Opleiding voor advocaten over EU-recht in Griekenland
Reactie afkomstig van: de ordes van advocaten van Athene & Piraeus
BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Griekenland

1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire rechtenstudie is
verplicht

JA

Stappen om een volledig bevoegde advocaat
te worden:



Inschrijving bij de balie



Door het ministerie van Justitie georganiseerd
examen



Voltooiing van een introductieperiode

Voormalig advocaten kunnen opnieuw worden
benoemd binnen vijf jaar na het staken van hun
beroepsactiviteiten; indien er meer dan vijf jaren zijn
verstreken, dient de voormalige advocaat aan te tonen
dat hij/zij taken uitvoerde die relevant waren voor
zijn/haar juridische beroep.

Alternatieve routes naar dit beroep

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
Wet op de advocatuur: wet nr. 4194/2013
(Κώδικας Δικηγόρων)

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
18 maanden

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor het
organiseren van opleidingen

Orde van advocaten/ministerie van Justitie

Vorm van introductie-opleiding

Toelatingsexamen/-toetsing
voorafgaand aan de
introductieperiode



Stage met toezicht door een particuliere praktijk



Rechtenopleiding met een specifiek curriculum dat alle advocaatstagiairs moeten doorlopen. Het curriculum wordt vastgesteld door
elke orde van advocaten afzonderlijk en geldt voor alle stagiairs bij
die orde van advocaten; er is echter geen vast curriculum voor het
hele land.



Stage bij de Griekse juridische raad, bij de ordes van advocaten of
het ministerie van Justitie, zes maanden stage bij gerechten
(facultatief)

JA



Toetsing/verificatie van diploma



Afschrift van strafblad

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

NEE
Het curriculum wordt door elke orde van advocaten afzonderlijk
vastgesteld (zie hierboven)

Bijzonderheden met betrekking
tot EU-recht en
taalvaardigheden:

NEE

In verschillende fasen
opgedeelde introductieperiode

NEE

Beoordeling/Examen na de
introductieperiode



JA

Schriftelijke examens (voorheen omvatte het
examen een mondeling gedeelte, maar het
stelsel is veranderd door het invoeren van de
nieuwe wet op de advocatuur)

3. Stelsel voor permanente educatie
NEE

Onderscheid tussen permanente
educatie/specialisatieopleidingen
Verplichtingen met betrekking tot
permanente educatie

NEE

Permanente educatie wordt niet genoemd in
het nationale recht of de huishoudelijke
reglementen van de ordes van advocaten.

Verplichtingen met betrekking tot
specialisatieopleidingen

NEE

Specialisatie wordt niet genoemd in het
nationale recht of de huishoudelijke
reglementen van de ordes van advocaten.
De enige specialisatie die momenteel
beschikbaar
is
voor
advocaten,
is
mediation.
Rechtsgrondslag:
Wet 3898/2010 op “Mediation in civiele en
handelsgeschillen”
waarmee
Richtlijn
2008/52/EG wordt omgezet

Verplichtingen met betrekking tot het
leren van vreemde talen

Geen verplichtingen

Verplichtingen ten aanzien van EU-recht
als inhoud van permanente
educatie/specialisatieopleidingen

N.v.t.

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

N.v.t.

Aantal aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie aanbieden

N.v.t.

Soorten aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie ontwikkelen

Aantal aanbieders van opleidingen die
specialisatie-opleidingsactiviteiten
aanbieden



Orde van advocaten



Niet-geaccrediteerde private commerciële aanbieder
van opleidingen



Niet-geaccrediteerde private of publieke aanbieder van
opleidingen zonder winstoogmerk

N.v.t.

Soorten aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde opleidingsactiviteiten
voor specialisatie ontwikkelen

Buiten mediation kent Griekenland geen
specialisatieopleidingen.
Specialisatie in mediation:


Ordes van advocaten (in samenwerking met
mediationcentra en -instellingen)



Mediationcentra en -instellingen (in de vorm van
civiele partnerschappen zonder winstoogmerk)
Deze specialisatie wordt momenteel aangeboden door het
mediationcentrum van Piraeus (ΚΕ.ΔΙ.Π.), het mediationopleidingsinstituut van Thessaloniki en het Griekse instituut
voor mediation -GMI “Synesis”

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die worden
geaccepteerd conform de verplichtingen
voor permanente educatie of
specialisatieopleidingen

N.v.t.

Deelname aan
opleidingsactiviteite
n in een andere
lidstaat:
N.v.t.

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die betrokken zijn bij het
toezicht op permanenteeducatieactiviteiten

N.v.t.

Toezichtproces

N.v.t.

Organisaties die betrokken zijn bij het
toezicht op opleidingsactiviteiten voor
specialisatie

N.v.t.

Toezichtproces

N.v.t.

6. Nationale hervorming van het opleidingsstelsel
De nieuwe wet op de advocatuur is op 27 september 2013 in werking getreden.
Veranderingen:


Er is een stelsel van centrale examens opgezet om de stagiairs te beoordelen; dit vervangt de balie-examens
(artikelen 18 tot en met 22 van de Wet op de advocatuur - wet nr. 4194/2013)



Een ‘Morgenbesser’-commissie gaat de aanvragen beoordelen van advocaten die in andere lidstaten
gekwalificeerd zijn en die als advocaat willen gaan werken in Griekenland (artikelen 15-17 van de Wet op de
advocatuur – wet nr. 4194/2013)



Ordes van advocaten mogen mediation organiseren en promoten en als aanbieders van opleidingen voor
mediationdienstverlening optreden (artikel 130 van de Wet op de advocatuur - wet nr. 4194/2013)

Versterking van EU-rechtelijke aspecten: Er zijn momenteel geen veranderingen gepland

