
Αποφάσεις Ολομέλειας 12-1-2019, Αθήνα 

 

Η Ολομζλεια των Προζδρων των Δικθγορικϊν Συλλόγων Ελλάδοσ, που 

ςυνεδρίαςε ςιμερα, 12-1-2019 ςτθν Ακινα, υπό τθν Προεδρία του κ. 

Δθμιτρθ Βερβεςοφ, Προζδρου του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν, 

εξζδωςε τθν παρακάτω ανακοίνωςθ: 
 

1. Εκφράηει τθν ικανοποίθςι τθσ για τθν παρουςία του Υπουργοφ 

Δικαιοςφνθσ κ. Μιχαιλ Καλογιρου και του Γενικοφ Γραμματζα 

του Υπουργείου κ. Γεωργίου Σάρλθ ςτισ εργαςίεσ τθσ και κεωρεί 

κεςμικά επιβεβλθμζνθ τθ διαρκι και ουςιαςτικι ςυνεργαςία 

μεταξφ πολιτικισ θγεςίασ και των οργάνων του δικθγορικοφ 

ςϊματοσ. 

 

2. Στα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ τθσ Συνταγματικισ Ανακεϊρθςθσ, ςε 

κζματα που άπτονται τθσ λειτουργίασ τθσ Δικαιοςφνθσ, προτείνει:  

 Διατιρθςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ διάχυτου και 

παρεμπίπτοντοσ ελζγχου τθσ ςυνταγματικότθτασ των 

νόμων.  

 Αλλαγι του τρόπου επιλογισ τθσ θγεςίασ των ανωτάτων 

δικαςτθρίων με πρόταςθ και τθσ Ολομζλειασ των 

Προζδρων των Δικθγορικϊν Συλλόγων τθσ χϊρασ.  

 Απαγόρευςθ ςυμμετοχισ δικαςτικϊν λειτουργϊν που 

αφυπθρετοφν λόγω ςυνταξιοδότθςθσ ι παραίτθςθσ, ςε 

όλεσ τισ πολιτικζσ και τισ δθμόςιεσ κζςεισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των Ανεξαρτιτων Αρχϊν.  

 Αξιοκρατικι (και όχι κατ’ αρχαιότθτα) προαγωγι και 

ουςιαςτικι επικεϊρθςθ των δικαςτικϊν λειτουργϊν.   



 Διατφπωςθ γνϊμθσ από το δικθγορικό ςϊμα, δια των 

αρμοδίων ςυλλογικϊν του οργάνων ενϊπιον του Α.Δ.Σ. για 

τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ (προαγωγζσ και αξιολόγθςθ) 

των δικαςτικϊν λειτουργϊν. 

 Συνταγματικι οριοκζτθςθ του αυτοδιοίκθτου των 

δικαςτθρίων με δυνατότθτα κακοριςμοφ του αρικμοφ των 

εκδικαηομζνων υποκζςεων και του χρόνου εκδόςεωσ των 

δικαςτικϊν αποφάςεων από τον κοινό νομοκζτθ.  

 Διατιρθςθ του Μιςκοδικείου. 

 Διατιρθςθ του ορίου θλικίασ των 67 ετϊν ωσ προσ τθν 

ςυνταξιοδότθςθ των δικαςτικϊν λειτουργϊν. 

 Τροποποίθςθ του υφιςτάμενου κακεςτϊτοσ ςτθ  

Στρατιωτικι Ποινικι Δικαιοςφνθ. 
 

3. Εγκρίκθκε ο Κανονιςμόσ και θ κεματολογία του 14ου Πανελλινιου 

Συνεδρίου Δικθγορικϊν Συλλόγων, που κα διεξαχκεί κατά το 

χρονικό διάςτθμα 19-22 Απριλίου 2019 ςτισ Σζρρεσ, με κζμα 

«Δικθγορία και Δικαιοςφνθ ςτθ νζα εποχι».  

Τθ κεματολογία του Συνεδρίου κα τθ βρείτε εδϊ 

 

4. Εγκρίκθκε ομόφωνα ο οικονομικόσ Ιςολογιςμόσ – Απολογιςμόσ 

τθσ Ολομζλειασ ζτουσ 2018 και ο Προχπολογιςμόσ ζτουσ 2019. 

 

5. Η Ολομζλεια καταδικάηει απερίφραςτα τθν μαηικι ακρόα 

αποςτολι μθ ηθτθκειςϊν επιςτολϊν από δικθγορικά γραφεία 

προσ κατθγορίεσ Ελλινων πολιτϊν και δθ εργαηομζνων και 

ςυνταξιοφχων, με τισ οποίεσ τουσ ενθμερϊνουν για τισ 

δυνατότθτεσ δικαςτικισ διεκδίκθςθσ περικοπϊν μιςκϊν, 

ςυντάξεων, δϊρων εορτϊν και επιδομάτων αδείασ, οι οποίοι δεν 



είναι εντολείσ τουσ και δεν ςυνδζονται ςυμβατικά μαηί τουσ, οφτε 

τουσ ζχει ηθτθκεί τοφτο, είτε ατομικά είτε μζςω των ςυλλογικϊν 

φορζων εκπροςϊπθςισ τουσ, και κζτουν ςτθ διάκεςι τουσ τισ 

υπθρεςίεσ τουσ για τθν ανάλθψθ των ςχετικϊν δικαςτικϊν ι 

άλλων ενεργειϊν. Αυτι θ πρακτικι ςυνιςτά αντιδεοντολογικι  

επαγγελματικι πρακτικι και ακζμιτθ διαφιμιςθ και μειϊνει το 

κφροσ και τθν αξιοπρζπεια του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ. 

Καταδικάηει επίςθσ και κάκε προςπάκεια απαξίωςθσ του 

δικθγόρου με τθν υποκατάςταςι του ςτθν άςκθςθ του ζργου του 

από διάφορουσ πολιτικοφσ, κοινωνικοφσ και ιδιωτικοφσ φορείσ.  

 

Διευκρινίηεται, ότι, θ Ολομζλεια δεν ενκαρρφνει τθ ςυνδρομι και 

με οποιοδιποτε τρόπο ςυμμετοχι των Συλλόγων ςτθν άςκθςθ 

ενδίκων βοθκθμάτων με αντικείμενο τθ διεκδίκθςθ ιδιωτικϊν 

απαιτιςεων, οποιαςδιποτε μορφισ, ενζργεια που εμπίπτει ςτο 

αποκλειςτικό ζργο του δικθγόρου. 

 

6. Τζλοσ, θ Ολομζλεια ηιτθςε τθν παράταςθ του χρόνου υποβολισ 

δθλϊςεων επαγγελματικϊν λογαριαςμϊν και εφαρμογισ του 

νζου κεςμικοφ πλαιςίου κακ’ όςον πλείονα κρίςιμα ερωτιματα, 

τα οποία το δικθγορικό ςϊμα ζχει κζςει υπόψθ του αρμοδίου 

υπουργείου,  παραμζνουν ειςζτι αναπάντθτα. 

 

 


