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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
 
Αντικείµενο της εργασίας τού δικηγόρου είναι η µελέτη και η εφαρµογή της νοµοθεσίας, αποτελεί 
δε, µαζί µε τους δικαστικούς λειτουργούς και τους εισαγγελείς, βασικό παράγοντα για την εύρυθµη 
λειτουργία και την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης. 
Καθήκον και µέληµά του είναι να υπερασπίζεται τη ζωή, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την 
περιουσία του εντολέα του σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρχή. Έχει το δικαίωµα να επικυρώνει 
αντίγραφα διαφόρων εγγράφων, τα οποία γίνονται δεκτά από όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες, 
δικαστήρια και αρχές. Συλλέγει στοιχεία για την υπόθεση που έχει αναλάβει από διάφορες πηγές, 
µεταξύ των οποίων είναι και οι δηµόσιες υπηρεσίες, στις οποίες έχει το προνόµιο της ελεύθερης 
εισόδου, σε ώρες που δεν επιτρέπεται για το κοινό. 
Όταν αναλάβει µια υπόθεση, καταγράφει το ιστορικό της, µελετά τη σχετική νοµοθεσία και 
νοµολογία, ετοιµάζει το φάκελο του εντολέα του µε τα αναγκαία στοιχεία, δίνοντάς του τις 
απαραίτητες συµβουλές σχετικά µε την υπόθεση, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του. 
Όταν η υπόθεση φτάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων, κι αν αυτό απαιτείται, εξετάζει µάρτυρες, 
αγορεύει και ανάλογα µε την εξέλιξή της προβαίνει σε όλες τις ενδεικνυόµενες ενέργειες, 
προκειµένου να διασφαλίσει κατά τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα του εντολέα και πελάτη του. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Ο µαχόµενος δικηγόρος κινείται ανάµεσα 
στα δικαστήρια και το δικηγορικό του 
γραφείο. Για τις ανάγκες της έρευνας και 
της συγκέντρωσης περισσότερων 
στοιχείων επισκέπτεται συχνά διάφορους 
χώρους και ταξιδεύει αν χρειαστεί στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό. 
Το γεγονός ότι εργάζεται πολλές ώρες τη 
µέρα χωρίς συγκεκριµένο ωράριο, κάτω 
από πίεση και συναισθηµατική φόρτιση 
είναι στοιχεία που τον καταπονούν 
σωµατικά και πνευµατικά. 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και 
Ικανότητες 
 
Πρέπει να διαθέτει οξύνοια, διορατικότητα, 
αυτοπεποίθηση, ψυχραιµία και µεγάλη ευχέρεια 
στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο. 
Επίσης, πρέπει να εµπνέει εµπιστοσύνη, να είναι 
δραστήριος, µεθοδικός, επινοητικός και να 
διακρίνεται για την αναλυτική και συνθετική του 
σκέψη. 
Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, η φαντασία, οι 
γνώσεις ψυχολογίας καθώς και οι επικοινωνιακές 
ικανότητες, τον βοηθούν πολλές φορές στην 
άσκηση των καθηκόντων του. Επίσης, πρέπει να 
διαθέτει ακέραιο χαρακτήρα, επιµονή, υποµονή, 
ψυχική αλλά και σωµατική αντοχή. Τέλος, 
απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στην χρήση Η/Υ 
καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών. 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
 
Νοµικές σπουδές µπορούν να γίνουν στο 
Τµήµα Νοµικής των ΑΕΙ Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κοµοτηνή), 
όπου η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάµηνα, 
προσφέροντας στους απόφοιτους τρεις 
διεξόδους απασχόλησης: δικηγόρος, 
δικαστικός, συµβολαιογράφος. Οι 
πτυχιούχοι των παραπάνω τµηµάτων 
µπορούν να κάνουν µεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

Σπουδές επίσης παρέχονται σε πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, µε την προϋπόθεση ότι οι 
παρεχόµενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από 
τον ∆ΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιµοι και 
αντίστοιχοι των ελληνικών, για να κατοχυρώσουν 
τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά τους 
δικαιώµατα, αντίστοιχα. 



 
 
 
 
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του 
δικηγόρου ως πτυχιούχου της Νοµικής 
Σχολής ορίζονται ως εξής: Μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών στη Νοµική 
Σχολή δηµιουργούνται οι ακόλουθες 
προοπτικές:  
ʼΑσκηση δικηγορικού επαγγέλµατος  
Απαιτείται 18µηνη άσκηση σε 
δικηγορικό γραφείο και κατόπιν 
εξετάσεων ο επιτυχών εγγράφεται στα 
µητρώα δικηγόρων του δικηγορικού 
συλλόγου της περιφέρειάς του. Την 
άσκηση του δικηγορικού 
λειτουργήµατος ρυθµίζει ο Κώδικας 
περί ∆ικηγόρων. Ο δικηγόρος µπορεί 
να παρέχει τις νοµικές του υπηρεσίες 
ως ελεύθερος επαγγελµατίας ή µε 
πάγια αντιµισθία ως νοµικός 
σύµβουλος σε επιχειρήσεις, 
οργανισµούς, τράπεζες κ.λ.π. Τµήµα 
ασκουµένων ∆ΣΑ : 210-3398154-5, 
Τµήµα ασκουµένων ∆ΣΠ: 210-
4220625  
∆ικαστικός -Εισαγγελικός κλάδος  
Απαραίτητη είναι πλέον η φοίτηση στην 
Εθνική Σχολή ∆ικαστών, η οποία 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η 
εισαγωγή σε αυτήν γίνεται µε 
εισαγωγικό διαγωνισµό εφ' όλης της 
ύλης του ∆ηµοσίου δικαίου, 
ουσιαστικού και δικονοµικού Αστικού 
και Εµπορικού δικαίου, καθώς και του 
ουσιαστικού και δικονοµικού Ποινικού 
δικαίου. Οι επιτυχόντες ακολουθούν 
γενική εκπαίδευση αλλά στην πορεία 
επιλέγονται, κατόπιν εξετάσεων, στην 
κατεύθυνση (Πολιτικά και Ποινικά ή 
∆ιοικητικά ∆ικαστήρια) στην οποία 
είχαν την καλύτερη επίδοση, 
προκειµένου να διορισθούν στους 

αντίστοιχους δικαστηριακούς κλάδους. 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης: 210-7789373  
Συµβολαιογράφος  
Απαιτείται προηγούµενη άσκηση δικηγορίας. 
Κατόπιν, όσοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο 
συµµετέχουν σε σχετικό διαγωνισµό που 
προκηρύσσει σε ετήσια βάση το Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης για την πλήρωση των κενών 
θέσεων, δεδοµένου ότι το επάγγελµα είναι 
κλειστό (πρέπει να έχει κενωθεί κάποια θέση 
για να γίνει ένας νέος διορισµός). Την άσκηση 
του συµβολαιογραφικού λειτουργήµατος 
ρυθµίζει ο Κώδικας Συµβολαιογράφων.  
Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών -
Πειραιώς: 210-3837191.  
Πανεπιστηµιακή καριέρα  
Απαιτείται η απόκτηση διδακτορικού τίτλου 
από ελληνικό ή αλλοδαπό ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα. Θέσεις -εφόσον 
υπάρχουν διαθέσιµες- προκηρύσσονται από 
τις Νοµικές Σχολές της χώρας και ακολουθεί η 
διαδικασiα επιλογής σύµφωνα µε το νόµο-
πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι.  
∆ιπλωµατικό Σώµα  
Ο απόφοιτος της Νοµικής Σχολής µπορεί 
ακόµη να ακολουθήσει διπλωµατική καριέρα, 
µετά από επιτυχή εισαγωγή και πορεία στη 
Σχολή για το ∆ιπλωµατικό Σώµα. Οι εξετάσεις 
αυτές είναι ίσως οι δυσκολότερες που γίνονται 
σε πανελλήνιο επίπεδο, καθώς η εξεταστέα 
ύλη είναι εξαιρετικά ευρεία. Aπαραίτητη είναι η 
γνώση Αγγλικών και Γαλλικών. 

http://epagelmata.oaed.gr 


