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Η Ολομζλεια των Προζδρων των Δικθγορικϊν Συλλόγων Ελλάδοσ 

ςυνεδρίαςε τθν Παραςκευι 24/7/2015, ςτα γραφεία του Δικθγορικοφ 

Συλλόγου τθσ Ακινασ, υπό τθν προεδρία του Προζδρου τθσ, Βασ. 

Αλεξανδρή, αμζςωσ μετά τθν ψιφιςθ του νζου Κϊδικα Πολιτικισ 

Δικονομίασ. Αφοφ προθγικθκε εκτενισ  ςυηιτθςθ και ανταλλαγι 

απόψεων μεταξφ των μελϊν , θ Ολομζλεια, υιοκετϊντασ τθν πρόταςθ 

τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ, αποφάςιςε: 

 Παράταςθ τθσ αναςτολισ τθσ αποχισ των Δικθγόρων, όπωσ είχε 

αποφαςιςκεί ςτα τζλθ Δεκεμβρίου μετά τθν προκιρυξθ εκλογϊν, 

ζωσ τθν ζναρξθ του νζου δικαςτικοφ ζτουσ, δθλαδι ςτισ 15 

Σεπτεμβρίου 2015. 

 Σφγκλθςθ τθσ Ολομζλειασ εντόσ του πρϊτου δεκαπενκθμζρου 

του Σεπτεμβρίου ϊςτε να εκτιμθκοφν τα τότε δεδομζνα και να 

λθφκοφν οι ςχετικζσ αποφάςεισ. 

 Αξιοποίθςθ του μεςολαβοφντοσ διαςτιματοσ με ανάπτυξθ 

πρωτοβουλιϊν, ϊςτε:  

α. Να διαπιςτωκεί αν το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και γενικότερα θ 

κυβζρνθςθ ζχουν πράγματι τθν βοφλθςθ να υλοποιιςουν τισ 

δθμόςιεσ δεςμεφςεισ τουσ για τθν άρςθ των αντινομιϊν του 

ψθφιςκζντοσ πλζον ΚΠολΔ προσ τθσ εφαρμογισ του, τθν 1-1-

2016. 



β. Να υπάρξει άμεςα πραγματικι και ουςιαςτικι 

διαπραγμάτευςθ μεταξφ των Ευρωπαικϊν κεςμικϊν οργάνων και 

του δικθγορικοφ ςϊματοσ κακϊσ και των λοιπϊν φορζων-

ςυλλειτουργϊν τθσ Δικαιοςφνθσ, επί τθ βάςει των κοινϊν 

προτάςεων του νομικοφ κόςμου τθσ χϊρασ για τισ αναγκαίεσ 

τροποποιιςεισ του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. 

Το Δικθγορικό Σϊμα επιςθμαίνει εκ νζου, ότι ζχει επεξεργαςκεί πλιρεισ 

προτάςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τον εξορκολογιςμό του Κϊδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ,  ο οποίοσ κα ανταποκρίνεται  ςτισ πραγματικζσ 

ανάγκεσ επιτάχυνςθσ τθσ πολιτικισ δίκθσ κακϊσ και ςτισ αρχζσ και αξίεσ 

του κράτουσ δικαίου, όπωσ ιςχφουν ςε κάκε Ευρωπαϊκι ευνομοφμενθ 

πολιτεία. 

Η Ολομζλεια εξζφραςε και πάλι τθν κατθγορθματικι αντίκεςθ του 

ςυνόλου του δικθγορικοφ ςϊματοσ ςτον ψθφιςκζντα Κϊδικα πολιτικισ 

Δικονομίασ, ςφμφωνα και με το αποτζλεςμα του δικθγορικοφ 

δθμοψθφίςματοσ. 

Ο Πρόεδροσ τθσ Ολομζλειασ Βασ. Αλεξανδρής επεςιμανε επιπλζον τα 

οξφτατα προβλιματα που κα προκαλζςει ςτθν απονομι τθσ 

Δικαιοςφνθσ θ εφαρμογι των διατάξεων του νζου Κϊδικα πολιτικισ 

Δικονομίασ, οδθγϊντασ μεταξφ άλλων ςε αςφυξία το ςφνολο των 

Πρωτοδικείων, αρχισ γενομζνθσ από τα τρία μεγάλα Πρωτοδικεία τθσ 

χϊρασ. 


