Juristutbildning i EU-rätt i Grekland
Svarande myndighet: Advokatsamfunden i Aten och Pireus
BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Grekland

1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/universitetsutbildning

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig advokat:



Registrering hos advokatsamfundet.



Examinering anordnas av justitieministeriet.



Fullföljande av en introduktionsperiod.

Tidigare advokater kan återinsättas inom fem år efter
det att de lämnat yrket. Om över fem år har gått ska de
kunna visa att de har utövat advokatyrket.

Alternativa vägar till yrket

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en introduktionsperiod? Ja

Rättslig grund:
Lagen om advokater: Lag nr 4194/2013.
(Κώδικας Δικηγόρων)

Obligatorisk

Ja

Typ av organ med ansvar för
anordnande av utbildning

Advokatsamfundet/justitieministeriet

Former av introduktionsutbildning

Fastställd varaktighet:
18 månader.



Praktik, under överinseende vid en privat praktik.



Juristutbildning med särskild kursplan, gemensam för alla blivande
jurister. Kursplanen fastställs av varje advokatsamfund och är
gemensam för alla praktikanter inom samma samfund. Det finns
emellertid ingen fast kursplan för hela landet.



Praktik vid statens rättsråd, vid advokatsamfunden eller
justitieministeriet, sex månaders praktik på domstol (frivilligt).


Kontroll/bestyrkande av examensbetyg.



Kopia på utdrag från straffregistret.

Inträdesexamen/kontroll före
introduktionsperioden

Ja

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Nej
Kursplanen fastställs av varje advokatsamfund (se ovan).

Särskilda aspekter när det gäller
utbildning i EU-rätt och
språkutbildning

Nej

Introduktionsperiod uppdelad i
olika etapper

Nej

Bedömning/examinering efter
genomgången
introduktionsperiod



Ja

Skriftlig examinering (den tidigare
examineringen omfattade en muntlig del, men
systemet har ändrats till följd av den nya lagen
om advokater).

3. Fortbildningssystem
Nej

Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning
Krav på fortbildning

Nej

Fortbildning nämns varken i den nationella
lagstiftningen eller i advokatsamfundens
stadgar.

Krav på specialiseringsutbildning

Nej

Specialisering nämns varken i den nationella
lagstiftningen eller i advokatsamfundens
stadgar.
Den enda specialisering som för närvarande
finns tillgänglig för advokater är medling.
Rättslig grund:
Lag nr 3898/2010 om medling i civil- och
handelsrättsliga tvister som införlivar direktiv
2008/52/EG.

Krav gällande att lära sig utländska språk

Inga krav

Krav på kunskap om EU-rätten när det
gäller fortbildning och
specialiseringsutbildning?

Ej tillämpligt

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Ej tillämpligt

Antal utbildningsleverantörer som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

Typ av utbildningsleverantör som
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Antal utbildningsleverantörer som
anordnar förberedande
specialiseringsutbildning:



Advokatsamfunden.



Icke-ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer.



Icke-ackrediterade privata
utbildningsleverantörer.

Ej tillämpligt

eller

offentliga

ideella

Typ av utbildningsleverantör som är
ackrediterad för förberedande
specialiseringsutbildning

Det finns ingen specialiseringsutbildning i Grekland förutom
medling.
Specialisering i medling:


Advokatsamfunden (i samarbete med
medlingscentrum och medlingsinstitut).



Medlingscentrum och medlingsinstitut (i form av
ideella civila partnerskap).
Denna specialisering erbjuds för närvarande av Pireus
medlingscentrum (Κedip), utbildningi medling, Thessalonikis
institut samt Grekiska medlingsinstitutet – GMI ”Synesis”

Verksamheter och metoder
Ej tillämpligt
Typ av utbildningsverksamhet som är
godkänd enligt kraven på fortbildning eller
specialiseringsutbildning

Deltagande i
utbildningsverksamheter i en annan
medlemsstat:
Ej tillämpligt

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Ej tillämpligt

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

Organisationer som utövar tillsyn av
specialiseringsutbildningsverksamheter

Ej tillämpligt

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

6. Nationell reform av utbildningssystemet
Den nya lagen om advokater trädde i kraft den 27 september 2013.
Ändringar:


Ett centralt examineringssystem har införts för bedömning av blivande advokater. Det nya systemet ersätter
advokatsamfundens examina (artiklarna 18–22 i lagen om advokater – lag nr 4194/2013)



En ”Morgenbesser”-kommitté kommer att bedöma ansökningar från advokater som är kvalificerade i andra
medlemsstater och vill praktisera som advokater i Grekland (artiklarna 15–17 i lagen om advokater – lag
nr 4194/2013)



Advokatsamfunden är behöriga att organisera och främja medling och tillhandahålla utbildning om
medlingstjänster (artikel 130 i lagen om advokater – lag nr 4194/2013)

Förstärkning av EU-rättsliga aspekter: Inga ändringar planeras för närvarande.

