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Η Σ.Ε. της Ολομέλειας για το 
σχέδιο νόμου «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» 
 

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών 

Συλλόγων Ελλάδος , που συνεδρίασε εκτάκτως στις 29.5.2022, μέσω τηλεδιάσκεψης, 

με αφορμή την κατάθεση και συζήτηση στη Βουλή του Σχεδίου νόμου «Κώδικας 

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», εξέδωσε την 

ακόλουθη ανακοίνωση: 

Το δικηγορικό σώμα, με αποφάσεις της Ολομέλειας, έχει εκφράσει ήδη την έντονη 

αντίθεσή του σε συγκεκριμένες διατάξεις του Σχεδίου Νόμου και ιδίως αυτών που 

προβλέπουν: 

α) Την έκφραση γνώμης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της 

Επικρατείας για την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση πολιτικών, ποινικών και 

διοικητικών δικαστηρίων, την επέκταση ή τον περιορισμό της περιφέρειάς τους ή τη 

μετατροπή τους σε δικαστήρια τηλεματικής και τη μεταβολή της έδρας τους. 

β) Τη λειτουργία Δικαστηρίων τηλεματικής, κατά το μέρος που οδηγούν στην 

κατάργηση της προφορικής, δια ζώσης, διαδικασίας στο ακροατήριο, που είναι 

αναγκαία για την αναζήτηση της αλήθειας και της απόδοσης του δικαίου κατά 

παράβαση της κείμενης συνταγματικής δικαιοταξίας. 

Η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει ιδιαίτερα ότι τυχόν κατάργηση της 

προφορικότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο συνιστά κατάφωρη παραβίαση της 

επιβαλλόμενης από το Σύνταγμα δημοσιότητας της δίκης αλλά και των κανόνων περί 

δίκαιης δίκης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΣΔΑ. 

γ) Τη σύσταση ειδικών τμημάτων στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση, κατά την τακτική διαδικασία, των ενδίκων 

βοηθημάτων και των αντίστοιχων ενδίκων μέσων , που υπάγονται στην καθ’ ύλην 

αρμοδιότητά τους και αφορούν συγκεκριμένης φύσεως υποθέσεις, αποδυναμώνοντας 

τους περιφερειακούς δικαστικούς σχηματισμούς και σωρεύοντας δικαστική ύλη στα 

μεγάλα Δικαστήρια με κίνδυνο την περαιτέρω επιβράδυνση στην απονομή της 

Δικαιοσύνης. 

3. Η Συντονιστική Επιτροπή, στα πλαίσια και της από 18.5.2022 απόφασης της 

Ολομέλειας , αποφάσισε: 

https://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85
https://www.dsa.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82


1. Να παραστεί ο Πρόεδρος της Ολομέλειας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή 

της Βουλής, κατά την ακρόαση των φορέων και να αναπτύξει τις θέσεις του 

δικηγορικού σώματος, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις αποφάσεις της 

Ολομέλειας και του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων. 

2. Να παραστεί αντιπροσωπεία της Ολομέλειας στη Βουλή, κατά την ημέρα ψήφισης 

του Σχεδίου Νόμου. 

3. Να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας 

την αποχή των δικηγόρων μελών τους την Τετάρτη 1.6.2022 και την Πέμπτη 

2.6.2022 από δίκες συμφερόντων του Δημοσίου. 

 


