Uddannelse af græske advokater i EU-ret
Responderende myndighed: Advokatsamfundene i Athen og Piræus
BESKRIVELSE AF DET GRÆSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER

1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsuddannelse

JA

Krav om juridisk kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig advokat skal man:



Være optaget i advokatsamfundet



Bestå en eksamen, der afholdes af justitsministeriet



Have gennemført en fuldmægtigperiode

Tidligere advokater kan genudnævnes inden for fem år
efter deres fratræden. Hvis der er gået mere end fem år,
skal advokaten dokumentere, at han eller hun har udført
opgaver, der har relevans for det juridiske erhverv.

Alternative veje til erhvervet

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
Advokatloven: Lov nr. 4194/2013.
(Κώδικας Δικηγόρων)

Obligatorisk

JA

Varighed:
18 måneder

Organer med ansvar for
uddannelse

Advokatsamfundet/justitsministeriet

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden



Praktikforløb under tilsyn af en privat praksis.



Kurser
i
lovgivning
med
fælles
pensum
for
alle
advokatfuldmægtige. Undervisningsprogrammet fastlægges af det
enkelte advokatsamfund og er fælles for alle advokatfuldmægtige i
det pågældende advokatsamfund. Der findes dog ikke et
undervisningsprogram, som er fælles for hele landet.



Praktik i det nationale retsråd, advokatsamfundene eller
justitsministeriet, seks måneders praktik ved domstolene (valgfrit)


Kontrol af uddannelsespapirer



Kopi af straffeattest

Optagelsesprøve/kontrol før
fuldmægtigperiode

JA

Undervisningsprogram i
fuldmægtigperioden

NEJ
Undervisningsprogrammet fastlægges af det enkelte advokatsamfund
(se ovenfor)

Særlige forhold vedrørende EUret og sproglig uddannelse

NEJ

Fuldmægtigperiode inddelt i faser NEJ

Evaluering/eksamen efter
fuldmægtigperiode



JA

Skriftlige eksamener (tidligere omfattede
eksamenerne også en mundtlig eksamen, men
det blev ændret med den nye advokatlov)

3. Videreuddannelse
Sondring mellem videreuddannelse og specialisering

NEJ

Krav om videreuddannelse

NEJ

Hverken
national
lovgivning
eller
advokatsamfundets interne regler indeholder
krav om videreuddannelse.

Krav om specialisering

NEJ

Hverken
national
lovgivning
eller
advokatsamfundets interne regler indeholder
krav om specialisering.
Det
eneste
tilgængelige
specialiseringsområde for øjeblikket er
mægling.
Retsgrundlag:
Lov nr. 3898/2010 om mægling i civil- og
handelsretlige tvister, som gennemfører
direktiv 2008/52/EF

Krav om tilegnelse af fremmedsprog

Ingen krav

Krav om videreuddannelse/specialisering
i EU-ret

Ikke relevant

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Ikke relevant

Antal uddannelsesudbydere, der tilbyder
akkrediteret videreuddannelse

Ikke relevant

Uddannelsesudbydere af akkrediteret
videreuddannelse



Advokatsamfundet



Ikke-akkrediterede private udbydere af erhvervsfaglig
uddannelse



Ikke-akkrediterede private eller offentlige
udbyttegivende uddannelsesudbydere

ikke-

Antal udbydere af uddannelsesaktiviteter
som forberedelse til specialisering

Ikke relevant

Uddannelsesudbydere, der tilbyder
akkrediterede uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til specialisering

Der er ikke mulighed for specialisering i Grækenland, bortset
fra i mægling
Specialisering i mægling:


Advokatsamfund (i samarbejde med mæglingscentre
og -institutter)



Mæglingscentre og -institutter (i form af ikke-

udbyttegivende private partnerskaber)
Denne specialisering tilbydes i øjeblikket af mæglingscentret
i Piræus (ΚΕ.ΔΙ.Π. ), instituttet for uddannelse i mægling i
Thessaloniki og det græske mæglingsinstitut "Synesis"

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der accepteres i
overensstemmelse med kravene om
videreuddannelse/specialisering

Ikke relevant

Deltagelse i
uddannelsesaktivitet
er i en anden
medlemsstat:
Ikke relevant

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn med
videreuddannelsesaktiviteter

Ikke relevant

Tilsyn

Ikke relevant

Organisationer, der fører tilsyn med
uddannelsesaktiviteter rettet mod
specialisering

Ikke relevant

Tilsyn

Ikke relevant

6. National reform af uddannelsessystemet
Den nye advokatlov trådte i kraft den 27. september 2013.
Ændringer:


Et centralt eksamenssystem, som er udarbejdet med henblik på at vurdere de advokatfuldmægtige og
erstatter advokatsamfundets eksamener (artikel 18- 22 i advokatloven – lov nr. 4194/2013)



Et "Morgenbesser"-udvalg vil vurdere ansøgninger fra advokater uddannet i andre medlemsstater, som
ønsker at arbejde som advokat i Grækenland (artikel 15-17 i advokatloven – lov nr. 4194/2013)



Advokatsamfundene har beføjelse til at organisere og fremme mægling og fungere som udbydere af
uddannelse i mægling (artikel 130 i advokatloven – lov nr. 4194/2013)

Styrkelse af EU-retlige aspekter: Ingen ændringer planlagt på nuværende tidspunkt

