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Εμείς οι ασκούμενοι δικηγόροι του Συλλόγου, στο πλαίσιο των υπηρεσιών
που προσφέρουμε στο Σύλλογο συνεπεία της άσκησης μας, προσπαθούμε στο
μέγιστο δυνατό να συμβάλλουμε στην εύρυθμη λειτουργία του και στην
εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας. Εκτός από τις υπηρεσίες του Συλλόγου που
στελεχώνουμε (νομική υπηρεσία, πειθαρχικό, βιβλιοθήκη, υπογραφές) σε
καθημερινή βάση βρισκόμαστε στο συνεργάτη του ΔΣΑ στο κτήριο 2, όπου
εξυπηρετούμε τους συναδέλφους μας στην κατάθεση δικογραφιών και παραλαβή
αντιγράφων, με αποτέλεσμα να διευκολύνονται και να ευχαριστούν τόσο το
Σύλλογο, όσο κι εμάς προσωπικά. Από τον Φεβρουάριο του 2022 με απόφαση του
Προέδρου μάς ζητήθηκε να στελεχώνουμε το γραφείο 3 της Εισαγγελίας, στο
κτήριο 16 καθημερινά, από το οποίο πολίτες και δικηγόροι παραλαμβάνουν κατόπιν
αιτήσεώς τους, έγγραφα ποινικής κατάστασης για υποθέσεις που τους αφορούν.
Στη συγκεκριμένη υπηρεσία απασχολούνται δυο μόνιμοι υπάλληλοι της
εισαγγελίας, οι οποίοι εξυπηρετούν πολίτες και δικηγόρους. Κατά την πολύμηνη
παρουσία μας εκεί και παρά την προσπάθειά μας να διευκολύνουμε κατά τον
καλύτερο τρόπο το έργο του ΔΣΑ και κατ’ επέκταση τους συναδέλφους
διαπιστώθηκαν τα εξής προβλήματα:
1)
Οι οργανωτικές δυσλειτουργίες της υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την
πλημμελή ενημέρωση των συναδέλφων αναφορικά με τα όρια των αρμοδιοτήτων
μας (και κατ' επέκταση το τι μπορούν να αξιώνουν από εμάς), έχουν ως αποτέλεσμα
να γινόμαστε καθημερινά αποδέκτ(ρι)ες έντασης και δυσαρέσκειας που συχνότατα
εκφράζονται με απαξιωτικές, επιθετικές συμπεριφορές. Ειδικότερα, εκ της
εισαγγελίας ως προς την εξυπηρέτηση των δικηγόρων τηρείται μια διαδικασία
μονών ζυγών (κάτι το οποίο ευκρινώς προκύπτει από έγγραφη επισήμανση της
υπηρεσίας κατά την παραλαβή των αριθμών εξυπηρέτησης). Oι συνάδελφοι δεν
εξυπηρετούνται κατά σειρά προτεραιότητας από της προσελεύσεως, αλλά ανάλογα
με τον λήγοντα του ΑΜ ΔΣΑ δηλαδή τις μονές μέρες, όσων ο αριθμός αυτός είναι
μονός και τις ζυγές όσων είναι ζυγός. Πολλοί από τους προσερχόμενους δικηγόρους
δεν είναι προσηκόντως ενήμεροι, με αποτέλεσμα, όταν τους επισημαίνεται ότι δε
δύνανται να εξυπηρετηθούν εκτός ημερήσιας σειρας, να διαμαρτύρονται και να
αξιώνουν από μας ως εκπροσώπους του συλλόγου να τους εξυπηρετήσουμε.
Αντίστοιχα, είναι αρκετά σύνηθες συνάδελφοι να επιδεικνύουν ταυτότητες των
οποίων έχει λήξει η ισχύς ακόμη και προ τριετίας. Και σε αυτή τη συνθήκη, εμείς
βρισκόμαστε στη δυσχερή θέση να επιλέγουμε είτε να τηρήσουμε το πρωτόκολλο
της υπηρεσίας και να μην εξυπηρετήσουμε συναδέλφους οι οποίοι δεν
προσέρχονται προσηκόντως, είτε κατά παράβαση
να το πράξουμε,
αναλαμβάνοντας μάλιστα ατομικά τη σχετική ευθύνη. Σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις καταλήγουμε να εισπράττουμε επικρίσεις, προσβολές, ύβρεις, ακόμη
και απειλές για αγωγές και πειθαρχικές αναφορές. Ως νέες/οι νομικοί θεωρούμε τις
συνθήκες άσκησης κατά την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου πόστου ασύμβατες με
την επιστημονική και επαγγελματική μας αξιοπρέπεια.
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2) O αριθμός των δικηγόρων που εξυπηρετούνται δεν αυξήθηκε ουσιαστικά, διότι
οι μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι ομολογουμένως, έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας, και
εργάζονται υπό δύσκολες συνθήκες έντασης, δεδομένου ότι εμείς εξυπηρετούμε
τους συναδέλφους, εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο πολίτες, με συνέπεια οι
δικηγόροι που εξυπηρετούνται να παραμένουν περίπου στα ίδια ποσοστά.
3) Οι ασκούμενοι δικηγόροι καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης μας σύμφωνα με τον
Κώδικα Δικηγόρων εκπαιδευόμαστε πάνω στο αντικείμενο του δικηγορικού
λειτουργήματος, η δε προκήρυξη του ΔΣΑ περί πρόσληψης ασκουμένων έχει ως
κατωτέρω ‘’ - Οι ασκούμενοι δικηγόροι θα τοποθετηθούν σε Υπηρεσίες
του Δ.Σ.Α., (Γραφείο Προέδρου, Νομική Υπηρεσία, Πειθαρχικό,
Γραμματεία CCBE, Τμήμα Σωματείων, Ψηφιοποίηση αποφάσεων,
Κατάθεση ένδικων μέσων, Βιβλιοθήκη, Γραφείο Νομολογίας Ισοκράτης)
ανάλογα με τις ανάγκες των συγκεκριμένων τμημάτων. ‘’ Είναι σαφές, ότι
ουδείς λόγος γίνεται για παροχή υπηρεσίας σε γραφεία της εισαγγελίας του
Πρωτοδικείου Αθηνών, πολλώ δε μάλλον τη στιγμή που η υπηρεσία αυτή
συνίσταται σε αμιγώς γραμματειακά καθήκοντα προς πλήρωση λειτουργικών
κενών μία δημόσιας υπηρεσίας. Αυτή η υποκατάσταση από εμάς μόνιμων
δικαστικών υπαλλήλων δεν συνάδει με το δικηγορικό λειτούργημα. ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ στις
κείμενες διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και του κώδικα περί δικηγόρων
και δημιουργεί πλείστα προβλήματα. Ειδικότερα:
α) Στο πλαίσιο της εν λόγω υπηρεσίας, οι ασκούμενοι δικηγόροι του ΔΣΑ, όχι μόνο
δεν εκπαιδευόμαστε στο αντικείμενο μας, αλλά καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε
αμιγώς γραμματειακά καθήκοντα, στερούμενα κάθε νομικού περιεχομένου.
β) Ως ασκούμενοι δικηγόροι που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο ΔΣΑ
στερούμαστε νομιμοποίησης για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της
συγκεκριμένης υπηρεσίας, καθώς δε φέρουμε την ιδιότητα του μόνιμου δικαστικού
υπαλλήλου ούτε υπαγόμαστε άμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πολλώ μάλλον
προκειμένου για ζητήματα που άπτονται πληροφόρησης και προσωπικών
δεδομένων και για τα οποία το παραμικρό λάθος επισύρει ακόμη και ποινικές
συνέπειες. Τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνουμε ατομικά δια της υπογραφής μας
(στην έκθεση εγχειρίσεως που γίνεται στην εκτύπωση ποινικής κατάστασης των
ενδιαφερομένων με δικάσιμους)
γ) Και από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητας, δυσχεραίνεται στην πράξη και η ως
άνω διαδικασία, η οποία επιβάλλεται, όπως προαναφέρθηκε, να καλύπτεται από
δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι καταλήγουν να επιβαρύνονται με την υποχρέωση
της ανελλιπούς και καθημερινής καθοδήγησης μας, αναλώνοντας χρόνο σημαντικό,
με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διεκπεραίωση.
4) Επειδή, η προσπάθεια αυτή, μολονότι αφορά σε ένα πραγματικό πρόβλημα, αυτό
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της συμφόρησης και της δυσλειτουργίας που προκύπτει στη συγκεκριμένη
υπηρεσία, καταλήγει να αποβαίνει εις βάρος ημών των ασκούμενων δικηγόρων του
Συλλόγου, όσο και των εξυπηρετούμενων συναδέλφων.
5) Επειδή, αναγνωρίζουμε και συμμεριζόμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα του
επαγγέλματος που ενισχύεται από την πολύωρη αναμονή σε ουρές και τις
δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση (το έχουμε άλλωστε αποδείξει με την ανελλιπή
παρουσία μας στο συνεργάτη του ΔΣΑ στο κτήριο 2, αντιθέτως επιθυμούμε να λυθεί
το πρόβλημα με προσήκοντα τρόπο).
7) Επειδή θεωρούμε πως δεν είναι αρμοδιότητα του ΔΣΑ να επιλύσει το μείζον
ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών.
Για τους λόγους αυτούς καλούμε το Σύλλογο να μας αποδεσμεύσει άμεσα από τη
συγκεκριμένη υπηρεσία και να συμβάλει, αξιοποιώντας το θεσμικό του ρόλο, στην
ριζική και μόνιμη επίλυση του προβλήματος, που δεν μπορεί παρά να κατευθύνεται
στην κάλυψη των λειτουργικών κενών των υπηρεσιών των Δικαστηρίων με μόνιμο
προσωπικό δικαστικών υπαλλήλων.
Ζητάμε το παρόν ψήφισμα να εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία και σκοπεύουμε να
παραστούμε αυτοπρόσωπα προς ακρόαση.

Αθήνα, 3/10/2022
Οι ασκούμενες δικηγόροι
Αρμένη – Κορακιανίτη Ξανθία
Βιδιαδάκη Όλγα – Μαρία
Παπανδρέου Ιωάννα – Μαρία
Πολίτη Καλομοίρα
Τσικαλουδάκη Χρυσάνθη
Ψύρρα Ευμορφία - Μαρία

