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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

"Ήρθε η ώρα και το δημόσιο να επανέλθει 

στην κανονικότητα" 

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η 

οποία συνεδρίασε στις 3 Ιουνίου 2020, υπό την Προεδρία του 

Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την 

ακόλουθη ανακοίνωση: 

1. Η προσπάθεια για επαναφορά της οικονομικής και κοινωνικής ζωής 

του τόπου στην νέα κανονικότητα έχει μία εξαίρεση. Το Ελληνικό 

Δημόσιο. 

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, οι περισσότερες υπηρεσίες του δημόσιου 

τομέα υπολειτουργούν, παρότι λειτουργούν πλέον με το σύνολο του 

προσωπικού τους. Δέχονται το κοινό μόνο με ραντεβού, η δε 

ηλεκτρονική-τηλεφωνική εξυπηρέτηση, η οποία τέθηκε προς 

υποκατάσταση της φυσικής παρουσίας των ενδιαφερομένων, έχει 

καταστεί γράμμα κενό. Αποτέλεσμα αυτού είναι, πολίτες, δικηγόροι, 

επαγγελματίες και παραγωγικές δυνάμεις να μην μπορούν να 

διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους, να παρατηρείται απίστευτη 

ταλαιπωρία των συναλλασσόμενων και εν τέλει να καθυστερεί η 

ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομικής και επαγγελματικής 

δραστηριότητας, κατά το μέρος που εξαρτάται και από τη λειτουργία 

του Δημοσίου, το οποίο, όπως είναι γνωστό, αποτελεί βασικό μοχλό 

της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, που τόσο απαραίτητη είναι 

στην παρούσα χρονική συγκυρία. 

Η Συντονιστική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την άνω δραματική 

κατάσταση που παρατηρείται από την υπολειτουργία των δημοσίων 



υπηρεσιών, θα ζητήσει άμεση συνάντηση με τον Υπουργό 

Εσωτερικών, προκειμένου να θέσει τα ζητήματα που ανακύπτουν και 

να αναζητηθούν λυσιτελείς λύσεις. 

Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή θα διοργανώσει    συνέντευξη 

τύπου μαζί με τους λοιπούς επαγγελματικούς φορείς του χώρου της 

Δικαιοσύνης, (Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές κ.λπ.), για 

να αναδείξουν δημόσια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

συναλλασσόμενοι πολίτες, οι δικηγόροι και οι λοιποί επαγγελματικοί 

φορείς στο χώρο της Δικαιοσύνης κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους, στη νέα κανονικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται, ιδίως από την 

υπολειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών που συνδέονται άρρηκτα με 

την άσκηση του επαγγέλματός τους και τα οποία αποτελούν 

τροχοπέδη στην πορεία για την οικονομική ανάπτυξη και την 

αντιμετώπιση των εν γένει προβλημάτων που δημιούργησε η 

πανδημία. 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή, δια του Προέδρου της και η αρμόδια 

επιτροπή του ΔΣΑ, κατά τη σημερινή (4/6/2020) συνάντηση στο 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, που προκλήθηκε μετά από  πρωτοβουλία του 

δικηγορικού σώματος, με την παρουσία εκπροσώπων των Αμίσθων 

και Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, των Συμβολαιογράφων και των 

Δικαστικών Υπαλλήλων, θα θέσει τα οξυμένα καθημερινά προβλήματα 

που ανακύπτουν, κατά την επαναλειτουργία των άνω υπηρεσιών και 

θα αναζητήσει λύσεις. 

3. Η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει ότι, οι παραδοχές που 

περιλαμβάνονται σε πρόσφατα εκδοθείσα Διάταξη Αντεισαγγελέως 

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, κατά την εξέταση περιστατικού 

αστυνομικής αυθαιρεσίας, που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2018, σε 

βάρος μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 

τις οποίες οι φράσεις «δικηγοράκια» και «ιερές αγελάδες», που 

απηύθυναν οι αστυνομικοί στους δικηγόρους, κατά την ώρα άσκησης 



του λειτουργήματός τους, δεν είναι προσβλητικές, δεν είναι πρόσφορες 

να θίξουν την τιμή και την υπόληψή τους, δεν περιέχουν αμφισβήτηση 

της ηθικής και κοινωνικής αξίας τους και δεν αποτελούν ούτε καν 

περιφρόνηση, είναι άκρως προσβλητικές για το σύνολο του 

δικηγορικού σώματος. 

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίθεσή της  για την 

άνω κρίση της εν λόγω Αντεισαγγελέως και δηλώνει την αμέριστη 

συμπαράστασή της στην ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του Δικηγορικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης να ζητηθεί ο πειθαρχικός έλεγχός της. Τέτοια 

μεμονωμένα περιστατικά πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, 

προκειμένου να μην διαταράσσουν τις επιβαλλόμενες σχέσεις 

αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού μεταξύ των συλλειτουργών της 

Δικαιοσύνης και το κύρος αυτών. Επιφυλάσσεται δε,  για τυχόν 

περαιτέρω νόμιμες ενέργειές της. 

 


