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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΩΠΙΝΩΝ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Γραφεία Υφυπουργών, Γεν. Γραµµατέα και Γραφείο Προέδρου 
∆.Σ.Α. 

ΘΕΜΑ: Εξαγγελία Υπουργού  ∆ικαιοσύνης για Τριχοτόµηση του Πρωτοδικείου 
Αθηνών 

Αξιότιµε Κύριε Κοντονή, 

Η 'Ενωση Ασκούµένων και Νέων ∆ικηγόρων Αθηνών µετά  το από  22.05.20 18 

έκτακτο ∆ιοικητικό  Συµβούλιο δηλώνει την αντίθεσή  της στην εξαγγελόµενη από  σας 

πρωτοβουλία για Τριχοτόµηση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Τα προβλήµατα που 

βιώνούν οι ασκούµενοι και νέοι δικηγόροι είναι πολλά. 

Την τελευταία οκταετία λόγω της έντονης δηµοσιονοµικής προσαρµογής που 

βιώνει η χώρα και η ελληνική  οικονοµία έχούν ληφθεί  πλήθος µέτρων. τα οποία 

επωµίζονται οι δικηγόροι και ιδιαίτερα τα µέλη µας, καθώς είναι οι πιο ευάλωτοι και 

εξαρτώµενοι εν πολλοίς στο εργασιακό  σκέλος από  µεγαλύτερούς συναδέλφους. 

Καθηµερινά  βιώνούµε τις δυσκολίες άσκησης τον επαγγέλµατος. Ειδικά  στην πρώην 

σχολή  Ευελπίδων, όπου στεγάζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών µπορούµε να µιλήσουµε 

για µία «πληγή» τον νοµικού  µας επαγγέλµατος. Η καθηµερινότητα στην άσκηση τον 

δικηγορικού  µας λειτουργήµατος συνίσταται εκτός των άλλων στην απουσία 

σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδοµής, στην ύπαρξη σωρείας κακοτεχνιών και ζηµιών 

1 



πού  δεν επιδιορθώνονται, άτην απίστεύτη ταλαιπωρία των συναδέλφων ακόµα και 

στη διεκπεραίωση µίας απλής διαδικαστικής πράξης, στην αδυναµία ορισµένων 

νευραλγικών τµηµάτων τον ίδιον τον Πρωτοδικείου να λειτουργήσούν εξαιτίας της 

νποστελέχωσης κτλ. 

Τα προβλήµατα είναι γνωστά  χρόνια Θεωρούµε ότι λύσεις υπάρχούν. Λύση 

αποτελεί  η πλήρης δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και διενέργειας 

διαδικαστικών πράξεων µε ένα «κλικ». Λύση αποτελεί  η πρόσληψη προσωπικού  στις 

Γραµµατείες. Από  τον τελευταίο διαγωνισµό  είναι δυνατό  να τοποθετηθούν οι 

επιτυχόντες στα υπάρχοντα τµήµατα πού  έχούν ανάγκη, µία εξαγγελία για την οποία 

είχατε δεσµευθεί  και µέχρι τώρα δεν έχει γίνει πράξη. Λύση αποτελεί  να 

επανεκκιυηθεί  άµεσα το πρόγραµµα άσκησης στα ∆ικαστήρια πού  αποτελεί  πάγιο 

αίτηµά  µας, ώστε να µπορέσούν να αναβαθµισθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες και ο 

νέος συνάδελφος να έχει τη δυνατότητα ενός ακόµα φορέα για την άσκησή  του. 

Επιπρόσθετα, ερωτήµατα γεωώνται για την υλοποίηση του εξαγγελόµενον 

εγχειρήµατος καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για αντίστοιχη δαπάνη στον 

Προϋπολογισµό  του Κράτούς, ενώ  αντ αυτού  θα έπρεπε πρωτίστως τα τυχόν 

κονδύλια να εναποτεθούν για την αναβάθµιση τον υπάρχοντος Πρωτοδικείού  

Αθηνών, το οποίο µέσω της ∆ιοίκησής τον αιτείται διαρκώς (και τη λαµβάνει) 

οικονοµική  ενίσχυση από  τον ∆ικηγορικό  Σύλλογο Αθηνών (!), είτε αυτή  αφορά  

υλικοτεχνική  υποστήριξη (όπως παραδείγµατος χάριν τα κλιµατιστικά, η πλειοψηφία 

των οποίων έχούν αγορασθεί  και συντηρούνται από  έξοδα τον ∆ΣΑ στην Ευελπίδων) 

ή  ακόµα και µε την συνδροµή  υπαλλήλων τον ∆ΣΑ για τη στελέχωση τµηµάτων τον 

Πρωτοδικείού  πού  αµείβονται επίσης από  τον ∆ΣΑ. 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ  είναι απορίας άξιο, πώς ένα τόσο σοβαρό  ζήτηµα, 

όπως είναι η τριχοτόµηση τον Πρωτοδικείού  Αθηνών δεν τίθεται σε διαβούλεύση και 

δε ζητήθηκε η έκφραση γνώµης από  τους πλέον αρµόδιους φορείς, όπως ο 

∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (∆ΣΑ) και η 'Ενωση Ασκούµένων και Νέων 

∆ικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝ∆Α) δεδοµένου µάλιστα ότι αναφέρατε ότι οποιαδήποτε 

αντίθεση στην αυτή  πρωτοβουλία συντάσσεται µε το συµφέρον των µεγάλων 

δικηγορικών εταιρειών, ενώ  είναι πασιφανές, ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Οι 

ασκούµενοι και νέοι δικηγόροι Θα είναι αυτοί  πού  Θα επωµιστούν πρώτοι το βάρος 

της τριχοτόµησης και θα κληθούν από  τις µεγάλες δικηγορικές εταιρείες να 
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καλύψουν τις νέες αυτές ανάγκες. Η ερώτησή  µας προς εσάς αξιότιµε κύριε Υπουργέ  

είναι πώς αυτή  η τριχοτόµηση Θα βοηθήσει τον νέο και ασκούµενο δικηγόρο; 

Ειλικρινά  Θα θέλαµε την απάντησή  σας σε αυτό, γιατί  εµείς δυστυχώς δεν έχουµε 

απάντηση. 

Τέλος, θεωρούµε ότι ένα τέτοιο σχέδιο για διάσπαση των χώρων της παρεχόµενης 

πολιτικής δικαιοσύνης στο Λεκανοπέδιο της Αττικής προϋποθέτει µελέτη, οργάνωση 

και σαφή  τοπικό  προσδιορισµό  ώστε η υλοποίησή  του στο µέλλον να βοηθήσει την 

ίδια τη ∆ικαιοσύνη, τους ∆ικηγόρους ως συλλειτουργούς αυτής και τις τοπικές 

κοινωνίες. 

Για το Προεδρείο της "Ενωσης 

ΝΚΟΛΑΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
	

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Γενικός Γραµµατέας 
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