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Το προηγούμενο τεύχος του περιοδικού εκδόθηκε λίγο πριν το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Οι πολιτικές
εξελίξεις στον τόπο μας έκτοτε ήταν
καταιγιστικές. Βαδίσαμε σε μονοπάτια
δύσκολα και δυσανάγνωστα (δημοψήφισμα). Παρακολουθήσαμε με κομμένη την ανάσα την διαπραγμάτευση
της 12ης Ιουλίου, οπότε ο «κύβος ερρίφθη» για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας.

Κατακαλόκαιρο το Τρίτο Μνημόνιο
έγινε πραγματικότητα με την υπερψήφισή του, σχεδόν από το σύνολο της
Ελληνικής Βουλής και τέλος στις 20 Σεπτεμβρίου ο ελληνικός λαός κατέδειξε
με την ψήφο του ποιά θα είναι η κυβέρνηση που θα διαχειριστεί ή θα
ανατρέψει το status της ελληνικής κοινωνίας, ενταγμένο πάντα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα και τους
θεσμούς της.

Μια πορεία που αναμφισβήτητα
προκάλεσε το ευρωπαϊκό αλλά και
παγκόσμιο ενδιαφέρον και ανησυχία,
σηματοδοτώντας ταυτόχρονα για την
πατρίδα μας την υποχρέωση όλων μας
να ξεκινήσει μια νέα πορεία με άξονες
την κοινωνική δικαιοσύνη, την εργασία και την ανάπτυξη.

Ο κλάδος μας έχει υποστεί αλλεπάλληλα χτυπήματα (φορολογικά,
ασφαλιστικά, δικονομικά), φερόμενα
ως απόρροια μνημονιακών υποχρεώσεων που κυριολεκτικά οδηγούν σε
βίαιη και ακούσια έξοδο από το επάγγελμα.
Έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε
και να διεκδικήσουμε
δικηγορία χωρίς αδιέξοδα,
δικαιοσύνη με κοινωνικό πρόσημο.

Γιώργος Σταματογιάννης
Πρόεδρος
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
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Πειραιάς, 8 Οκτωβρίου 2015
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο
παρουσία και του Γεν. Γραμματέα Κωνσταντίνου Κοσμάτου επισκέφθηκαν σήμερα στο Υπουργείο η
Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης του Εφετείου Πειραιά κ. Δήμητρα Τσουτσάνη, ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά κ. Ευάγγελος Ζαχαρής και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά κ. Γιώργος Σταματογιάννης προκειμένου να προχωρήσει η μεταστέγαση των δικαστηρίων Πειραιά στην πρώην Ράλλειο Σχολή σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της υφιστάμενης
επικινδυνότητας του Δικαστικού Μεγάρου της Σκουζέ.
Συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης
χρήσης του κτιρίου της Ραλλείου από τον Δήμο Πειραιά προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τους
όρους αποδοχής αυτής, έτσι ώστε στη συνέχεια να δημοσιοποιηθεί η απαραίτητη προμελέτη και πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου. Στην κατεύθυνση αυτή ο ιδιοκτήτης - Δήμος Πειραιά ήδη έχει γνωστοποιήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εναλλακτικές προτάσεις για τους όρους της
σύμβασης και την χρηματοδότηση του έργου.
Πέραν της αναγκαιότητας της μεταστέγασης των δικαστηρίων στη Ράλλειο, κρίθηκε επιβεβλημένη
η με κάθε πρόσφορο τρόπο άρση των υφισταμένων τεχνικών ελλείψεων στο κτίριο της Σκουζέ και η
δημιουργία προϋποθέσεων για την έξοδο κινδύνου (εκμίσθωση ακινήτου- όμορα ακίνητα).
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά ανέλαβε τον συντονισμό των ενεργειών για την προώθηση των
παραπάνω επιδιωκομένων στόχων, όλοι δε οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν την αμέριστη συμπαράστασή τους προκειμένου η πόλη μας να έχει ένα Δικαστικό Μέγαρο που να εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη στον πολίτη, αντάξιο του μεγέθους της και της ιστορίας της.
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Ο εορτασμός της ημέρας
της Δικαιοσύνης

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα τελέστηκε στις 3 Οκτωμβρίου 2015 η εορτή του
Προστάτη των Δικαστικών Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.
Συγκεκριμένα οι Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων, Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου
της Επικρατείας, Διοικητικών Δικαστών, Εισαγγελέων Ελλάδος, Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, Μελών Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, Ομοσπονία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β', προσκάλεσαν όλα τα μέλη απο τις
παραπάνω ενώσεις σε Θεία Λειτουργία και Δοξολογία για την 29 επέτειο καθιέρωσης του εορτασμού στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύκη (πλ.Καρύτση).
Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός, πλαισιούμενος
από τον Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Αρχιεπισκόπου Αρχιμ. Χρυσόστομο Παπαθανασίου και τους εφημερίους του Ιερού Ναού.
Στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος,
οι Πρόεδροι των Ενώσεων καθώς και η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρώην Πρωθυπουργός
κ. Θάνου, ο Πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης και πλήθος πιστών. Μεταξύ των παρισταμένων ήταν και ο Πρόεδρος του ΔΣΠ κ. Γεώργιος Σταματογιάννης.
Έψαλλε η Βυζαντινή Χορωδία του Συλλόγου Δικαστικών Εισαγγελέων και Δικηγόρων υπό τον
Χοράρχη κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου ε.τ.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Βουλή (Αίθουσα Γερουσίας) Πολιτιστικό Πρόγραμμα με Ομιλίες από τους εκπροσώπους των ενώσεων καθώς και
τραγούδια από την Βυζαντινή Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών υπό τον Χοράρχη κ.
Δημητρίου Καρούζου, Δικηγόρου.
Τέλος να σημειωθεί ότι τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου με θέμα: "Η αναζήτηση του Θεού με αφετηρία Παύλον τον Απόστολον και Διονύσιον
τον Αεροπαγίτην".
Πολιτιστικό πρόγραμμα στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής

Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής
Δικηγορικών Συλλόγων για το σχέδιο
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 14.7.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ενόψει του ότι προωθείται

για ψήφιση στη Βουλή, με τρόπο εσπευσμένο Σχέδιο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

1. Υπάρχει επεξεργασμένο Σχέδιο νέου Κώδικα από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του
Υπουργείου Δικαιοσύνης (επιτροπή Κράνη) που συνεστήθη τους τελευταίους μήνες, με το

οποίο επιταχύνεται η απονομή της δικαιοσύνης, προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών

και διασφαλίζονται συνθήκες δίκαιης δίκης. Οι δικηγόροι έχουν συνεισφέρει με τρόπο εποικοδομητικό στην σύνταξη του Σχεδίου αυτού συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

2. Θεωρούμε επίσης, ότι κάθε απόκλιση από το παραπάνω Σχέδιο ή απόπειρα επαναφοράς

του προηγούμενου Σχεδίου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκφρασμένες θέσεις του συνόλου του νομικού κόσμου της χώρας και την κοινωνία.

3. Το δικηγορικό σώμα έχει αποδοκιμάσει με τον πλέον εμφαντικό τρόπο στο δικηγορικό δημοψήφισμα της 2ας και 3ης Δεκεμβρίου 2014 την προηγούμενη απόπειρα να διασαλευτεί η δικο-

νομική τάξη απορρίπτοντας με ποσοστό 93% το Σχέδιο Πολιτικής Δικονομίας που παραβίαζε
ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα καθώς και τις αρχές της δίκαιης δίκης.

4. Όπως είχαμε επισημάνει με ανακοίνωσή μας στις 15/11/2014, το παραπάνω Σχέδιο περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα

των οφειλετών των τραπεζών, ιδίως σε ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων, ενισχύουν δε τα

προνόμια των τραπεζών και περιορίζουν τα εν γένει δικαιώματα εργαζομένων, δημοσίων

υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, υπέρ των προνομίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

5. Καλούμε την κυβέρνηση και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αφουγκραστούν τις αγωνίες του

νομικού κόσμου και της κοινωνίας και να υιοθετήσουν το τελευταίο Σχέδιο, στην εκπόνηση του
οποίου συμμετείχαμε.

6. Για τα θέματα αυτά συγκαλείται εκτάκτως Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλ-

λόγων Ελλάδος την Παρασκευή 17/7/2015 και ώρα 14.00΄ στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας
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Συνεδρίαση και συναντήσεις
της Συντονιστικής Επιτροπής
με εκπροσώπους κομμάτων για το ν/σ
του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
21/7/2015

Δικηγορική Επικαιρότητα / ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών
Συλλόγων της χώρας, αμέσως μετά την κατάθεση του σχεδίου νόμου του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στη Βουλή, συνεκλήθη και
συνεδρίασε εκτάκτως στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.

Αφού μελέτησε το κείμενο του κατατεθέντος
νομοσχεδίου, η Συντονιστική Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση της και αντιπροσωπεία
της, με επικεφαλής το Πρόεδρο της Ολομέλειας
κ. Βασ. Αλεξανδρή, συναντήθηκε με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στους
οποίους ανέπτυξε τις πάγιες θέσεις του δικηγορικού σώματος επί του επίδικου νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεία της Συντονιστικής συναντήθηκε με τον Γραμματέα της ΚΕ
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τάσο Κορωνάκη και τους εισηγητές-βουλευτές του κόμματος κατά τη συζήτηση στη Βουλή, κ. Αντ. Συρίγο και κ.
Παναγιώτα Κοζομπόλη-Αμανατίδη.
Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον πρόεδρο
του Ποταμιού κ. Στ. Θεοδωράκη, τον εισηγητή
βουλευτή του Ποταμιού κ. Αλεξ. Χατζηδημητρίου και τον βουλευτή του κόμματος κ.
Ιασ.Φωτήλα.

Ακολούθως η αντιπροσωπεία της Σ.Ε επισκέφθηκε τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και είχε συνάντηση με την πρόεδρο του κόμματος
κ.Φώφη Γεννηματά, παρουσία του εισηγητή
στη Βουλή, κ. Ανδ. Λοβέρδου.

Η αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής επισκέφθηκε εν συνεχεία το Μέγαρο

Μαξίμου όπου είχε συνάντηση με τον διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού κ.
Δημ. Τζανακόπουλο ενώ λίγο αργότερα συναντήθηκε και με τον εισηγητή της Ν.Δ στη Βουλή,
βουλευτή κ. Νικ. Δένδια.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής διατύπωσαν προς όλους τους συνομιλητές τους το
καθολικό αίτημα των Δικηγορικού Σώματος για
απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Εναλλακτικά υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις για διόρθωση των κραυγαλέων αστοχιών που περιέχει το σχέδιο και οι οποίες όχι
μόνο δεν επιταχύνουν την απονομή της δικαιοσύνης αλλά τουναντίον, παραβιάζουν τις αρχές
της δίκαιης δίκης και πλήττουν τα ατομικά και
κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.

Η Συντονιστική Επιτροπή αφού παραστεί,
το πρωί της Τετάρτης, 22 Ιουλίου 2015 και στη
συνεδρίαση των επιτροπών της Βουλής όπου
θα συζητηθεί το νομοσχέδιο, θα συνεδριάσει εκ
νέου για να επανεκτιμήσει την κατάσταση και
να λάβει αποφάσεις.

Έκτακτη σύγκληση Ολομέλειας
των Προέδρων την Παρασκευή 24/7/2015
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για το ν/σ του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών
Συλλόγων της χώρας, κατόπιν εξουσιοδότησης
της Ολομέλειας των Προέδρων, αμέσως μετά
την κατάθεση του νομοσχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στη Βουλή προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου 2015, συνεδρίασε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και μελέτησε το
περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Διαπίστωσε ότι
πρόκειται ακριβώς για το ίδιο νομοσχέδιο το
οποίο είχε κατατεθεί τον περασμένο Νοέμβριο
από την προηγούμενη κυβέρνηση και είχε
απορριφθεί από το σύνολο του δικηγορικού και
νομικού κόσμου της χώρας.
2. Εν συνεχεία, διέκοψε τη συνεδρίαση
της και μέλη αυτής, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ολομέλειας Βασ. Αλεξανδρή, συναντήθηκε το βράδυ της Τρίτης με εκπροσώπους
των περισσότερων κοινοβουλευτικών κομμάτων και τον γενικό διευθυντή του γραφείου του
πρωθυπουργού, από τους οποίους ζήτησε την
απόσυρση του ν/σ και εναλλακτικά την άμεση
διόρθωση των πιο κραυγαλέων αστοχιών του.
3. Το πρωί της Τετάρτης, η Συντονιστική
Επιτροπή παρέστη στη συνεδρίαση των αρμόδιων διαρκών επιτροπών της Βουλής, στην
οποία παρενέβη καταθέτοντας αναλυτικό υπόμνημα με τα νομοτεχνικά ελλείμματα του σχεδίου νόμου και με προτάσεις για τη
τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων.
4. Στη Βουλή παρενέβη με προφορική εισήγησή του και ο Πρόεδρος της Ολομέλειας Β.
Αλεξανδρής, ο οποίος ανέλυσε τα βασικά
άρθρα του επίμαχου ν/σ που, όπως τόνισε, όχι

μόνο δεν συμβάλλουν στην επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών, αλλά πλήττουν τις
αρχές της δίκαιης δίκης και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας, σημείωσε επίσης
ότι εγείρεται θέμα αντισυνταγματικότητας, όσον
αφορά την διαδικασία ψήφισης του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς όπως ρητά
διαλαμβάνεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την εφαρμογή των
οικείων διατάξεων προκύπτει ζημία σε βάρος
του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών.
5. Η Συντονιστική Επιτροπή, αμέσως μετά,
συνέχισε την συνεδρίασή της στα γραφεία του
ΔΣΑ και αποφάσισε να συγκληθεί εκτάκτως την
ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στα γραφεία του ΔΣΑ(ώρα 2
μμ), για να εκτιμήσει τα νέα δεδομένα και να
λάβει αποφάσεις.
Τέλος η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει
ότι: Η διαδικασία νομοθέτησης που ακολουθείται αντιβαίνει σε θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Η δήλωση
του Υπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή περί
«δυνατότητας τροποποίησης» των διατάξεων
που μόλις ψηφίσθηκαν, έχει αυστηρώς παρηγορητικό χαρακτήρα. Όπως επίσης τουλάχιστον παράδοξη είναι η δήλωσή του ότι ακόμη
συνεχίζεται η λειτουργία και το έργο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που ο ίδιος συνέστησε με προεδρεύοντα τον Αρεοπαγίτη κ.
Κράνη. Eτσι όμως παραγνωρίζεται ότι η εν
λόγω επιτροπή έχει ήδη υποβάλει πλήρες σχέδιο προτεινόμενων διατάξεων καθώς και σχετική
αιτιολογική
έκθεση
που,
όπως
αποδείχθηκε, αγνοήθηκαν επιδεικτικά.
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Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων
Δικηγορικών Συλλόγων μετά την ψήφιση
του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
24/7/2015
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συνεδρίασε την Παρασκευή 24/7/2015, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, υπό την προεδρία του
Προέδρου της, Βασ. Αλεξανδρή, αμέσως μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αφού προηγήθηκε εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών , η
Ολομέλεια, υιοθετώντας την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, αποφάσισε:
- Παράταση της αναστολής της αποχής των Δικηγόρων, όπως είχε αποφασισθεί στα τέλη
Δεκεμβρίου μετά την προκήρυξη εκλογών, έως την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, δηλαδή
στις 15 Σεπτεμβρίου 2015.
- Σύγκληση της Ολομέλειας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου ώστε να
εκτιμηθούν τα τότε δεδομένα και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
- Αξιοποίηση του μεσολαβούντος διαστήματος με ανάπτυξη πρωτοβουλιών, ώστε:
α. Να διαπιστωθεί αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και γενικότερα η κυβέρνηση έχουν πράγματι
την βούληση να υλοποιήσουν τις δημόσιες δεσμεύσεις τους για την άρση των αντινομιών του
ψηφισθέντος πλέον ΚΠολΔ προς της εφαρμογής του, την 1-1-2016.
β. Να υπάρξει άμεσα πραγματική και ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ των Ευρωπαικών
θεσμικών οργάνων και του δικηγορικού σώματος καθώς και των λοιπών φορέων-συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, επί τη βάσει των κοινών προτάσεων του νομικού κόσμου της χώρας
για τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Το Δικηγορικό Σώμα επισημαίνει εκ νέου, ότι έχει επεξεργασθεί πλήρεις προτάσεις για τον
εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες επιτάχυνσης της πολιτικής δίκης καθώς και στις αρχές
και αξίες του κράτους δικαίου, όπως ισχύουν σε κάθε Ευρωπαϊκή ευνομούμενη πολιτεία.
Η Ολομέλεια εξέφρασε και πάλι την κατηγορηματική αντίθεση του συνόλου του δικηγορικού
σώματος στον ψηφισθέντα Κώδικα πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα και με το αποτέλεσμα του
δικηγορικού δημοψηφίσματος.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας Βασ. Αλεξανδρής επεσήμανε επιπλέον τα οξύτατα προβλήματα που θα προκαλέσει στην απονομή της Δικαιοσύνης η εφαρμογή των διατάξεων του νέου
Κώδικα πολιτικής Δικονομίας, οδηγώντας μεταξύ άλλων σε ασφυξία το σύνολο των Πρωτοδικείων, αρχής γενομένης από τα τρία μεγάλα Πρωτοδικεία της χώρας.

Επιστολή προέδρου ΔΣΑ και Ολομέλειας Δικηγορικών
Συλλόγων στον υπουργό Δικαιοσύνης για προστασία
του δικηγορικού απορρήτου
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
17/9/2015

Προστασία προσωπικών δεδομένων - κατοχύρωση
του δικηγορικού απορρήτου

Την ανάγκη για την κατοχύρωση αυξημένης προστασίας του δικηγορικού απορρήτου σε επίπεδο

κηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), επισημαίνει σε κατεπείγουσα επιστολή του προς τον

υπουργό Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Βασίλειος Αλεξανδρής.

Η επιστολή εστάλη στον υπουργό μόλις έγινε γνωστό από το CCBE ότι στο πλαίσιο των διεξα-

γομένων διαπραγματεύσεων εντός των οργάνων της Ε.Ε. για την αναμόρφωση της προστασίας

των προσωπικών δεδομένων (trilogue negotiations regarding the General Data Protection Regu-

lation) πρόκειται να συζητηθούν άμεσα σε επίπεδο Συμβουλίου τα άρθρα 14 και 15. Τα άρθρα αυτά,

που είναι θεμελιώδη για την προστασία του δικηγορικού απορρήτου, δεν αναγνωρίζουν, όπως επι-

σημαίνει το CCBE, την ανάγκη να περιορισθεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα

πολιτών, όταν πρόκειται για δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή των δικηγόρων, στο πλαίσιο

άσκησης του επαγγέλματός τους.

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Πρωτοδικείο Αθηνών ενημερώνει ότι από 2-11-2015 με εντολή του προέδρου του τριμε-

λούς συμβουλίου Διοίκησης του, όλα τα πινάκια του τμήματος τακτικής μονομελούς θα εκδικάζονται στις 09.00 π.μ. (Εκτός των πινακίων των εφέσεων ΙΑΑ και ΙΒΒ που εκδικάζονται στις
9.30 π.μ).

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών γνωστοποιεί ότι οι Συναινετικές Προσημειώσεις συζητούνται κατά

τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο ακροατήριο 7, στο ισόγειο του κτιρίου

και ώρες 08:30 έως 13:00. Πληροφορίες: 210 8709 727.
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Δικηγόροι και μετανάστευση
Ο θεσμικός ρόλος των Δικηγόρων
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της Μαίρης Φλωροπούλου- Μακρή
Αντιπροέδρου ΔΣΠ
Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας CCBE

Α.
Το Μεταναστευτικό και ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ
ΡΟΛΟΣ που καλούνται να υπηρετήσουν οι δικηγόροι στο ευαίσθητο αυτό θέμα - το οποίο
αναδείξαμε ως μείζον - και στο οποίο ζητούσαμε να ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ, ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ το CCBE, να πρωτοστατήσει σε
πρωτοβουλίες, να αφυπνίσει ολόκληρο τον ευρωπαικό δικηγορικό κόσμο και δυναμικά να
απαντήσει στην πρόκληση, καλώντας ταυτόχρονα όλους τους ευρωπαίους συναδέλφους
σε εγρήγορση και δράση , βλέπουμε σήμερα
να δικαιωνόμαστε και αρχίζει να παίρνει σάρκα

και οστά.
Ιστορικά ξεκινώντας θα θυμίσουμε ότι ,
την Παρασκευή και το Σάββατο 17 και 18
Μαΐου 2013 , συνήλθε στην Αθήνα η Ολομέλεια του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικηγόρων (CCBE), υπό την Προεδρία του κ.
Ευάγγελο Τσουρούλη, τ. Αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Στις 16 Μαίου

2013, συνεδρίασε η Επιτροπή Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου στην οποία συμμετείχαμε και
εκτός ημερησίας διατάξεως, δια της ελληνικής αντιπροσωπείας υποβάλαμε προς την
Επιτροπή αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά, περί διορισμού εισηγητού και λήψης
περαιτέρω πρωτοβουλιών του CCBE, σχετικά
με τις συνθήκες κράτησης των μεταναστών οι
οποίοι στερούνταν εγγράφων, στα κέντρα
προώθησης.
Αναπτύσσοντας το θέμα χαρακτηριστικά
αναφερθήκαμε σε κείμενο που είχε υιοθετηθεί
από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά ΚΑΙ ΤΗΝ
Ελληνική Αντιπροσωπεία και το οποίο ελήφθη
από πολίτες και δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνταν με θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
το οποίο αναφέρονταν τις τραγικές συνθήκες
κράτησης των μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά
έγγραφα και χωρίς άδειες παραμονής, σε κάθε
άλλο παρά «φιλόξενα» στρατόπεδα κράτησης
και κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων της Ελλάδας, ζητώντας την παρέμβαση του CCBE,
όπως και σε προηγούμενο άρθρο είχε εκτενώς
αναφερθεί.

Στην συνεδρίαση της ΟΛΟΜΕΛEIΑΣ του
CCBE την 29 Νοεμβρίου 2014 απεφασίσθη
κατά πλειοψηφία το πρώτο κείμενο της Διακήρυξης της CCBE για τα θέματα Μετανάστευσης, καθώς και το κείμενο των Κατευθυντήριων
Οδηγιών προς τους Ευρωπαϊκούς Δικηγορικούς Συλλόγους .

Πιο συγκεκριμένα, με τις δύο δημόσιες Διακηρύξεις του, το CCBE έχει θέσει αναλυτικά
το νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο πρέπει
να αντιμετωπίζονται τα σχετικά ζητήματα,
με προεξάρχουσα σε κάθε περίπτωση την
υποχρέωση προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται
προεχόντως το δικαίωμα κάθε ατόμου για
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, από το οποίο
απορρέει και η βαρύνουσα σημασία του ρόλου
των δικηγόρων.
Επισημαίνονται βεβαίως και πολλές άλλες
πτυχές του θέματος, όπως η τήρηση της
αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών
Μελών, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα μας.
Πέραν των νομικών επισημάνσεων, το CCBE
διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις για διάφορα επιμέρους ζητήματα, αλλά και πρακτικές
προτάσεις, όπως η διοχέτευση πόρων της ΕΕ
για την παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε δικηγόρους, αλλά και για την ενίσχυση των προγραμμάτων νομικής βοήθειας.
1

η

Β.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
της 29.11.2014

Στο προοίμιο της πρώτης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ το
CCBE , κάνει μνεία στους στόχους και τον
σκοπό του , δηλαδή :Την ενεργή παρακολούθηση υπεράσπισης του δικαίου,
την προστασία των θεμελιωδών και ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
πρόσβασης στη δικαιοσύνη και την προστασία του εντολέα, καθώς και την προστασία των δημοκρατικών αξιών που είναι
άρρηκτα συνδεδεμένες με τα εν λόγω δικαιώματα.
Συνεχίζοντας κάνει μνεία των νομικών βάσεων
που στηρίζεται η μεταναστευτική πολιτική της
Ευρωπαικής Ένωσης , όπως μεταξύ άλλων :
α/ Οι ιδρυτικές βάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης , οι οποίες κατοχυρώνουν τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες και το κράτος
δικαίου. Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει:«Η Ένωση βασίζεται
στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της
ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των
δικαιωμάτων
των
ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι
αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη, σε μια
κοινωνία όπου επικρατεί ο πλουραλισμός, η αντίθεση στις διακρίσεις, η ανοχή, η δικαιοσύνη,
η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ γυναικών και
ανδρών.» Το άρθρο 3 ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι
«Η Ένωση θα παρέχει στους πολίτες της ένα
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο η
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων διασφαλίζεται σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον
αφορά στους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων, στο άσυλο, στη μετανάστευση και στην
πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος.»
β/Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το δικαίωμα της
ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο 20.2 (α). Η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχει ως νομική βάση τον Tίτλο V, που
φέρει τον τίτλο «Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης» και το Κεφάλαιο 2 του Tίτλου
V με τίτλο «Πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους
των συνόρων, το άσυλο και τη μετανάστευση»
(άρθρα 77/80) .
γ/ Το προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Επίσης η ειδική ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για
την Μετανάστευση, που συστήθηκε -επίσης
κατόπιν προτάσεως της ελληνικής αντιπροσωπείας- επεξεργάζεται σε σταθερή βάση τα
διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν.
Ηδη το CCBE αποτελεί θεσμικό συνομιλητή των ευρωπαϊκών οργάνων για το
θέμα, συμμετέχοντας ενεργά με τις θέσεις
και τις προτάσεις του στην αναζήτηση λύσεων, υπερασπιζόμενο σταθερά τις αρχές
του κράτους δικαίου, αλλά και το ρόλο των
δικηγόρων.
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διακηρύσσει ότι: «Οι λαοί της Ευρώπης, εγκαθιδρύοντας μία διαρκώς στενότερη ένωση μεταξύ τους, αποφάσισαν να μοιραστούν ένα
ειρηνικό μέλλον θεμελιωμένο σε κοινές αξίες.
Έχοντας επίγνωση της πνευματικής και ηθικής
κληρονομιάς της, η Ένωση στηρίζεται στις αδιαίρετες, οικουμενικές αξίες της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και
της αλληλεγγύης. Βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Ένωση
τοποθετεί το άτομο στην καρδιά των δραστηριοτήτων της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια της
Ένωσης και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.»
Το άρθρο 18 του Χάρτη της ΕΕ, αναγνωρίζει το δικαίωμα του ασύλου στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Το άρθρο 47 του Χάρτη της ΕΕ ,προβλέπει
το δικαίωμα για αποτελεσματική δικαστική
προσφυγή και για αμερόληπτο δικαστήριο.
δ/ Οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται
στο δίκαιο της μετανάστευσης προσδιορίζονται επίσης σε διεθνές επίπεδο στο
Άρθρο 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων
Εθνών, που αναφέρει:
«Ο καθένας είναι δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων και ελευθεριών που προβλέπει η
παρούσα Διακήρυξη, χωρίς διάκριση οιουδήποτε είδους, όπως με βάση τη φυλή, το χρώμα,
το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές
ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική
ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Επιπλέον, δεν πρέπει να γίνεται διάκριση με βάση
το πολιτικό, νομικό ή διεθνές καθεστώς της
χώρας ή περιοχής στην οποία ένα άτομο ανήκει, αν είναι ανεξάρτητη, δεσμευμένη, μη αυτοδιοικούμενη ή υπό οποιονδήποτε άλλον
περιορισμό της κυριαρχίας της.»
Καταλήγοντας στο προοίμιο αναφέρεται ότι:
Ως υπερασπιστές των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και
του κράτους δικαίου, οι ανεξάρτητοι δικηγόροι αποτελούν μέρος των ουσιαστικών θε-

μελίων μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Αυτός ο ειδικός ρόλος των δικηγόρων
στην κοινωνία έχει αναγνωριστεί από τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης και
τον ΟΗΕ.

Οι βασικές λειτουργίες ενός δικηγόρου
που παρέχει υπηρεσίες στον τομέα του δικαίου της μετανάστευσης περιλαμβάνουν
την υπεράσπιση εκείνων που ζητούν προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μεταναστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
που μεταναστεύουν εντός των συνόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας
έτσι την εγγύηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από τη
φύση της σχετικής μετανάστευσης.

Ειδικότερα, το CCBE επισημαίνει την υποχρέωση που επιβάλλεται σε όλα τα κράτη μέλη
και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει όλους όσους ζητούν άσυλο με ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο.
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από
τα βασικά και θεμελιώδη δόγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομικές πιέσεις και η
αυξανόμενη απειλή ως προς τη δημόσια ασφάλεια δεν πρέπει να υπονομεύσουν τη θεμελιώδη φύση του δικαιώματος της ελεύθερης
κυκλοφορίας και διαμονής για όλους τους υπηκόους της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους
(συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων
χωρών μελών της οικογένειας) μεταξύ των κρατών μελών. Το CCBE θα συνεχίσει να επαγρυπνεί σε σχέση με τυχόν εμπόδια που τίθενται
στην οδό αυτής της πλέον βασικής ελευθερίας.
Έχοντας υπόψη τον ιδιαίτερο ρόλο των
δικηγόρων στην κοινωνία όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και λαμβάνοντας
υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με
τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της μετανάστευσης στην Ευρώπη και αλλού, οι
οποίες μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τα

1η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ι - Οι στόχοι του CCBE περιλαμβάνουν την
υπεράσπιση του κράτους δικαίου, την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης στην δικαιοσύνη και την
προστασία των πολιτών, καθώς και την προστασία των δημοκρατιών αξιών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα δικαιώματα αυτά . Οι
στόχοι αυτοί είναι κοινοί και για τους Συλλόγους
που είναι μέλη του CCBE.
ΙΙ - Η μετανάστευση, με ή χωρίς τα νόμιμα έγγραφα, θέτει κοινές προκλήσεις για όλα τα
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ίδια
την Ένωση και τους γείτονές μας και όχι μόνο
για τα Κράτη Μέλη της πρώτης γραμμής. Η μετανάστευση είναι μια σύνθετη και ποικίλη υπόθεση, που δημιουργεί ζητήματα και άπτεται
ενός ευρέος φάσματος δικαιωμάτων και κανόνων δικαίου, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
του ανθρωπιστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου, του εργατικού δικαίου, του οικογενειακού
δικαίου και του διοικητικού δικαίου.
III - Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη
της είναι υποχρεωμένα να υπερασπίζονται και
να εγγυώνται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μεταναστών. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα των μεταναστών να έχουν ευχερή
πρόσβαση στα δικαστήρια με το ευεργέτημα
της νομικής βοήθειας, καθώς και νομική εκπροσώπηση προκειμένου να εξασφαλίσουν το
δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή. Είναι
ο ρόλος και το καθήκον των δικηγόρων που
παρέχουν υπηρεσίες στο πεδίο του δικαίου της
μετανάστευσης να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των μεταναστών είναι
σεβαστά.

IV - Οι αρχές της Κοινωνίας μας, όπως το κράτος δικαίου και η προστασία των θεμελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών,
πρέπει πάντα να υπερισχύουν κάθε πολιτικής
ή οικονομικής θεώρησης, η δε προστασία της
ασφάλειάς μας δεν πρέπει ποτέ να είναι εις
βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του
κράτους δικαίου.

V - Η μετανάστευση είναι ένα κρίσιμο ζήτημα
για τη μελλοντική ανάπτυξη της κοινωνίας μας,
τόσο από οικονομικής όσο και από δημογραφικής άποψης, που απαιτεί την πρόβλεψη για
τους αναγκαίους πόρους από τις κυβερνήσεις
των Κρατών Μελών και των θεσμικών οργάνων
της ΕΕ για να διασφαλίζεται ότι οι δικηγόροι
μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με
αποτελεσματικό τρόπο στους εντολείς τους
στον τομέα του δικαίου της μετανάστευσης.
Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την παροχή
χρηματοδότησης για την εκπαίδευση στο δίκαιο
της μετανάστευσης, καθώς και για την πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες μετάφρασης
και διερμηνείας.
Γ.
2η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ CCBE 26/6/2015

Στην Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής του CCBE της 26 Ιουνίου 2015 , επτά
μήνες μετά την πρώτη Διακήρυξη και την μαζική εισροή εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων - οι οποίοι σύμφωνα με
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στις 8
Ιουνίου 2015, ανέρχονταν σε 101.900 περίπου και τον Σεπτέμβριο του 2015 σε
473.887 [ σημ. στοιχεία τα οποία συνεχώς με-
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ανθρώπινα δικαιώματα, την αρχή του κράτους δικαίου και την αλληλεγγύη μεταξύ των
Κρατών Μελών, το CCBE επιθυμεί να τονίσει τη σημασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και της
αρχής του κράτους δικαίου στον τομέα του
δικαίου της μετανάστευσης και δηλώνει τα
ακόλουθα:
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ταβάλλονται και αυξάνονται λεπτό προς
λεπτό], διασχίζοντας τη Μεσόγειο μέσω σκαφών λαθροδιακινητών, προέβη στην Δεύτερη
Διακήρυξη.

Το CCBE στο προοίμιο της ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του, αφού επισημαίνει τα παραπάνω, όπως και το τραγικό- επίσης δυστυχώς καθημερινό πια- γεγονός της απώλειας
ανθρώπων , που χάνουν την ζωή τους επιχειρώντας να ταξιδεύσουν στην Ευρώπη , τονίζοντας τις γενναίες προσπάθειες των
ελληνικών και διεθνών πλοίων να σώσουν
ζωές σε επικίνδυνες συνθήκες, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ επίσης:
α/ Ως αποτέλεσμα του πολύ μεγάλου αριθμού
των προσώπων που προς το παρόν ταξιδεύουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
της επιδείνωσης του δημόσιου διαλόγου σχετικά με το ζήτημα σε ορισμένα κράτη μέλη, το
CCBE σημείωσε τις ανησυχίες που εξέφρασαν
κάποιες εθνικές αντιπροσωπείες ως προς την
πίεση που ασκείται στα εθνικά νομικά συστήματα και συγκεκριμένα τους διαθέσιμους πόρους λόγω του μεγάλου αριθμού των
εμπλεκομένων και των τρεχουσών οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλά
Κράτη Μέλη. Εν προκειμένω, το CCBE χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλωσορίζει το στόχο να
σωθούν ζωές και να διασφαλισθεί η προστασία
όσων βρίσκονται σε ανάγκη, όπως περιλαμβάνεται στην Ατζέντα για τη Μετανάστευση που
υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στις 13 Μαΐου
2015.
β/ Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που παρουσιάζονται τώρα για να εδραιώσουν το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, το CCBE πιστεύει
ότι είναι σημαντικό εγκαίρως να επαναλάβει
ορισμένες θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να
εφαρμόζονται στον τομέα του δικαίου της μετανάστευσης, ανεξάρτητα από τις αναμφίβολα
σημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποια Κράτη Μέλη. Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν την υπεράσπιση του κράτους δικαίου, την
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και
ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου του δι-

καιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη και
προστασίας του εντολέα, καθώς και την προστασία των δημοκρατικών αξιών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα δικαιώματα αυτά. Το
CCBE επισημαίνει ιδιαίτερα την υποχρέωση
που υπέχουν όλα τα Κράτη Μέλη και η ίδια η
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζουν όλους
όσους αιτούνται άσυλο με ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο.
γ/ Είναι επίσης κατάλληλη στιγμή να υπενθυμιστεί ότι το άρθρο 18 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αναγνωρίζει το
δικαίωμα του ασύλου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του
Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων. Το
άρθρο 19 του Χάρτη της ΕΕ κατοχυρώνει την
προστασία σε περίπτωση απομάκρυνσης,
απέλασης και έκδοσης και το άρθρο 47 του
Χάρτη της ΕΕ (καθώς και το άρθρο 13 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δι-

καιώματα) προβλέπει το δικαίωμα για μια αποτελεσματική προσφυγή και δίκαιη δίκη.
δ/ Το CCBE σημειώνει ότι μέρος των βασικών
λειτουργιών ενός δικηγόρου που παρέχει υπηρεσίες στον τομέα του δικαίου της μετανάστευσης περιλαμβάνει την υπεράσπιση εκείνων
που ζητούν προστασία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, εξασφαλίζοντας έτσι την εγγύηση των
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το είδος της μετανάστευσης.
Έχοντας υπόψη τον ρόλο των δικηγόρων στην
κοινωνία και την πραγματική ανησυχία σχετικά
με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης στην Ευρώπη και αλλού, οι

2η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ι - Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων
1. Πρόσωπα που έχουν ανάγκη από διεθνή
προστασία πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά συστήματα ασύλου και αποδοχής σε όλη
την Ένωση.
2. Προτάσεις πρέπει να προωθηθούν ώστε να
διασφαλισθεί ότι οι πρόσφυγες πρέπει να
έχουν νομικές οδούς για ν’ αποκτήσουν ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Συστήματα και ικανότητα προστασίας πρέπει
να υποστηριχθούν σε τρίτες χώρες ώστε να
διασφαλισθεί ότι αυτά που εφαρμόζονται σχετικά με όσους ζητούν προστασία είναι ανάλογα
με εκείνα που προστατεύονται από το δίκαιο
της ΕΕ και ότι όλοι όσοι εργάζονται στο σύστημα προστασίας αυτών των τρίτων χωρών
έχουν εκπαιδευτεί σ’ ένα αντίστοιχο επίπεδο με
τους ομόλογους τους της ΕΕ.
4. Οποιοσδήποτε μηχανισμός άμεσης απάντησης και προγράμματα μετεγκατάστασης και
επαναπροώθησης που εισάγονται από τα
Κράτη Μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αιτούντες άσυλο θα αντιμετωπίζονται με ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο, ιδιαιτέρως δε ότι
εξασφαλίζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για
αναγνώριση και νομική προστασία, για τα ασυνόδευτα και χωρισμένα παιδιά, για τους επιζώντες από σεξουαλική και με βάση το φύλο
βία και για τους επιζώντες από βασανιστήρια.
5. Οι εθνικές διαδικασίες στον τομέα του ασύλου και οι πρακτικές των αρμοδίων εθνικών
αρχών πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, καθώς και
να διασφαλίζεται στην πράξη η προστασία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων.
ΙΙ - Πρόσβαση στη δικαιοσύνη /
Νομική βοήθεια
6. Θα πρέπει να παρέχεται χρηματοδότηση
από την ΕΕ προκειμένου οι εθνικές αρχές να
διασφαλίζουν ουσιώδη νομική βοήθεια για τους
μετανάστες και να υπάρχει αποτελεσματική
πρόσβασή τους σ’ αυτήν σε όλα τα στάδια της
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οποίες μπορούν να έχουν σοβαρή επίδραση
στα ανθρώπινα δικαιώματα, το CCBE επιθυμεί
να τονίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
Κράτη Μέλη είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίσουν και να διασφαλίσουν τα δικαιώματα και
την αξιοπρέπεια των μεταναστών. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα των μεταναστών για ευχερή πρόσβαση στα δικαστήρια με το
ευεργέτημα της νομικής βοήθειας και για νομική
εκπροσώπηση, προκειμένου να διασφαλίζεται
το δικαίωμα σε μία αποτελεσματική προσφυγή.
ε/ Οι προκλήσεις που θέτει το δίκαιο της μετανάστευσης και η απάντηση της Ευρωπαϊκής
Ένωση και των κρατών μελών της στην αύξηση της μετανάστευσης, η οποία οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στις εκτοπίσεις λόγω πολέμου,
η αστάθεια και οι διώξεις, συνεπάγονται για
τους δικηγόρους και για τους εθνικούς δικηγορικούς τους συλλόγους ιδιαίτερο ενδιαφέρον
προκειμένου να προστατεύσουν τις βασικές
αρχές του δικηγορικού λειτουργήματος στην
Ευρώπη, όπως διατυπώνεται στο Χάρτη των
Βασικών Αρχών του Νομικού Λειτουργήματος,
όπως υιοθετήθηκε από το CCBE στις 24 Νοεμβρίου 2006. Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά την ελευθερία των δικηγόρων να
παρακολουθούν τις υποθέσεις των εντολέων
τους, το δικαίωμα και την υποχρέωση εμπιστευτικότητας των δικηγόρων για τις υποθέσεις
των εντολέων τους, καθώς και να διασφαλίζουν
το σεβασμό στο επαγγελματικό τους απόρρητο, όπως σεβασμό στο κράτος δικαίου και
στη δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης.
Καταλήγοντας δε στο προοίμιο :
Κατά συνέπεια, το CCBE θα ήθελε να τονίσει
ορισμένες αρχές και δικαιώματα που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη από τα θεσμικά όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κράτη Μέλη
κατά την παρούσα στιγμή που έχουν ν’ αντιμετωπίσουν αυξημένες εισροές, σε συνδυασμό με
όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην
εδραίωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ασύλου, στο πλαίσιο και του διαλόγου για ένα
κοινό Κώδικα Ασύλου:
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σχετικής διαδικασίας. Από αυτή την άποψη
είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλοι οι κρατούμενοι για υποθέσεις μετανάστευσης δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο
δικηγόρο για να τους συμβουλεύει και να τους
συνδράμει, σε σχέση τόσο με την ίδια την κράτηση όσο και με την παροχή προστασίας στις
σχετικές με τη μετανάστευση διαδικασίες.
7. Επαρκής νομική βοήθεια παρέχεται και σε
κέντρα απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εκούσιου επαναπατρισμού, ιδίως για να διαπιστωθεί εάν η βούληση
του μετανάστη εκφράζεται οικειοθελώς.
8. Το δικαίωμα των μεταναστών για πρόσβαση
στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής περιλαμβάνει το δικαίωμα
της πρόσβασης σε έναν πλήρως αναγνωρισμένο διερμηνέα, ο οποίος είναι ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά τις οδηγίες τους. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα γνώσης των εγγράφων σε
γλώσσα την οποία ο εντολέας μπορεί να
κατανοήσει προκειμένου να διευκολυνθεί η
παροχή αποτελεσματικής συμβουλής από
το δικηγόρο.
9. Όλες οι σύντομες διαδικασίες πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών στη δικαιοσύνη και στην αποτελεσματική
ένδικη προστασία και πρέπει να διασφαλίζουν
ότι σε όλες αυτές τις διαδικασίες η πρόσβαση
σε διεθνή προστασία είναι εγγυημένη. Ενδεδειγμένα διασφαλιστικά μέτρα πρέπει να τηρούνται σε όλα τα συστήματα ασύλου ιδιαίτερα
για τις προδήλως αβάσιμες αιτήσεις.
10. Οι μετανάστες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε όλα τα ένδικα
μέσα ενώπιον των τοπικών δικαστηρίων σε
ισότιμη βάση με τους πολίτες του συγκεκριμένου Κράτους Μέλους υποδοχής.
III - Η πρόσβαση σε δικηγόρο
11. Πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν για
να διασφαλίζεται διαρκώς σε όλα τα Κράτη
Μέλη η πρόβλεψη για επαρκή αριθμό δικηγόρων ειδικευμένων στο δίκαιο της μετανάστευσης και της νομοθεσίας για το άσυλο, οι οποίοι

να μπορούν να παρέχουν μια ολοκληρωμένη
υπηρεσία σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με
την είσοδο, διαμονή και αναχώρηση.
12. Η πρόσβαση σε δικηγόρο πρέπει να είναι
διασφαλισμένη από τη στιγμή που ένας μετανάστης κρατείται είτε στα σύνορα της ΕΕ είτε
άλλως και/ή σκοπείται απέλαση.
13. Τα Κράτη Μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι μετεγκατάσταση ατόμων χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο δεν συμβαίνει, όπως και
ούτε ομαδικά.
14. Οι μετανάστες δικαιούνται να συμβουλεύονται και να επικοινωνούν ιδιωτικά με το δικηγόρο τους, σύμφωνα με την αρχή της
εμπιστευτικότητας και το σεβασμό του επαγγελματικού απορρήτου.
IV- Εκπαίδευση των δικηγόρων
15. Επαρκείς πόροι πρέπει να παρέχονται για
να διασφαλίζεται η παροχή ειδικής εκπαίδευσης στους δικηγόρους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του δικαίου της μετανάστευσης
και του ασύλου. Είναι μείζονος σημασίας ότι η
εκπαίδευση θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι
σχετιζόμενοι δικηγόροι είναι επαρκώς εξοπλι-

σμένοι για να προσδιορίζουν τις ανάγκες προστασίας των εντολέων τους, λαμβάνοντας ιδίως
υπόψη τις σχετικές νομικές διατάξεις περί προστασίας με βάση το φύλο, την εμπορία προσώπων, σεξουαλική δουλεία, τα ασυνόδευτα
παιδιά και άλλων ευπαθών ατόμων.
Δ.
Με το μεταναστευτικό πλέον να μονοπωλεί
σχεδόν την καθημερινότητα, η Ομάδα Εργασίας για την Μετανάστευση προς το παρόν

Η Ομάδα μετανάστευσης πληροφορήθηκε
πρόσφατα ότι στην Ισπανία οι ΔΣ δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό μητρώο εθελοντών δικηγόρων με ειδίκευση στη μετανάστευση και το
(πολιτικό) άσυλο. Η επιτροπή συνεχίζει να συλλέγει πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες και
από άλλους ευρωπαικούς δικηγορικούς συλλόγους , και θα επανέλθουμε στο θέμα.

(β) Στοχεύει στο να βοηθήσει τους ΔΣ να
πιέσουν τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους
να συλλέξουν κεφάλαια για νομική αρωγή
προς τους μετανάστες, και να υπάρξει
Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για νομική
αρωγή στους μετανάστες

(γ) Hotspots
Η Ομάδα Μετανάστευσης επισημαίνει την

ανάγκη ώστε οι δικηγόροι να είναι παρόντες στα hotspots [Χοτσποτς] .

Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 στον
ΔΣΑ, έλαβε χώρα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ –ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, με θέμα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ &ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ.
«Πεδίο υπεράσπισης ανθρώπινης Ζωής
και των Θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και
τομέας νέων δραστηριοτήτων για τη δικηγορία»
Tην εκδήλωση χαιρέτισε και άρχισε τις εργασίες της ο Πρόεδρος του ΔΣΑ και Πρόεδρος
της Ολομέλειας ΔΣ Ελλάδος κος Βασίλης Αλεξανδρής , με ομιλητές τους κκ Γιάννη Ιωαννίδη πρώην ΓΓ Εσωτερικών και Δικαιοσύνης,
Βασίλη Παπαστεργίου από την Ομάδα Δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και
μεταναστών και τ. μέλος Δ.Σ.του ΔΣΑ και Αγγελική Νικολοπούλου- Κέντρο Αλληλεγγύης
Θες/κης- συνεργάτης Ύπατης Αρμοστείας
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τις παρεμβάσεις
των Γιώργου Τσαούση, Πρόεδρο της ένωσης
Νομικών Μεταναστευτικού Δικαίου IMMIGRATIO και Μαίρης Φλωροπούλου, Αντιπροέδρου
ΔΣΠ,
Μέλος
της
ελληνικής
Αντιπροσωπείας στο CCBΕ, συζητήθηκαν και
αναπτύχτηκαν οι τρέχουσες πρωτοβουλίες
του δικηγορικού σώματος σε ευρωπαικό και
εθνικό επίπεδο, οι ανάγκες, οι οφειλόμενες
θεσμικές παρεμβάσεις και οι νέες δυνατότητες δραστηριοποίησης για τους δικηγόρους και τους δικηγορικούς συλλόγους.
Παρέστη και παρενέβη ο κ.Βασίλειος Παπαδόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Την διοργάνωση και συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο κ. Παναγιώτης Περάκης, μέλος
ΔΣΑ, επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο CCBE, ο οποίος επικέντρωσε στην
ανάγκη ν’ αναληφθούν από τους δικηγορικούς συλλόγους συγκεκριμένες δράσεις
στον τομέα της μετανάστευσης [αναφέρθηκε σε ορισμένες απ’ αυτές] οι οποίες θα
έχουν οφέλη σε τρεις κατευθύνσεις ταυτόχρονα: α/προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, β/ προς την ελληνική κοινωνία
και γ/ τους ίδιους τους δικηγόρους.
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εργάζεται σχετικά με αρκετές πρωτοβουλίες
/σχέδια – συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου
συνεργασίας με την Ένωση Αμερικάνων Συνηγόρων. Με σκοπό να προχωρήσει στο έργο
της, η Ομάδα Μετανάστευσης:
(α) Συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου
να αναγνωρίσει τις καλύτερες πρακτικές των
Ευρωπαικών Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά
με την μεταναστευτική κρίση. Αυτό αφενός μεν
για να υπάρξει μια συνολική επιθεώρηση
των διαφόρων πρωτοβουλιών που ανελήφθησαν από τους Ευρωπαικούς ΔΣ αναφορικά με την μεταναστευτική κρίση με σκοπό
να αποσαφηνίσει τις σχετικές με το θέμα
ανάγκες των δικηγόρων και αφετέρου να
αναδείξει τις καλύτερες νομικές πρακτικές
σε εθνικό/τοπικό επίπεδο. Αυτές οι πληροφορίες θα μας επιστρέψουν να επεξεργαστούμε ενδεχόμενες πρωτοβουλίες και μορφές
δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σχετικά το σχέδιο για ένα Πανευρωπαϊκό
Δίκτυο Δικηγόρων που θα προσφέρουν
δωρεάν νομικές υπηρεσίες στους μετανάστες όπως προτάθηκε από την Ελληνική
αντιπροσωπία τον προηγούμενο μήνα και
αναμένεται η ανάληψη πρωτοβουλίας εκ
μέρους του CCBE για τη δημιουργία ενός
πανευρωπαϊκού δικτύου εθελοντών δικηγόρων, που θα παρέχουν νομικές υπηρεσίες
όπου υπάρχει ανάγκη.
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Συνέντευξη
της Προέδρου του Δ.Σ. της Στέγης Εταιρείας Προστασίας
Ανηλίκων Πειραιά ο «Καλός Ποιμήν»
Εφέτη κ. Αργυρώ Μπλέτσα - Αρναούτη
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του Γιώργου Χλούπη, Δ.Ν - Δικηγόρου Πειραιά

- Αξιότιμη κα Πρόεδρε, από τον Ιούλιο του
2014 διοριστήκατε Πρόεδρος του επταμελούς
Δ.Σ. της Στέγης Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-

κων Πειραιά ο «Καλός Ποιμήν». Μπορείτε να

στημα (η οποία συνίσταται στην σίτιση, έν-

δυση, εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση, ψυχαγω-

γία των παιδιών καθώς επίσης και στην

προσπάθεια της Στέγης να διατηρεί το πρό-

μας πείτε δυο λόγια για το έργο της Στέγης, τα

τυπο της οικογένειας/. Όσο για τα παιδιά που

προσπάθειες επίλυσης αυτών; Επίσης πόσα

κίωσή τους και με τη δική τους πλέον συναί-

προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τις

άτομα φιλοξενείτε και ποιο είναι το κοινωνικό

προφίλ των παιδιών αυτών;

- Στην Στέγη φιλοξενούνται συνολικά 40 παιδιά
εκ των οποίων 20 εντός της Στέγης και τα υπό-

φιλοξενούνταν από οικογένειες μετά την ενηλι-

νεση, συνεχίζουν να μένουν σε αυτές.

- Τι ανάγκες έχετε ειδικότερα σε υλικοτεχνική

υποδομή, προσωπικό και εθελοντές και πώς

μπορεί κάποιος να σταθεί αρωγός στην προ-

λοιπα 20 σε οικογένειες. Τα παιδιά προέρχο-

σπάθειά σας;

ακατάλληλο για τη διαβίωση παιδιών.

- Η Στέγη έχει ανάγκη σε τρόφιμα, ένδυση,

νται από περιβάλλον με χαμηλό εισόδημα ή

- Το μέλλον το παιδιών που φιλοξενείτε ποιο

είναι συνήθως και ποιος ο ρόλος των ανάδο-

χων οικογενειών; Τι γίνεται όταν ενηλικιωθούν;
- Τα παιδιά όταν ενηλικιωθούν αποδεσμεύονται

φαρμακευτικό υλικό και σχολικά είδη. Η εν
λόγω Στέγη είναι υποστελεχωμένη σε προσω-

πικό για την φύλαξη των παιδιών, ενώ έχει
ανάγκη από εθελοντές, σε όλα τα επίπεδα. Κά-

ποιος μπορεί να σταθεί αρωγός στην προσπά-

θειά μας, προσφέροντας αυτό που θέλει να

από την Στέγη, ωστόσο εάν τα ίδια επιθυμούν

κάνει ο ίδιος, π.χ. ο εκπαιδευτικός προσφέρον-

νία που τους παρείχε και το προηγούμενο διά-

σίες του.

η Στέγη συνεχίζει να τους παρέχει την φιλοξε-

τας τις γνώσεις τους και ο γιατρός τις υπηρε-

- Η Πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση σας

βοηθούν; Ο Πρόεδρος και μέλη του ΔΣΠ σας

- Από τότε που διοριστήκατε έχετε αναλάβει

σημαντικές πρωτοβουλίες, μπορείτε να μας

έχουν επισκεφτεί, υπάρχει κάποια συνεργασία

αναφέρετε μερικές;

ρίπτωση να σας συνδράμει στο έργο σας;

- Από την αρχή της θητείας μου, έχω επιμελη-

με το ΔΣΠ και πώς θα μπορούσε σε κάθε πε-

θεί για την αναβάθμιση της παροχής περίθαλ-

- Η Πολιτεία καλύπτει μέρος των αναγκών της

ψης των παιδιών (συνεργασία με τα 3 Δημόσια

πική Αυτοδιοίκηση.

Νίκαιας, Τζάνειο και Μεταξά), την εκπαίδευσή

- Κατά το διάστημα της θητείας μου, ο εκάστοτε

ενισχυτική τους διδασκαλία από εκπαιδευτι-

Στέγης, όπως αντίστοιχα συμβαίνει με την Το-

Πρόεδρος του Δ.Σ. Πειραιά έχει επισκεφτεί την
Στέγη. Ο κ. Ιωάννης Γιατράκος, Δικηγόρος Πει-

Νοσοκομεία του Πειραιά, Κρατικό Νοσοκομείο

τους πέραν του σχολικού τους ωραρίου και με
κούς εθελοντές, την ψυχαγωγία τους (εκδρο-

μές, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους π.χ.

ραιά με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Μέγαρο Μουσικής, κινηματογράφο, θέατρο,

Στέγη τις ανεκτίμητες υπηρεσίες του. Ήδη ο

αρωγή των Μητροπόλεων Πειραιώς και

της Στέγης, προσφέρει για πολλά χρόνια στην

Λούνα Παρκ, καλοκαιρινές διακοπές- με την

Δ.Σ.Π. έχει συμβάλει στο έργο μας με οικονο-

Σύρου), τη δημιουργική απασχόλησή τους

σει να προσφέρει και στο μέλλον. Από δε τα

κοί χοροί, θεατρικό εργαστήρι, αθλητικές δρα-

μική βοήθεια την οποία ευχόμαστε να συνεχί-

μέλη του (Δ.Σ.Π.) είναι ευπρόσδεκτη η οποιοδήποτε εθελοντική τούς προσφορά.

κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (παραδοσια-

στηριότητες κ.τ.λ.), τη βελτίωση όλων των
εγκαταστάσεων του κτιρίου εμβαδού 1500τ.μ.
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και του περιβάλλοντος χώρου 8365τ.μ.

της Στέγης και της Εισαγγελίας Ανηλίκων Πει-

- Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία σας με την Ει-

σαγγελία Ανηλίκων Πειραιά και την κοινωνική
υπηρεσία;
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- Υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία μεταξύ

ραιά και της κοινωνικής υπηρεσίας.
- κα Πρόεδρε σας ευχαριστούμε
- εγω σας ευχαριστώ

Αργυρώ Μπλέτσα - Αρναούτη

Πρόεδρος του Δ.Σ. της Στέγης Ε.Π.Α.Πειραιά ο «Καλός Ποιμήν»

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Πειραιά. Αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Στη συνέχεια, ήμουν Δικηγόρος
Αθηνών, με εξετάσεις εισήλθα στον κλάδο των
Ειρηνοδικών και κατόπιν, με εξετάσεις εισήλθα
στον κλάδο της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Ειρηνοδίκης Τήνου, ήμουν μέλος της Διοικούσης
Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος
Ευαγγελίστριας Τήνου. Ήδη από το έτος 2005
κατέχω το βαθμό της Εφέτη και παρακολουθώ
επιμορφωτικά σεμινάρια νομικής φύσεως. Είμαι
έγγαμη με 3 παιδιά και 2 εγγόνια.

Αρχαιρεσίες

Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πειραιά
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Α. Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΔΠ οι:

ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΤΑΜΕΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΔΑΝΑΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
και αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. ο:
1. ΜΠΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Β. Μέλη της ελεγκτικής επιτροπής του ΤΑΔΠ οι:
1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
2. ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και αναπληρωματικό μέλος ο:
ΦΑΖΟΣ - ΦΑΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Αρ. ψήφω
74
66
59
50
48
40
28
18
70
48
44
36

Την 30/09/2015 το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 42 του καταστατικού του Ταμείου
– συνήλθε σε συνεδρίαση και εξέλεξε τον Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία ΔΣ και η
σύνθεση του Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πειραιά έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΡΣΙΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΜΕΛΑΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΤΑΜΙΑΣ:

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΝΑΗ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Την 23/09/2015 διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής
Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πειραιά για την τριετία 2015-2018.
Στις αρχαιρεσίες εψήφισαν 131 μέλη του Ταμείου, βρέθηκαν έγκυρα 130 ψηφοδέλτια και εκλέχθηκαν
με σειρά προτεραιότητας
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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΥΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ
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της Λίλης Αποστολίδου
Δικηγόρου
Την σημερινή εποχή που η δικηγορία μαστίζεται από πρωτοφανή κρίση, η πλειοψηφία
του κόσμου δεν μπορεί να υποστηρίξει το κόστος της προσφυγής στα δικαστήρια και οι συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς τίθεται πάντα
θέμα προστασίας της δικηγορικής ύλης. Είναι
όμως οξύμωρο να μιλάμε πέρα από την προάσπιση της δικηγορικής ύλης και για την δυνατότητα ανανέωσής της ή ακόμη και την
ενίσχυσή της; Θέλουμε να πιστεύουμε πως όχι.
Η συζήτηση γύρω από τη δικηγορική ύλη
περιλαμβάνει, όπως είναι και ευνόητο, πληθώρα θεμάτων:
-είναι κατ’ αρχήν σοβαρά αντικείμενα που
μας αφαιρέθηκαν και δεν πρέπει να πάψουμε
να διεκδικούμε (κατάργηση της παράστασης
του δικηγόρου στις συμβάσεις αγοραπωλησίας, κατάργηση της παράστασης δικηγόρου
στη σύσταση Α.Ε. κλπ)
Αλλά και οι σαρωτικές αλλαγές που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια (μείωση δικονομικών δικαιωμάτων, θέσπιση παραβόλου στις
εφέσεις ,επιβολή δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές κλπ) οδήγησαν επίσης σε
δραματική συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης
-είναι η προστασία μας από την παραδικηγορία. Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών
προβλέπεται εκ του νόμου είτε ατομικά σε δικηγόρους είτε σε δικηγορικές εταιρείες. Πλην
όμως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το φαινόμενο της αντιποίησης της δικηγορικής ύλης.
Παραδικηγορικές εταιρείες διαφημίζονται με
κάθε μέσο (έντυπο, ηλεκτρονικό κλπ) και προσφέρουν πληθώρα δικηγορικών υπηρεσιών
(υπερχρεωμένα νοικοκυριά, διαμεσολάβηση τραπεζών κλπ) προσλαμβάνοντας δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές για τη
διεκπεραίωσή τους. Αναφέρω από την πρόσφατη νομολογία την υπ.αρ. 69/2015 από-

φαση του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρουπόλεως
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με την
οποία έγινε εν μέρει δεκτή αίτηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρουπόλεως κατά εταιρείας με καταστατικό σκοπό τη διαχείριση
κτηματολογικών δεδομένων ή άλλων χωρικών
δεδομένων και υποχρεώθηκε η ανωτέρω εταιρεία στη παύση διαφήμισης νομικών υπηρεσιών.
Παρατηρείται επίσης το φαινόμενο διάφορα
σωματεία και σύλλογοι προστασίας δανειοληπτών ανά την Ελλάδα να παρέχουν δικηγορικές υπηρεσίες (υπερχρεωμένα νοικοκυριά
κλπ).
- είναι οι προτεινόμενες τα τελευταία χρόνιακαι μη κατανοητές-μεταρρυθμίσεις για μεταφορά ύλης σε άλλους επαγγελματικούς
κλάδους (πχ. έκδοση συναινετικών διαζυγίων
από συμβολαιογράφους, σωματεία κλπ) (ήδη
επίσης μετά την τροποποίηση που επέφερε ο
ν.4184/2014 επιτρέπεται να ορίζονται και στις
ενδοσυνοριακές συναλλαγές διαμεσολαβητές
και άλλοι επαγγελματίες πέραν των δικηγόρων.)
-είναι όμως και αντικείμενα στα οποία πρέπει να αξιώνουμε πάντα συμμετοχή και όχι
μόνο για το επαγγελματικό μας όφελος αλλά
και για το κοινωνικό καλό. Ακόμη και στην
άσχημη αυτή συγκυρία δεν μπορεί να μη διεκδικούμε π.χ. την υποχρεωτική παράσταση
δικηγόρου σε δανειακές συμβάσεις με αντικείμενο πάνω από ένα ορισμένο χρηματικό ποσό,
σε εμπορικές συμβάσεις με σοβαρό αντικείμενο ( πχ. βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματικά
δικαιώματα, franchising, αντιπροσωπείες) κλπ
Εξαντλείται όμως εδώ η συζήτηση; Σίγουρα
και όχι. Γιατί υπάρχει και λανθάνουσα ύλη ή
ύλη που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς .Η ίδια
άλλωστε η προληπτική δικηγορία παραμένει

σουμε αυτή επιχειρώντας μια συστηματική καταγραφή των εξειδικεύσεων της δικηγορίας
που ασκούνται σήμερα στην Ελλάδα και των
περαιτέρω εξειδικεύσεων μέσα σε κάθε κλάδο
δικαίου.
Χρήσιμο επίσης θα ήταν να προβάλουμε τη
διαδρομή νεότερων εξειδικεύσεων τα τελευταία χρόνια μέσα στη δικηγορική πρακτική.
Σπουδαιότερο όμως απ’ όλα είναι η συστηματική καταγραφή της πληροφορίας, η συστηματική μεταφορά του προβληματισμού . Να
αξιοποιήσουμε την εμπειρία όσων από εμάς
βρίσκονται σε τομείς δικαίου που έχουν δυναμική σήμερα ή εκτιμάται ότι θα έχουν ανάπτυξη
στο άμεσο μέλλον .
Η «Δικηγορική Επικαιρότητα» θέλοντας
να συμβάλλει στην ανάδειξη του θέματος
ανοίγει μέσα από τις σελίδες της διάλογο
γύρω από την ανανέωση και ενίσχυση της
δικηγορικής ύλης και προσκαλεί τον νομικό
κόσμο να συμμετάσχει με την κατάθεση των
προτάσεών του
(e-mail:secretary@dspeir.gr).

Η Παιδική Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Παιδική Χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά ανοίγει την αγκαλιά της και είναι
έτοιμη για ένα νέο ταξίδι στο μαγικό κόσμο της μουσικής. Ελάτε λοιπόν με τα παιδάκια σας
στις πρόβες μας, κάθε Παρασκευή και ώρα 18:15μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου στον 1ο
όροφο για να τραγουδήσουμε, να κάνουμε παρέα και να ταξιδέψουμε!!
Σας περιμένω όλους !
Με εκτίμηση,
Η Δασκάλα
της Χορωδίας
Κική Σβίγκου
6972-966459
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ανεκμετάλλευτη σε δεκάδες τομείς και όχι μόνο
λόγω των γενικών συνθηκών αλλά και της
εδραιωμένης αντίληψης ότι ο δικηγόρος αποτελεί την έσχατη λύση .
Και εάν στη σημερινή δύσκολη φάση φαίνεται να επιβιώνει συχνά καλύτερα η κλασσική
δικηγορία παρά η εξειδικευμένη-τουλάχιστον
όπου μιλάμε για μικρά σχήματα-νομίζω ότι είναι
χρήσιμο προπαντός για τους νεότερους η
ύπαρξη παράλληλα και μιας εξειδίκευσης έστω
και αν αυτή δεν έχει προς τον παρόν αντίκρισμα. Η ίδια άλλωστε η εξειδίκευση φέρνει πολλές φορές
με τη σειρά της περαιτέρω
εξειδίκευση και άνοιγμα νέων δρόμων.
Προσωπικά πάντως δεν έχω δει πουθενά
δημοσιευμένες όλες τις εξειδικεύσεις της δικηγορίας που ασκούνται σήμερα στην Ελλάδα και
τις περαιτέρω εξειδικεύσεις μέσα σε κάθε
κλάδο δικαίου. Η γενική αντίληψη περί του θέματος που όλοι έχουμε μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τα ισχύοντα στο σημερινό
περιβάλλον.
Αν όμως μιλάμε για ανανέωση και ενίσχυση
της δικηγορικής ύλης θα πρέπει πρώτα να ορί-

Ν.4336/2015:
Οι πρόσφατες αλλαγές στο
«Νόμο Κατσέλη»
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της Όλγας Σαββίδου
Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω – LLM
χευση. Τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να

τελούν σε γενική και μόνιμη αδυναμία εξυ-
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πηρέτησης των οφειλών τους.

● στις ρυθμίσεις δύνανται να υπαχθούν ληξι-

πρόθεσμες οφειλές, ενώ αποκλείονται περιπτώσεις δόλιας χρεωκοπίας.

● το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν.
Με το νόμο 4336/2015 με τίτλο «Συνταξιο-

δοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-

3869/2010 επεκτείνεται και σε ρύθμιση βε-

βαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, τη
Φορολογική Διοίκηση, τους Οργανισμούς

βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και

μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρη-

● σε περίπτωση προηγούμενης υπαγωγής

στο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερ-

μιστικό πλαίσιο, ο οφειλέτης επιλέγει εάν

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ-

ματοδότησης» (ΦΕΚ Α’ 94) επήλθαν αλλαγές
χρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’130), όπως αυτός έχει ήδη
τροποποιηθεί με το ν. 4161/2013.

Ειδικότερα, με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφα-

λαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παραγράφου Α’ του Μέρους Β’
προβλέπονται τα εξής:

του

ν.4336/2015

● Ο νέος νόμος αφορά σε όλα τα φυσικά πρό-

σωπα που δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα,

δηλαδή,

μισθωτούς,

άνεργους,

ελεύθερους επαγγελματίες, και πρώην εμ-

πόρους που, κατά το χρόνο υποβολής της

αίτησης υπαγωγής έχουν χάσει την πτωχευ-

τική ικανότητα και δεν τελούν υπό πτώ-

τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

των οφειλών προς το Δημόσιο σε άλλο ρυθ-

επιθυμεί να το διατηρήσει ή να υπαχθεί στις

διατάξεις του ν. 3869/2010, αλλά σε κάθε
περίπτωση δεν είναι δυνατή η παράλληλη

χρήση άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτη-

σης οφειλών.

● εξαιρούνται της ρύθμισης, οφειλές αιτία των
οποίων είναι τυχόν αδίκημα οφειλόμενο σε

δόλο, βαριά αμέλεια (αδικοπραξία) ή σε

χρηματικές ποινές ή διοικητικά πρόστιμα.
Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση οφει-

λών που προέρχονται από μη απόδοση
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθώς
η μη απόδοσή τους αποτελεί αδίκημα.

● στις ρυθμιζόμενες οφειλές δεν συμπεριλαμβάνονται όσες αφορούν υποχρεώσεις δια-

τροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.

ύψους ίσου με το αφορολόγητο ποσό αντι-

δημιουργηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν

πενήντα τοις εκατό (50%).

την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010. Οι οφειλές προς το

Δημόσιο πρέπει υποχρεωτικά να συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες.

● εισάγεται το κριτήριο των ευλόγων δαπα-

νών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογέ-

κειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας, συν

● εισάγεται η έννοια του συνεργάσιμου δανει-

ολήπτη κατά τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Προς εκπλήρωση των διατάξεων του συγ-

κεκριμένου νόμου καθορίζεται η υποχρέωση

νειάς του, όπως εκάστοτε προσδιορίζεται

των φορέων του Δημοσίου να παρέχουν βεβαι-

ΣΤΑΤ, ως εξαιρούμενες από το εισόδημα

διάταξη καταλαμβάνει κατ’ αρχάς αιτήσεις που

κειμένου να καθοριστούν οι μηνιαίες κατα-

4336/2015, ενώ σύμφωνα δε με τη μεταβατική

προσωρινή διαταγή όσο και με την οριστική

λαίου Α της υποπαραγράφου Α4 της παραγρά-

προβλέπεται ότι, σε κάθε στάδιο, το τυχόν

ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής αλλά κατά τη

από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ΕΛτου οφειλέτη και της οικογένειάς του, προ-

βολές προς του πιστωτές του, τόσο με την
δικαστική απόφαση. Ταυτόχρονα όμως

υπερβαίνον τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, αποδίδεται στους πιστωτές του οφει-

λέτη, μέσω των μηνιαίων καταβολών.

● οι Γραμματείες των ειρηνοδικείων είναι αρ-

μόδιες για τη διοικητική διαδικασία παραλα-

βής, ελέγχου και εν γένει διαχείρισης των
αιτήσεων και των απαιτουμένων δικαιολο-

γητικών. Εφόσον διαπιστώνεται έλλειψη δι-

ώσεις οφειλών προς υπαγωγή στη ρύθμιση. Η

υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του ν.

διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κεφα-

φου Α’ του Μέρους Β’, και οφειλέτες που έχουν

δημοσίευση του παρόντος δεν έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός αυτών, δύνανται να

επανυποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να
συμπεριληφθούν και οφειλές τους προς το Δημόσιο, παραιτούμενοι από την προηγούμενη
αίτηση.

Με την αίτηση υπαγωγής στο νόμο κατατί-

καιολογητικών, με ευθύνη της Γραμματείας

θενται:

εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπο-

ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις της εισα-

καλείται ο οφειλέτης να τα προσκομίσει,

βολή της αίτησης, ενώ σε περίπτωση παρέ-

α. σχέδιο για τη διευθέτηση οφειλών ή εφόσον

γόμενης παρ. 5α του ν. 3869/2010, αίτημα δια-

λευσης άπρακτης της προθεσμίας, η αίτηση

γραφής οφειλών και

κάσιμος.

της αίτησης και την ορθότητα των δικαιολογη-

τίθεται στο αρχείο και δεν προσδιορίζεται δι-

● καθορίζονται ως κριτήρια για την προστασία
της πρώτης κατοικίας α) το εισόδημα του

β. υπεύθυνη δήλωση

αναφορικά με την ορθότητα του περιεχομένου
τικών.

οφειλέτη, β) η αξία της πρώτης κατοικίας και

Ως προς τις δικαστικές προθεσμίες προβλέ-

ρέχεται δε, νομοθετική εξουσιοδότηση σε

α. η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης

γ) το ύψος του συνόλου των οφειλών. Πα-

πονται τα εξής:

έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, με

προσδιορίζεται εντός έξι (6) μηνών από την

ραπάνω κριτηρίων. Έως την έκδοση της

αίτησης.

διάταξη (αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας

στωτές γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών

την οποία θα καθορίζονται τα όρια των παΚΥΑ, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η αρχική
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ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της

β. η επίδοση αντιγράφου της αίτησης στους πι-
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● οι παραπάνω οφειλές δεν πρέπει να έχουν

26

από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης.

γ. η ημερομηνία επικύρωσης προσδιορίζεται

2015 αλλά τίθεται σε εφαρμογή σταδιακά.

εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της

Για οφειλέτες που πληρούν τις παραπάνω

ενδεχόμενος δικαστικός συμβιβασμός από τον

- άμεση διαγραφή οφειλών.

κατάθεσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο

ειρηνοδίκη είτε συζητείται ενδεχόμενο αίτημα

για έκδοση προσωρινής διαταγής και λήψης
προληπτικών μέτρων.

δ. η ακροαματική διαδικασία προσδιορίζεται

εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση
προσωρινής διαταγής.

ε. η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων δεν

προϋποθέσεις, προβλέπεται :

- περίοδος επιτήρησης δεκαοκτώ (18) μηνών

κατά την οποία, εάν υπάρξει οποιαδήποτε με-

ταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης,
οφείλουν να ενημερώσουν τους πιστωτές τους
και το δικαστήριο. Κατά την περίοδο αυτή, οι

πιστωτές νομιμοποιούνται να ενημερώσουν το
δικαστήριο για οποιαδήποτε μεταβολή της πε-

μπορεί να παρατείνεται πέραν των έξι (6)

ριουσιακής κατάστασης του οφειλέτη περιέλθει

της αίτησης.

- σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής

μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης
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Τραπεζών τέθηκε τυπικά σε ισχύ από το έτος

σε γνώση τους.

Εφόσον δεν τηρούνται οι παραπάνω προ-

κατάστασης, οι οφειλέτες νομιμοποιούνται να

μπορεί να υποβάλει νέο σχετικό αίτημα, με το

σης, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι

θεσμίες δίχως υπαιτιότητα του οφειλέτη, αυτός
οποίο θα επέρχεται αναστολή καταδιωκτικών

μέτρων.

Νέο στοιχείο είναι η διαδικασία Ταχείας Δι-

ζητήσουν μεταρρύθμιση της δικαστικής απόφα-

λοιπές διατάξεις του ν. 3869/2010, προτείνον-

τας σχέδιο αποπληρωμής.

- τυχόν απόκρυψη περιουσιακής μεταβολής

από τον οφειλέτη, κατά την περίοδο επιτήρη-

ευθέτησης Μικρο-οφειλών. Η διάταξη αφορά

σης, επιφέρει άρση διαγραφής και τις προβλε-

του ν. 3869/2010 για τα οποία συντρέχουν σω-

περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης ειλι-

υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1

ρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις, κατά το
χρόνο υποβολής αίτησης υπαγωγής:

α. Το σύνολο των οφειλών τους δεν υπερβαίνει
τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
β. Έχουν μηδενικό εισόδημα

γ. Δε διαθέτουν ακίνητη περιουσία

δ. Δεν έχουν μεταβιβάσει ή εκποιήσει ακίνητη

πόμενες στο ν. 3869/2010 κυρώσεις σε
κρίνειας.

- μετά τη λήξη της περιόδου επιτήρησης, η νο-

μική κατάσταση της υπερχρέωσης του οφει-

λέτη αίρεται.

Η ισχύς των διατάξεων αρχίζει από την

υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής

περιουσία τον τελευταίο χρόνο

Διευκόλυνσης της Παρ. Β’ του άρθρου 3 του ν.

περιλαμβανομένων τυχών καταθέσεων δεν

την 19η Αυγούστου 2015. Προς διευκρίνιση

στ. Υπήρξαν συνεργάσιμοι δανειολήπτες,

υπ’αρ.7698/20.8.2015 ερμηνευτική εγκύκλιος

ε. Το σύνολο της λοιπής περιουσίας τους, συμυπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ

όπως η έννοια προσδιορίζεται στον Κώδικα Δε-

οντολογίας των Τραπεζών. Ειδικά η τελευταία

προϋπόθεση θα λαμβάνεται υπόψη για αιτή-

σεις που θα υποβληθούν από το έτος 2016 και
έπειτα, δεδομένου ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας

4336/2015 από τα συμβαλλόμενα μέρη,
των

νέων

ρυθμίσεων,

εκδόθηκε

η

του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Για όσους συναδέλφους

λοιπόν, ασχολούνται με το Ν.3869/2010 , είναι

χρήσιμο να ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω νέα
δεδομένα.

Την 16-9-2015 το Δ.Σ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πειραιά ετίμησε τον επ.
Δικηγόρο Κωνσταντίνο Δ. Μάναλη απονέμοντάς του τιμητική πλακέτα για την πολύτιμη και
πολυετή προσφορά του σε αυτό, το οποίο υπηρέτησε από τις θέσεις του Αντιπροέδρου και
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στιγμιοτυπα απο την απονομή

Οι Εργασιακές σχέσεις στον
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
στη μνημονιακή εποχή

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Νέοι Επιστήμονες Ηπείρου» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων
Επιστημόνων στην Ήπειρο» , διοργάνωσε συνέδριο στα Ιωάννινα
στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2015 με θέμα: ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ. Πρόεδρος της Β συνεδρίας που έλαβε χώρα την
26 Σεπτεμβρίου 2015 ο κ. Γιώργος Σταματογιάννης, Πρόεδρος του
ΔΣΠ.

Επανέρχεται η βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ
στις αγοραπωλησίες ακινήτων

Σύμφωνα με το κατατεθέν από 27 Ιουλίου 2015, σχέδιο νόμου με τίτλο “Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. - Οικονομιμή βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. - Κανόνες
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης”, και συγκεκριμένα το Άρθρο 31 παρ. 3, επανέρχεται σε ισχύ η παρ. 18
του άρθρου 24 του ν 2130/1993 (Α ‘62), σύμφωνα με την οποίαπροκειμένου να συνταχτεί
συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου απαιτείται η βεβαίωση του Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια
του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας. Η διάταξη, η οποία αναβιώνει κρίνεται απαραίτητη, καθώς παρέχει
στους Ο.Τ.Α. δικλείδα ασφαλείας για την είσπραξη θεσμοθετημένου υπέρ αυτών εσόδου, όταν
δεν διασφαλίζεται μέσω της συνείσπραξης από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εκτιμάται ότι δεν θα επιδράσει αρνητικά στην αγορά του ακινήτου.
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Τιμητική διάκριση στον Επ. Δικηγόρο
Κωνσταντίνο Δ. Μάναλη
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Άμεση απόσυρση διάταξης
του πολυνομοσχεδίου
που μειώνει τα έσοδα του ΕΤΑΑ
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Επιστολή ΔΣΑ-ΤΕΕ-ΙΣΑ - 14/10/2015

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ο Πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών, με κοινή επιστολή τους
προς φορείς της Κυβέρνησης και την Τρόικα,
απαιτούν την άμεση απόσυρση διάταξης του
πολυνομοσχέδιου με τα προαπαιτούμενα, που
συζητείται αυτήν την εβδομάδα και καταργεί
ισχύουσα ρύθμιση του ασφαλιστικού. Παραθέτουν μάλιστα χαρακτηριστικά απολογιστικά
στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι με τη συγκεκριμένη τροποποίηση του ασφαλιστικού που
επιχειρεί η Κυβέρνηση, τα προσβλεπόμενα
έσοδα θα μειωθούν με αντίστοιχη μείωση και
της εισπραξιμότητας των σχετικών εισφορών.
Θέτουν επιπλέον ερωτήματα σε σχέση με τη
σκοπιμότητα και τη λογική της συγκεκριμένης
ενέργειας.
Συγκεκριμένα ζητούν να μην καταργηθεί η
δυνατότητα που δόθηκε πριν λίγους μήνες
στους «νέους» (μετά την 1/1/1993) ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ να υπαχθούν σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία. Χαρακτηριστικά παραθέτουν απολογιστικά επιβεβαιωμένα στοιχεία
σύμφωνα με τα οποία το πρώτο εξάμηνο του
2015 - σε ένα ιδιαίτερα υφεσιακό περιβάλλονη εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης μόνο
για τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών
Μηχανικών
έχει
αποφέρει
επιπλέον
έσοδα9.203.454 ευρώ (αύξηση 13.8%). Επίσης σε σχέση πάντα με το δεύτερο εξάμηνο του
2014 επιπλέον 7.286 περισσότεροι μηχανικοί
(αύξηση 21,70%) μπόρεσαν να ανταποκριθούν
στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
Στην επιστολή που απευθύνεται προς τον
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργο Κατρούγκαλο, τους
Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων

αλλά και τους επικεφαλής του κουαρτέτου των
θεσμών σημειώνουν ότι η προτεινόμενη κατάργηση θα επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στην
είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, επομένως και στα έσοδα του ασφαλιστικού ταμείου.
Οι εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αναρωτιούνται ποιος πραγματικά είχε τη «φαεινή ιδέα»
να καταργήσει αυτή τη διάταξη που καθιερώθηκε πριν λίγους μόνο μήνες , καθώς αποδεικνύει ήδη τη χρησιμότητά της και συμβάλει
στην αύξηση των εσόδων. Οι τρεις Πρόεδροι
σημειώνουν ότι πρέπει να ενημερωθούν για το
θέμα οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου, αλλά και
οι επικεφαλείς του κουαρτέτου των θεσμών,
διότι «προφανώς κάποιοι δεν κάνουν καλά τη
δουλειά τους», όταν επιδιώκουν μείωση των
εσόδων του ασφαλιστικού ταμείου των αυταπασχολουμένων. Επισημαίνεται ότι η εισπραξιμότητα των εισφορών, δηλαδή τα
πραγματοποιήσιμα έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, κυμαίνεται από 48% στο
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ως 73% στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ.
Τυχόν κατάργηση της σήμερα ισχύουσας πρόβλεψης θα οδηγήσει σε μείωση της εισπραξιμότητας και επομένως σε μεγαλύτερα
οικονομικά προβλήματα για το ΕΤΑΑ.
Σύμφωνα με τους επικεφαλείς των τριών
φορέων, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη καταργείται για
τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, παραμένει
όμως σε ισχύ για τους ασφαλισμένους του
ΟΑΕΕ που επίσης είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, όπως ακριβώς και οι
μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι ιατροί, γεγονός
που αποτελεί καταφανή και πρόδηλη περίπτωση άνισης μεταχείρισης και διάκρισης.
Στην επιστολή σημειώνεται μάλιστα το παράδοξο στη ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία

στική κλάση.
Στην επιστολή τους οι Βασίλης Αλεξανδρής,
Γιώργος Στασινός και Γιώργος Πατούλης εκφράζουν τους φόβους τους ότι η συγκεκριμένη
διάταξη θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των
ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών, ιατρών
και δικηγόρων, αυξάνοντας τις αποδημητικές
ροές προς το εξωτερικό ικανών και ταλαντούχων νέων ανθρώπων, καθιστώντας έτσι την
πατρίδα μας μια ολοένα περισσότερο χώρα γερόντων και συνταξιούχων, με τις όποιες περαιτέρω δυσμενείς συνέπειες για το δημογραφικό
ζήτημα, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Οι τρεις φορείς προαναγγέλλουν μάλιστα
περαιτέρω αντιδράσεις στη συγκεκριμένη διάταξη, που αφορά στην επιβίωση των νέων επιστημόνων και του ταμείου τους. Το ΤΕΕ, ο ΔΣΑ
και ο ΙΣΑ προγραμματίζουν μάλιστα για το θέμα
κοινή συνέντευξη τύπου την Πέμπτη, συνάντηση με τους βουλευτές – ελεύθερους επαγγελματίες όλων των κομμάτων και δυναμική
παρουσία στο Κοινοβούλιο για να αποτραπεί η
ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης.

Διμερής συνάντηση της Ελληνικής (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)
και αντίστοιχης Τουρκικής για τη λειτουργία,
τις προκλήσεις και τις προοπτικές των συστημάτων
των δημοσίων συμβάσεων σε Ελλάδα και Τουρκία

Tην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, επισκέφθηκε στις 8-9
Οκτωβρίου 2015, το Προεδρείο της αντίστοιχης Τουρκικής Αρχής kamu Ihale Kurumu με επικεφαλής τον πρόεδρό της Δρ Μαχμούτ Γκιουρσές.
Η συνάντηση έγινε μετά από πρόσκληση του προέδρου της Ελληνικής Αρχής, καθηγ. Δημήτρη Ράικου και στο επίκεντρο της συνεργασίας βρέθηκαν η λειτουργία, οι προκλήσεις και
οι προοπτικές των συστημάτων δημοσίων συμβάσεων σε Ελλάδα και Τουρκία.
Ιδιαίτερης αναφοράς από τα στελέχη των δύο Αρχών έτυχαν, μεταξύ άλλων, οι αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις του νομοθετικού καθεστώτος
δημοσίων συμβάσεων με βάση τις νέες ενωσιακές Οδηγίες του έτους 2014, τα ηλεκτρονικά
συστήματα στον τομέα αυτό (e-procurement),
καθώς και η διοικητική επίλυση των διαφορών
που προκύπτουν στο συναφές πεδίο.
Στη συνάντηση συμμετείχε και το μέλος του
ΔΣΠ, μέλος του Δ.Σ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, Δρ Δημήτρης Σταθακόπουλος και με την ιδιότητα
του Τουρκολόγου, η δε εισήγησή του έγινε στην
Τουρκική γλώσσα.
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να εισηγείται την καθιέρωση μίας διάταξης πριν
λίγους μήνες και σήμερα η ίδια κοινοβουλευτική
πλειοψηφία να εισηγείται την κατάργησή της,
όταν η πρόβλεψη που θεσμοθετήθηκε αποδείχθηκε ήδη επιτυχημένη!
Πέρα από το επιχείρημα της μείωσης των
εσόδων, οι πρόεδροι των τριών μεγαλύτερων
επιστημονικών συλλόγων καταγγέλλουν στην
επιστολή τους ότι αυτή η ρύθμιση είναι πλήρως
αντισυνταγματική καθώς έχει αναδρομική ισχύ
από 2/7/2015 οπότε και ψηφίστηκε η προηγούμενη διάταξη και καταλαμβάνει και όσους
ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κλάση και έχουν ήδη υπαχθεί στο ευνοϊκό
καθεστώς του νόμου 4331/15. Στην επιστολή
σημειώνεται ότι η αντισυνταγματικότητα της
διάταξης προκύπτει επίσης λόγω του ότι παραβιάζεται καταφανώς η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς θίγει
περιουσιακού χαρακτήρα δικαιώματα των
ασφαλισμένων, αλλά και την αρχή της προηγούμενης αρχής εμπιστοσύνης του διοικούμενου στο Κράτος, που έσπευσαν και επέτυχαν
ήδη την υπαγωγή τους σε κατώτερη ασφαλι-

ΕΘΝΙΚΗ
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Η Υδατοσφαίριση /
waterpolo, έχει μακρά
και δοξασμένη παράδοση στην Ελλάδα, άν
και δεν είναι επαγγελματικό άθλημα, ούτε
έχει τη μαζικότητα του
Ποδοσφαίρου και του
Κώστας Φλέγκας
Μπάσκετ,
εν τούτοις
Διεθνής τερματοφύλακας
έχει
χαρίσει
στη χώρα
Δικηγορος Πειραιά
τις μεγαλύτερες διακρίσεις της σε συλλογικό και κυρίως Εθνικό επίπεδο,
με μετάλλια σε Ολυμπιάδες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Το καλοκαίρι του 2015, πραγματοποιήθηκε στο
ΚΑΖΑΝ της Ρωσίας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
υγρού στίβου, όπου η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε
το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας της Ιταλίας με
11-9 στα πέναλτι (κ.α. 7-7), στον «μικρό» τελικό της
διοργάνωσης, ανεβαίνοντας έτσι για δεύτερη φορά
στην ιστορία της στο βάθρο των νικητών, δέκα χρόνια μετά την αντίστοιχη επιτυχία του Μόντρεαλ, ενώ
ταυτόχρονα εξασφάλισε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο, το 2016.
Το «πρόσωπο» του αγώνα που κράτησε την

ΠΟΛΟ

ομάδα μας όρθια και τελικά νικήτρια στα πέναλτυ
μιάς και έπιασε αρκετά από αυτά, ήταν και είναι ο
τερματοφύλακάς της δικηγόρος Πειραιώς με λαμπρές μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, Κωνσταντίνος (Κώστας) Φλέγκας, γιός του αείμνηστου
δικαστή Δημ.Φλέγκα .
Ο Δ.Σ.Π τον συγχαίρει και τιμά εξαιρετικά για
την όλη προσφορά και αγώνα του, δεδομένου πως
συνδυάζει ήθος, σθένος, ποιότητα χαρακτήρα, αθλητική και νομική δράση ανωτάτου επιπέδου, δίνοντας
το λαμπρό παράδειγμα σε όλους μας πως, άν υπάρχει ψυχική θέληση, υπομονή και εργατική επιμονή
σε καλούς στόχους, όλα μπορούν να επιτευχθούν
και συνδυαστούν.
Ο Δ.Σ.Π έχει ευτυχίσει να έχει αρκετά διακεκριμένα μέλη του σε πολλούς παράλληλους τομείς με
τη δικηγορία και μιάς και αναφερόμαστε στο άθλημα
της υδατοσφαίρισης, να θυμηθούμε το συνάδελφο
Γιάννη Παληό, διακεκριμένο πολίστα της Εθνικής
με συμμετοχή σε Ολυμπιάδες, το συνάδελφο διαιτητή πόλο και νυν Πρόεδρο της ΚΟΕ , Δημ. Διαθεσόπουλο, καθώς και τους συναδέλφους βετεράνους
του ΕΘΝΙΚΟΥ Πειραιά, Ευαγγ. Αναγνώστου, μέλος
του Δ.Σ. και τον Δημήτρη Σταθακόπουλο δρα του
Παντείου πανεπιστημίου.

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2015 στο
Καζάν της Ρωσίας και παράλληλα την Πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Εθνική Ελλάδος Υδατοσφαίρισης – Πόλο

Όρθιοι από Αριστερά: Κολλιάτος Αλέξανδρος (φυσιοθεραπευτής), Μαρίνος Γεώργιος (ιατρός), Βλάχος Θεόδωρος
(προπονητής), Φλέγκας Κωνσταντίνος, Δελακάς Ευάγγελος, Δερβίσης Γεώργιος, Μουρίκης Κωνσταντίνος, Κολόμβος
Χριστόδουλος, Γαλανόπουλος Στέφανος, Κραβαρίτης Δημήτριος (βοηθός προπονητή).
Καθιστοί από Αριστερά: Μυλωνάκης Εμμανουήλ, Αφρουδάκης Χρήστος, Βλαχόπουλος Άγγελος, Φουντούλης Ιωάννης, Ποντικέας Κυριάκος, Γούνας Αλέξανδρος, Γενηδουνιάς Κωνσταντίνος, Γιακουμάτος (έφορος)

Ψηφισθέντες Νόμοι
από 1.1.2015 έως 26.8.2015:

ΠΔ 24/2015: Σύσταση και μετονομασία υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ν.4320/2015: Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και
των Κυβερνητικών οργάνων

Ν.4321/2015: Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση
της οικονομίας

ΠΝΠ 27.3.2015: Ρύθμιση οφειλών / Ενίσχυση
Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

ΠΝ 29/15: Κατανομή οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών – Παρέδρων Εισαγγελίας της χώρας

ΠΝΠ 20.4.2015: Κατεπείγουσα ρύθμιση για την
μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην
Τράπεζα της Ελλάδος

Ν.4322/2015: Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης
Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις

Ν.4324/2015: Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου
Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20 και
άλλες διατάξεις

Ν.4326/2015: Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις

Ν.4325/2015: Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης

– Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις

Ν.4328/15: Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015
ΠΝΠ «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ
και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» και άλλες διατάξεις
Ν.4327/2015: Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Ν.4329/15: Έκδοση διαταγής πληρωμής για
αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και
άλλες διατάξεις

ΠΝ 35/15: Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου

Ν.4330/15: Τροποποίηση διατάξεως Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις

ΠΝ 38/15: Προκήρυξη δημοψηφίσματος για
κρίσιμο θέμα

ΠΝΠ 28.6.2015: Κατεπείγουσα ρύθμιση για την
οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

ΠΝΠ 28.6.2015: Τραπεζική αργία βραχείας
διαρκείας

ΠΝΠ 30.6.2015: Τροποποίηση του άρθρου
πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας»

ΠΝΠ 28.6.2015: Για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τη
διεξαγωγή δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό
θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.2 εδ.α του
Συντάγματος
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Ν.4316/2014: Παρατηρητήριο άνοιας, προγεννητική φροντίδα, ΕΟΠΥΥ, Ιατροί, Ιδιωτικές κλινικές, ΕΟΦ κλπ θέματα Υπουργείου Υγείας /
ΤΕΚΕ/ Συνετ. Τράπεζες / ΟΔΔΗΧ / ΦΠΑ τηλεπικοιν. Υπηρεσιών ΚΦΠ απόσυρση οχημάτων
κλπ
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θέσπιση περιορισμών στην ανάλυψη μετρητών
και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/12, 4172/13, 4331/15
και 4334/15

Ν.4331/2015: Μέτρα για την ανακούφιση των
ΑΜΕΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των
ΚΕΠΑ, καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής
και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες
διατάξεις
Συμπλήρωση της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015
«Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» όπως
τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015

Ν.4335/2015:
Μέτρα
εφαρμογής
του
ν.4334/2015 (τροποποιήσεις ΚΠολΔ / Τράπεζες κλπ)

ΠΝΠ και ισχύει αναφορικά με την παράταση
διάρκειας τραπεζικής αργίας

Ν. 4332/2015: Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας
–
τροποποίηση
του
ν.4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 2011/98/ΕΕ και
2014/36/ΕΕ (ορθή επανάληψη)
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Ν.4333/15: Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη
δανειακής σύμβασης με τον ευρωπαϊκό μηχανικό σταθερότητας (ESM)

Ν. 4336/2015: Μνημόνιο 3: Σύμβαση οικονομικής ενίσχυσης από τον ΕΜΣ, ρυθμίσεις υλοποίησης συμφωνίας, συνταξιοδοτικά /
υπερχρεωμένα/ φορολογικά / έξοδα μετακίνηση / διανομή αερίου κλπ

Ν.4332/2015: Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας – Τροποποίηση του Ν.4521/14 για
την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στις οδηγίες 2011/98/ΕΕ και 2014/36/ΕΕ

ΠΝΠ 19.8.15: Συμπλήρωση άρθρου 11
ν.2292/1995 (Οργάνωση – λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας) σχετ. με Πρόεδρο
Στρατιωτικής Επιτροπής ΝΑΤΟ

Ν.4334/2015: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)

ΠΝΠ 18.7.2015: Επείγουσες ρυθμίσεις για την

Ομάδα Μπάσκετ Δ.Σ.Π. – Προπονήσεις

PIRAEUS BAR ASSOCIATION BASKETBALL

Η ομάδα μπάσκετ του Δ.Σ.Π. επιστρέφει στα παρκέ και ξεκινά την προετοιμασία
της για το 9ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Καλαθοσφαίρισης Δικηγορικών Συλλόγων, τo οποίο θα διεξαχθεί στην Πάτρα.
Οι προπονήσεις κατά την νέα σεζόν θα
διεξάγονται κάθε Παρασκευή από 19.00
εως 20.30 στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας (Λ. Κατσώνη και Σωκράτους). Όποιος συνάδελφος διαθέτει
εμπειρία στο άθλημα και επιθυμεί να συμμετέχει είναι ευπρόσδεκτος!

Υπόμνημα της ΕΔΔ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης
η Ένωση Διοικητικών Δικαστών αναφέρεται
σε ζητήματα του χώρου της δικαιοσύνης 15/10/2015
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“1. Ανάκτηση δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών
Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκκινώντας από
την επιστημονική εξήγηση των αιτιών του φαινομένου της καθυστέρησης της απονομής της Δικαιοσύνης (το οποίο δεν είναι φαινόμενο αμιγώς
δικονομικό, αλλά έχει προεχόντως κοινωνικά αίτια,
ήτοι συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική ανισότητα
που αναπαράγει διαρκώς διαφορές) εισηγήθηκε με
το υπ. αριθμ. 55/21.4.2015 Υπόμνημά της προς το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έξι (6) προτάσεις ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για θέσπιση νέων διατάξεων
ή για τροποποίηση ή κατάργηση υφιστάμενων προς
το σκοπό της άμβλυνσης των συνεπειών της καθυστέρησης της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων,
της αναβάθμισης των δικονομικών δικαιωμάτων των
πολιτών και συνολικά της παρεχόμενης δικαστικής
προστασίας.
Παρότι το Υπουργείο σας παρέλαβε τις προτάσεις αυτές από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους,
μετά παρέλευση πέντε και πλέον μηνών η μόνη
ενέργεια στην οποία προέβη είναι η συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, η έναρξη της λειτουργίας της οποίας παραμένει σε εκκρεμότητα.
Στα παραπάνω πλαίσια ζητάμε για δεύτερη φορά
να μελετήσετε τις προτάσεις μας και να αναλάβετε
σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. Συναφώς σας
επανυποβάλλουμε το ανωτέρω 55/21.4.2015 Υπόμνημά μας.
2. Ακύρωση δικαστικών αποφάσεων με το πρόσχημα των δημοσιονομικών επιπτώσεων. Συμμόρφωση επιτέλους με τις 88 και 89/2013 αποφάσεις
του Μισθοδικείου .
Με αφορμή τη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης, όπως αποτυπώθηκε στην απόφαση της Συνόδου των Αρχηγών των Κρατών μελών της
Ευρωζώνης της 12.7.2015, να αντισταθμίσει και μάλιστα ΠΛΗΡΩΣ τη δημοσιονομική επίπτωση της
απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη
«συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012», η Ένωση
Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει ότι η με τον τρόπο
αυτό αντισυνταγματική καταστρατήγηση δικαστικών
αποφάσεων ακυρώνει το θεσμικό ρόλο της Δικαιοσύνης.
Συναφώς απαιτούμε η Κυβέρνηση να συμμορφωθεί επιτέλους με τις 88/2013 και 89/2013 αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2
του Συντάγματος (Μισθοδικείου). Μία παράμετρη
συνέπεια της απροθυμίας της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση, η οποία θεσπίζε-

ται από το Σύνταγμα (άρθρο 95 παρ. 5) είναι ότι σε
μία εποχή με διακηρυγμένο στόχο την επιτάχυνση
της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης οι δικαστές υποχρεώνονται να καταθέτουν στα διοικητικά
πρωτοδικεία χιλιάδες προσφυγές και αγωγές κατακλύζοντας τα πινάκια.
3. Χρηματοδότηση της Δικαιοσύνης. Εξασφάλιση
ασφαλούς στέγασης των δικαστηρίων.
Η Ένωσή μας επαναλαμβάνει την απαίτησή της,
η οποία άλλωστε απηχεί απαίτηση όλων των φορέων της Δικαιοσύνης, να χρηματοδοτείται συστηματικά και επαρκώς η Δικαιοσύνη, να καλυφθούν
άμεσα οι ελλείψεις σε προσωπικό, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, να ληφθούν, τέλος, όλα τα
αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση ασφαλούς στέγασης των Διοικητικών Δικαστηρίων. Ειδικότερα,
υπάρχουν Διοικητικά Δικαστήρια που δεν λαμβάνουν
κονδύλι ούτε για την αγορά της αναγκαίας χαρτικής
ύλης (φάκελοι δικογραφιών, χαρτί εκτύπωσης, μελάνι κλπ.). Υπάρχουν Δικαστήρια, όπως το κτήριο
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, επικίνδυνα
και απολύτως ακατάλληλα ακόμη και με τις προδιαγραφές τριτοκοσμικών κρατών. Οι ελλείψεις δικαστικών υπαλλήλων είναι μεγάλες. Τέλος, καθυστερούν
αδικαιολόγητα οι προαγωγές και μεταθέσεις διοικητικών δικαστών, καθώς και ο διορισμός 98 υποψήφιων παρέδρων διοικητικού πρωτοδικείου οι οποίοι
ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη φοίτησή τους στην
Ε.Σ.Δι. και την πρακτική τους στα δικαστήρια (Κ΄ Εκπαιδευτική Σειρά). Αποτέλεσμα της εν λόγω καθυστέρησης είναι η ανατροπή του οργανογράμματος
όλων των διοικητικών πρωτοδικείων για τους επόμενους μήνες, την ώρα που η Πολιτεία θέτει ως
στόχο την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών
υποθέσεων. Συναφώς τονίζουμε το ειδικότερο πρόβλημα της αδικαιολόγητης μεγάλης καθυστέρησης
καταβολής των δαπανών των δικαστών για τη μετάβαση σε μεταβατικές έδρες.

4. Ενημέρωση
Η Ένωσή μας επισημαίνει επίσης την έλλειψη θεσμικού διαλόγου μεταξύ της Ένωσής μας αλλά και
όλων των δικαστικών ενώσεων και των δικηγορικών
συλλόγων και της κυβέρνησης σχετικά με τους σχεδιασμούς για επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, αλλαγές στη διοικητική δικονομία κα.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΪΤΑΣ
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Παραθέτουμε αυτούσιο το υπόμνημα της Ένωσης:
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Ιστορική αναδρομή

στην προστασία των Αρχαιοτήτων
στη χώρα μας

Το θέμα ιδιοκτησίας των αρχαίων
του Μιχαήλ Γ. Βλάμου
Συγγραφέα
Eπιτίμου Δικηγόρου Πειραιά

Είναι πασιφανής η ανάγκη προστασίας της

Πολιτιστικής μας κληρονομιάς από τους κινδύ-
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νους καταστροφής, κλοπής, λαθραίας εξαγωγής, αλλοιώσεις κ.λπ.

Είναι δε γνωστή προς τούτο η ευαισθησία

του κράτους και του λαού μας και μάλιστα πολλών φωτισμένων ανθρώπων μας.

Η Ελλάς από της ενάρξεως του απελευθε-

ρωτικού Αγώνος το 1821, αλλά κυρίως από της

καθωρίσθηκε το θέμα της ιδιοκτησίας αυτών.

Το άρθρο 61 ορίζει «Όλαι αι εντός της Ελ-

λάδος αρχαιότητες, ως έργα των προγόνων

του Ελληνικού λαού, θεωρούνται ως κτήμα
εθνικόν όλων των Ελλήνων εν γένει».

Το άρθρο 62 ορίζει «Όλα τα επί της Ελληνι-

κής γης, ή υπ’αυτήν, ευρισκόμενα ερείπια ή
άλλα αντικείμενα είναι ιδιοκτησία του Κράτους».
Έτσι με τον Νόμον του 1834 ανεγνωρίζετο

συστάσεως του Ελληνικού Κράτους φρόντισε

ιδιοκτησία του Κράτους αλλά και των ιδιωτών

αρχαιολογικού θησαυρού που αποτελεί την πο-

χαιοτήτων στο εξωτερικόν. Η ρύθμιση αυτή

Είναι γνωστό το περιστατικό της σωτηρίας

λουθούσε τις αντίστοιχες διατάξεις που ίσχυαν

για την προστασία και συντήρηση του μεγάλου
λιτιστική μας κληρονομιά.

από το στρατηγό Μακρυγιάννη δύο αγαλμάτων

που προορίζοντο για εξαγωγή και η φράση του

«γι’ αυτά πολεμήσαμε».

Από τη σύσταση του Ελληνικού κράτους

τρεις υπήρξαν οι βασικοί νόμοι οι οποίοι ερύθμιζαν το καθεστώς των Αρχαιοτήτων :

I. Ο Νόμος «περί των επιστημονικών και τε-

χνολογικών συλλογών, διά της ανακαλύψεως

και συντηρήσεως των αρχαιοτήτων και της χρή-

σεως αυτών». Το 1834 (10/22-5-1834) υπήρ-

ξεν αξιόλογον έργο του νομομαθούς και μέλους

επί των αρχαίων με απαγόρευση εξαγωγής αρ-

ήταν συγχρονισμένη με την εποχή της και ακοτότε για τις αρχαιότητες της Ρώμης.

Ο Νόμος του 1834 εθεωρήθη αποτελεσμα-

τικός και ερύθμισε επιτυχώς επί 65 έτη τα ζη-

τήματα που αφορούσαν, την ιδιοκτησία των
ανακαλυπτομένων αρχαιοτήτων.

II. Με το νόμο όμως ΒΧΜΣΤ’ της 24/27-7-

1899 ανετράπη άρδην το επί δεκαετίας, ισχύον

καθεστώς ιδιοκτησίας των αρχαιοτήτων.
Το άρθρο 1 του νόμου ορίζει:

«Πάντα τα εν Ελλάδι εν οιοισδήποτε εθνι-

κοίς κτήμασιν, εν ποταμοίς, λίμναις και εν τω

της αντιβασιλείας του Όθωνος Γεωργίου Λου-

πυθμένι της θαλάσσης, προς δε εν δημοτικοίς,

Διά του νόμου αυτού ωργανώθη η αρχαι-

μασιν ευρισκόμενα αρχαία, κινητά τε και ακί-

δοβίκου von Maurer.

ολογική υπηρεσία, ερρυθμίσθηκαν τα αφο-

ρώντα

τις

αρχαιότητες

ζητήματα

και

κοινοτικοίς, μοναστήριακοίς και ιδιωτικοίς κτήνητα, από των αρχαιοτήτων χρόνων και
εφεξής, είναι ιδιοκτησία του Κράτους. Κατ’ ακο-

λουθίαν το δικαίωμα και η φροντίς περί αναζη-

της χώρας, η δε απαγόρευση της εμπορικής

καταθέσεως τούτων εν δημοσίοις Μουσείοις

αντικειμένων επιτρέπει την αρχαιοκαπηλεία και

συναλλαγής των ανευρισκομένων από ιδιώτες

ανήκει εις το Κράτος.

την διαφυγή των ευρημάτων στο εξωτερικό.

αρχαιοτάτης εποχής του χριστιανισμού και του

χώς η νομολογία των ελληνικών δικαστη-

ορισμών του παρόντος νόμου».

κυριότητα του Κράτους επί των αρχαίων και

Και τα αντικείμενα τα προερχόμενα εκ της

μεσαιωνικού ελληνισμού δεν εξαιρούνται των
Έτσι με το Νόμο του 1899 καθιερώθη η

αρχή της άνευ διακρίσεων απεριορίστου και

αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Κράτους επί των
αρχαίων. Θεωρητικώς η αποκλειστικότης της

Τις αντιφάσεις αυτές παρέκαμψεν επιτυ-

ρίων η οποία αναγνωρίζει αποκλειστική
στους ιδιώτες δικαίωμα κατοχής εν ευρεία

έννοια, περιλαμβάνον το δικαίωμα φυλά-

ξεως και μεταβιβάσεως κατά τους όρους

του νόμου (ΑΠ. 139/1941, ΑΠ. 101/1955, ΑΠ.

κρατικής ιδιοκτησίας των αρχαίων ως και της

65/1962).

Όμως προϋποθέτει δυνατότητα προστασίας

Νόμου ΒΧΜΣΤ/1899 εξεδόθη ο νόμος 5351

κρατικής φροντίδας και προστασίας είναι ορθή.
όλων των αρχαίων και συνεχή φροντίδα και εν-

III. Προς εξάλειψη των μειονεκτημάτων του

του 1932 «περί αρχαιοτήτων» ο οποίος με διά-

διαφέρον που μόνον ο πολίτης ατομικώς μπο-

φορες επί μέρους τροποποιήσεις ίσχυσε μέχρι

Έτσι η αυστηρότης του Νόμου ΒΧΜΣΤ του

Ο 5351/1932 αρχαιολογικός νόμος διατηρεί

ρεί να επιδείξει αποτελεσματικώς.

1899 έφερε αντίθετο του επιδιωκομένου απο-

το 2002.

την αποκλειστική κυριότητα του Κράτους επί

τέλεσμα με συνέπεια την απογύμνωση της πα-

των αρχαίων. Αφήνει όμως κι ένα περιθώριον

θησαυρούς. Διότι ο μεγάλος αριθμός των αρ-

τον «κάτοχον» και τον «συλλέκτην». Έτσι δίνει

τρίδας μας από πολύτιμους αρχαιολογικούς

χαιοτήτων καθιστά αδύνατον τον πλήρη έλεγχο
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νομίμου εμπορικής συναλλαγής. Προσδιορίζει

μια δυνατότητα να αποτραπεί ή περιορισθεί η
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τήσεως και διασώσεως, περί συναγωγής και
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εξαγωγή αρχαιοτήτων στο εξωτερικό.

Με τον νόμον αυτό του 1932, δημιούργημα

της Κυβερνήσεως του Ελευθερίου Βενιζέλου

δημιουργήθησαν οι μεγάλες συλλογές και τα

ιδιωτικά μουσεία Μπενάκη, Γουλανδρή, Κανελ-

λοπούλου κ.λπ. που βοηθούν στην ανάδειξη

κτες. Έτσι υπό καθεστώς ελευθέρας αγοράς τα

αρχαία καταλήγουν στα ελληνικά χέρια και δεν
εξάγονται παρανόμως στο εξωτερικό.

Άλλωστε και η άποψη των ιδιωτών έχει τις

ευνοϊκές πλευρές της. Είναι φυσικό και ευκταίο

αρχαιοτήτων και στην ανάσχεση της αρχαιοκα-

να υπάρχουν καλλιεργημένοι άνθρωποι με φι-

Βέβαια από τις διατάξεις του νόμου του

είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν χρόνο και χρήμα

πηλείας.

1932 προέκυψαν νομικές αντιφάσεις ως προς
την κυριότητα των αρχαίων αντικειμένων.

Έτσι το άρθρο 6 προβλέπει «δήμευση» ενώ

«δήμευση» σημαίνει την αναγκαστική αποστέ-

λάρχαιο πνεύμα οι οποίοι με αγάπη και πάθος

για τη συλλογή και διάσωση των πολιτιστικών
μας θησαυρών.

Το Κράτος που προσωποποιεί την εθνική

μας συνέχεια και την πολιτιστική μας ταυτότητα

ρηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας.

είναι φυσικόν να φέρει την τιμή και το βάρος της

«αγοράς αρχαίων υπό του Κράτους, αγορά

μας κειμηλίων.

Έτσι το άρθρο 5 αναφέρει περίπτωσιν
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όρους ενθαρρύνει τους αρχαιόφιλους συλλέ-

όμως προϋποθέτει κυριότητα του πωλητού.

Τις αντιφάσεις αυτές παρέκαμψεν επιτυχώς

η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων η

οποία αναγνωρίζει αποκλειστική κυριότητα του

Κράτους επί των αρχαίων και στους ιδιώτες δικαίωμα κατοχής εν ευρεία έννοια, περιλαμβά-

νον το δικαίωμα φυλάξεως και μεταβιβάσεως
κατά τους όρους του νόμου (ΑΠ. 139/1941, ΑΠ.

101/1955, ΑΠ 65/1962).

IV. Εν τέλει το 2002 εξεδόθη ο Νόμος υπ’

αριθ. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρ-

χαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Στα θετικά στοιχεία του νέου νόμου είναι με-

ταξύ άλλων η επέκταση της προστασίας της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς όχι μόνο στα αρ-

χαία και τα βυζαντινά μέχρι το 1453 μ.Χ., αλλά
και στα νεώτερα μνημεία.

V. Και ερχόμεθα στο βασικό μας θέμα. Στην

αρμόζουσα νομοθετική ρύθμιση στο θέμα της

ιδιοκτησίας των αρχαίων. Ποια η βασική τομή
μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος.

Ο νέος Νόμος εναρμονίζει το ιδιωτικό προς

το Δημόσιο συμφέρον. Υποβοηθεί, υπό όρους

βέβαια και περιορισμούς, το εντός των ορίων

του Κράτους νόμιμο εμπόριο αρχαίων. Και υπό

περισυλλογής και συντηρήσεως των ιστορικών
Και είναι φυσικόν η ιδιοκτησία των αρχαίων

να ανήκει στο Κράτος που τα προστατεύει.

Λυ ρικ ή Π α ρέν θε ση

(ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΙ…)
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Εγώ τον πατέρα μου
τον θυμάμαι ξερακιανό
και λιγνό με άσπρα
βασανισμένα μαλλιά,
ντυμένο με ξέθωρο
σακάκι.
Τώρα τον βλέπω χτενισμένο,
με στιλπνό πρόσωπο
και καινούργια φορεσιά
« Άλλαξα ζωή», μου είπε
λίγο πριν φύγει από τον ύπνο μου
Κι έτσι, τώρα πια, δε θα ΄χω
την έγνοια του.

Φάνης Μούλιος

ΑΘΗΝΑ'

Στὸ δωρικό παλάτι σου κοιμίσου
μες στὸ λευκὸ σεντόνι τοῦ μαρμάρου.
Κοιμίσου κι ἡ ψυχρὴ πνοὴ τοῦ Χάρου
δὲ μοιάζει τοῦ ζεστοῦ σου παραδείσου.

Μὲς στὸ μακάριον ὕπνο ἀναλογίσου
τὴ δόξα τοῦ θεόμορφου κουρσάρου
ποὺ μ ' ἄσωστην ὁρμὴ σέρνει χειμάρρου
καὶ σπέρνει νέους ἀνθοὺς πάνω στὴ γῆ σου.
Ὠ χρυσοφῶς ὀνείρου μου ἀθηναίου
ποὺ στ ' ἄσπρο ἀνακλαδίζεσαι λιθάρι,
Ἀθάνατη, ὁ καρπός τοῦ ὑμεναίου
ποὺ σμίγει τὸ δικό σου τὸ βλαστάρι
μὲ τὸ δροσᾶτο φύτρωμα τοῦ νέου
ἀπ' τῆς πηγῆς σου πίνει τὸ μαστάρι.

Μιχάλης Βλάμος
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ΕΓΝΟΙΑ ΜΟΥ

ΣΤΙΞΕΙΣ
38

«Εν Φρεαττοί Φονικό Δικαστήριο»
Δημήτρης Πιστικός
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“Πρός ακροωμένους εκ της
γής από νεώς απολογούνται”
Παυσανίας, Αττικά, 28,12

Πέρασαν δέκα επτά χρόνια από το Μάη του
1998 που ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με
πρόεδρο τον Βασίλη Βενέτη, στα πλαίσια του τρίτου διεθνούς συνεδρίου ναυτικού δικαίου, πραγματοποίησε μια αναπαράσταση του εν Φρεαττοί
Φονικού Δικαστηρίου, βασισμένη στο δικανικό
μου δράμα με τίτλο «Ο Άνθρωπος που ερχόταν
από το νερό». Οι παλαιότεροι θα θυμούνται την,
κατά γενική ομολογία, μεγάλη επιτυχία των τριών
παραστάσεων στη Φρεαττύδα, την οποία παρακολούθησαν σ’ ένα κατάμεστο θέατρο χωρητικότητας τριών χιλιάδων θεατών ο Δήμαρχος
Πειραιά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δικαστικοί
όλων των βαθμών, δικηγόροι και πλήθος κόσμου.
Η παράσταση επαναλήφθηκε στο αρχαίο θέατρο
των Οινιαδών με την ίδια επιτυχία και τους ίδιους
ηθοποιούς. Πρωταγωνίστησαν οι αείμνηστοι ηθοποιοί τού Εθνικού Θεάτρου Χρήστος Πάρλας και
Τάκης Βουλαλάς και έλαβαν μέρος πολλοί άλλοι
γνωστοί ηθοποιοί τού ελεύθερου θεάτρου όπως
οι: Τάκης Βαμβακίδης, Ανδρέας Μονογυιός, Παντελής Καψάλης, Γιάννης Κατσάμπας κ.ά. Το ρόλο
τού Θεσμοθέτη έπαιξε ο συνάδελφος δικηγόρος
Παναγιώτης Χατζησταυράκης ενώ μετείχε και
αριθμός κομπάρσων τής φρουράς των Σκυθών.
Η σκηνοθεσία ήταν του Λεωνίδα Λοϊζίδη, τα σκηνικά και κοστούμια τής Δέσποινας Βολίδη, η μουσική επιμέλεια τού Δημήτρη Σταθακόπουλου. Για
την παράσταση και το θεατρικό έργο γράφτηκαν
πολλές επαινετικές κριτικές σε εφημερίδες και περιοδικά και δόθηκαν συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Το έργο το οποίο κυκλοφόρησε
σε δύο βιβλία (το ένα μεταφρασμένο στην αγγλική
γλώσσα) μαζί με το επιμελημένο και πλούσιο σε
χαιρετισμούς, φωτογραφίες και κείμενα, πρόγραμμα και αρκετό έντυπο υλικό, ζητήθηκε από
το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου τής Βαρσοβίας, προκειμένου να εκπονηθεί διδακτορική διατριβή. Επί δημαρχίας Βασίλη
Μιχαλολιάκου, στο σημείο εκείνο τής Φρεαττύδας
και επί της παραλιακής οδού, τοποθετήθηκε αναμνηστική και ενημερωτική στήλη στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα για να θυμίζει στους διερχομένους (Έλληνες και αλλοδαπούς) τη θέση τού εν
Φρεαττοί Φονικού Δικαστηρίου και τη μνημειώδη

παράσταση με τα ονόματα των κυρίων συντελεστών. Σκοπός τού υπογράφοντα είναι να γνωρίσουν οι νέοι δικηγόροι και να θυμηθούν οι
παλαιότεροι. Παρακάτω θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι ήταν το δικαστήριο αυτό, πώς γράφτηκε
το έργο, ποιους προβληματισμούς μού δημιούργησε η γραφή, ποιες υπήρξαν οι πηγές μου κ.λπ.

Ποτέ δε θα μπορούσα να φανταστώ πως κάποτε θα έγραφα ένα θεατρικό έργο με θέμα του
το αρχαίο φονικό δικαστήριο τής Φρεαττύδας.
Ίσως επειδή δεν ένιωθα πως ήμουν αρμόδιος για
μια τέτοια εργασία, ίσως γιατί πάντοτε πίστευα
στην οριστική απώλεια κάποιων πραγμάτων τού
αρχαίου κόσμου που η μνήμη τους δεν μπορεί ν’
απασχολεί πια, παρά μονάχα κάποιους ειδικούς·

Η αναμνηστική
στήληπου
της αναπαράστασης
τουδιασώζει
Εν Φρείσως
επειδή αυτά
σβήνουν δεν τα
αττοί
φονικού
Δικαστηρίου
που
τοποθετήθηκε
απο τον
έτσι κι αλλιώς, καμιά αναπαλαίωση. Η αντικατάΔήμο
Πειραιά.
Το
κείμενο
γράφεται
στην
Ελληνική
και
σταση αυτών των πραγμάτων γίνεται εντελώς
Αγγλική γλώσσα.

Η απόπειρα αναπαράστασης μιας συνηθισμένης συνεδρίασης αυτού του πανάρχαιου κακουργιοδικείου, όπως θα λέγαμε στην τρέχουσα
νομική ορολογία, δεν έγινε αστόχαστα και τυχαία.
Ξεκίνησε από μιαν ιδέα τού τότε προέδρου του
Δ.Σ.Π. Βασίλη Βενέτη, ο οποίος πίστεψε στη χρησιμότητά της και την υποστήριξε πραγματικά με
πάθος, ώστε να μη μου αφήσει περιθώρια για
μιαν άρνηση. Και τούτο γιατί είχα επίγνωση ότι
μπαίνω σε μια terra incognita, από την οποία δεν
ήξερα εάν θα βγω ωφελημένος ή ζημιωμένος.
Ακόμα και τώρα δεν έχω απαντήσει σε ορισμένα
ερωτήματα που είχα θέσει στον εαυτό μου. Ξεκίνησα με μοναδικό μου κέρδος την όμορφη περιπέτεια της ανάγνωσης και της δημιουργίας καθώς
και την αίσθηση πως κάποιοι άνθρωποι θα διέκριναν πίσω από την προσπάθειά μου την αγωνία και το μόχθο ενός χειροτέχνη.
Το αρχαίο φονικό δικαστήριο της Φρεαττύδας
(όπως ονομάζεται σήμερα ο τόπος) ήταν ένα από
τα πέντε φονικά δικαστήρια της Αθήνας. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόταν. Θέλω κι εγώ να
πιστεύω ότι ήταν κάπου αριστερά στην είσοδο
του λιμανιού τής Ζέας. Μαρτυρείται η ύπαρξή του
από πολλούς συγγραφείς π.χ Δημοσθένη,
Αριστοτέλη, Πολυδεύκη, Παυσανία, Ελλάδιο, Αρποκρατίωνα, Σουίδα, Ησύχιο κ.ά. Κατά την παράδοση, ισχυρή ακόμα στην εποχή τού Παυσανία,
λειτουργούσε στο σημείο αυτό από την εποχή τού
Έπους. Λέγεται, μάλιστα, ότι εκεί δικάστηκε πρώτος ο ομηρικός Τεύκρος όταν κατηγορήθηκε γυρίζοντας στην Αττική από τον πατέρα του
Τελαμώνα, επειδή παραβίασε άγραφες αλλά θεϊκές προσταγές, αφήνοντας ανεκδίκητο και άθαφτο

τον αδερφό του Αίαντα στην Τροία. Οπωσδήποτε
η παράδοση αυτή επαναλαμβάνει την περιπέτεια
και του ίδιου του Τελαμώνα που κατηγορήθηκε για
το φόνο τού Φώκου από τον πατέρα του Αιακό και
δικάστηκε κι αυτός απολογούμενος από τη θάλασσα στην Αίγινα.
Το εν λόγω δικαστήριο είχε αρμοδιότητα να δικάζει τους κατηγορουμένους για φόνο από πρόθεση που είχαν διαπράξει κατά τη διάρκεια της
εξορίας στην οποία είχαν υποχρεωθεί ήδη για
άλλο φόνο εξ αμελείας και για τον οποίο δεν είχαν
τύχει αίδεσης (συγγνώμης) εκ μέρους των συγγενών. Η παγκόσμια πρωτοτυπία αυτού του δικαστηρίου συνίσταται στο γεγονός ότι εδώ ο
κατηγορούμενος, θεωρούμενος μιαρός, δεν επιτρεπόταν να πατήσει την Αττική γη και η απολογία
του γινόταν από το πλοίο, ενώ οι δικαστές κάθονταν στην παραλία.
Ομολογώ ότι ετούτη η δουλειά, στάθηκε από
τις δυσκολότερες που έχω επιχειρήσει. Η σπουδαιότερη δυσκολία ήταν η έλλειψη εμπεριστατωμένων πληροφοριών που να αφορούν στα
πρακτικά ζητήματα της διαδικασίας ακόμα και σε
κάποια δικονομικά ερωτήματα. Όπως έχει τονιστεί
ήδη, καμιά δίκη αυτού του ιδιόρρυθμου δικαστηρίου δεν έχει διασωθεί ή μαρτυρηθεί. Δε διασώθηκε κάποιος δικανικός λόγος που να
εκφωνήθηκε ενώπιόν του. Αναγκάστηκα λοιπόν,
εκ των πραγμάτων, να αντλήσω από πολλές
πηγές αρχαίου ελληνικού δικαίου, μονογραφίες,
μελέτες και συγγράμματα συναφή. Ιδιαίτερα χρήσιμη στάθηκε η μελέτη τού Douglas M. Mac Dowell «Το δίκαιο στην Αθήνα των κλασικών
χρόνων», του Gustave Glotz «Η ελληνική Πόλις»,
το βιβλίο τού Ιωάννη Μελά «Ιστορία τής πόλεως
Πειραιώς», το έργο τού Γ. Χατζημανωλάκη «Το λιμάνι τού Πειραιά στη διαδρομή τών αιώνων», η
μελέτη του Μ. Επιφάνη «Το εν Φρεαττοί φονικόν
δικαστήριον», η αδημοσίευτη, τότε, μελέτη τού Χ.
Μαραβέλια «Τα Αττικά φονικά δικαστήρια και
ιδίως το εν Φρεαττοί τού Πειραιώς φονικό δικαστήριο», το έργο τού Δ. Σιατόπουλου «Η δίκη τής
Φρύνης» καθώς και η μελέτη πληθώρας δικανικών λόγων, ιστορικών και κωμικών έργων κ.λπ.
Βεβαίως σκοπός μου δεν ήταν να αναπτυχθεί
ένα πλήρες νομικό σύστημα ποινικού Δικαίου,
όπως θα μπορούσε να απαιτήσει ένας ικανός νομομαθής θεατής· καθόσον αυτή η εργασία, δεν
είχε το χαρακτήρα φροντιστηριακών μαθημάτων
ούτε την έννοια της επιστημονικής διατριβής ώστε
να έχει τη φιλοδοξία να εξαντλήσει τα είδη ορισμένης δικανικής συμπεριφοράς η οποία ρύθμιζε τη
λειτουργία αυτού του δικαστηρίου. Παράλληλα, ο
σκοπός και οι συνθήκες δεν επέτρεπαν πλήρη
ελευθερία, για την ανάπτυξη ενός θεατρικού γεγονότος. Εκείνο που κυρίως μ’ ενδιέφερε ήταν να
δώσω όσο μπορούσα την αληθοφανή αναπαράσταση μιας δίκης ενώπιον αυτού του δικαστηρίου,
χωρίς να παραλείψω να νοιάζομαι ταυτόχρονα για
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ανεπαίσθητα και δυστυχώς η ύπαρξή τους διασώζεται με λίγες γραμμές σε κάποιο οδοιπορικό, σε
κάποιο δικανικό λόγο ή σε κάποιο σύγγραμμα,
άσχετο πάντως, στο περιθώριο των χρήσιμων
γνώσεων που επιβάλλει η εγκύκλια ή θύραθεν
κλασική παιδεία. Ίσως, πάλι, επειδή ήξερα πως
οι γνώσεις μας μερικές φορές είναι λιγότερες απ’
όσες χρειάζονται για να γίνει ένα σωστό θεατρικό
έργο. Το αρχαίο φονικό δικαστήριο τής Φρεαττύος, ήταν τυχερότερο πάντως από την Ασίνη τού
Ομήρου επειδή ξέρουμε γι’ αυτό από τους συγγραφείς κάτι περισσότερο. Τόσο, ώστε να μην
μπορούμε ν’ αφήσουμε τη φαντασία μας να το
πλησιάσει με καλπάζουσα εντέλεια ποιητική,
όπως δεν μπορούμε να το περιγράψουμε με την
ασφάλεια μιας επιστημονικής πραγματείας. Απόδειξη: όσες μελέτες είχα στη διάθεσή μου, χρήσιμες οπωσδήποτε για έναν σπουδαστή τού
αρχαίου ελληνικού κόσμου, στάθηκαν απέναντί
μου φειδωλές. Αυτά που μου έδιναν, τα αφαιρούσε συχνά η μέθοδος της διασταύρωσης, η έλλειψη πληρότητας και η αγκύλωση σε πηγές
χιλιοειπωμένες και οπωσδήποτε όχι ζωτικές για
το δικό μου τόλμημα.
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την απόδοση ενός θεατρικού λόγου με τις ιδιοτυπίες και την αισθητική τού θεατρικού συμβάντος.
Έτσι, έχω την αίσθηση πως χωρίς να αφήνει
εξοργισμένο έναν απαιτητικό εμπειροτέχνη νομομαθή, ικανοποιεί ως ένα βαθμό και την περιέργεια
του μέσου θεατή, που ενδιαφέρεται για το θέατρο,
τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση και ειδικά για έργα με δικαστική υπόθεση.
Προσπάθησα όσο μου ήταν μπορετό να ισορροπήσω τα πράγματα ώστε η εργασία μου να μην
καταντήσει νομικίστικη ούτε όμως αυθαίρετη αλλοίωση των παραδεδεγμένων γεγονότων και
απόψεων που επαφίεται στο άλλοθι της «ποιητικής άδειας». Ακόμα έχω την αγωνία, πως δεν
απέδωσα όσο ίσως θα έπρεπε, την ατμόσφαιρα
εκείνης της ιστορικής εποχής, ελπίζοντας στην
«πνευματική επιείκεια» των αναγνωστών και θεατών τού έργου.
Όσοι θα εξετάσουν με το μικροσκόπιο του
αναλυτικού επιστήμονα (φιλόλογου, νομικού,
ιστορικού κ.λπ) το έργο, μπορεί να επισημάνουν
ανακρίβειες, κενά, ασάφειες και οτιδήποτε άλλο
διαθέτει στη φαρέτρα της η φιλότιμη σχολαστικότητα. Μερικά από αυτά φιλοτεχνήθηκαν εν γνώσει
μου όπως λ.χ. ο όρκος των δικαστών ο οποίος
στο έργο μου δίδεται ενώπιον του δικαστηρίου
ενώ στην πραγματικότητα δινόταν, εάν δε λαθεύω, μονάχα μια φορά κατά την έναρξη του δικαστικού έτους στο λόφο τού Αρδηττού. Όμως η
γοητεία αυτού του όρκου και η χρησιμότητά του,
ακόμα και στη σημερινή τριμμένη από την καθημερινή φθορά ζωή μας, είναι ολοφάνερη. Νομίζω
επίσης πως ίσως θα αισθανθούν διαβάζοντας ή
ακούγοντάς τον και άλλοι, την ίδια συγκίνηση που
αισθάνθηκα κι εγώ. Σε τελευταία ανάλυση, όταν
είχα δύο απόψεις, προτίμησα αυτήν που κατά τη
γνώμη μου είχε περισσότερο θεατρικό ενδιαφέρον. Όπου η γνωστική μου ανεπάρκεια άφηνε
κενά προσπάθησα να τα γεμίσω με την παλαιότερη μέθοδο, αναντικατάστατη ως τα σήμερα:
την προσφυγή στη φαντασία, με τη δικαιολογία
τής θεατρικής και συγγραφικής άδειας. Αυτό ικανοποιούσε εν μέρει και την πεποίθησή μου για την
εθιμικότητα πολλών κανόνων δικαίου, σε συνάρτηση με το χαρακτήρα τής αθηναϊκής δικαιοσύνης
ως λαϊκής έστω κι αν γνώριζα από τον Ανδοκίδη
πως υπήρχε νόμος που απαγόρευε στις Αρχές να
εφαρμόζουν άγραφο νόμο. Λογαριάζω, ακόμα, ότι
οι κληρωμένοι δικαστές και ο εκλεγμένος άρχοντας δε θα είχαν οπωσδήποτε ενδιατρίψει σε πολύχρονες νομικές σπουδές, αφού τέτοια επιστήμη
όπως τη γνωρίζουμε από το Ρωμαϊκό Δίκαιο δεν
είχε αναπτυχθεί ποτέ στην αρχαία Ελλάδα.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τις οφειλές μου στον αρχαίο ρήτορα Αντιφώντα από τον
Ραμνούντα και ειδικότερα στο λόγο του «Περί του
Ηρώδου φόνου», την υπόθεση του οποίου έλαβα
ως βάση όσο εξυπηρετούσε τις αναζητήσεις μου.

Πιστεύω ότι και ο ίδιος ο ρήτορας δε θα είχε αντίρρηση για την επέμβασή μου, αφού οι λόγοι του
γράφονταν προς χρήση άλλων οι οποίοι ασφαλώς θα τους τροποποιούσαν όπως τους βόλευε
κατά τη διαδικασία, ανάλογα με το υλικό των αποδείξεων και τις ανάγκες τής δίκης. Όταν ξανακοιτάω τώρα αυτό το έργο που παρέδωσα το
Φθινόπωρο του 1997 στον τυπογράφο για τις
ανάγκες των συντελεστών τής παράστασης και
της διανομής του, νομίζω πως αποτελεί και μιαν
εσκεμμένη εκ μέρους μου δίκαιη αντίδραση στη
μονομέρεια των δικανικών ρητόρων που έβλεπαν
την αλήθεια από την κλειδαρότρυπα, άρα ένα
μικρό της κομμάτι κι αυτό διαστρεβλωμένο, όπως
συνέφερε στον πελάτη τους. Για να είμαι κοντά
στο πνεύμα και στο γράμμα των αρχαίων δικανικών αλλά και στη σύγχρονη δικαστική πρακτική,
αναγκάστηκα να παρατείνω τις αγορεύσεις των
δύο κυρίων προσώπων τού έργου και ιδιαίτερα
του κατηγορουμένου. Αυτό έγινε εν γνώσει μου
ότι μπορεί να κουράσει μια μερίδα σύγχρονων θεατών που θέλει τη συχνή εναλλαγή των προσώπων και τη δράση στη σκηνή. Όμως, προτού
σκεφτεί κανείς να με καταδικάσει, ας αναλογιστεί
τι γίνεται στις μεγάλες δίκες των δικαστηρίων μας
όπου έχουμε αγορεύσεις πολλών ωρών. Για την
ιστορία θα σημειώσω ότι το έργο δεν κούρασε.
Απεναντίας μάλιστα, οι τρεις παραστάσεις του
κρίθηκαν λίγες ενώ η συρροή των θεατών υπήρξε
αξιοσημείωτη.
Και επειδή το κείμενο αυτό έχει την έννοια της
ατομικής μου απολογίας σε κάθε τωρινό και μελλοντικό αναγνώστη και θεατή, θα ήθελα να προσθέσω πως μια στεγνή καταγραφή δικονομικών
και ουσιαστικών κανόνων δικαίου, θα ήταν απαραίτητη στους σπουδαστές τού αρχαίου ελληνικού
δικαίου και μάλιστα στους πιο επιμελείς από αυτούς έστω και εάν τους περιόριζε σ’ έναν κόσμο
από ψυχρούς νόμους και ψηφίσματα. Μια άλλη,
εντελώς ελεύθερη θεατρική εκδοχή, θα είχε ενδιαφέρον για τους περισσότερους και οπωσδήποτε
για εκείνους που θα ήθελαν να καλύψουν τις
ανάγκες τους με τους κοινούς θεατρικούς όρους,
αλλά θα απείχε από την αλήθεια.
Οφείλω και τώρα να αποδώσω ευχαριστίες σε
όσους με εμψύχωσαν στην προσπάθειά μου με
τον καλό τους λόγο και ιδιαίτερα όσους αποδέχτηκαν πρόθυμα την ανάληψη έκδοσης του έργου
μου από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς σε δύο
γλώσσες. Ευχαριστώ τους παλαιούς και νέους φίλους και συνοδοιπόρους μου στη συντακτική επιτροπή τής «Δικηγορικής Επικαιρότητας» που
πίστεψαν στο έργο μου και στάθηκαν γενναιόδωροι υποστηρικτές μου, μέχρι σήμερα. Για τις οφειλές μου στην ορεινή Κόνισκα Αιτωλίας όπου
απομονώθηκα για τη συγγραφή του, δε θα έσωναν οι ευχαριστίες που διαθέτω.

«ΑΝΘΡΩΠΑΡΑΝ»
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΙΣΤΙΚΟΥ

Μυθιστόρημα, εκδόσεις
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Ο Δημήτρης Πιστικός είναι από τους λίγους λειτουργούς τής
γραφής που δίνουν το στίγμα τής εντοπιότητάς τους: «Γεννήθηκε
στο Παναιτώλιο της Αιτωλίας το 1948» γράφει στο βιογραφικό
του. Αυτοπροσδιορίζεται άμεσα ως Αιτωλός, όχι ως Αιτωλοακαρνάνας. Και το κάνει συνειδητά. Ανήκει σ’ ένα μικρό αριθμό ντόπιων που έχουν συναίσθηση της ιστορικότητας αυτού του τόπου
και αναζητούν τις ρίζες ενός κόσμου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και γνωρίσματα. Σε μια άλλη ανάγνωση, χρήσιμη για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση αυτή τη φορά, η επιμονή αυτών των ανθρώπων
για την εντοπιότητα, μεταξύ των οποίων και ο υπογράφων, είναι
ίσως ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία που η περιοχή ανατολικά
τού Αχελώου ποταμού διαθέτει προς αξιοποίηση. Τα «Αιτωλικά προϊόντα» για παράδειγμα, εάν πάρουν το όνομά τους, θα γίνουν αναγνωρίσιμα, όπως τα Κρητικά. Εν προκειμένω η λογοτεχνία πρωτοπορεί σε ένα ζήτημα που έχει αμέτρητες άλλες διαστάσεις.
Εν πάση περιπτώσει, ο ποιητής Δημήτρης Πιστικός, έργα τού οποίου έχουν μεταφραστεί στα Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Σερβικά και Αλβανικά, μας δίνει το 2015 το «Ανθρωπαράν». «Ένα μυθιστόρημα σαν μαγικό παραμύθι».
Είναι μια αφαιρετική ιστορία βγαλμένη από τον ποιητικό κώδικα, ένα κείμενο που στην δική μου
ορολογία εμφανίζεται με τον χαρακτηρισμό «παραμυθιστόρημα». Εδώ έχουμε ένα «ποιητικό παραμυθιστόρημα». Και είναι ένα μακροβούτι τού αναγνώστη στην αθωώτητα. Θα έλεγα ότι πρόκειται για
ένα υπερβατικό σχόλιο πάνω στη γήινη πραγματικότητα. Το βιβλίο αυτό έρχεται από τον ίδιο μακρινό
πλανήτη που ήρθαν κατά το παρελθόν ο «Μικρός Πρίγκιπας» του Εξυπερύ, ο «Αλχημιστής» τού Κοέλιο, ο «Σιντάρτα» τού Έσσε. Έντονα είναι στις σελίδες του τα υφολογικά χαρακτηριστικά τού δοκιμίου
στο οποίο έχει διαπρέψει ο συγγραφέας, απαραίτητα στο «μαγικό παραμύθι» του, από τη στιγμή που
αποφάσισε να δώσει λεκτική μορφή στη στέρεη ηθική των σχέσεων και να την θεμελιώσει πάνω σε
ατσάλινα σχήματα λόγου. Το όλον αποτελεί υπέρβαση της τεχνοκρατούμενης αντίληψης για τη ζωή,
αφού αναβιώνει την διαχρονική φυσικότητα. Είναι σίγουρα μια υπέρβαση της τρίτης διάστασης και
ψηλάφισμα των άγνωστων αλλά αισθητών υπερδιαστάσεων. Είναι μια αναζήτηση των αρχετυπικών
αξιών που χρειάζεται ο άνθρωπος. Μιλάει για εξωπραγματικούς ήρωες που όμως σπουδάζουν την
πραγματικότητα. Είναι σπόροι πολλών παραμυθιών ριγμένοι σε απέραντους αγρούς για να φυτρώσουν κατά βούληση, ένα παραμυθικό κάδρο για να κεντηθούν πάνω του οι στίχοι των ιδανικών ποιημάτων. Ο Φλαμίνγκο, ο ήρωας, θα μπορούσε να είναι ο ποιητής που σ’ αυτή τη ζωή διατηρεί τη
μνήμη τής προηγούμενης και νικάει την υλική ζωή με την άυλη.
Το νέο βιβλίο τού Δημήτρη Πιστικού, το «Ανθρωπαράν», δεν το χορταίνεις με μία ανάγνωση, για
τη μεγιστοποίηση της ευχαρίστησης χρειάζεται απαραιτήτως η δεύτερη.

Παντελής Φλωρόπουλος

Σημείωση: Το βιβλίο διατίθεται απο το βιβλιοπωλείο “ΚΙΒΩΤΟΣ”
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Ασφαλιστικό Δίκαιο: Μια δυσάρεστη
έκπληξη για τον εκναυλωτή
σκαφών αναψυχής
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του Κυριάκου Ιωσηφέλλη
Δικηγόρου Πειραιώς και Λευκωσίας
Ας υποθέσουμε ότι ενοικιάζετε κάποιο
σκάφος της κυριότητας σας. Το ρόλο του ναυλωτή αναλαμβάνει κάποιο έμπιστο φαινομενικά
πρόσωπο με πλαστά –εν αγνοία σας- διαπιστευτήρια, ο οποίος δεν παραδίδει το σκάφος
στην επί του ναυλοσυμφώνου αναγραφόμενη
ημερομηνία πίσω σε εσάς, αλλά εξαφανίζεται
μαζί με αυτό. Σαν διορατικός επιχειρηματίας
όμως, έχετε εκ των προτέρων επιδιώξει το
ασφαλιστήριό σας να καλύπτει «κλοπή και/ή
ολική απώλεια του σκάφους» επειδή έχετε
ακούσει ότι «γίνονται πολλά», επομένως, στην
παρούσα περίπτωση είστε απολύτως καλυμμένος. Σωστά; Λάθος! Τα αίτια μιας τόσο δυσάρεστης έκπληξης διερευνά το παρόν άρθρο.

Με το ανωτέρω σενάριο κατά νου, ας
υποθέσουμε αρχικά ότι σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτεται η «εξ ολοκλήρου κλοπή του σκάφους». Διαβάζοντας κανείς
ενδελεχώς, ανακαλύπτει ότι η πλειονότητα των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων σκαφών αναψυχής διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και πρακτική μέσω ρήτρας η οποία παραπέμπει τον
ενδιαφερόμενο στον Αγγλικό Νόμο περί Ναυτικής Ασφαλίσεως του 1906 (Marine Insurance
Act 1906) στο Αγγλικό Κοινοδίκαιο (common
law) και στην Αγγλική πρακτική (practice).
Τούτο πρακτικά σημαίνει, δίχως φυσικά να αναγράφεται στο ίδιο το συμβόλαιο, ότι με τον όρο
«κλοπή» κατά το Αγγλικό δίκαιο καλύπτεται
αποκλειστικά και μόνον, η αποδεδειγμένη με
ίχνη παραβίασης, βίαιη κλοπή του σκάφους, με
αποτέλεσμα, οι συνηθέστεροι κίνδυνοι από
τους οποίους σκόπευε να προφυλαχθεί ο

εκναυλωτής επισκεπτόμενος τα γραφεία της
ασφαλιστικής του εταιρείας, ήτοι η απλή κλοπή
εν τη απουσία του ή η υπεξαίρεση του πλοίου
από το ναυλωτή, να εξακολουθούν να απειλούν
το πλοίο της ιδιοκτησίας του, αφού απέναντί
τους αυτό παραμένει ανασφάλιστο κατά το Αγγλικό Δίκαιο μετά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου! (βλ. αποφάσεις ΕφΠειρ
679/2006, και ΜονΠρΠειρ 2823/2015).

Τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα εν
αγνοία του ιδιοκτήτη του σκάφους, καθότι στον
νου του επιχειρηματία, ο όρος «κλοπή», δικαίως περιλαμβάνει, την συνηθέστατη κλοπή
του σκάφους του εν τη απουσία του, καθότι
κατά το ελληνικό ποινικό δίκαιο και το άρθρο
372 ΠΚ: «Κλοπή. Όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή
εν μέρει) κινητό πράγμα από την κατοχή άλλου
με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. και αν το
αντικείμενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα μεγάλης
αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.» Ο
όρος κλοπή όμως, στο Αγγλικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, ερμηνεύεται περιοριστικότερα και αναφέρεται εν τοις πράγμασι και αποκλειστικά, στην
κατά το ελληνικό δίκαιο «ληστεία» (αφαίρεση
με χρήση βίας), ήτοι σύμφωνα με το άρθρο 380
ΠΚ: Ληστεία. Όποιος με σωματική βία εναντίον
προσώπου ή με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής αφαιρεί από
άλλον ξένο (ολικό ή εν μέρει) κινητό πράγμα ή
τον εξαναγκάζει να του το παραδώσει για να το
ιδιοποιηθεί παρανόμως, τιμωρείται με κάθειρξη.
Στο ασφαλιστήριο όμως, δεν χρησιμοποιείται
φυσικά ο όρος «ληστεία», αλλά ο όρος

Επομένως, θα πρέπει κάθε ασφαλισμένος να ενημερώνεται πριν από την σύναψη
οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου συμβολαίου ότι
με τον όρο «κλοπή» καλύπτεται αποκλειστικά
και μόνον η βίαιη κλοπή του σκάφους, ως επίσης και να συμβουλεύεται ότι προκειμένου να
καλυφθεί η «απλή κλοπή», ήτοι η ιδιοποίηση
του σκάφους δίχως τη χρήση βίας θα πρέπει
να γίνει ειδική μνεία περί τούτου ρητώς στο
ασφαλιστήριο με σχετική τροποποίηση του –οι
πιθανότητες να δεχθεί η εταιρεία κάτι τέτοιο
όμως είναι αμφίβολες, δεδομένου ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι κατά κανόνα μη διαπραγματεύσιμα-. Σε κάθε περίπτωση, η
κάλυψη γενικώς «κλοπής» δεν επαρκεί, αλλά
ούτε και της ακόμη γενικότερης «απώλειας»,
όπως θα διαπιστωθεί εν συνεχεία.

Όταν το περιγραφόμενο στον πρόλογο
σενάριο φθάνει στην αίθουσα του δικαστηρίου,
το τελευταίο, αντί να διερωτάται περί της νομιμότητας του εν λόγω όρου υπό το πρίσμα των
άρθρων 140, 147, 150, 173, 179, 200, 281,
288, 904 ΑΚ θέτοντας έτσι υπό αμφισβήτηση
την εφαρμογή του Αγγλικού Δικαίου στην προκειμένη περίπτωση, περί της καταχρηστικότητας του εν λόγου όρου στο πεδίο των ΓΟΣ, ή
τουλάχιστον περί του θεμιτού και ηθικού των
σκόπιμων αυτών νομικών ασαφειών, οι οποίες
θέτουν υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια και
αναγκαία προβλεψιμότητα του δικαίου και των
συναλλαγών, ως και τα συμφέροντα του αδύναμου μέρους, το οποίο θα πρέπει να συμβουλεύεται ειδικό ναυτοδικηγόρο ακόμη και για την
φαινομενικά απλή ασφάλιση ενός ταχυπλόου
σκάφους, ερμηνεύει τους όρους της σύμβασης
κατά τρόπο περιοριστικό
και την
εξαιρετικά
δυΣτιγμιότυπο από
συνάντηση

σχερή γι αυτό, ακόμη και όταν υπάρχει σαφές
περιθώριο ερμηνείας για την αβίαστη πραγμάτωση της δικαιοπρακτικής αυτού βούλησης.

Ήτοι, ακόμη και εάν γίνει λόγος από τα
συμβαλλόμενα μέρη για γενική «ολική απώλεια» του σκάφους, οι εναγόμενες ασφαλιστικές εταιρείες θα υποστηρίξουν, διά του
εκπροσώπου τους επ’ ακροατηρίω ότι με τον
όρο «απώλεια» καλύπτεται ουσιαστικά και
αποκλειστικά και μόνον η «βίαιη κλοπή» του
σκάφους και όχι οποιαδήποτε απώλεια (επί παραδείγματι απλή κλοπή ή υπεξαίρεση από τον
ναυλωτή). Το παράλογο της υπόθεσης είναι ότι
το «επιχείρημα» τούτο γίνεται, αυτομάτως
όπως διαπιστώνει κανείς, δεκτό από το δικαστήριο (ΜονΠρΠειρ 2823/2015). Τούτο παρά
την ρητή πρόβλεψη του Αγγλικού Δικαίου ότι σε
περίπτωση πραγματικής ή τεκμαρτής ολικής
απώλειας, ο εκναυλωτής δικαιούται πλήρη
αποζημίωση (βλ. άρθρα 58 και 60 του Marine
Insurance Act 1906, υποθέσεις Roux v Salvador (1836) 3 Bing NC 266, 285-286, και The
Bunga Melati Dua [2011], και στη θεωρία “Marine Insurance: Law and Practice”, Francis
Rose, (2013) CRC Press, p. 481). Δηλαδή καταλήγουμε στο, πέραν οποιασδήποτε λογικής
συμπέρασμα, ότι το σκάφος θεωρείται απωλεσθέν μόνον εάν κλαπεί βίαια, ενώ εάν κλαπεί
εν τη απουσία του ιδιοκτήτη ή υπεξαιρεθεί δι’
απάτης και πλαστογραφίας θεωρείται ότι δεν
απωλέσθηκε ποτέ παρόλο που είναι πλέον ή
βέβαιον ότι ο ίδιος το έχει απωλέσει δίχως
καμία ελπίδα ανάκτησής του.
Μόνο απογοήτευση προκαλεί η ανωτέρω πρακτική, αφού όταν δεν αποδίδεται το
εύλογο και καθημερινό νόημα σε θεμελιώδεις
εμπορικούς όρους, θυσιάζεται η ασφάλεια, η
σαφήνεια και η απαραίτητη για ένα κράτος δικαίου προβλεψιμότητα στις συναλλαγές στο
βωμό του κέρδους, όπως και η δικαιολογημένη
εμπιστοσύνη του αδύναμου μέρους στο δικαιικό σύστημα, το οποίο αδύναμο μέρος βρίσκεται υπό την εύλογη καθ’ όλα πεποίθηση ότι
η δικαστική αρχή, το μοναδικό και τελευταίο του
καταφύγιο, θα ερμηνεύσει και θα εφαρμόσει τη
βούλησή του στοχεύοντας στο ουσιαστικό της
περιεχόμενο και όχι στη μορφή της.
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«κλοπή» και μάλιστα «ολική», με αποτέλεσμα
να καλλιεργείται τεχνηέντως στο νου του ιδιοκτήτη ότι είναι απολύτως καλυμμένος όσον
αφορά τον συνηθέστατο κίνδυνο υφαρπαγής
του σκάφους, ελλείψει βίας, εν τη απουσία του
από τον ναυλωτή, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η σύνδεση δε, του εν
λόγω ιδιόμορφου ορισμού της «κλοπής» με τη
ρήτρα του συμβολαίου περί εφαρμογής του Αγγλικού Δικαίου, ως είναι φυσικό, ουδόλως καθίσταται σαφής στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

44

ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ

Δικηγορική Επικαιρότητα / ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Σα δεματάκι κάτω απ’ τη μασχάλη
δίχως πατρίδα, δίχως ριζιμιό
σε σφίγγω από την πείνα πάλι
κι ορίζοντας δεν έχει τελειωμό.
Απ’ τα σαράντα κύματα περνάω
διωγμένη από χέρι ξενικό
κι απ’ το βυζί μου πάλι σε κερνάω
μια στάλα ανείπωτο καημό.
Ο δρόμος σύνορα δεν έχει
η φρίκη στέκει στα στενά
εσένα γιέ μου δε σου πρέπει
να ’χεις αθέλητα δεσμά.

Για πoια πατρίδα να κινάμε
σε ποια του κόσμου γειτονιά
που αγέρωχοι όλοι μάς κοιτάνε
και γέρνουνε σ’ αντίθετη πλευρά.

‘Αν ποτε νάρθει μια στιγμούλα
της νύχτας σα λουφάξουν τα σκυλιά
να πιάσουμε μιαν άκρη, μια τρυπούλα
να γείρουμε στου ονείρου αγκαλιά.

Πέτρος Λακούτσης
15.10.2015

