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Τ ρία χρόνια Παρέµβασης Ανανέωσης. Τη στιγµή που γρά-
φονται οι γραµµές αυτές έχουν ήδη µόλις συµπληρωθεί 3

χρόνια δηµιουργικής πορείας µιας νέας συνδικαλιστικής-δικη-
γορικής κίνησης στον Πειραιά, µιας δυναµικής συσπείρωσης
συναδέλφων, η οποία στη διαδροµή της - 2008-2010 - ανέ-
λαβε πρωτοβουλίες, ανέδειξε θέµατα, παρουσίασε θέσεις, κα-
τέθεσε απόψεις και συνέβαλε µε ιδέες και προτάσεις. Μίλησε
για το «δικηγορικό συνδικαλισµό», για το «παραδικαστικό», για
τα θέµατα της κρίσης της δικαιοσύνης, διαµαρτυρήθηκε για τη

«δίωξη Μπάγια», για το «Φ.Π.Α.», για το «ασφαλιστικό», ανέδειξε πρόσφατα το θέµα
του ανύπαρκτου περιεχοµένου της πρακτικής άσκησης των νέων συναδέλφων. 

Και όλα τα παραπάνω µέσα από µία µεθοδολογία συλλογικής δράσης, µε εναλ-
λαγή στη θητεία του Συµβούλου, µε ακόµα περισσότερους εισηγητές σε κάθε µας
εκδήλωση. 

Και αυτό έρχεται να καταδείξει την διάθεση προσφοράς των συναδέλφων για τα
καθηµερινά και ουσιαστικά προβλήµατά µας, σπάζοντας το «πατερναλιστικό» µον-
τέλο συνδικαλισµού που για χρόνια είτε εφησύχαζε είτε και απέκρυπτε τα µε-
γάλα προβλήµατα και τη συνολική κρίση δικαίου και δικαιοσύνης στο τόπο µας,
καλύπτοντάς τα µε τη συνήθη χρήση αυτάρεσκων συνθηµάτων ξεθωριασµένης αί-
γλης. «Συλλειτουργοί της δικαιοσύνης» ανάµεσα σε Γιοσάκηδες και διώξεις δικα-
στών (βλ. περίπτωση Μπάγια-Σαλάτα), µε ένα σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης
που όλο «βελτιώνεται», αλλά που η δήθεν «επιτάχυνση» των δικών σε τίποτα δεν
ξεµπλοκάρει τη αρνησιδικία δεκαετιών, όταν η ίδια η καθηµερινότητα του δικη-
γόρου είναι κάτι παραπάνω από άθλια, όταν στρατιές νέων ανέργων πτυχιούχων
Νοµικής εξαφανίζονται απλά στα επαγγελµατικά αζήτητα, σε µια εκτεθειµένη,
αναξιόπιστη και διαλυµένη ∆ικαιοσύνη, όπου µοιραία υποβαθµίζεται και το δικη-
γορικό επαγγελµατικό - (λειτούργηµα) - σε ένα κόσµο – περιβάλλον που µετα-
βάλλεται τόσο γρήγορα.

Εµείς στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη
που µας δείξατε και µας δείχνετε συνεχώς µε τη µεγάλη προσέλευση σε όλες
µας τις εκδηλώσεις - πρωτοβουλίες και σας δηλώνουµε ότι θα συνεχίσουµε τη
δηµιουργική και συλλογική µας αυτή προσπάθεια, γιατί όπως ο Πάµπλο Νερούδα
σε ένα ποίηµά του έγραφε: «αποφεύγουµε τον θάνατο σε µικρές δόσεις, όταν θυ-
µόµαστε πάντοτε ότι για να είσαι ζωντανός χρειάζεται µια προσπάθεια πολύ µε-
γαλύτερη από το απλό γεγονός της αναπνοής».

Με τη δήλωση αυτή ότι θα συνεχίσουµε την ίδια προσπάθεια σας παρουσιάζω
το 3ο τεύχος του περιοδικού µας, µε εισηγήσεις από την πρόσφατη πρωτοβουλία
µας για την ανάδειξη του «προβλήµατος» της πρακτικής «άσκησης», αλλά και µια
σταχυολόγηση δράσεων των 3 ετών της παράταξής µας.

Τάκης ∆έγλερης
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3Τα νέα µας

ΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑ
“ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΗΣ 18ΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ”

“Σκέψεις και  προβληµατισµοί 
για τον ρόλο και το περιεχόµενο
της 18µηνης πρακτικής άσκησης

των υποψηφίων δικηγόρων“

Πέµπτη 9 ∆εκεµβρίου 2010
και ώρα 19.30

στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Εισηγητές:
Τάκης ∆έγλερης
Αθηνά Σταµελάκη
Γιάννης Βούτας

Προσκεκληµένος Οµιλητής:
Φίλιππος Κοτέας

Συντονίζει η 
Ευφροσύνη Κανάρη

Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Η

*Λιθογραφία του Honore Doumier (1808-1879) µε θέµα:
*Συζήτηση µεταξύ ∆ικηγόρων* από τη σειρά: ‘’Οι άνθρωποι της δικαιοσύνης‘’
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4 Τα νέα µας

οµιλία
Τάκη ∆ΕΓΛΕΡΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ο θέµα της ηµερίδας µας θεωρώ
ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον
γιατί ακριβώς αφορά την πρα-
κτική επαγγελµατική κατάρτιση
των υποψηφίων δικηγόρων,
αλλά και επίκαιρο ιδιαίτερα
τώρα - στην παρούσα φάση
αυτής της πρωτοφανούς κοινω-

νικής και οικονοµικής κρίσης που
ζούµε - και πρέπει επίσης να σηµει-
ωθεί ότι το κοινό χαρακτηριστικό που
αναδεικνύεται πάντα σε όλες τις
κρίσεις είναι ότι οι κρίσεις θέτουν
επιτακτικά και υποχρεώνουν για επα-
νεξέταση την ολότητα των προβλη-
µάτων.

Πρακτικά θα µπορούσαµε να πα-
ραφράσουµε ή σε ελεύθερη απόδοση
να αναδιατυπώσουµε το θέµα ως
εξής: «Πώς ένας πτυχιούχος νοµικής
γίνεται δικηγόρος». Η οριοθέτηση λοι-
πόν του θέµατος µας υποχρεώνει να
αναλύσουµε τις λέξεις-κλειδιά τα
οποία είναι: η 18µηνη πρακτική
άσκηση, ο ρόλος, το περιεχόµενο και
οι υποψήφιοι δικηγόροι.

Είµαστε υποχρεωµένοι λοιπόν να
δούµε πως (καταρχήν) νοµικά, µέσα
από την κείµενη νοµοθεσία, οριοθε-

τείται το θέµα µας. 

Η ΚΕΙΜΕΝΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το θέµα µας οριο-
θετείται αρχικά από
το Ν.∆. 3026/1954
«Περί Του Κώδικος
των ∆ικηγόρων και
άλλων τινών διατά-
ξεων» και συµπληρώ-
νεται από το Ν.
723/1977, που τρο-
ποποιεί και εφαρµόζει για πρώτη φορά
το έτος 1977 τις σχετικές ρυθµίσεις
για το ρόλο και το περιεχόµενο της
πρακτικής άσκησης και βέβαια θα
φτάσουµε υποχρεωτικά µέχρι το σή-
µερα, προσδιορίζοντας και αναδει-
κνύοντας τόσο το τι γίνεται στην
πράξη, όσο και να καταγράψουµε µια
ήδη δηµοσιοποιηµένη και προτεινό-
µενη διάταξη στο Σχέδιο Νόµου
για την «Εθνική Σχολή ∆ικαστικών
Λειτουργών και άλλες διατάξεις», που
έρχεται να τροποποιήσει την υφιστά-
µενη νοµοθεσία και να προτείνει µία
εξάµηνη πρακτική άσκηση των υπο-
ψηφίων δικηγόρων στις γραµµατείες
των δικαστηρίων1. 

Ας προσεγγίσουµε λοιπόν αρχικά

τις κείµενες – ισχύουσες διατάξεις και
ιδιαίτερα όσα καθιέρωσε για πρώτη
φορά ο Ν. 723/1977, όπου έχουν, επί
λέξει, ως εξής:

ΝΟΜΟ∑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 723
Περί αντικαταστάσεως διατάξεων

τινών του Ν.�. 3026/1954 
«Περί Του Κώδικος των �ικηγόρων

και άλλων τινών διατάξεων»

Ο ΠΡΟΕ�ΡΟ∑
ΤΗ∑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ∑ �ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ∑

Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της
Βουλής, απεφασίσαµεν:

Άρθρον 1
Το άρθρον 3 του Ν.∆. 3026/1954

1. Η προτεινόµενη διάταξη έχει ως εξής:
Άρθρο 34

Τροποποίηση του Κώδικα ∆ικηγόρων
Στο άρθρο 6 του ν.δ. 3026/1954 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής και η παράγραφος αναριθµείται σε 6:
«5. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως 6 µηνών, µπορεί να γίνει στο Εφετείο ή στο Πρωτοδικείο (πολιτικό ή διοικητικό) ή στην αντί-
στοιχη Εισαγγελία της έδρας του ∆ικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραµµένος ο ασκούµενος. Ο αριθµός των ασκουµένων, η κα-
τανοµή αυτών σε τµήµατα και η εξειδίκευση των καθηκόντων που θα επιτελούν, καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης του
Πρωτοδικείου ή της Εισαγγελίας, µετά από γνώµη του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Ο ασκούµενος λαµβάνει αµοιβή που καθορί-
ζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων».

Τ

“ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 18ΜΗΝΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ”
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5Τα νέα µας

«Περί Του Κώδικος των ∆ικηγόρων και
άλλων τινών διατάξεων» αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 3
1. Ουδείς διορίζεται δικηγόρος, αν

µη κέκτηται την Ελληνικήν Ιθαγέ-
νειαν.

Αλλογενής αποκτήσας την Ελληνι-
κήν Ιθαγένειαν δια πολιτογραφήσεως,
δεν δύναται να διορισθή ∆ικηγόρος
προ της συµπληρώσεως πενταετίας
από ταύτης. Κατ΄ εξαίρεσιν Έλληνες
το γένος αλλά µη κεκτηµένοι την Ελ-
ληνικήν Ιθαγένειαν δύνανται να διορ-
θώσι ∆ικηγόροι µετά προηγούµενην
ειδικήν άδειαν του Υπουργού της
∆ικαιοσύνης κατόπιν γνώµης του οι-
κείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Η τοι-
αύτη άδεια δέον να χορηγήται προ της
ενάρξεως της κατά την παρ. 3 πρακτι-
κής ασκήσεως. 

2. ∆ικηγόρος διορίζεται ο επιτυγ-
χάνων εις εξέτασιν επί πρακτικών θε-
µάτων διεξαγοµένην εις την έδραν
εκάστου Εφετείου, προκηρυσσοµένην
κατά Μάρτιον και Σεπτέµβριον εκά-
στου έτους δι΄ αποφάσεως του Υπουρ-
γού ∆ικαιοσύνης.

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής εις την
εξέτασιν έχει όστις κέκτηται πτυχίον
του νοµικού τµήµατος της Νοµικής
Σχολής Ελληνικού ή αλλοδαπού ανε-
γνωρισµένου οµοταγούς Πανεπιστη-
µίου, έχει συµπληρώσει πρακτικήν
άσκησιν δέκα οκτώ µηνών παρά δικη-
γόρω και έχει ηλικίαν ουχί ανωτέραν
των 35 ετών συµπεπληρωµένων. Η
συµπλήρωσις λογίζεται ως επελθούσα
την 31ην ∆εκεµβρίου του αντιστοίχου
έτους».

Άρθρον 2
Το άρθρον 4 του Ν.∆. 3026/1954

αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρον 4

Ο πτυχιούχος οφείλει εντός εξα-
µήνου από της λήψεως του πτυχίου
του, να ζητήση την εγγραφήν του
εις ειδικόν βιβλίον του ∆ικηγορικού
Συλλόγου του τόπου ασκήσεως, προ-
σάγων το πτυχίον αυτού ως και βεβαί-
ωσιν του παρ΄ ω ήρξατο ασκούµενος
δικηγόρου. ...».
[...]

Άρθρον 4
Το άρθρον 6 του Ν.∆. 3026/1954

αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6

1. Η άσκησις γίνεται των µεν

ασκουµένων εν τη έδρα των Πρωτοδι-
κείων Αθηνών και Πειραιώς παρά δικη-
γόρω παρ΄ Αρείω Πάγω ή παρ΄
Εφέταις, των δε ασκουµένων εν τη
έδρα των λοιπών Πρωτοδικείων παρά
δικηγόρω παρ΄ Εφέταις ή παρά ∆ικη-
γόρω παρά Πρωτοδίκαις έχοντι παρ΄
αυτοίς υπηρεσίαν τουλάχιστον πέντε
ετών. ∆εν δύναται παρά τω αυτώ δι-
κηγόρω να ασκώνται συγχρόνως πλεί-
ονες των τριών πτυχιούχων.     

Επιτρέπεται η σύγχρονος άσκησις
του ασκουµένου εις πλείονας του
ενός και µέχρι τριών το πολύ δικηγό-
ρων. 

2. Επί της εννόµου σχέσεως της
συνδεούσης τον ασκούµενον µετά
του ασκούντος δικηγόρου δεν έχουν
εφαρµογήν αι διατάξεις του εργατικού
δικαίου.
[...]

4. Η άσκησις δύναται να γίνη και
παρά τω Γραφείω του Προέδρου του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή
παρά Γραφείω Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους. ...».
[...]

Άρθρον 5
Το άρθρον 7 του Ν.∆. 3026/1954

αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρον 7

1. Η άσκησις είναι συνεχής. Ο
ασκούµενος κατά την διάρκειαν των
δικαστικών διακοπών, από της 1ης Ιου-
λίου έως 15ης Σεπτεµβρίου δικαιούται
να διακόψη την άσκησιν του δια διά-
στηµα µέχρι 30 ηµερών δι΄ εκάστην
περίοδον διακοπών, ο χρόνος δε
ούτος υπολογίζεται ως χρόνος ασκή-
σεως.
...».

«Άρθρον 7
Το άρθρον 10  του Ν.∆. 3026/1954

αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρον 10

1. ∆ιαρκούσης της ασκήσεως ο
ασκούµενος δύναται να παρίσταται
ενώπιον του Πταισµατοδικείου, του
Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου και
του Ειρηνοδικείου, προκειµένου περί
ενόρκων βεβαιώσεων του άρθρου 671
του Κωδ. Πολ. ∆ικ. και περί διαφορών
διαδικασίας των άρθρων 737, 738 παρ.
2 Κ. Πολ. ∆ικ. Τη εγγράφω εντολή του
παρ΄ ω ασκείται ∆ικηγόρου δύναται ο
ασκούµενος να παρίσταται ενώπιον
του Ειρηνοδικείου, δικάζοντος κατά
την διαδικασίαν των µικροδιαφορών. 

2. Ο ασκούµενος υποχρεούται να

συµπαρίσταται µετά του παρ΄ ω ασκεί-
ται ∆ικηγόρου, ενώπιον του Πρωτο-
βαθµίων ∆ικαστηρίων συνυπογράφων
τας προτάσεις. 

3. ∆ι΄ αποφάσεων του Υπουργού
∆ικαιοσύνης, εκδιδοµένων µετά πρό-
τασιν της Συντονιστικής Επιτροπής
των ∆ικηγορικών Συλλόγων, καθορί-
ζονται τα της διεξαγωγής της πρακτι-
κής ασκήσεως, ο τρόπος ελέγχου
ταύτης υπό του οικείου ∆ικηγορικού
Συλλόγου, ως και τα δικαιώµατα και αι
υποχρεώσεις των ασκουµένων και των
παρ΄ οις ασκούνται ούτοι δικηγόρων. 
...».
[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
ΠΕΡΙ �ΙΑΤΑΞΕΩΝ

«Άρθρον 12
[...] Το πειθαρχικόν Συµβούλιον

δύναται να επιβάλλη και πρόσθετον
άσκησιν. [...]

Άρθρον 9
Το άρθρον 13 του Ν.∆. 3026/1954

αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρον 13

1. Η εξέτασις είναι γραπτή και προ-
φορική µόνον επί της πρακτικής εφαρ-
µογής του δικαίου και ειδικώτερον
επί: 1) Αστικού ∆ικαίου, 2) Πολιτικής
∆ικονοµίας, 3) Εµπορικού ∆ικαίου, 4)
Ποινικού ∆ικαίου και 5) Ποινικής ∆ικο-
νοµίας. Η γραπτή εξέτασις είναι µυ-
στική, συγχωρείται δε κατ΄ αυτήν η
χρήσις µόνον νόµων άνευ σχολίων. Ο
αποτυγχάνων εις την γραπτήν εξέτα-
σιν αποκλείεται της προφορικής, ήτις
διεξάγεται δηµοσία.
...».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
�ΙΟΡΙ∑ΜΟ∑ �ΙΚΗΓΟΡΩΝ

«Άρθρον 19
Ο επιτυγχάνων εις την εξέτασιν

δύναται να ζητήση τον διορισµόν του
ως ∆ικηγόρου παρ΄ οιωδήποτε Πρωτο-
δικείω. Εξαιρετικώς προκειµένου περί
των Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλο-
νίκης, Πειραιώς, Πατρών, Λαρίσης, Κο-
µοτινής και Ιωαννίνων, ο υποψήφιος
δύναται να διορισθή παρ΄ αυτοίς
µόνον εφ΄ όσον ησκηθή εις τους αντι-
στοίχους Συλλόγους.
...».

Άρθρον 15
Το άρθρον 20  του Ν.∆. 3026/1954
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αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρον 20

1. Το Υπουργείον ∆ικαιοσύνης εκ-
δίδει απόφασιν εντός είκοσιν ηµερών
διορισµού του αιτούντος ως ∆ικηγό-
ρου εις το παρ΄ ω αιτείται Πρωτοδι-
κείον, ήτις δηµοσιεύεται εις την
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
...».

Από τα παραπάνω αναφερόµενα
προκύπτουν µε ακρίβεια τα εξής: 

1. τι σηµαίνει για το νοµοθέτη πρα-
κτική άσκηση 

2. ποιος έχει δικαίωµα να µετέχει
σε αυτές τις εξετάσεις των υποψη-
φίων δικηγόρων 

3. τα όρια ηλικίας 
4. η προ�πόθεση του να έχει ο/η

υποψήφιος συµπληρώσει πρακτική
άσκηση 18 µηνών παρά δικηγόρω,
όπως µε σαφήνεια ορίζεται στο
άρθρο 3.

Όπως βλέπετε υπάρχουν ειδικά
άρθρα που ορίζουν τεχνικές λεπτοµέ-
ρειες, όπως πόσους ασκούµενους
µπορεί να έχει κάποιος δικηγόρος, κά-
ποιες προ�ποθέσεις και διακρίσεις
ανάµεσα σε παρ΄ Εφέταις και παρ΄
Αρείω Πάγω, γίνεται ειδική µνεία ότι
στην έννοµη σχέση που συνδέει τον
ασκούµενο µε τον ασκούντα δικηγόρο
δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
εργατικού δικαίου, ενώ δεν ξεχνά ο
νόµος να αναφερθεί και στο διάστηµα
των καλοκαιρινών διακοπών, όπου
ένα χρονικό διάστηµα - µέχρι 30 ηµε-
ρών - λογίζεται ως χρόνος άσκησης
(άρθρο 7) (!).

Υπάρχουν κάποιες ρυθµίσεις για
κάποια ελάχιστα δικαιώµατα συµπα-
ράστασης του δικηγόρου σε µικρότε-
ρους βαθµούς δικαστηρίων που στην
πράξη δεν εφαρµόζονται, ενώ ρητά
αναφέρεται ότι µε απόφαση του
Υπουργού ∆ικαιοσύνης που εκδίδεται
µετά από πρόταση της Συντονιστικής
Επιτροπής των ∆ικηγορικών Συλλόγων
καθορίζονται τα της διεξαγωγής της
πρακτικής άσκησης (;), ο τρόπος ελέγ-
χου αυτής (;), όπως τα δικαιώµατα και

οι υποχρεώσεις των ασκουµένων. Σε
αυτά συµπεριλαµβάνεται σε ειδική
ρύθµιση και µία πρόσθετη υποχρέωση
των δικηγορικών συλλόγων αλλά και
των ασκουµένων δικηγόρων, οι οποίοι
πρέπει να παρακολουθούν κάποια ει-
δικά φροντιστήρια ή και διαλέξεις που
διοργανώνουν οι δικηγορικοί σύλλο-
γοι (άρθρο 10).

Εκείνο το οποίο είναι σηµαντικό
είναι ότι αφιερώνει αρκετά άρθρα ο Ν.
723/1977 για να ρυθµίσει τα των εξε-
τάσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν σε
γραπτή και προφορική εξέταση την
πρακτική εφαρµογή του δικαίου σε
θέµατα Αστικού ∆ικαίου, Πολιτικής ∆ι-
κονοµίας, Εµπορικού ∆ικαίου, Ποινι-
κού ∆ικαίου και Ποινικής ∆ικονοµίας.
Και βέβαια στη συνέχεια ο επιτυγχά-
νων (!) σε αυτή την εξέταση ζητάει
πλέον δικαιωµατικά τον διορισµό του
ως δικηγόρου στο οικείο Πρωτοδικείο. 

ΒΑΣΙΚΗ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ

Αυτή η βασική ρύθµιση που λε-
πτοµερώς προαναφέρεται ισχύει ήδη
από το 1977 και βασιλεύει αδιατάρα-
κτα µέχρι και σήµερα. Εκείνο όµως
που θα µας βοηθήσει σε αυτήν την
ανάλυση είναι να κάνουµε µία «χαρτο-
γράφηση» αυτού του χώρου της πρα-
κτικής άσκησης, δηλαδή αυτής της
περιόδου σαν «τοπολογία», δηλαδή
προσδιορίζοντας τα ορατά σηµεία2

γνώσης, για να µπορέσουµε να εξηγή-
σουµε το θεσµό και να προσεγγί-
σουµε ερµηνευτικά τον ρόλο και το
περιεχόµενό του. Γιατί για πολλά έτη
δεν γίνεται λόγος για τα πραγµατικά -
ιδιαίτερα προβλήµατα, ενώ οφεί-
λουµε να καταγράψουµε – προσθέ-
σουµε ένα χάρτη από τις σηµερινές
διαπιστώσεις µας, ερευνώντας ή «χαρ-
τογραφώντας» τον ελληνικό νοµικό
χώρο, δηλαδή τι ακριβώς γίνεται (ή
δεν γίνεται) µε αυτήν την πρακτική
επαγγελµατική άσκηση. 

Εκείνο που έχουµε να παρατηρή-
σουµε είναι ότι από το 1977 µέχρι σή-
µερα αδιατάρακτα επαναλαµβάνεται

(σαν στερεότυπο) µία πρακτική
άσκηση µε εξετάσεις στους δικηγό-
ρους, οι οποίες είναι οι ίδιες ακριβώς
µε τα µαθήµατα του πτυχίου της νο-
µικής, που είναι δεδοµένο ότι µε επι-
τυχία ο υποψήφιος δικηγόρος ήδη έχει
περάσει. Άρα µία - χωρίς λογική - επα-
νάληψη πτυχιακών µαθηµάτων µας
καταδεικνύει αρχικά ότι δεν προσδιο-
ρίζεται κάτι το ιδιαίτερο σαν βασικό
περιεχόµενο αυτής της πρακτικής
άσκησης. 

Επιπρόσθετα είναι κοινό «τοις
πάσι» ότι οι άνδρες υποψήφιοι δικηγό-
ροι αξιοποιούν (!) το χρόνο της
πρακτικής άσκησης κάνοντας τη στρα-
τιωτική τους θητεία, πολλοί / πολλές
επίσης ασχολούνται µε τις όποιες µε-
ταπτυχιακές σπουδές τους και ένα
µικρό µόνο τελικά ποσοστό υποψη-
φίων δικηγόρων συνεργάζονται σε
δικηγορικά γραφεία, όπου µε τη
συµπαράσταση του «εκπαιδευτή» δι-
κηγόρου ο υποψήφιος δικηγόρος προ-
σπαθεί να κάνει τα πρώτα βήµατα
πρακτικής άσκησης (από το να διαβά-
σει ένα φάκελο δικογραφίας µέχρι να
«γράψει» σε σχέδιο - για διορθώσεις -
το πρώτο του δικόγραφο). 

Έτσι παρουσιάζονται τα ερµηνευ-
τικά προβλήµατα του «κενού» ή και
του «τίποτα», τα οποία µόνο πρόσθε-
τες δυσκολίες έχουν να συνεισφέ-
ρουν. Και τούτο γιατί αυτή η πρακτική
άσκηση αναδεικνύει τι δεν γίνεται3:
κοινοτικό δίκαιο, σύγχρονα θέµατα
Ε.Ε. – ευρωπα~κοί θεσµοί – όργανα –
νοµολογία ∆.Ε.Κ. κ.λπ., διοικητικό και
δηµόσιο, ειδικές διαδικασίες - «αυτο-
κίνητα», «µισθώσεις», «εργατικά», θέ-
µατα περιβάλλοντος από αυθαίρετη
δόµηση µέχρι προσφυγές ή πρόστιµα
και παρά πολλά σύγχρονα νοµικά
(και καθηµερινά) θέµατα, που θα
έπρεπε ένας υποψήφιος δικηγόρος
να έχει υπόψη του, σαν σοβαρά -
αρχικά - εφόδια της επαγγελµατικής
του κατάρτισης. ∆εν βλέπουµε θέ-
µατα δικαίου και πληροφορικής, θέ-
µατα διαδικτύου, blogs, επωνυµιών,
«domain names», θέµατα εφαρµογής

6 Τα νέα µας

2. Gilles Deleuze/Foucault σελ. 99/Les editions de minuit/1986
3. Νοείται ότι ουδόλως παραγνωρίζω τη χρησιµότητα των διαλέξεων και την αξία των οµιλητών – εισηγητών, εντούτοις στην επαγ-
γελµατική κατάρτιση απαιτείται εµβάθυνση µε θεµατικές ενότητες (σηµαντικής χρονικής διάρκειας) όπως για παράδειγµα: ενότητα
για συµβάσεις (από µίσθωση κατοικίας µέχρι υπεργολαβικό και µέχρι διεθνή σύµβαση), ενότητα εταιρικών (από καταστατικό Ο.Ε. µέχρι
µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ή και Ευρωπα~κή Εταιρία) κ.λπ.
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7Τα νέα µας

4. Ίσως και ολίγον yuppie.
5. Jean-Louis Prat/Κέδρος 2009, σελ. 14.
6. Ξεκινάει από 3 χρόνια στην Αυστρία, 2-4 χρόνια στις άλλες χώρες, ενώ στις Η.Π.Α. τα Law Schools απαιτούν από όλους να έχουν
ολοκληρώσει τέσσερα χρόνια πανεπιστηµιακών σπουδών πριν µπορέσουν να ξεκινήσουν το πρώτο χρόνο στο δίκαιο - έπειτα από 3
χρόνια στο δίκαιο λαµβάνουν τα δικαίωµα του juris doctor, το οποίο τους επιτρέπει να κάνουν αίτηση για να γίνουν δεκτοί στον ∆ι-
κηγορικό Σύλλογο της πολιτείας, όπου σχεδιάζουν να δικηγορήσουν (βλ. ανάλυση Alan Audi/Le Monde Diplomatique/21.11.2010).
7. Ενώ δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι στην επαγγελµατική εκπαίδευση απαιτείται και εκπαίδευση εκπαιδευτών. 

δικαίου στο διαδίκτυο, θέµατα επαγ-
γελµατικής δεοντολογίας και γενικά
είναι µία ατέλειωτη σειρά από όσα τε-
λικά δεν γίνονται.

Ενώ στη θέση αυτού του «κενού»
αναπτύσσεται ένα κοινωνικό φαντα-
σιακό στερεότυπο που είναι πολλές
φορές µία κακή εικόνα ενός δήθεν
καλά επαγγελµατικά καταρτισµένου4

και µε δήθεν άριστη επαγγελµατική
πρακτική άσκηση δικηγόρου, που
στην ουσία όµως είναι βέβαιο ότι δεν
θα µπορέσει να προσφέρει σοβαρές
υπηρεσίες στον πελάτη του, δηλαδή
στον έλληνα πολίτη. ∆ιαιωνίζοντας
παράλληλα το χάσµα ανάµεσα σε αυ-
τούς που «ξέρουν» και αυτούς που
«δεν ξέρουν», ενώ δεν πρέπει να µας
διαφεύγει ότι αυτή η επαγγελµατική
κατάρτιση πρέπει να την βλέπουµε
σαν ενιαία εξέλιξη στον χώρο του δι-
καίου, µιας και περιλαµβάνει: πτυχι-
ούχο νοµικής - πρακτική άσκηση
υποψήφιου δικηγόρου αλλά και ταυ-
τόχρονα υποψήφιου δικαστή, µιας και
πάντα πρέπει να βλέπουµε ενιαία
αυτήν την εξέλιξη, ακριβώς γιατί απαι-
τείται µία ενιαία σύγχρονη και πλήρης
επαγγελµατική κατάρτιση. 

Για να µπορέσουµε να ολοκληρώ-
σουµε αυτήν την προτεινόµενη «χαρ-
τογράφηση» - τοπολογία θα πρέπει
αυτόν τον χάρτη που απλώνουµε στο
ελληνικό νοµικό «µηδέν» της πρακτι-
κής επαγγελµατικής άσκησης να τον
στρέψουµε - να τον µεταφέρουµε
προς δυσµάς, αναζητώντας τόσο τα
ευρωπα~κά και ίσως και τα υπερατλαν-
τικά νοµικά δεδοµένα, για να έχουµε
µία πληρέστερη και συγκριτική ανά-
λυση και να διαπιστώσουµε αν η υφι-
στάµενη «τοπολογία» αυτή µπορεί να
αναδείξει τα απαραίτητα – διερευνού-
µενα θέµατα. 

Σαν αναλυτικά εργαλεία αυτής της
µεθόδου, της µετατόπισης – διεύρυν-

σης δηλαδή της χαρτογράφησης, προ-
τείνω να χρησιµοποιήσουµε δύο και
αυτά είναι: 

α) η γνωστή φράση του Βέλγου
ζωγράφου R. Magritte, σύµφωνα µε
την οποία «µόνο η σκέψη βλέπει», άρα
θα πρέπει να αναλύσουµε νοητικά
αυτά τα οποία παρατηρούµε και 

β) ένα γνωστό ευφυολόγηµα του
Freud5 που αναφέρει ότι: «στη ζωή
υπάρχουν 3 αδύνατα επαγγέλµατα και
αυτά είναι: η ψυχανάλυση, η πρακτική
εκπαίδευση και η τέχνη της διακυβέρ-
νησης». Πολύ απλά δεν µπορείς να εκ-
παιδεύσεις κάποιον στο να κυβερνάει,
αν πρώτα δεν κυβερνήσει και σε αυτά
τα 3 επαγγέλµατα µάταια θα επεδίωκε
κανείς να ασκήσει τεχνικές εφαρµογές
µιας ήδη προκαθορισµένης θεωρητι-
κής γνώσης, ακριβώς γιατί η θεωρία
δεν µπορεί να αναπτυχθεί παρά µόνο
στην βάση όσων παραδίδει η πρα-
κτική.

Εφαρµόζοντας λοιπόν την χαρτο-
γράφηση σε ευρωπα~κά δεδοµένα θα
δούµε ότι αυτό το (δικό µας) κενό κα-
λύπτεται σε άλλες χώρες από τα eth-
ics και τα best practices. Ακριβώς γιατί
υπάρχουν θέµατα ουσιαστικής επαγ-
γελµατικής κατάρτισης αλλά και
«λειτουργίας» του νέου επαγγελµατία
στα οποία πρέπει να εκπαιδευτεί6. Το-
νίζω τη λέξη «λειτουργία» ακριβώς για
να τονίσω ότι πέρα από την σωστή
επαγγελµατική και επιστηµονική του
προσφορά, οφείλει να είναι επαγγελ-
µατικά άψογος στις συναλλαγές του,
τόσο µε τον πελάτη του – εντολέα,
όσο και µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, να
ξέρει να τηρεί φορολογικά βιβλία, να
τηρεί εχεµύθεια, να ξέρει να αµείβε-
ται και να διεκδικεί τη δίκαιη αµοιβή
του κ.α., ενώ σαν βέλτιστες πρακτικές
τονίζω ότι οφείλει να σέβεται τόσο
την κείµενη δεοντολογία και τους κα-
νόνες δεοντολογίας, όσο και τις βασι-

κές θεµατικές αρχές για το πως για πα-
ράδειγµα: εξετάζεται ένας µάρτυρας
στο δικαστήριο χωρίς να διασύρεται η
προσωπικότητά του, ποια είναι η ορθή
διαδικασία – συµπεριφορά στο ακροα-
τήριο, πως συµπεριφερόµαστε µεταξύ
συναδέλφων και πως δεν θίγονται άν-
θρωποι ή αρχές ή νόµοι στην δηµόσια
εκφορά – συµπεριφορά και άσκηση
αυτού του τόσο σοβαρού υπερασπι-
στικού λειτουργήµατος7. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι
από την ανάλυση αυτής της χαρτο-
γράφησης - αυτής της τοπολογίας που
προτείνω, εύκολα προκύπτουν οι
πραγµατικές και σοβαρές ελλείψεις
στα θέµατα αυτής της πρακτικής
άσκησης, ακριβώς γιατί πρέπει να συγ-
κρίνουµε το «τι δεν συµβαίνει εδώ» και
το τι συµβαίνει διεθνώς. 

Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε
να πούµε ότι για χρόνια οι συνδικαλι-
στικές ηγεσίες όλων των δικηγορικών
συλλόγων είχαν αναπτύξει µία τέχνη
- µία πολιτική «που λες και εµποδίζει
τους ανθρώπους να ανακατεύονται
στις υποθέσεις που τους αφορούν».
Και τούτο το λέω, γιατί η κοινωνία µας
και ιδιαίτερα η νεολαία µας έχει απο-
δείξει ότι οι έλληνες πτυχιούχοι είναι
ικανοί, αλλά και οι ίδιοι έχουν αποδεί-
ξει ότι διαθέτουν µία εξαιρετική ωρι-
µότητα. Φρονώ λοιπόν ότι οι νέοι και
οι ασκούµενοι δικηγόροι που έχουν
φανερώσει αυτήν την σπάνια ωριµό-
τητα, απαιτούν εκ µέρους µας µια αν-
τάξια µεταχείριση. Και για µας είναι
χρέος και υποχρέωση να αναδείξουµε
το «κενό» που υπάρχει στη σύγχρονη
επαγγελµατική κατάρτιση των υπο-
ψηφίων δικηγόρων - δικαστών. Το
θέµα αυτό µόλις άνοιξε και νοµίζω ότι
η συµβολή όλων µας, µε θετικές προ-
τάσεις και ιδέες, είναι κάτι παραπάνω
από απολύτως αναγκαία.
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8 Τα νέα µας

οµιλία
Αθηνάς Σταµελάκη

ο σηµερινό µας θέµα είναι ένα
σοβαρό θέµα που προβληµατί-
ζει και παραµένει επίκαιρο και
µας αφορά όλους τους δικηγό-
ρους, ασκούµενους ή µη, αλλά
και όσους ενασχολούνται µε
την δικαιοσύνη γενικότερα
όπως τους δικαστικούς λειτουρ-

γούς. Με την αφορµή ατυχών θεσµι-
κών αλλαγών που γίνονται µε το
πρόσχηµα, ότι πάνε να βελτιώσουν
την επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση του δικηγόρου κατά την
διάρκεια της άσκησης του, µε την
οποία κατ’ ουσίαν αρχίζει το λειτούρ-
γηµα του δικηγόρου, στην πραγµατι-
κότητα θέλουν να υποβαθµίσουν το
επαγγελµατικό επίπεδο του δικηγό-
ρου, να τον αποψιλώσουν από πολύ-
τιµες γνώσεις και εµπειρία για να τον
κρατάνε αποδυναµωµένο και κατ’
επέκταση φιµωµένο, έτσι ώστε να
αναγκαστεί στο τέλος να καταλήξει
υπάλληλος σε µια (κοινοτική) δικηγο-
ρική εταιρία. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να
ξεκινήσουµε µια συζήτηση µε ανταλ-
λαγή απόψεων και γόνιµο προβληµα-
τισµό, η οποία κάποια χρονική στιγµή
στο µέλλον θα µπορέσει µέσα από
σύνολο προτάσεων και ζυµώσεων να
δώσει τη σωστή λύση για τον επανα-
προσδιορισµό του περιεχοµένου της
άσκησης και την αλλαγή του ρόλου
του ασκούµενου δικηγόρου και προ-
παντός µε την ενεργό συµµετοχή των
ίδιων των ασκούµενων δικηγόρων
µέσω του συλλογικού τους οργάνου
που δεν είναι άλλο από τον Σύλλογο
Νέων και Ασκουµένων δικηγόρων. 

Γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
το σώµα των ασκούµενων δικηγόρων
έχει ξεχωριστή ιδιοσυστασία που χρή-
ζει ειδικής αντιµετώπισης και εκπρο-
σώπησης για τον λόγο ότι πρόκειται
για νέους επιστήµονες που δεν έχουν
ακόµη µεταµορφωθεί σε επαγγελµα-
τίες, δεν γνωρίζουν τα επαγγελµατικά
τους δικαιώµατα, στέκονται αµήχανοι
µπροστά στους θεσµούς και στις
αρχές και χρειάζονται προστασία και
σωστή καθοδήγηση. ∆ιότι πρέπει να

επισηµανθεί στο σηµείο
αυτό, ότι οι ασκούµενοι δι-
κηγόροι δεν είναι µόνο οι
αυριανοί δικηγόροι, ή οι
αυριανοί εκπαιδευτές δι-
κηγόρων αλλά είναι και οι
αυριανοί δικαστές, οι βα-
σικοί λειτουργοί της δι-
καιοσύνης, που έχουν
ανάγκη ιδιαιτέρως της
ορθής γνώσης και της
ορθής εµπειρίας πάνω
στην κρίσιµη αυτή επαγ-
γελµατική τους ηλικία και
τα εφόδια αυτά έχουµε
υποχρέωση να παρέχουµε,
να προστατεύουµε και να
προασπιζόµαστε, γιατί οι
καλοί δικηγόροι και οι
καλοί δικαστές σηµαίνει
καλή δικαιοσύνη που είναι
η βάση και ο θεµέλιος
λίθος της πραγµατικής δηµοκρατίας
µε ισότητα και ελευθερία. Σηµαίνει τα
πάντα αφού, όπως λέει ο Πλάτωνας,
η δικαιοσύνη είναι υπέρτατη αρετή.

Ι. Από την εµπειρία µου πρώτα
ως ταµίας το διάστηµα 2002-2004
και µετά ως Πρόεδρος των Νέων
και Ασκούµενων ∆ικηγόρων Πειραιά
(εφεξής Σ.Ν.ΑΣ.∆.Π.) κατά το διάστηµα
2004-2006 και κατά την διάρκεια
της θητείας µου καταρχάς σε µεγάλο
βαθµό καταφέραµε να συγκεντρώ-
σουµε τους ασκούµενους και νέους
δικηγόρους στους κόλπους του
Συλλόγου µας µέσα από κοινωνικές
εκδηλώσεις και σοβαρότατες επιστη-
µονικές εκδηλώσεις και συµβάλαµε
µαζί µε τους εκλεκτούς συναδέλφους
µου στην καθιέρωση της τακτικής τρι-
µηνιαίας έκδοσης του περιοδικού Πα-
ρίσταµαι, το οποίο επανεκδόθηκε το
2004 µετά από µεγάλο διάλειµµα, που
αποτελεί την φωνή των ασκούµενων
και νέων δικηγόρων, στην ίδρυση
ιστοσελίδας µε τον οµώνυµο τίτλο pa-
ristamai.gr µε το ιστορικό του Συλλό-
γου Νέων και Ασκουµένων, ενώ επί
των ηµερών µας ψηφίστηκε ο ειδικός
διανεµητικός λογαριασµός για τους

νέους δικηγόρους 5ετίας και από τον
Ιανουάριο του 2005 ξεκίνησε η δια-
νοµή του οποίου, ενώ η συζήτηση για
την αναγκαιότητα θέσπισης του είχε
ξεκινήσει αποκλειστικά από τους Συλ-
λόγους Νέων ∆ικηγόρων από το 1999
και έγινε πραγµατικότητα το 2005. Ση-
µειωτέον, δε και για του λόγου το
αληθές, όπως ανέφερα προηγουµέ-
νως, όλα τα µεγάλα επιτεύγµατα που
αφορούν νοµοθετηµένα δικαιώµατα
ασκούµενων δικηγόρων, όπως η κα-
θιέρωση της ασφάλισης στα Ταµεία
Προνοίας και Νοµικών από τον χρόνο
της άσκησης και η αναγνώριση του
χρόνου άσκησης στα συντάξιµα χρό-
νια αποτελούν αποτελέσµατα κοινών
δράσεων του Συλλόγου Νέων και
Ασκούµενων ∆ικηγόρων.

Κατά την διάρκεια της θητείας µου,
όµως, στον Σ.Ν.ΑΣ.∆.Π. παρατήρησα,
ότι παρόλο που οι ασκούµενοι δικη-
γόροι παρακολουθούσαν µε ενδιαφέ-
ρον τις εκδηλώσεις µας και διάβαζαν
το περιοδικό µας, εντούτοις δεν µας
πλησίαζαν εύκολα για να µας καταθέ-
σουν τους προβληµατισµούς τους και
τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν
στην πράξη είτε από συµπεριφορές

Τ
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συναδέλφων ή δικαστών, είτε διαµαρ-
τυρόµενοι για τις συνήθως πενιχρές
καταβαλλόµενες αµοιβές τους, πα-
ρόλο που τέτοια περιστατικά είχαν
υποπέσει στην αντίληψή µας και είχε
χρειαστεί κάποιες φορές να παρέµβει
ο Σύλλογός µας σε περιστατικά κατα-
φανούς παράβασης των κανόνων
δεοντολογίας και αρχών, γιατί οι
ασκούµενοι δικηγόροι δεν πλησιάζουν
εύκολα ούτε τον Σ.Ν.ΑΣ.∆.Π. ούτε τον
Σύλλογο των ∆ικηγόρων, αφενός
λόγω επιφυλακτικότητας και έλλει-
ψης εµπιστοσύνης, διότι δεν έχουν
πεισθεί, δηλαδή, ότι µπορεί ο
Σ.Ν.ΑΣ.∆.Π. λόγω της έλλειψης κάθε
θεσµικού πλαισίου που σήµερα επι-
κρατεί να δώσει λύσεις στα χρόνια
προβλήµατα τους και στην κακώς εν-
νοούµενη άσκηση που γίνεται µέχρι
σήµερα, αφετέρου λόγω έλλειψης
χρόνου, διότι οι περισσότεροι επιλέ-
γουν κατά τον χρόνο της άσκησης ή
να συνεχίσουν τις σπουδές τους
µεταπτυχιακά ή να κάνουν το στρα-
τιωτικό τους ή να κάνουν άλλες δου-
λειές πιο επικερδείς (ένα µικρότερο
ποσοστό) ή ένα άλλο πάλι ποσοστό
πράγµατι εργάζονται νυχθηµερόν σε
δικηγορικά γραφεία και δεν προλαβαί-
νουν να αφιερώσουν καθόλου χρόνο
για να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Είναι γεγονός, ότι οι συντριπτικά
περισσότεροι ασκούµενοι δικηγόροι
∆ΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΝ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΑΣ, διότι πι-
στεύουν ότι, έτσι όπως αυτή γίνεται,
δεν έχει να τους προσδώσει τίποτε
ούτε σε επαγγελµατικές νοµικές γνώ-
σεις ούτε σε επαγγελµατική εµπειρία
και ας δούµε γιατί:

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Πρώτα από όλα η ίδια
η πολιτεία µέσω των θεσµοτηθετηµέ-
νων της διατάξεων, άλλων παρωχη-
µένων από καιρό, σε σηµείο που είναι
ακατάληπτες και ανεφάρµοστες (Βλέ-
πετε π.χ. Κώδικα περί δικηγόρων που
εξακολουθεί να εφαρµόζεται από το
1954 που κάνει λόγο για µεταλλικές
δραχµές) και άλλων πρόσφατων προς
ψήφιση, θεωρεί τον ασκούµενο δικη-
γόρο στον κύκλο του νοµικού κόσµου
έναν ασήµαντο εργαζόµενο που δεν
µπορεί να προσφέρει τίποτα στο κοι-
νωνικό σύνολο, δηλαδή αντιπαραγω-
γικό και γι’ αυτό τον µεταχειρίζεται,
όπως µεταχειρίζεται και ένα φοιτητή
του πανεπιστηµίου που δεν έχει επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα, δεν χρήζει
επαγγελµατικής αµοιβής, γι’ αυτό και
δεν υπάρχει καµία διάταξη νόµου
που να προβλέπει αµοιβή για τον µα-
θητευόµενο δικηγόρο, γεγονός που
δεν ισχύει στις νοµοθεσίες άλλων

κρατών µελών της Ευρωπα~κής Ένω-
σης και παρά τις κατά καιρούς παρεµ-
βάσεις µας ως Σ.Ν.ΑΣ.∆.Π. και τα
ευήκοα ώτα από τις ενίοτε διοικήσεις
του Συλλόγου µας, δεν υπάρχει ούτε
σήµερα η παραµικρή απόφαση περί
αµοιβής ασκουµένων δικηγόρων
παρά µόνο ευχολόγια.   

α. Ενδεικτικά παραθέτω κάποιες
διατάξεις στον Κώδικα περί δικηγόρων
για τους ασκούµενους δικηγόρους, οι
οποίες, σηµειωτέον, έχουν κριθεί αν-
τισυνταγµατικές από το Σ.τ.Ε. και κά-
ποιες από την ολοµέλεια του Σ.τ.Ε.
αλλά παρά ταύτα συνεχίζουν και
εφαρµόζονται: 1) «…∆εν µπορεί να
γραφτεί στο ειδικό βιβλίο ασκουµένων
του οικείου δικηγορικού συλλόγου
αυτός που συµπλήρωσε το 33ο έτος
της ηλικίας του, εκτός εάν πρόκειται
για τυφλούς που  έχουν αναπηρία
100% ή για οµοεθνείς φυγάδες
προερχόµενους από την Αλβανία…»
(Άρθρο 4 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων).
Η διάταξη αυτή έχει κριθεί αντισυν-
ταγµατική µεταξύ άλλων µε τις
υπ’ αριθµ. 631/2006, 4001/2006,
2456/2007, 1319/2008 και 1146/2010
αποφάσεις του Σ.τ.Ε. 2) «Παρελθούσης
πενταετίας από της λήψεως του πτυ-
χίου αποκλείεται εγγραφή πτυχιούχου
στα βιβλία ασκουµένων» (Άρθρο 5
παρ. 2 του Κώδικα περί δικηγόρων). Η
διάταξη αυτή έχει κριθεί αντισυνταγ-
µατική µε τις υπ’ αριθµ. 3177/2007 και
1146/2010 του Σ.τ.Ε. 3) «Η άσκηση
είναι συνεχής….Εάν η διακοπή υπε-
ρέβη τα τρία έτη, ο ασκούµενος δια-
γράφεται του βιβλίου ασκουµένων δι’
αποφάσεων του Πειθαρχικού Συµβου-
λίου του οικείου ∆ικηγορικού Συλλό-
γου» (άρθρο 7 παρ. 5 του Κώδικα περί
δικηγόρων), της οποίας η συνταγµατι-
κότητα έχει ερευνηθεί στις υπ’ αρ.
113/2010 και 1846/2008 αποφάσεις
του Σ.τ.Ε.

β. Επίσης, ισχύουν και άλλα παρά-
δοξα και νοµικώς απαράδεκτα: Ο
ασκούµενος δικηγόρος δεν µπορεί,
δηλαδή δεν κρίνεται ικανός από το
νόµο να  καταθέσει δικόγραφο σε
Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο ή στο
Σ.τ.Ε., ακόµη και εάν έχει εξουσιοδό-
τηση από τον υπογράφοντα το δικό-
γραφο δικηγόρο στον οποίο ασκείται.

γ. Ο ασκούµενος δικηγόρος δεν
µπορεί να κάνει συµπαράσταση σε
δεύτερου βαθµού δικαιοδοσίας δικα-
στήρια. Η δε συµπαράσταση που κάνει
στα πρώτου βαθµού δικαστήρια είναι
άκρως τυπική και άνευ ουσίας, εφό-
σον, ουδέποτε του επιτρέπει κανείς
να εξετάσει µάρτυρες (τυπικά και
µόνο έχει το δικαίωµα), ούτε µπορεί

να υποβάλει ενστάσεις, δεν έχει το δι-
καίωµα να καταθέσει δικές του αυτο-
τελείς προτάσεις ή την αγωγή µε τον
δικηγόρο στον οποίο ασκείται και επί-
σης δεν έχει το δικαίωµα να παραστεί
µόνος του ούτε σε Ειρηνοδικείο, στο
οποίο µπορεί να παραστεί µόνος του
ο ιδιώτης!!!!!!, παρά µόνο στη διαδικα-
σία των ασφαλιστικών µέτρων και στη
λήψη ενόρκων βεβαιώσεων, έχει λι-
γότερα, δηλαδή, δικαιώµατα από τον
απλό ιδιώτη.

δ. Ο ασκούµενος δικηγόρος δεν
έχει το δικαίωµα να ζητήσει µία ανα-
βολή ως ασκούµενος δικηγόρος στα
Τριµελή Πληµ/κεία και άλλα ανώτερα
δικαστήρια, την οποία µπορεί να ζητή-
σει µόνο ως «άγγελος», όπως δηλαδή
ο κάθε πολίτης και όχι µε την ιδιότητα
του ως ασκούµενου δικηγόρου, ούτε
να λάβει αντίγραφα δικογραφίας ή δι-
καστικής απόφασης παρά µόνο, εάν
έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον
δικηγόρο στον οποίο ασκείται και
ασφαλώς δεν τηρεί λογιστικά βιβλία,
ούτε εκδίδει αποδείξεις και γενικώς
δεν έχει καµία αναγνωρισµένη θέση
ως παράγοντας της δίκης.

ε. Σαν επιστέγασµα όλων των
ανωτέρω το νέο σχέδιο νόµου που
αφορά σε αλλαγές στη Σχολή ∆ικαστι-
κών Λειτουργών και άλλες διατάξεις
προβλέπει στο άρθρο 34 µε τίτλο:
«Τροποποίηση του Κώδικα ∆ικηγόρων»
του άρθρου 6 στο οποίο προστίθεται
νέα παράγραφος που θα ορίζει ότι:
«Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως
έξι µηνών, µπορεί να γίνει στο Εφετείο
ή στο Πρωτοδικείο (πολιτικό ή διοικη-
τικό) ή στην αντίστοιχη εισαγγελία της
έδρας του ∆ικηγορικού Συλλόγου που
είναι εγγεγραµµένος ο ασκούµενος. Ο
αριθµός των ασκουµένων, η κατανοµή
αυτών σε τµήµατα και η εξειδίκευση
των καθηκόντων που θα επιτελούν,
καθορίζονται από τα όργανα διοίκησης
του Πρωτοδικείου ή της Εισαγγελίας,
µετά από γνώµη του οικείου ∆ικηγορι-
κού Συλλόγου. Ο ασκούµενος λαµβά-
νει αµοιβή που καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και αν-
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων». Η παραπάνω
διάταξη-η οποία ακόµη δεν αποτελεί
νόµο του κράτους, γιατί δεν έχει απο-
φασιστεί ποια θα είναι η αµοιβή του
«βοηθού δικαστικού υπαλλήλου», από
κονδύλια που θα προέρχονται από την
Ευρωπα~κή Ένωση- επιβεβαιώνει την
αντίληψη ότι ο ασκούµενος ∆ικηγόρος
δεν µπορεί να ασκεί καθήκοντα επαγ-
γελµατία δικηγόρου, παρά είναι ικα-
νός µόνο για να συνεπικουρεί τον
δικαστικό υπάλληλο στην άσκηση των
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καθηκόντων του. ∆ηλαδή µε άλλα
λόγια να βοηθάει τον δικαστικό υπάλ-
ληλο να προσδιορίζει αγωγές και να
τις καταχωρεί στον υπολογιστή, να εκ-
δίδει πιστοποιητικά, να καταχωρεί ποι-
νικές δικογραφίες. Άραγε, όλα αυτά
θα συµβάλλουν στην πληρέστερη εκ-
παίδευση και επιµόρφωση του; ∆η-
λαδή θα τον κάνουν αύριο καλύτερο
επαγγελµατία δικηγόρο; Ή µήπως
η πολιτεία θεωρεί ότι αρκεί που ο
ασκούµενος δικηγόρος θα µάθει την
λειτουργία ορισµένων δικαστικών
υπηρεσιών;

ΙΙΙ. ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: ∆υ-
στυχώς, οι οικείοι ∆ικηγορικοί Σύλλο-
γοι δεν βοηθούν τον ασκούµενο
δικηγόρο να εισαχθεί στην επαγγελ-
µατική αρένα και δεν του παρέχει σχε-
δόν καθόλου εφόδια. Είναι πράγµατι
περίεργο, πως έχει επικρατήσει η αν-
τίληψη, ότι ο ασκούµενος δικηγόρος
δεν είναι ένας επιστήµονας νοµικός,
ενώ, αντιθέτως, είναι επιστήµονες
όσοι αποφοιτούν από τις άλλες πανε-
πιστηµιακές σχολές π.χ. γιατροί, µη-
χανικοί, χηµικοί, φυσικοί κ.ο.κ.

α. Τα προβλεπόµενα από τον Κώ-
δικα περί ∆ικηγόρων (φροντιστηριακά)
σεµινάρια των ασκουµένων είναι επα-
νάληψη των θεωρητικών µαθηµάτων
που διδαχτήκαµε στο Πανεπιστήµιο,
τα οποία επαναλαµβάνονται µε πρα-
κτικά παραδείγµατα µερικές φορές
από συναδέλφους δικηγόρους σε άτα-
κτη σειρά, χωρίς καµία µεθοδολογία
στον τρόπο παράδοσής τους και
αργότερα δίνονται τυπικές εξετάσεις
επ’ αυτών, από τις οποίες εκ των
προτέρων όλοι γνωρίζουν πως θα πε-
ράσουν. ∆εν προσφέρεται καµία επαγ-
γελµατική εξειδίκευση πάνω στην
άσκηση της δικηγορίας, δεν δίνονται
δικόγραφα προς σύνταξη ούτε διδά-
σκονται ποια είναι τα απαιτούµενα
στοιχεία που πρέπει να περιέχει ένα
δικόγραφο από πρακτικής βέβαια
πλευράς, ούτε παραδίδονται µαθή-
µατα δεοντολογίας για την συµπερι-
φορά που πρέπει να τηρούν προς
τους πελάτες του ή, κυρίως, προς
τους άλλους συναδέλφους τους.

Επίσης, δεν διδάσκονται οι ασκού-
µενοι δικηγόροι τα πρακτικά καθηµε-
ρινά ζητήµατα της άσκησης
δικηγορίας, όταν δηλαδή γίνουν δικη-
γόροι, το πώς να ζητάνε την αµοιβή
τους από τον πελάτη, η οποία κάθε
φορά έχει διαφορετικά  κριτήρια  σε
αντίθεση µε άλλα επαγγέλµατα, πώς
να παραδίδουνε φάκελο σε πελάτη,
όταν λήξει η συνεργασία τους, πώς να
µην εκτίθενται σε πελάτη κατά την
διάρκεια της συνεργασίας τους, πώς

να ενηµερώνουνε τον αντίδικο συνά-
δελφο για αναβολή ή για κάποιο κώ-
λυµα, τι να προσέχουν «κλείνοντας»
ένα φάκελο στο δικαστήριο, κ.λπ.     

β. Οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι (τουλά-
χιστον οι µεγαλύτεροι της Ελλάδας
που είναι της Αθήνας, της Θεσσαλονί-
κης και του Πειραιά) δεν φροντίζουν
να βρουν ούτε δικηγόρο για να ασκη-
θούν σε αυτόν οι ασκούµενοι δικηγό-
ροι, καίτοι αυτό είναι µέσα στις
νόµιµες υποχρεώσεις τους. Ετσι συνή-
θως οι τελευταίοι βρίσκουν θέση
άσκησης µέσα από τις αγγελίες στους
τοίχους των δικαστηρίων. Ο οικείος
Σύλλογος δεν παρακολουθεί, κατά
κάποιον τρόπο, αν και θα όφειλε, πως
εξελίσσεται η άσκηση των ασκούµε-
νων δικηγόρων στο πλευρό των
ασκούντων αυτούς δικηγόρων. Ο
ασκούµενος δικηγόρος δεν µπορεί να
παραπονεθεί για τυχόν κακοµεταχεί-
ριση στον οικείο Σύλλογο και ο Σύλ-
λογος δεν επεµβαίνει επανορθωτικά
χωρίς να προκληθεί σε κάθε περί-
πτωση η απόλυση του ασκούµενου. Ο
ασκούµενος δικηγόρος δεν έχει δυνα-
τότητα πρόσβασης σε υποδείγµατα δι-
κογράφων ακόµη και σε εξεζητηµένα
νοµικά αντικείµενα, όπως είναι η σύ-
σταση µιας κοινοτικής εταιρίας. Έτσι
εξαρτάται αποκλειστικά από την
γνώση που θα θέλει να του προσφέρει
ο εκπαιδευτής δικηγόρος στον οποίο
ασκείται. ∆εν διδάσκονται ποτέ από
τους οικείους Συλλόγους µαθήµατα
δεοντολογίας, όπως προανέφερα,
γιατί έχει µεγάλη σηµασία η αντιδεον-
τολογική συµπεριφορά µεταξύ συνα-
δέλφων και ιδίως όταν γίνεται µε
δόλιο τρόπο προκαλώντας πολλά και
σοβαρά προβλήµατα σε εµάς και
στους πελάτες µας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ 
Ι. Από την πλευρά της Πολιτείας:

Α. Πόσο, αλήθεια, πιο ωφέλιµο και
πιο χρήσιµο για όλους θα ήταν οι
ασκούµενοι δικηγόροι να έκαναν
άσκηση ως βοηθοί δικαστών ή εισαγ-
γελέων και να τους προσέφεραν κάθε
βοήθεια στην άσκηση των καθηκόν-
των τους, όπως στη σύνταξη µιας δι-
καστικής απόφασης, στη συλλογή
νοµολογίας, αποδείξεων και στοι-
χείων, καθώς και νοµοθετικών πληρο-
φοριών, έτσι ώστε να διδάσκονταν
πώς να σκέφτονται σαν τους δικαστές,
πώς να αποκτήσουν δικανική κρίση και
δικανικό λόγο, πώς να αναζητούν τη
νοµοθεσία και πώς να εφαρµόζουν το
νόµο.  Με αυτόν τον τρόπο και θα
βοηθούσαν στην επιτάχυνση της απο-
νοµής της δικαιοσύνης, που αποτελεί

µόνιµο ζητούµενο τουλάχιστον της
τελευταίας δεκαετίας και το σηµαντι-
κότερο, θα γινόντουσαν οι ίδιοι κα-
ταρτισµένοι επαγγελµατίες, δηλαδή
καταρτισµένοι δικηγόροι, καταρτισµέ-
νοι συµβολαιογράφοι και καταρτισµέ-
νοι δικαστές, όταν θα έβγαιναν στον
επαγγελµατικό στίβο, έτοιµοι να συ-
ναγωνιστούν οποιονδήποτε άλλον
άξιο κοινοτικό ή εγχώριο συνάδελφό
τους και να υπηρετήσουν όλοι µαζί
σωστά την δικαιοσύνη.

Β. Περαιτέρω, οι ασκούµενοι δικη-
γόροι διανύοντας µέρος της άσκησης
τους επικουρώντας δικαστές και
εισαγγελείς, αντί για τους αντίστοι-
χους δικαστικούς υπαλλήλους, θα
αποκτούσαν µια σφαιρική γνώση των
αντικειµένων του δικαίου χειριζόµενοι
διαφορετικές αστικές, ποινικές ή διοι-
κητικές υποθέσεις και αποκτώντας εµ-
πειρία, ώστε να αποφασίσουν πιο
ευχερώς και πιο επιτυχώς, να εξειδι-
κευτούν σε ένα ή περισσότερα αντι-
κείµενα του δικαίου στα οποία θα
ήθελαν να σταδιοδροµήσουν, ή εάν
προτιµούν να υπακούσουν στις απαι-
τήσεις της ελληνικής αγοράς και να
ασκήσουν γενική δικηγορία. Σηµει-
ωτέον, βέβαια, ότι στο εξωτερικό
υπάρχουν µόνο εξειδικευµένοι δικη-
γόροι (αυστηρά εξειδικευµένοι!), οι
οποίοι, όµως, είναι υπάλληλοι σε εται-
ρίες (firms). Ένα άλλο µεγάλο θέµα
που δεν έχει συζητηθεί αρκετά ώστε
να επιλυθεί.

Γ. Επίσης, ένα πολυσυζητηµένο
µεν χωρίς ανταπόκριση δε θέµα είναι
αυτό της Αναµόρφωσης των πανεπι-
στηµιακών σπουδών, όπως έχει υπο-
στηριχθεί και στο παρελθόν, µε
διαχωρισµό σε αυτούς που επιθυµούν
να γίνουν δικηγόροι, δικαστές ή συµ-
βολαιογράφοι και σε αυτούς που
απλώς θέλουν να αποκτήσουν νο-
µική παιδεία. Θα µπορούσε να θεσµο-
θετηθεί έτσι ώστε η εξειδίκευση όσων
επιθυµούν να γίνουν δικηγόροι, δικα-
στές ή συµβ/φοι να ξεκινάει από
ένα προστιθέµενο πέµπτο έτος του
παν/µίου µε µαθήµατα επαγγελµατι-
κής ειδίκευσης και κατάρτισης αντι-
στοίχως.

∆. Περαιτέρω, οι ασκούµενοι δικη-
γόροι θα µπορούσαν να είχαν αυτοτε-
λές δικαίωµα παράστασης και σε
ειρηνοδικεία (τακτική διαδικασία, µι-
κροδιαφορές κ.α.) και σε υποθέσεις
της εκούσιας δικαιοδοσίας, π.χ. γιατί
να µην µπορεί ένας ασκούµενος δικη-
γόρος να συζητήσει ένα συναινετικό
διαζύγιο ή ένα κληρονοµητήριο; 

Ε. Θα ήταν, ακόµη, µια χρήσιµη εµ-
πειρία οι ασκούµενοι δικηγόροι να πα-
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ρίστανται υποχρεωτικά τουλάχιστον
µία ή περισσότερες φορές ως ένορκοι
στα κακουργήµατα, έτσι ώστε να
λαµβάνουν τουλάχιστον µια γεύση δι-
καστικής εµπειρίας. Ακόµη και αυτό
είναι πιο χρήσιµο από να µάθουν τον
τρόπο που καταχωρείται µια αγωγή
στον υπολογιστή.

ΙΙ. Από την πλευρά του Συλλόγου ∆ι-
κηγόρων:

Α. Τα υποχρεωτικά από τον Κώδικα
περί ∆ικηγόρων φροντιστηριακά σεµι-
νάρια θα µπορούσαν για παράδειγµα
να γίνονται κατά θεµατικές ενότητες.
Να καλύπτουν, δηλαδή, ένα µεγάλο
κύκλο συναφών υποθέσεων, όπως,
π.χ. τα πάντα γύρω από τα ακίνητα και
στον κύκλο αυτό να διδάσκουν όλοι
όσοι έχουν σχέση µε αυτό το αντικεί-
µενο, π.χ. ένας υποθηκοφύλακας,
ένας κτηµατολογικός δικαστής, ένας
µηχανικός της πολεοδοµίας, κ.ο.κ.,
έτσι ώστε να είναι πλήρης και σφαι-
ρική η γνώση του ασκούµενου γύρω
από ένα αντικείµενο πάνω στο οποίο
θα δοθούν συγκεκριµένα σεµινάρια
και θα διδαχτούν πως θα συντάξουν
ένα αντίστοιχου θέµατος δικόγραφο,
πως θα το µεταγράψουν στο υποθη-
κοφυλακείο, πως θα κάνουν έλεγχο
τίτλων και πάνω σε αυτά να εξετα-
στούν στο τέλος της µαθησιακής
περιόδου και αντίστοιχα σε κάθε
κλάδο του δικαίου συµπεριλαµβάνον-
τας κάθε φορά και τον τρόπο αναζή-
τησης σε δηµόσιες υπηρεσίες, σε
σωφρονιστικά ιδρύµατα, σε διοικητι-
κές υπηρεσίες κ.ο.κ. Παράλληλα να
λειτουργεί και εν τοις πράγµασι και ο
θεσµός των αληθινών και ουσιαστι-
κών παραστάσεων του ασκούµενου
δικηγόρου, δηλαδή να καταθέτει ο
ίδιος ασκούµενος το δικό του υπό-
µνηµα, προσφυγή, προτάσεις κ.λπ.
µαζί µε τα αντίστοιχα του εποπτεύον-
τος δικηγόρου, να εξετάζει και ο ίδιος
τους µάρτυρες και αργότερα στις εξε-
τάσεις του Συλλόγου να παρουσιάζει
τα γραπτά του από την ουσιαστική
του παράσταση στα δικαστήρια και
από την παρουσία του και επίδοση
του στα σεµινάρια και να κρίνεται
βάσει αυτών. Επίσης θα µπορούσαν
να διενεργούνται σεµινάρια για το πώς
κάνουµε έλεγχο στα υποθηκοφυλα-
κεία, όχι απλές επισκέψεις που κατά
καιρούς διενεργούνται. Επίσης για το

πώς µιλάµε στους κρατούµενους για
την υπόθεσή τους στα σωφρονιστικά
ιδρύµατα, για το πώς διενεργείται µια
αποφυλάκιση κ.ο.κ. 

Ο Σύλλογος ως εποπτεύον φο-
ρέας θα έπρεπε να κρίνει επίσης και
να καθορίζει κάθε φορά ποιοι δικη-
γόροι θα αναλάβουν το έργο της
διδασκαλίας των σεµιναριακών µα-
θηµάτων βάσει των γνώσεων, της εµ-
πειρίας τους και της εν γένει
διαδροµής τους, οι οποίοι ως εθελον-
τές θα γνωρίζουν πως έχουν αναλάβει
ένα απαιτητικό έργο και χρονοβόρο,
στο οποίο όµως λόγω της ύψιστης ση-
µασίας του θα αφιερωθούν χωρίς συ-
νεχείς αναβολές και ανατροπές στο
πρόγραµµα. Επίσης ο Σύλλογος θα
πρέπει να εποπτεύει τους δικηγόρους
στους οποίους θα διανύουν ένα
µέρος της άσκησης τους οι ασκούµε-
νοι δικηγόροι, οι οποίοι δικηγόροι θα
πρέπει και αυτοί να λαµβάνουν οδη-
γίες ή να παρακολουθούν σεµινάρια
στο Σύλλογο για να γίνονται σωστοί
δάσκαλοι και καθοδηγητές στην
άσκηση άλλων συναδέλφων τους και
ίσως να πρέπει να δεσµεύονται και
γραπτώς ότι αναλαµβάνουν τα καθή-
κοντα του εκπαιδευτή δικηγόρου και
σε περίπτωση κακοµεταχείρισης του
ασκούµενου δικηγόρου ο Σύλλογος
να επεµβαίνει επανορθωτικά.

Επίσης, ο Σύλλογος είναι αυτός
που οφείλει να έχει πλούσια βάση δε-
δοµένων σε υποδείγµατα δικογρά-
φων, σε επιλεγµένα νέα νοµοθεσίας
και σε νοµολογία για τον ασκούµενο
δικηγόρο που θέλει να διαβάσει και να
ενηµερωθεί, παρέχοντας του από την
πρώτη ηµέρα πρόσβαση σε αυτά. 

Ο Σύλλογος είναι αυτός που επί-
σης οφείλει να ενηµερώνει τους
ασκούµενους δικηγόρους σε ποιο
γραφείο να κάνουν άσκηση µε έναν
τρόπο που µέχρι σήµερα δεν έχει
βρεθεί (γιατί καµία προσπάθεια και
καµία πρόταση δεν έχει ευδοκιµήσει
µέχρι σήµερα από τα τρόπο τινά λε-
γόµενα γραφεία ευρέσεως εργασίας,
ή ακόµη θα έπρεπε να δηµοσιεύονται
οι ζητούντες ασκούµενους δικηγό-
ρους και στην ιστοσελίδα του Συλλό-
γου ή και το αντίθετο, έτσι ώστε να
σταµατήσει η ανεπίσηµη από πρό-
σωπο σε πρόσωπο διαµεσολάβηση,
που ισχύει και σήµερα ως κύριος τρό-
πος εύρεσης εργασίας, εκτός από τις

αγγελίες στους τοίχους των δικαστη-
ρίων, πράγµα πλήρως αναχρονιστικό
και ατελέσφορο ...        

Από όλες τις παραπάνω σκέψεις
συνάγεται το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ότι πρέπει
να ξαναδούµε τον ρόλο του ασκού-
µενου δικηγόρου και το ζητούµενο
της άσκησης δικηγορίας. Γιατί ο σηµε-
ρινός ασκούµενος δικηγόρος είναι ο
αυριανός νέος δικηγόρος και ο αυρια-
νός νέος δικαστής που σηµαίνει ότι ο
κακά εκπαιδευµένος δικηγόρος είναι
ανήµπορος δικηγόρος και ανήµπορος
δικαστής που βγαίνει γυµνός στην
επαγγελµατική αρένα χωρίς εφόδια
και αυτό έχει συνέπειες σε όλους µας,
διότι καταρρακώνει το κύρος όλων
των συλλειτουργών της δικαιοσύνης
-∆εν µας σέβονται -∆εν µας εκτιµούν.

Στο τέλος ο ασκούµενος δικηγό-
ρος, εξαιτίας των υφιστάµενων θε-
σµών ή θα οδηγηθεί σε βίαια έξοδο
από το επάγγελµα ή θα γίνει ανεπαρ-
κής δικηγόρος ή δικαστής µε τις γνω-
στές επιπτώσεις. 

Αυτό µπορεί και πρέπει να απο-
τραπεί και να θεραπευτεί: 1) εφόσον
αρχίσουν να συµµετάσχουν πραγµα-
τικά οι ασκούµενοι δικηγόροι και
µιλήσουν για τα προβλήµατα που αν-
τιµετωπίζουν και προτείνουν λύσεις
µέσω του Συλλόγου τους και 2) µέσω
αναµόχλευσης του θέµατος από τους
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, οι οποίοι και είναι υπεύ-
θυνοι σε µεγάλο βαθµό για την κα-
τάρτιση του ασκούµενου δικηγόρου
και µέσω των κινητοποιήσεων τους
οδηγήσουν σε νέες νοµοθετικές ρυθ-
µίσεις, διότι αυτό που απαιτείται κατά
την άσκηση της δικηγορίας είναι η δι-
δασκαλία της εφαρµοσµένης νοµικής
γνώσης και η οµαλή διαδικασία έντα-
ξης στον επαγγελµατικό χώρο, είτε
µέσω αναµόρφωσης των πανεπιστη-
µιακών σπουδών, είτε αποκλειστικά
µέσα στους οικείους Συλλόγους µε
την κατάργηση όλων των αναχρονι-
στικών θεσµών που ισχύουν µέχρι και
σήµερα και την αντικατάσταση τους
από ουσιαστικά µέτρα που θα φέρουν
τα επιθυµητά αποτελέσµατα µέσα
από κοινή προσπάθεια και συµµε-
τοχή, διότι η αναβάθµιση της δικηγο-
ρίας περνά µέσα από την ανάπλαση
του θεσµού της άσκησης και αυτές οι
αποφάσεις µας αφορούν όλους.
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οµιλία
Γιάννη Βούτα

ετά τη δυσάρεστη διαπί-
στωση από τους προηγού-
µενους οµιλητές για την µη
παροχή επαγγελµατικής κα-
τάρτισης στον ασκούµενο
δικηγόρο όσον αφορά την
πλευρά της Πολιτείας και
των ∆ικηγορικών Συλλόγων,

καθίσταται προφανές ότι πέφτει
πλέον όλο το βάρος στον δικηγόρο –
εκπαιδευτή, τον οποίο θα επιλέξει
ο νέος συνάδελφος, να ξεκινήσει
από το µηδέν την εκµάθησή του, δε-
δοµένου ότι, όπως γνωρίζουµε από
την εµπειρία µας, οι πτυχιούχοι νέοι
συνάδελφοι της Νοµικής έρχονται
ανυποψίαστοι για την υπάρχουσα δι-
καστηριακή πρακτική και ότι έχει
σχέση µ’ αυτήν, αφού το Πανεπιστή-
µιο ελάχιστα φροντίζει να τους ενη-
µερώσει για τη ζώσα πραγµατικότητα. 

Η 18µηνη πρακτική άσκηση των
νέων συναδέλφων και ο τρόπος µε
τον οποίο πρέπει να γίνεται θεωρώ ότι
αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά
θέµατα και οφείλει να απασχολεί το
δικηγορικό κόσµο της χώρας µας, γιατί
µέσα από αυτήν γίνεται η εκπαίδευση
των νέων συναδέλφων και τους δί-
νονται οι κατευθύνσεις στα πρώτα
τους βήµατα, τόσο όσον αφορά στην
εκµάθηση των απαραίτητων πρακτι-
κών µεθόδων και γνώσεων προς αντι-
µετώπιση θεµάτων της καθηµερινής
νοµικής και δικαστηριακής πραγµατι-
κότητας, όσο και στη µετάδοση των
ηθικών αξιών, των αρχών και της δε-
οντολογίας που πρέπει να διέπουν το
λειτούργηµά µας. Ως εκ τούτου αυτή
η περίοδος αποτελεί, κατά την άποψή
µου, κοµβικό σταθµό στην επαγγελ-
µατική/επιστηµονική ζωή κάθε δικη-
γόρου, αφού µε τον τρόπο αυτό θα
µάθει να πορεύεται σε όλη τη διάρ-
κεια της σταδιοδροµίας του.      

Σ’ αυτή λοιπόν την πολύ σηµαν-
τική περίοδο για την µετέπειτα πορεία
του νέου συναδέλφου θα πρέπει

να δούµε την αξία
της ουσιαστικής
συµβολής και προ-
σφοράς του δικηγό-
ρου ο οποίος τον
εκπαιδεύει, στα
πλαίσια της συνερ-
γασίας τους, έργο
δύσκολο που απαιτεί
ιδιαίτερη συναδελ-
φικότητα, υπευθυ-
νότητα, διάθεση
προσφοράς και συ-
νέπεια. 

Στο σηµείο αυτό
πρέπει να σηµειωθεί
ότι η σχέση µεταξύ
δικηγόρου – δάσκα-
λου και ασκούµενου – εκπαιδευόµε-
νου είναι εκ των πραγµάτων σχέση
εµπιστοσύνης, αφού δεν είναι εύκολο
να δώσεις το κλειδί του γραφείου σου
στον οποιονδήποτε και να µοιραστείς
µαζί του τον τρόπο σκέψης σου και
τον τρόπο δουλειάς σου. Είναι µία
σχέση εµπιστοσύνης που συνεχώς
αναπτύσσεται και εξελίσσεται µε τον
καιρό και βέβαια η εξέλιξή της εξαρ-
τάται και από τις δύο (2) πλευρές, δη-
λαδή και από τη διάθεση του
εκπαιδευτή να µεταλαµπαδεύσει τη
γνώση του στο νέο συνάδελφο, αλλά
και από την ικανότητα και το ενδιαφέ-
ρον του εκπαιδευόµενου νέου συνα-
δέλφου να προσλαµβάνει όλα όσα
του διδάσκονται.

Ο εκπαιδευτής οφείλει να µυήσει
τον εκπαιδευόµενο στα της δικηγο-
ρίας και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται
αυτό στην πράξη ξεκινά από τη στιγµή
που θα του παραδώσει ένα φάκελο
µιας υπόθεσης για να τον µελετήσει,
ώστε να µπορεί να παρακολουθήσει
την εξέλιξή της από την αρχή. Θα πρέ-
πει λοιπόν: 

- να του δώσει υπόδειγµα για να
συντάξει αγωγή ή προτάσεις ή µήνυση
ή υπόµνηµα ανάλογα µε την περί-

πτωση.
-  να τον καθοδηγήσει: για το πώς

συγκεντρώνεται το έγγραφο αποδει-
κτικό υλικό, για το πώς αριθµούνται
και τοποθετούνται τα σχετικά στο φά-
κελο που πρόκειται να κατατεθεί στο
∆ικαστήριο, για το πώς γίνεται η
επαφή µε τον πελάτη, πως ενηµερώ-
νεται για την εξέλιξη της υπόθεσής
του, πως γίνεται η προετοιµασία του
για το ∆ικαστήριο και πως γίνεται η
προετοιµασία των µαρτύρων του για
να καταθέσουν στο ∆ικαστήριο, αλλά
και πως θα γίνει η εξέταση των µαρ-
τύρων του αντιδίκου, πως γίνονται οι
ερωτήσεις στο ακροατήριο, χωρίς να
προσβάλλεται ο µάρτυρας, πως συµ-
περιφερόµαστε στους δικαστές, πως
ζητάµε αναβολή κ.λπ. 

Ο εκπαιδευτής θα πρέπει µεν να
δώσει τη δυνατότητα στον εκπαι-
δευόµενο να αναλάβει πρωτοβουλίες
και να αναπτύξει τις δεξιότητές του
πάνω στην υπόθεση, αλλά δεν πρέπει
να εγκαταλείψει τον εκπαιδευόµενο,
πρέπει να είναι δίπλα του, να του δίνει
κατευθυντήριες γραµµές, να κρατάει
ισορροπίες, να ξενυχτήσει µαζί του.  

Εξίσου σηµαντικό κοµµάτι στο
οποίο θα πρέπει ο νέος συνάδελφος

Μ
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να µυηθεί είναι ο τρόπος που πληρω-
νόµαστε από τον πελάτη, ο τρόπος
που τον χρεώνουµε, η ενηµέρωση για
τις «τιµές αγοράς» για κάθε νοµική
υπηρεσία που παρέχουµε (ενδει-
κτικά), στο πώς να τηρεί τα λογιστικά
του βιβλία, στο πως να εκδίδει απο-
δείξεις κ.λπ.     

Ένα άλλο κοµµάτι της πρακτικής
άσκησης των νέων συναδέλφων, το
οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό,
αφορά τους κανόνες δεοντολογίας
που πρέπει να διδαχθούν και να τη-
ρούν απέναντι στους συναδέλφους
τους, όταν θα έλθει η ώρα να αναλά-
βουν οι ίδιοι την ευθύνη του χειρισµού
µιας υπόθεσης. Τι είναι λοιπόν αυτοί
οι περίφηµοι κανόνες δεοντολογίας,
για τους οποίους συχνά γίνεται λόγος,
αλλά ουδέποτε διδάσκονται συστηµα-
τικά στους νέους συναδέλφους. Είναι
κανόνες ηθικής, κανόνες συµπεριφο-
ράς, κώδικας συµπεριφοράς, γνωστοί
στο εξωτερικό µε τον όρο ethics. Στη
χώρα µας υπάρχει τεράστιο έλλειµµα
στο συγκεκριµένο πεδίο. 

Στην Αµερική π.χ. οι κανόνες συµ-
περιφοράς που πρέπει να ακολου-
θούν οι δικηγόροι περιλαµβάνονται
στον Κώδικα Επαγγελµατικής Υπευθυ-
νότητας (Code of Professional Re-
sponsibility). Σε κάθε Νοµική Σχολή
εγκεκριµένη από την Αµερικάνικη
Ένωση ∆ικηγόρων (American Bar
Association), οι υποψήφιοι δικηγόροι
διδάσκονται υποχρεωτικά τον παρα-
πάνω κώδικα και στη συνέχεια πρέπει
να περάσουν ένα είδος διαγωνίσµα-
τος, όπου εξετάζεται η γνώση τους
πάνω στον κώδικα αυτό.  

Στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά
µόλις πριν από ένα περίπου χρόνο
συντάχθηκε και ψηφίστηκε από το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο ο Κώδικας ∆εον-
τολογίας, ο οποίος όµως πρέπει και να
διδάσκεται στους ασκούµενους, αλ-
λιώς θα παραµείνει κενό γράµµα.

Όλα αυτά είναι εύκολα στη θεω-
ρία, αλλά δύσκολα στην πράξη, αφού
και ο εκπαιδευτής συνάδελφος δεν
έχει διδαχθεί κάτι τέτοιο και ως εκ
τούτου είναι πολύ δύσκολο να το δι-
δάξει στον εκπαιδευόµενο νέο συνά-
δελφο, αλλά και η καθηµερινότητα
και ο φόρτος εργασίας τις περισσότε-
ρες φορές δεν επιτρέπει αυτή την
«πολυτέλεια».

Ενηµερώνονται άραγε οι ασκούµε-
νοι κατά τη διάρκεια της 18µηνης πρα-

κτικής τους για τις υποχρεώσεις και τις
ευθύνες των δικηγόρων σε σχέση µε
το ξέπλυµα του βρώµικου χρήµατος ή
το δικηγορικό απόρρητο ή τη νοµοθε-
σία σχετικά µε την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων;   

Στο σηµείο αυτό νοµίζω θα ήταν
χρήσιµο να δούµε πως αντιµετωπίζε-
ται το θέµα της πρακτικής άσκησης
των αποφοίτων των Νοµικών Σχολών,
προκειµένου να πάρουν την άδεια για
την άσκηση του νοµικού επαγγέλµα-
τος, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες της
Ευρώπης.

ΗΠΑΗΠΑ

Πρώτο βήµα για την άσκηση οποι-
ουδήποτε νοµικού επαγγέλµατος
είναι η εισαγωγή στον οικείο ∆ικηγο-
ρικό Σύλλογο. Κάθε πολιτεία διεξάγει
ξεχωριστές εξετάσεις, τα τελευταία
χρόνια όµως υπάρχει προσανατολι-
σµός στην καθιέρωση ενός τυποποι-
ηµένου διαγωνίσµατος πολλαπλής
επιλογής, όπου η κάθε πολιτεία καθο-
ρίζει τα ποσοστά επιτυχίας. Πρόκειται
για ένα ολοήµερο διαγώνισµα σε ορι-
σµένες Πολιτείες προστίθεται η συγ-
γραφή ενός δοκιµίου κι ενός τεστ
επαγγελµατικής ηθικής, ως περαιτέρω
κριτήρια. Για την άσκηση της δικηγο-
ρίας δεν υπάρχει προαπαιτούµενος
χρόνος πρακτικής άσκησης και µονα-
δική προ�πόθεση αποτελεί η επιτυχία
στις εξετάσεις του Συλλόγου, η οποία
διασφαλίζει ότι ο επιτυχών µπορεί να
ασκήσει δικηγορία µόνο στη συγκε-
κριµένη πολιτεία στης οποίας το Σύλ-
λογο έχει γίνει δεκτός. Οι εξετάσεις
για την εισαγωγή στο Σύλλογο είναι
αρκετά απαιτητικές και πολύ υποψή-
φιοι παρακολουθούν εξειδικευµένα
φροντιστήρια που διαρκούν κατά
µέσο όρο 6 εβδοµάδες.

Μ. ΒρετανίαΜ. Βρετανία

Ιδιαιτερότητα του αγγλικού συ-
στήµατος η γνωστή διάκριση µεταξύ
barrister και solicitor. Από την κατεύ-
θυνση που θα επιλέξει ο απόφοιτος
µιας Νοµικής Σχολής εξαρτάται και το
είδος άσκησης που θα ακολουθήσει. 

Αν φιλοδοξεί να γίνει barrister
πρέπει να εγγραφεί ως µέλος ενός
«inn of court» και να εξασφαλίσει θέση
σ’ ένα πρόγραµµα BVC (Bar Vocational
Course) το οποίο απορρίπτει περί το
50% των υποψηφίων. ∆οκιµάζεται επί

12µηνο στους δύο ανωτέρω φορείς
αναφορικά µε τις νοµικές, αλλά και
προσωπικές του δεξιότητες. Με την
επιτυχή ολοκλήρωση του ανωτέρω
προγράµµατος στο 30-40% των
υποψηφίων προσφέρεται µια θέση
12µηνης άσκησης που χωρίζεται σε
δύο 6µηνα. Κατά το πρώτο ο ασκού-
µενος παρακολουθεί και υποβοηθά τις
δραστηριότητες ενός έµπειρου barri-
ster, ενώ κατά το δεύτερο αναλαµβά-
νει, υπό επιτήρηση, προσωπικές
υποθέσεις. Μετά το πέρας της άσκη-
σης και χωρίς επιπλέον εξετάσεις ο
υποψήφιος διορίζεται στα ∆ικαστήρια. 

Οι υποψήφιοι solicitors µε το
πέρας των σπουδών τους οφείλουν
να εγγραφούν σ’ ένα LPC (Legal Prac-
tice Course). Πρόκειται για πρόγραµµα
µονοετούς διάρκειας µε ποσοστό επι-
τυχίας 75%, το οποίο είναι ειδικά σχε-
διασµένο για τις πρακτικές ανάγκες
της συγκεκριµένης εργασίας. Με το
πέρας του προγράµµατος ο υποψή-
φιος προσπαθεί να εξασφαλίσει «συµ-
βόλαιο άσκησης» σε µια δικηγορική
εταιρία. Βασικό κριτήριο της επιλογής
οι ακαδηµα~κές επιδόσεις του υποψη-
φίου (βαθµός πτυχίου λίαν καλώς). Για
όσους επιλεγούν το «συµβόλαιο»
εξασφαλίζει απολαβές από 17.000
λίρες ετησίως και κλιµακωτά µπορούν
να ξεπεράσουν τις 45.000 λίρες. Η
άσκηση εντός των δικηγορικών εται-
ριών επιβλέπεται από τη law society
και χωρίζεται σε τέσσερα 6µηνα, όπου
οι ασκούµενοι εργάζονται σε διαφο-
ρετικά γνωστικά αντικείµενα. Τέλος,
κατά τη διάρκεια της άσκησης οι υπο-
ψήφιοι εξετάζονται για 12 ηµέρες στις
νεοαποκτηθείσες επαγγελµατικές δε-
ξιότητες (PSC - Professional Skills Co-
urse). Mε την επιτυχή περάτωση της
άσκησης και του PSC, οι υποψήφιοι εγ-
γράφονται ως solicitors. 

ΓαλλίαΓαλλία

Σηµαντική ιδιαιτερότητα ότι µόνο
το 25% των εγγραφέντων φοιτητών
των Νοµικών Σχολών θα φτάσει ως το
4ο έτος, οι απόφοιτοι του οποίου απο-
κτούν αυτόµατα το δικαίωµα να κατα-
θέσουν αίτηση εγγραφής στα τοπικά
κέντρα εκπαίδευσης στο δικηγορικό
επάγγελµα που εδρεύουν στις έδρες
των Εφετείων και παρέχουν πρακτική
κατάρτιση και επαγγελµατική πιστο-
ποίηση στους υποψήφιους δικηγό-
ρους. Η επιλογή γίνεται κατόπιν

DEGLERIS PERIODIKO 25/1/10.qxp:Layout 1  1/27/11  2:51 PM   13



14 Τα νέα µας

απαιτητικών γραπτών και προφορικών
εξετάσεων και είναι απαραίτητη πο-
λύµηνη προετοιµασία, το δε ποσοστό
επιτυχίας στις εξετάσεις είναι σε κάθε
περίπτωση χαµηλό µεταξύ 30-50%. Για
τους επιτυχόντες η άσκηση στα κέν-
τρα αυτά διαρκεί 15-20 µήνες και είναι
χωρισµένη σε τρεις 6µηνιαίους κύ-
κλους. Ο πρώτος αποτελείται από µια
σειρά υποχρεωτικών µαθηµάτων.
Κατά το δεύτερο ο ασκούµενος µπο-
ρεί να επιλέξει να ασκηθεί εντός ή
εκτός σχολής ή να συνεχίσει τις ακα-
δηµα~κές του σπουδές. Το τρίτο στά-
διο της άσκησης λαµβάνει χώρα σε
δικηγορικά γραφεία και εταιρίες. Με
την περάτωση των τριών (3) κύκλων,
ο ασκούµενος δίνει τις τελικές εξετά-
σεις, οι οποίες έχουν συνήθως υψηλά
ποσοστά επιτυχίας και διορίζονται στα
δικαστήρια ως δικηγόροι.  

Γερµανία

Η φιλοσοφία του συστήµατος είναι
ότι η ακαδηµα~κή και η επαγγελµατική
νοµική εκπαίδευση πρέπει να αντιµε-
τωπίζονται ως ενιαίο σύνολο. Με την
ολοκλήρωση του προγράµµατος νοµι-
κών σπουδών οι απόφοιτοι αποκτούν
δικαίωµα συµµετοχής στις πρώτες
κρατικές εξετάσεις, στις οποίες αν επι-
τύχουν συνεχίζουν για την προφορική
διαδικασία. Με τη µεταρρύθµιση του
2003 εισήχθησαν στις γραπτές εξετά-
σεις οι τοµείς επιλογής µε δυνατότητα
επιλογής από τους φοιτητές ανάλογα
µε την ειδίκευση που πήραν κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους. Οι συγ-
κεκριµένες εξετάσεις διοργανώνονται
εξ’ ολοκλήρου από το Πανεπιστήµιο
σε αντίθεση µε όσες ακολουθούν που
διοργανώνονται από ειδικές υπηρε-

σίες του κάθε Υπουργείου ∆ικαιοσύ-
νης. Το ποσοστό αποτυχίας ανέρχεται
στο 30% περίπου στο οποίο θα πρέπει
να προστεθεί κι ένα άλλο 30% που
συγκεντρώνει χαµηλή βαθµολογία, η
οποία περιορίζει δραµατικά τις επαγ-
γελµατικές προοπτικές. ∆υνατότητα
επανάληψης των εξετάσεων  προβλέ-
πεται, αλλά για µία και µόνο φορά. Οι
επιτυχόντες εισέρχονται πλέον στη
δεύτερη φάση της νοµικής τους εκ-
παίδευσης της πρακτικής εξάσκησης
που οργανώνεται από τα Ανώτατα ∆ι-
καστήρια των οµόσπονδων κρατιδίων.
Κατά τη διάρκειά της ο ασκούµενος
αποτελεί ουσιαστικά δηµόσιο υπάλ-
ληλο και αµείβεται για τις υπηρεσίες
του. Κατά τη διάρκεια των 24 µηνών
της άσκησης ο ασκούµενος εργάζεται
διαδοχικά 5 µήνες στα πολιτικά δικα-
στήρια, 4 µήνες στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
ή σε διοικητικά δικαστήρια, 3 µήνες
στην Εισαγγελία ή σε ποινικά δικαστή-
ρια, 9 µήνες σε δικηγορικά γραφεία
και 3 µήνες σε θέση της επιλογής του.
Παράλληλα µε τα καθήκοντά του συµ-
µετέχει υποχρεωτικά σε εβδοµαδιαίες
οµάδες εργασίας, οι οποίες καλύ-
πτουν τα θεωρητικά ζητήµατα. Με την
πάροδο του πρώτου 18µήνου, οι
ασκούµενοι υποβάλλονται στις δεύτε-
ρες κρατικές εξετάσεις που καλύ-
πτουν τη ίδια θεµατολογία µε τις
πρώτες, αλλά µε εµβάθυνση στη δι-
κονοµία και έχουν συνήθως υψηλά
ποσοστά επιτυχίας. Η τελική προφο-
ρική εξέταση πραγµατοποιείται µε τη
συµπλήρωση των 24 µηνών και οι επι-
τυχόντες απολαµβάνουν πλέον τον
τίτλο του δικηγόρου.

Με Κώδικα ∆ικηγόρων από το έτος
1954 και Νόµο που καθορίζει τη διαδι-

κασία της πρακτικής άσκησης των
νέων συναδέλφων και τη λήψη της
άδειας άσκησης του δικηγορικού
επαγγέλµατος από το έτος 1977, κα-
ταλαβαίνετε ότι δεν µπορούµε να
πάµε µπροστά. Η ∆ικηγορία στον
κόσµο εξελίσσεται κι εµείς τρέχουµε
πίσω από τα γεγονότα. Για την αντιµε-
τώπιση της κρίσης χρειάζονται καλά
καταρτισµένοι και εξειδικευµένοι επι-
στήµονες, τους οποίους σίγουρα το
υπάρχον καθεστώς δεν παράγει. Αυτό
είναι και το νόηµα αυτής της συζήτη-
σης που τολµάµε να ανοίξουµε θίγον-
τας ένα από τα θέµατα που η
συνδικαλιστική µας ηγεσία εδώ και
πολλά χρόνια αποφεύγει να ακουµπή-
σει. 

Εν όψει της εκδήλωσης αυτής και
µετά από έρευνα διαπιστώσαµε ότι σ’
ένα από τα πιο παλιά δικηγορικά γρα-
φεία του Πειραιά, στο γραφείο του συ-
ναδέλφου µας κ. Φίλιππου Κοτέα,
έχουν κάνει την άσκησή τους πλέον
των εκατό (100) συναδέλφων που
ανήκουν στο Σύλλογό µας!!, επί-
τευγµα που είναι ξεχωριστό και πι-
στεύουµε ότι χρήζει απόδοσης τιµής,
αφού το να δίνεις τα φώτα σου και να
µεταδίδεις τη γνώση σου και την εµ-
πειρία σου σ’ ένα τόσο µεγάλο αριθµό
νέων επιστηµόνων είναι έργο δύ-
σκολο και απαιτεί ιδιαίτερη συναδελ-
φικότητα, υπευθυνότητα, διάθεση
προσφοράς και συνέπεια. Γι’ αυτό το
λόγο και τον προσκαλέσαµε στη συ-
ζήτηση αυτή για να µας πει τη γνώµη
του µέσα από την εµπειρία του από τη
διδαχή όλων αυτών των συναδέλφων
που ασκήθηκαν στο γραφείο του.
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οµιλία
Ευφροσύνης Κανάρη

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας καλησπερίζουµε και σας κα-

λωσορίζουµε στον χώρο του ∆.Σ.Π.

ευχαριστώντας σας θερµά που αν-

ταποκριθήκατε στο κάλεσµα αυτό.

Καλωσορίζουµε επίσης τις κυρίες

και κυρίους από τον πολιτικό χώρο

καθώς και κυρίους από τον δικα-

στικό χώρο που µας τιµούν απόψε

µε την παρουσία τους.

Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός

ότι διανύουµε µία χρονική περίοδο

που σταθµίζεται από καίρια και ση-

µαντικά γεγονότα, τόσο στον πολι-

τικό βίο όσο και στον ευρύτερα

κοινωνικό. 

Εντός των πολλών θεµάτων που

ήδη υπάρχουν και µας απασχολούν

και που πρόκειται να µας απασχολή-

σουν και στο µέλλον, θεωρούµε ως

πρωταρχικό θέµα διερεύνησης-επε-

ξεργασίας και προάσπισης του, αυτό

της ιδιότητάς µας και δη της εξέλι-

ξής µας µέσα στον επαγγελµατικό

µας χώρο. 

Αδιαµφισβήτητο επίσης γεγονός

είναι η ανησυχία και η ανα-

σφάλεια των νέων συναδέλ-

φων µας κατά την έναρξη των

δραστηριοτήτων τους, θέµα

που πολλές φορές µας έχει

απασχολήσει ιδιαίτερα. 

Με αφορµή λοιπόν την

σηµερινή µας εκδήλωση συγ-

κεντρωθήκαµε για να µοιρα-

στούµε µαζί σας αυτές τις

σκέψεις και αυτούς τους ιδιαίτερους

προβληµατισµούς, τους οποίους

ευθύς αµέσως θα σας παρουσιά-

σουν οι εισηγητές µας κος Τάκης

∆έγλερης και η κα Αθηνά Σταµε-

λάκη, που θα µας µιλήσουν και θα

εισηγηθούν για το µέρος της

18µηνης άσκησης δικηγορίας σε

σχέση µε το δηµόσιο χαρακτήρα

της, δηλ. ∆ικηγορικούς Συλλόγους

και Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ο κος

Ιωάννης Βούτας για την άσκηση της

δικηγορίας σε αυτή την 18µηνη πο-

ρεία της σε σχέση µε την εκπαί-

δευση των υποψηφίων νέων

συναδέλφων και την επαφή τους µε

τον συνάδελφο εκπαιδευτή τους. 

Παράλληλα σήµερα καλωσορί-

ζουµε και τιµούµε τον προσκεκλη-

µένο µας αξιότιµο συνάδελφο κο

Φίλιππο Κοτέα, ο οποίος θα µας µι-

λήσει ορµώµενος από την πολυετή

εµπειρία αλλά και την προσφορά

του σε αυτό το πολύπλευρο θέµα

της άσκησης, αφού ο ίδιος έχει εκ-

παιδεύσει άνω των 100 συναδέλ-

φων. 

Γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο, δη-

λαδή την πολύχρονη προσφορά του

– µέσω της παροχής νοµικής επαγ-

γελµατικής εκπαίδευσης σε τόσους

νέους/νέες συναδέλφους/σες  - η

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» αποφά-

σισε οµόφωνα να τον τιµήσει απο-

νέµοντάς του ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ µία

µικρή αναµνηστική πλακέτα.

Σας ευχαριστώ

* Από την εισαγωγική τοποθέτηση της Ευφροσύνης Κανάρη-Σιβίλια, συντονίστριας της εκδήλωσης.

DEGLERIS PERIODIKO 25/1/10.qxp:Layout 1  1/27/11  2:51 PM   15



16 Τα νέα µας

βράβευση
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΟΤΕΑ

Για την σηµαντική προσφορά του στον Πειραϊκό Νοµικό Κόσµο
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17Τα νέα µας

βράβευση
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΟΤΕΑ

στιγµιότυπα από την εκδήλωση 9-12-2010

∆ηµ. Χατζίνας - Πρόεδρος Συλλόγου 
∆ικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά

Χρίστος Τσάλλος - Γεν. Γραµµατέας 
Νέων & Ασκουµένων ∆ικηγόρων Πειραιά

Εβίτα Κουστένη - Αθηνά Σταµελάκη - Κώστας Μάναλης
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18 Τα νέα µας

ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣ

21.9.2010: Προβλήµατα για τους δικηγόρους-δικαστικούς αντιπροσώπους
από την εφαρµογή του νέου Νόµου 3854/2010 («Καλλικράτης»)

19.7.2010: Τοποθέτηση Παναγιώτη ∆έγλερη στη διαβούλευση περί Σχε-
δίου Νόµου «Εθνική Σχολή ∆ικαστών και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για προVπηρεσία
υποψηφίων δικαστικών λειτουργών.
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19Τα νέα µας

27.1.2010: Πρόταση για ανάδειξη θεµάτων πρακτικής άσκησης
νέων δικηγόρων1.

1. Βλ. και http://www.paremvasiananeosis.gr/UserFiles/Image/04_prwtovoulies/protasi_anadiksh_27_1_2010/protasi_praktiki_eksaskisi.pdf

24.6.2009: Παρουσίαση του βιβλίου του δικηγόρου Λουκά Αποστολίδη,
µε τίτλο: «Ασφαλιστικό ∆ίκαιο – Ν.3655/2008 – Θέσεις κοµµάτων και
φορέων».
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20 Τα νέα µας

Π. Παπαθεοδωρόπουλος - Γ. Ρωµανιάς - Αθ. Σταµελάκη - Λ. Αποστολίδης - Γ. Βούτας

∆ηµ. Κατσικάρης
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21Τα νέα µας

3.3.2009: Πρόταση για συµµετοχή των νέων δικηγόρων σε κοινοτικό πρό-
γραµµα εξοικείωσης στις νέες τεχνολογίες2.

2. Βλ. και http://www.paremvasiananeosis.gr/UserFiles/Image/04_prwtovoulies/protasi_nees_texnologies_3_3_2009/programma_hrwn_2.pdf

Λουκάς Αποστολίδης Χρόνης Περιβολάρης - Νικόλας Μπιλίρης
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22 Τα νέα µας

26.2.2009: Πρόταση για έγκαιρη συµµετοχή δικηγόρων σε εξετάσεις στο
Υπουργείο Εξωτερικών.

3. Βλ. και http://www.paremvasiananeosis.gr/UserFiles/Image/04_prwtovoulies/istoriki_mnimi%2011_1_1944%20(2_2_2009)/11_1_1944.pdf

2.2.2009: Πρόταση ανάδειξης θέµατος ιστορικής µνήµης της 11.1.1944.3
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23Τα νέα µας

14.10.2008: Πρόταση για την απαιτούµενη τήρηση πρακτικών4.

4. Βλ. και http://www.paremvasiananeosis.gr/UserFiles/Image/04_prwtovoulies/protasi_praktika_14_10_2008/tirisi_praktikwn.pdf

30.9.2008: Πρόσκληση σε Συνέδριο Πληροφορικής5.

5. Βλ. και http://www.paremvasiananeosis.gr/UserFiles/Image/04_prwtovoulies/prosklisi_sinedrio%2030_9_2008/prosklisi_sinedrio.pdf
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24 Τα νέα µας

16.9.2008: Πρόταση για συµµετοχή δικηγόρων σε επιστηµονική ηµε-
ρίδα που διοργάνωσε η Ε.ΜΕ.∆Ι.ΤΕ.ΚΑ. µε θέµα: «Κατασκευές και προ-
στασία του περιβάλλοντος».

15.7.2008: Υπόµνηµα – νέα πρόταση για την θεµατική ανασυγκρότηση
της βιβλιοθήκης του ∆.Σ.Π.6

6. Βλ. και http://www.paremvasiananeosis.gr/UserFiles/Image/04_prwtovoulies/protasi_vivliothiki_dsp_15_7_2008/protasi_vivliothiki_dsp.pdf
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25Τα νέα µας

6.6.2008: ∆ωρεά – προσφορά της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ για την
ανακαίνιση της αίθουσας των δικηγόρων (3ος όροφ.) στο κτίριο των
∆ικαστηρίων του Πειραιά.7

8.4.2008: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου «Βελτίωση και επιτάχυνση
των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες
διατάξεις».8

8. Βλ. και http://www.paremvasiananeosis.gr/UserFiles/Image/04_prwtovoulies/paratiriseis_epi_tou_sxediou_8_4_2008/paratiriseis_sxedio_nomou.pdf

7. Βλ. και http://www.paremvasiananeosis.gr/UserFiles/Image/04_prwtovoulies/dwrea_6_6_2008/dwrea_paremv.pdf
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26 Τα νέα µας

µια εικαστική διαδροµή στις Πρωτοβουλίες µας

DEGLERIS PERIODIKO 25/1/10.qxp:Layout 1  1/27/11  2:53 PM   26



27Τα νέα µας
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