
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς, αναφορικά με το 

πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, προέβη στις παρακάτω επισημάνσεις: 

Tο δικηγορικό σώμα (με τις αποφάσεις της Ολομέλειας από 5.3.2023 και της 

Συντονιστικής Επιτροπής από 13.3.2023) έχει ήδη επισημάνει την ανάγκη για την 

ταχεία και πλήρη διερεύνηση των αιτίων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού 

δυστυχήματος, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, που είδαν 

το φως της δημοσιότητας, τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία και 

σχετίζονται με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και να αποδοθούν 

ευθύνες, αστικές και ποινικές, όπου και αν ανήκουν, τόσο σε υπηρεσιακούς 

παράγοντες όσο και σε κάθε άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο. 

Πρόκειται για ζήτημα εθνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, που μας αφορά όλους. 

Κανείς δεν δικαιούται να μένει αμέτοχος μπροστά σε αυτή την τραγωδία. 

Το οφείλουμε στα θύματα του δυστυχήματος και στις οικογένειές τους αλλά και στην 

κοινωνία μας, που δεν μπορεί να ξαναβιώσει μία νέα τραγωδία. 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς, συντασσόμενο με την 

απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των 

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, ως ελάχιστη ένδειξη 

σεβασμού στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και 

συμπαράστασης στις οικογένειες αυτών: 

• Την αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους την Πέμπτη 16.3.2023. 

• Τη συμμετοχή των μελών του στις κινητοποιήσεις που διοργανώνουν  οι 

κοινωνικοί φορείς την Πέμπτη 16.3.2023. 

• Τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην εκκρεμή σχετική 

ποινική διαδικασία, με αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Προέδρου του, ως μέλους 

της Συντονιστικής, στη Λάρισα. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ 

Παραγραφές-Προθεσμίες. 



Ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής και για 

πλημμελήματα που από το χρόνο τέλεσης της πράξης έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α΄ βαθμό 

και επταετία σε β΄ βαθμό. 

Αυτόφωρη διαδικασία. 

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση των προτάσεων Τακτικής Διαδικασίας και Διαδικασίας 

Μικροδιαφορών. 

Αναβολές: Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους 

συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, 

με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να 

προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που 

εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. 

Κιλκίς 14-3-2023 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

 Ευρώπη Αρτόγλου Δημήτριος Ταλαμπίρης 


