
 

Tελ Τεηάρηη 14/07/2021 μεθίλεζε ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «Πρακηική 

άζκηζη αποθοίηων νομικών ζτολών για ηην απόκηηζη άδειας αζκήζεως 

επαγγέλμαηος δικηγόροσ», ην νπνίν πινπνηείηαη από ην Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απόην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηνπ ΔΣΠΑ 

«Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία» κε πόξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) θαη εζληθή ρξεκαηνδόηεζε.   

 

Από ην πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο σθεινύληαη θαη νη νηθνλνκηθά 

ελεξγνί Δικηγόροι όπως και οι Δικηγορικές Εηαιρίες πνπ επηζπκνύλ λα αηηεζνύλ 

επηδνηνύκελεο ζέζεηο αζθνύκελσλ δηθεγόξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ δηθεγνξηθνύ ηνπο 

γξαθείνπ ή ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. 

 

Για ηην σποβολή αιηήζεων από Δικηγόροσς και Δικηγορικές Εηαιρίες για ηην 

δημιοσργία θέζεων αζκούμενων δεν σπάρτει καηαληκηική ημερομηνία. Τν 

ζύζηεκα παξακέλεη αλνηθηό γηα αηηήζεηο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο Πξάμεο. Δληνύηνηο 

ε όζν ην δπλαηό ζπληνκόηεξε εγγξαθή ζην ζύζηεκα δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

κεγαιύηεξεο ζέαζεο θαη άξα επηινγήο ηνπ Γηθεγόξνπ – Γηθεγνξηθήο Δηαηξίαο από 

ηνπο αζθνύκελνπο θαζώο νη αζθνύκελνη ζα επηιέμνπλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

άζθεζήο ηνπο Γηθεγόξν- Γηθεγνξηθή Δηαηξία πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα όζσλ 

εγγξάθνληαη. Η ιίζηα αλαλεώλεηαη δπλακηθά ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

 

Γηα ηηο αηηήζεηο ησλ Γηθεγόξσλ/ Γηθεγνξηθώλ Δηαηξηώλ δελ ππάξρεη δηαδηθαζία 

έγθξηζεο θαζώο θαη νύηε δίδεηαη πξνηεξαηόηεηα κε βάζε ην ρξόλν δήισζεο ζέζεσλ. 

Όιεο νη αηηήζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ ηεξείηαη ην άξζξν 13 ηνπ Κώδηθα Πεξί 

Γηθεγόξσλ γηα ηνπο Αζθνύκελνπο. 

 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κώδηθα Πεξί Γηθεγόξσλ γηα ηνπο Αζθνύκελνπο νη 

Γηθεγόξνη δύλαηαη λα αηηεζνύλ έσο ηξεηο (3) αζθνύκελνπο θαη νη Γηθεγνξηθέο Δηαηξίεο 

έσο ηξεηο (3) αζθνύκελνπο αλά δηθεγόξν-εηαίξν ρσξίο λα μεπεξλάηαη ν άλσζη 

αξηζκόο ησλ αηηνύκελσλ ζέζεσλ είηε εληάζζνληαο ζην πξόγξακκα ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο αζθνύκελνπο είηε θαηλνύξγηνπο αζθνύκελνπο.  

 



 

Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο https://dpa.moj.gov.gr, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο 

πξνζσπηθνύο θσδηθνύο ηνπ portal ηεο Οινκέιεηαο.Σην ζύζηεκα πεξηιακβάλεηαη 

εγρεηξίδην ρξήζεο. 

 

Η επηινγή ησλ δηθεγνξηθώλ γξαθείσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά από ηνπο αζθνύκελνπο. 

Ο πξώηνο θύθινο ππνβνιήο αηηήζεσλ από ηνπο αζθνύκελνπο γηα Γηθεγόξνπο/ 

Γηθεγνξηθέο Δηαηξίεο ζα μεθηλήζεη ηνλ Σεπηέκβξην.  

 

Η δηαδηθαζία επηινγήο ησλ αζθνύκελσλ δηελεξγείηαη κε βαζκνιόγεζε βάζεη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλσλ θξηηεξίσλ κνξηνδόηεζεο, ιακβάλνληαο πξσηίζησο ππόςε ηνπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο. 

 

 

 

 

 
 

https://dpa.moj.gov.gr/

