπτών εξετάσεων που περιλαμβάνονται στη δοκιμασία 
επάρκειας είναι να πιστοποιηθεί η γνώση του υποψηφίου στα ως άνω αντικείμενα, η οποία είναι απαραίτητη για 
την πραγματοποίηση της άσκησης στην Ελλάδα και την ανάληψη δικηγορικών δραστηριοτήτων (παράσταση στα 
πταισματοδικεία, στις προανακριτικές αρχές, στα ειρηνοδικεία κατά τη συζήτηση υποθέσεων μικροδιαφορών, στη 
λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής) που επιτρέπονται, σύμφωνα με 
το άρθρο 12 του Κώδικα Δικηγόρων, ήδη κατά τη διάρκεια της άσκησης αυτής έναντι αμοιβής (ΣτΕ 354/2020). 
Ενόψει των ανωτέρω, η προεκτεθείσα διάταξη του άρθρου 17 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων, με την οποία 
θεσπίζεται η δυνατότητα συμμετοχής ενδιαφερομένου έως τρεις φορές στο ίδιο μάθημα που αντιστοιχεί σε 
ορισμένο γνωστικό αντικείμενο, εξυπηρετεί κατ` αρχήν συνταγματικώς θεμιτό σκοπό, δεδομένου ότι η αποτυχία 
υποψηφίου σε μάθημα για τρεις φορές αποτελεί σοβαρή ένδειξη επιστημονικής ανεπάρκειας που κατ` αρχήν 
κωλύει, για τους προαναφερθέντες επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, την εγγραφή του ως 
ασκούμενου δικηγόρου. Εξ άλλου, η συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους 
ενδιαφερομένους με τη δέουσα σοβαρότητα που αρμόζει στο κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος, των 
δικηγόρων ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης και των δικηγορικών συλλόγων, των οποίων επιθυμούν να γίνουν 
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μέλη. Ως εκ τούτου, είναι θεμιτό να αποτρέπεται, μέσω της ρύθμισης αυτής, η επανειλημμένη και βιαστική 
συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές ενδιαφερομένων που δεν έχουν προετοιμαστεί επαρκώς, η οποία, εκτός των 
άλλων, μπορεί να συνεπάγεται και δυσανάλογη επιβάρυνση στην οργάνωση των εξετάσεων από την Επιτροπή 
Δοκιμασίας Επάρκειας. Ωστόσο, η εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών θα υπερέβαινε το αναγκαίο μέτρο και δεν 
θα ήταν σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, εάν στην ρύθμιση αυτή προσεδίδετο χαρακτήρας απόλυτου 
περιορισμού στην πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου (πρβλ. ΣτΕ 3516/2013 Ολομ., 3340/2013 Ολομ., 
3177/2007 Ολομ.). Αντιθέτως, η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων, μη συνεπαγόμενη, κατά 
το γράμμα της, οριστικό και αμετάκλητο κώλυμα εγγραφής στα βιβλία ασκουμένων δικηγόρων, πρέπει να 
ερμηνευθεί σε συμφωνία τόσο με τις συνταγματικές αρχές της επαγγελματικής ελευθερίας και της 
αναλογικότητας, όσο και με τις θεμελιώδεις ελευθερίες κυκλοφορίας των εργαζομένων και εγκατάστασης που 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 45 και 49 της ΣΛΕΕ, τα οποία, κατά την πάγια νομολογία του Δ.Ε.Ε (βλ. απόφαση 
της 31ης Μαρτίου 1993, υπόθεση C-19/92, ......, απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου 2009, υπόθεση C- 45/08, ...., 
απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2015, υπόθεση C-298/14, ....., απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2020, υπόθεση C-
218/19, ....., κ.ά.), αντιτίθενται σε εθνικά μέτρα που είναι ικανά να παρακωλύσουν ή να καταστήσουν λιγότερο 
ελκυστική την άσκηση των ελευθεριών αυτών από τους υπηκόους της Ένωσης. Υπό το φως των 
υπερνομοθετικών αυτών διατάξεων και αρχών, η επίμαχη διάταξη έχει την έννοια ότι δεν αποκλείει τη 
δυνατότητα του ενδιαφερομένου να υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής στα βιβλία ασκουμένων δικηγόρων, κατ` 
επίκληση νέων στοιχείων, από τα οποία αποδεικνύεται η μεταγενέστερη της ανεπιτυχούς εξέτασης, επαρκής 
ενασχόλησή του με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος στο οποίο είχε αρχικά αποτύχει (πρβλ. άρθρο 10 
παρ. 2 ν. 1821/1988 - Α` 271 για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας). Στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια 
όργανα (Επιτροπή Αξιολόγησης και Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας) οφείλουν να επαναλάβουν τη 
διαδικασία της εξατομικευμένης αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του ενδιαφερομένου, εφαρμόζοντας 
τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του Κώδικα Δικηγόρων. Ενόψει των ανωτέρω, η επίμαχη ρύθμιση του 
άρθρου 17 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων δεν παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του 
Συντάγματος, με τις οποίες κατοχυρώνονται αντιστοίχως η επαγγελματική ελευθερία και η αρχή της 
αναλογικότητας, όπως αβασίμως προβάλλεται. Μειοψήφησαν η Σύμβουλος Ε. Γεωργούτσου και ο Πάρεδρος Ε. 
Αργυρός, οι οποίοι υποστήριξαν τα εξής: Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 17 του Κώδικα Δικηγόρων 
εισάγεται κώλυμα εγγραφής στο βιβλίο ασκουμένων του οικείου δικηγορικού συλλόγου μετά την τρίτη αποτυχία 
του ενδιαφερομένου στο ίδιο μάθημα, κατά τη δοκιμασία της επάρκειας. Το κώλυμα αυτό συνιστά περιορισμό 
στην πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου, αναγκαίο προστάδιο του οποίου αποτελεί η πρακτική άσκηση. Και 
ναι μεν συνιστούν νομοθετικούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, που δικαιολογούν, κατ` αρχήν, τη ρυθμιστική 
επέμβαση του νομοθέτη, η διασφάλιση των αναγκαίων γνώσεων του ελληνικού δικαίου που πρέπει να διαθέτει ο 
πτυχιούχος Νομικής Σχολής της αλλοδαπής για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (πρβλ. ΣτΕ 1597/2018 
σκ. 16) καθώς και η μη εγγραφή στο βιβλίο ασκουμένων προσώπων που δεν διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα 
(βλ. αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας με την οποία προστέθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 στον ν. 
4285/2014), οι σκοποί όμως αυτοί θεραπεύονται με την υποβολή του ενδιαφερόμενου σε δοκιμασία επάρκειας 
και την εγγραφή του στο μητρώο ασκουμένων δικηγόρων μόνον εφ` όσον επιτύχει στη δοκιμασία αυτή. 
Συνεπώς, ο επίμαχος περιορισμός της δυνατότητας συμμετοχής στην εξέταση κάθε μαθήματος τρεις μόνο φορές, 
με αποτέλεσμα, σε περίπτωση αποτυχίας την τρίτη φορά, να επέρχεται ως συνέπεια η άρνηση εγγραφής στο 
μητρώο ασκουμένων, ανεξαρτήτως αν μπορεί να θεωρηθεί πρόσφορος για την ικανοποίηση των 
προαναφερόμενων σκοπών δημοσίου συμφέροντος, πάντως δεν είναι αναγκαίος για την εκπλήρωσή τους. Τούτο, 
διότι η εκπλήρωση των σκοπών αυτών εξυπηρετείται κατά τα ανωτέρω, καθόσον η επιτυχία του ενδιαφερομένου 
στις εξετάσεις επάρκειας αποτελεί όρο sine qua non για την εγγραφή του στο μητρώο ασκουμένων. Περαιτέρω, ο 
επίμαχος περιορισμός, λόγω της έντασής του, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας σε στενή έννοια, πλήττει 
τον πυρήνα του δικαιώματος στην επαγγελματική ελευθερία και, συνεπώς, παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 5 
παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος· τούτο δε, λαμβανομένου υπόψη ότι σε νομοθετικά κείμενα για τη 
χορήγηση άδειας άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος δεν απαντάται σχετικός περιορισμός (όπως στις διατάξεις 
που ορίζουν τη διαδικασία εξετάσεων στους διπλωματούχους μηχανικούς των ανωτάτων σχολών εσωτερικού και 
των ισοτίμων σχολών εξωτερικού, για την άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού και για την πλήρωση 
κενών θέσεων συμβολαιογράφων) και, δεδομένου ότι αντίστοιχος περιορισμός δεν περιλήφθηκε στις διατάξεις 
του άρθρου 18 επ. του Κώδικα Δικηγόρων, το οποίο διέπει τους πανελλήνιους διαγωνισμούς υποψήφιων 
δικηγόρων, σε αντίθεση με τον προϊσχύσαντα Κώδικα περί Δικηγόρων που περιείχε σχετικό περιορισμό (άρθρο 
17 περ. γ` του ν.δ. 3026/1954 - Α` 235). Συνεπώς, κατά την άποψη αυτή, ο ως άνω λόγος ακυρώσεως 
προβάλλεται βασίμως. 

 10. Επειδή, περαιτέρω, προβάλλεται ότι η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων παραβιάζει την 
αρχή της ισότητας, διότι αφενός εισάγει αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των πτυχιούχων Νομικών Σχολών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τίτλοι των οποίων αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς 
εκείνους που απονέμονται από τις Νομικές Σχολές της ημεδαπής και των πτυχιούχων των τελευταίων Νομικών 
Σχολών, αφετέρου εξομοιώνει αυθαίρετα τους πτυχιούχους Νομικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους 
πτυχιούχους Νομικών Σχολών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς το πρώτο σκέλος, ο λόγος πρέπει να 
απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι, ενόψει της διάκρισης μεταξύ ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης 
τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και της φύσης των καθηκόντων της πρακτικής άσκησης δικηγορίας που απαιτούν 
επαρκείς γνώσεις του ελληνικού δικαίου, τις οποίες κατά τεκμήριο κατέχουν οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής 
ημεδαπών ΑΕΙ (οι οποίοι εγγράφονται απευθείας ως ασκούμενοι δικηγόροι με μόνη την υποβολή σχετικής 
αίτησης), οι τελευταίοι τελούν υπό ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες με τους κατόχους πτυχίων Νομικών Σχολών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν τις γνώσεις αυτές, ακόμη κι αν τα πτυχία τους έχουν αναγνωρισθεί από 
τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα απονεμόμενα από τα ημεδαπά ΑΕΙ (βλ. ΣτΕ 3099-3104/2017 επτ.). 
Ως προς το δεύτερο σκέλος, ο λόγος πρέπει, ομοίως, να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι ο νομοθέτης έχει κατ` 
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αρχήν προβεί σε διάκριση μεταξύ αφενός πτυχιούχων Νομικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου 
πτυχιούχων Νομικών Σχολών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι μόνον ως προς τους τελευταίους θέτει ως 
προϋπόθεση συμμετοχής σε δοκιμασία επάρκειας την προηγούμενη αναγνώριση του πτυχίου τους από τον 
ΔΟΑΤΑΠ (βλ. άρθρο 15 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων). Ωστόσο, οι δύο αυτές κατηγορίες πτυχιούχων, όταν 
υποβάλλονται σε δοκιμασία επάρκειας για την πιστοποίηση των γνώσεων τους επί του ελληνικού δικαίου, τελούν 
υπό τις αυτές συνθήκες και δεν συντρέχει αποχρών λόγος διάκρισής τους κατά την εφαρμογή του άρθρου 17 
παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων. Συνεπώς, η διάταξη αυτή δεν παραβιάζει, ούτε από την άποψη αυτή, την αρχή 
της ισότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος. 

 11. Επειδή, περαιτέρω, προβάλλεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης ήταν υποχρεωμένη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 6 και 11 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων, να εγγράψει απευθείας την αιτούσα στα βιβλία ασκουμένων 
του Δικηγορικού Συλλόγου ......, χωρίς να την υποβάλει σε διαδικασία αξιολόγησης και δοκιμασίας επάρκειας, 
διότι, κατά τον χρόνο υποβολής της νέας αίτησής της, το πτυχίο της στη Νομική από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου είχε πλέον αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά ΑΕΙ με την 
συνυποβαλλόμενη με την αίτηση αυτή ...../12.3.2019 πράξη του Προέδρου του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ. Ως εκ τούτου, 
η αιτούσα υποστηρίζει ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας του άρθρου 6 του Κώδικα 
Δικηγόρων, οι οποίες τίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Κώδικα, και για την απόκτηση της ιδιότητας 
του ασκούμενου δικηγόρου, μη εφαρμοζόμενης της διαδικασίας αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 15 του 
Κώδικα Δικηγόρων, η οποία αφορά αποκλειστικά τους ενδιαφερόμενους με πτυχίο Νομικής από πανεπιστημιακά 
ιδρύματα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 12. Επειδή, ανεξαρτήτως εφαρμογής εν προκειμένω του άρθρου 17 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων, ο λόγος 
αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι επί των αιτημάτων εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων των 
πτυχιούχων νομικής σχολής πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ανεξαρτήτως αν τα πτυχία τους έχουν αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα και αντίστοιχα προς τα πτυχία 
νομικών σχολών των Α.Ε.Ι. ή έχουν αποκτηθεί κατόπιν σπουδών σε αλλοδαπό ή ελληνικό δίκαιο, αποφαίνεται η 
Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από διαδικασία αξιολόγησης των επαγγελματικών τους προσόντων, σύμφωνα με τη 
διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1Α του Κώδικα Δικηγόρων, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 εδ. α` του ν. 
4285/2014, η οποία, ως ειδικότερη και μεταγενέστερη, είναι εφαρμοστέα σε σχέση με τις γενικότερες και 
προγενέστερες διατάξεις των άρθρων 6 και 11 του Κώδικα (βλ. ΣτΕ 3103-3104/2017 επτ.). Εξ άλλου, ναι μεν 
στα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, 
σύμφωνα με την προεκτεθείσα 80423/24.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, περιλαμβάνεται και η 
ενδεχόμενη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ , κατά τη διενέργεια όμως του ελέγχου της 
επαγγελματικής ισοτιμίας των προσκομιζομένων ενώπιόν του τίτλων η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν είναι 
υποχρεωμένη στηριζόμενη αυτοτελώς στην ανωτέρω απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ περίισοτίμου και αντιστοίχου του 
τίτλου, όταν αυτή υπάρχει, να εγγράψει τον υποψήφιο ως ασκούμενο δικηγόρο, δοθέντος άλλωστε ότι ο 
ΔΟΑΤΑΠ είναι αρμόδιος να κρίνει μόνο περί της ακαδημαϊκής ισοτιμίας του προσκομιζόμενου ενώπιόν του τίτλου, 
όχι δε και της επαγγελματικής (βλ. ΣτΕ 3099-3104/2017 επτ.). 

 13. Επειδή, τέλος, προβάλλεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης αναιτιολόγητα απέρριψε την αίτηση εγγραφής της 
αιτούσας στα βιβλία ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου ......, διότι κατά την ουσιαστική αξιολόγηση των 
προσόντων της δεν συνεκτίμησε, άλλως αμφισβήτησε εμμέσως, την προεκτεθείσα ...../12.3.2019 πράξη του 
Προέδρου του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ. Ο λόγος πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι από την πράξη αυτή, με την 
οποία αναγνωρίζεται η ισοτιμία και αντιστοιχία προϋπάρχοντος αλλοδαπού τίτλου σπουδών της αιτούσας (βλ. 
σχετ. ΣτΕ 4878/2012 Ολομ., 2781/2013, 2370/2014), δεν αποδεικνυόταν η μεταγενέστερη της ανεπιτυχούς 
εξέτασής της, επαρκής ενασχόλησή της με το γνωστικό αντικείμενο του αστικού δικαίου, ούτε αίρονταν οι 
ελλείψεις ως προς την αναγκαία γνώση του αστικού δικαίου που είχαν διαπιστωθεί με την ανεπιτυχή για τρεις 
φορές εξέτασή της στο μάθημα αυτό κατά τη δοκιμασία επάρκειας. Ενόψει δε του ότι δεν προκύπτει αν και με 
ποιο τρόπο η αιτούσα προσκόμισε ενώπιον της Διοίκησης άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, νομίμως 
απορρίφθηκε η αίτηση αυτή με την προσβαλλόμενη πράξη, κατ` εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 5 του Κώδικα 
Δικηγόρων. 

 14. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί. 

 Δ ι ά τ α ύ τ α 

 Απορρίπτει την αίτηση. 

 Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. 

 Επιβάλλει στην αιτούσα τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) 
ευρώ. Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 

 Ο Πρόεδρος του Γ` Τμήματος Ο Γραμματέας 

 Δ. Σκαλτσούνης Ν. Βασιλόπουλος 

 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2022. 
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Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος                                                         Η Γραμματέας 

  Παπαδημητρίου                                                                              Κ. Γκιώκα 

 Σ.Τ. 
  
 

 


