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Παρουςία του Υπουργοφ Δικαιοςφνησ ςτη ςυνεδρίαςη τησ Ολομζλειασ των 
Προζδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδοσ 

 
 
Συνεδρίαςε ςιμερα ςτθν Ακινα θ Ολομζλεια των Προζδρων των Δικθγορικϊν 
Συλλόγων Ελλάδοσ, υπό τθν Προεδρία του κ. Δθμθτρίου Βερβεςοφ, παρουςία του 
Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, κ. Μιχάλθ Καλογιρου, και του Γεν. Γραμματζα, κ. Γεωργίου 
Σάρλθ. Επιςθμαίνεται ότι πρόκειται για τθν πρϊτθ παρουςία Υπουργοφ 
Δικαιοςφνθσ ςε ςυνεδρίαςθ τθσ Ολομζλειασ των Προζδρων των Δικθγορικϊν 
Συλλόγων Ελλάδοσ κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ κθτείασ. 
 
 
Οι Πρόεδροι των Δικθγορικϊν Συλλόγων ζκεςαν ςτθν πολιτικι θγεςία του 
Υπουργείου Δικαιοςφνθσ κζματα που αφοροφν το δικθγορικό ςϊμα και εν γζνει τθν 
απονομι τθσ Δικαιοςφνθσ, ενϊ αναφζρκθκαν και ςε επιμζρουσ ηθτιματα που 
αφοροφν τουσ κατά τόπουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ. 
 
Ο Υπουργόσ ενθμζρωςε τθν Ολομζλεια για επικείμενθ νομοκετικι πρωτοβουλία 
του Υπουργείου με τθν οποία ικανοποιείται ςειρά αιτθμάτων του δικθγορικοφ 
ςϊματοσ, ιδίωσ: θ περαιτζρω κατοχφρωςθ τθσ διοικθτικισ και οικονομικισ 
αυτοτζλειασ των δικθγορικϊν ςυλλόγων, και θ επίλυςθ ηθτθμάτων που άπτονται 
τθσ νομικισ βοικειασ, όπωσ α) θ μετάκεςθ του χρόνου ζκδοςθσ των φορολογικϊν 
ςτοιχείων κατά τον χρόνο είςπραξθσ τθσ αμοιβισ, β) θ υπαγωγι τθσ νζασ 
διαδικαςίασ ζκδοςθσ ςυναινετικϊν διαηυγίων ενϊπιον ςυμβολαιογράφου και γ) θ 
κατοχφρωςθ πρόςκετθσ αμοιβισ για τισ ποινικζσ δίκεσ μακράσ διάρκειασ.   
 
Περαιτζρω, ο Υπουργόσ, αναγνϊριςε τθν ανάγκθ μόνιμθσ κεςμικισ επικοινωνίασ 
μεταξφ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Υπουργείου και των ςυλλογικϊν οργάνων του 
δικθγορικοφ ςϊματοσ, με ςκοπό τθν καλλιζργεια κλίματοσ αμοιβαίασ 
εμπιςτοςφνθσ, τθν άμεςθ ενθμζρωςθ για τα υπάρχοντα προβλιματα ςτθ 
Δικαιοςφνθ και τθν ταχεία επίλυςι τουσ.  
 
Ο Υπουργόσ δεςμεφκθκε ακόμθ ότι κα ςυςτακεί Επιτροπι για το ηιτθμα τθσ 
Διαμεςολάβθςθσ με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων του δικθγορικοφ ςϊματοσ.  
 
Σε ςυνζχεια επιςθμάνςεων που ζγιναν για τισ κακυςτεριςεισ ςτον προςδιοριςμό 
δικαςίμου και ςτθν ζκδοςθ αποφάςεων ςτθ τακτικι διαδικαςία κατά τον νζο 
ΚΠολΔ, ο Υπουργόσ ανζφερε ότι, κατ’ εφαρμογι των αρχϊν καλισ νομοκζτθςθσ, 
ςκοπεφει να ςυγκροτιςει Επιτροπι για τθν εκτίμθςθ τθσ πορείασ τθσ εφαρμογισ  
του νζου ΚΠολΔ, και τθν υπόδειξθ των αναγκαίων βελτιωτικϊν κανονιςτικϊν 
παρεμβάςεων, με τθ ςυμμετοχι και του δικθγορικοφ ςϊματοσ. 
 
Ο Υπουργόσ αναφζρκθκε εκτενϊσ ςτα χρθματοδοτοφμενα μζςω ΕΣΠΑ ζργα του 
Υπουργείου ςτα οποία περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων, εκτεταμζνο πρόγραμμα 
αποκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ των δικαςτικϊν κτθρίων τθσ χϊρασ και πρόγραμμα 



άςκθςθσ για 2.480 αςκ. δικθγόρουσ, επί 12μθνο ςτισ γραμματείεσ των δικαςτθρίων 
και επί 6μθνο ςε δικθγορικά γραφεία, ζναντι 650 € μθνιαίωσ.   
 
Ο Υπουργόσ δεςμεφτθκε ακόμθ να εξετάςει, από κοινοφ με το ςυναρμόδιο 
Υπουργείο Εργαςίασ, τθν ζνταξθ των μθτζρων δικθγόρων ςτον Κανονιςμό Παροχϊν 
του ΕΦΚΑ για το ηιτθμα τθσ άμεςθσ καταβολισ επιδόματοσ του ΟΑΕΔ για 6 μινεσ 
μετά τθ λοχεία προσ το ςκοπό ίςθσ μεταχείριςθσ με τισ λοιπζσ μθτζρεσ 
αςφαλιςμζνεσ του ΕΦΚΑ, ενϊ παράλλθλα εξζφραςε τθν πρόκεςθ δθμιουργίασ 
βρεφονθπιακϊν ςτακμϊνςτα δικαςτιρια τθσ χϊρασ, για τθν εξυπθρζτθςθ των 
μθτζρων δικθγόρων, δικαςτϊν και δικαςτικϊν υπαλλιλων.   
 
Πζραν των ωσ άνω ηθτθμάτων ςυμφωνικθκε ότι το δικθγορικό ςϊμα κα αποςτείλει 
ςτο Υπουργείο προτάςεισ για ειδικότερα κζματα, όπωσ θ τροποποίθςθ του Κϊδικα 
Δικθγόρων, θ ειςαγωγι κατάλλθλων δικονομικϊν ρυκμίςεων, θ επικεϊρθςθ των 
δικαςτθρίων, και θ λειτουργία του Κτθματολογίου και των υποκθκοφυλακείων.  
 
 
Τζλοσ, ο Υπουργόσ παρουςίαςε τισ κζςεισ τθσ κοινοβουλευτικισ πλειοψθφίασ για τα 
ηθτιματα που αφοροφν τθν Δικαιοςφνθ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ςυνταγματικισ 
ανακεϊρθςθσ.  
 
 


