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Αξιότιμες και Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου, χαιρετίζει το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Δικηγορικών
Συλλόγων, συγχαίρει τους άξιους συντελεστές της διοργάνωσης του, την Oργανωτική Επιτροπή, το
Προεδρείο, και το Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών για την καθοριστική συμβολή, και τη φιλοξενία
του, και εύχεται πολύ καλή επιτυχία σε όλο τον κύκλο των επίκαιρων και σημαντικών θεμάτων του
με εποικοδομητικά αποτελέσματα.
Η σύντομη παρέμβαση που ακολουθεί, επικεντρώνεται στην ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, δύο (2) έννοιες που θεμελιώνουν και
παγιώνουν το χαρακτήρα και την υπόσταση των Δικηγορικών Συλλόγων ως Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια όπως ρητά ορίζεται στη διάταξη του
άρθρου 89 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), η οποία και αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα
διασφάλισης των εννοιών αυτών αλλά και μια ακόμη επιτυχία του Δικηγορικού Σώματος στα
θέματα και ζητήματα του κλάδου του.
Με την πρόσφατη δε τροποποίηση του άρθρου αυτού από τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 2
του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4596/26.2.2019, ενδυναμώθηκε και ενισχύθηκε ο διφυής
χαρακτήρας των, ως θεσμών μη υπαγόμενων στην εποπτεία και τον κρατικό έλεγχο, με τη
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ρητή αναφορά ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, δεν ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ούτε
εμπίπτουν στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν,
4270/2014, κυρίως όμως ενισχύθηκε ο σωματειακός τους χαρακτήρας ως εκπροσώπων των
μελών της επαγγελματικής τάξης των Δικηγόρων και ως υπερασπιστών των δικαιωμάτων και των
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών των, και με σκοπό τη οργάνωση του δικηγορικού
επαγγέλματος, την παρακολούθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των προσώπων που την
ασκούν.
Μετά δε την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 89 του Ν. 4194/2013, για τη μη υπαγωγή
των Δικηγορικών Συλλόγων στο Δημόσιο αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης
και στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μπορεί να αιτηθεί το Δικηγορικό Σώμα, να οριστεί
με ρητή νομοθετική διάταξη ότι οι Πρόεδροι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των
Δικηγορικών Συλλόγων δεν υποχρεούνται σε υποβολή της Δήλωσης περιουσιακής
κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1, περίπτωση ι του Ν.
3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4.571/30.10.2018, ΦΕΚ. Α 186).
Άλλωστε η υποχρέωση αυτή η οποία φυσικά απορρέει από την ιδιότητα του νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου, που διαχειρίζεται δια των νομίμων εκπροσώπων τους, δημόσιο χρήμα
και επιχορηγείται από κρατικές ενισχύσεις,

δε συνάδει με την διοικητική, οικονομική και

διαχειριστική αυτοτέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, όπως ορίζει η ισχύουσα διάταξη του άρθρου
89 του Κώδικα Δικηγόρων, οι οποίοι αδιαμφισβήτητα δεν διαχειρίζονται περιουσία του Δημοσίου.
Η διοικητική, οικονομική και διαχειριστική αυτονομία των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά
και ο τρόπος ανάδειξης των διοικητικών τους οργάνων, αποδεικνύει τον επικρατέστερο
σωματειακό τους χαρακτήρα ως Ν.Π.Δ.Δ, που διέπονται από ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια για
την άσκηση της διαχειριστικής εξουσίας επί της περιουσίας των, υπόκεινται στις διατάξεις του
κοινού δικαίου, δεν διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και δεν επιχορηγούνται από κρατικές ενισχύσεις,
οι Δικηγορικοί Σύλλογοι. (ΣτΕ 1.479/2018, Α.Π. 1444/2006).
Για το λόγο αυτό άλλωστε οι Δικηγορικοί Σύλλογοι εξαιρέθηκαν με το Π.Δ. 1.124/1977
από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 496/1974 ‘’Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου’’ και δεν υπόκεινται σε κανένα προληπτικό ή κατασταλτικό κρατικό έλεγχο σε
ό,τι αφορά τη λειτουργία των, η οποία ασκείται από υπαλληλικό προσωπικό που δεν τελεί σε
δημοσιοϋπαλληλική σχέση, ούτε υποβάλλεται σε κάποια διοικητική διαδικασία του ΑΣΕΠ, ή στην
τήρηση έγγραφου τύπου για την κατάρτιση των συμβάσεων, αλλά που διορίζεται από το Διοικητικό
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τους όργανο και αμείβεται αποκλειστικά με δικά τους έσοδα που προέρχονται κυρίως από τις
εισφορές των μελών τους. (ΕΦ.Αθ. 5566/2006).
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, υπόκεινται μόνο στον έλεγχο του Συλλόγου και ευθύνονται σε
αποζημίωση για τις ζημιογόνες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους κατά την άσκηση της
ανατεθειμένης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισ.Ν.Α., ενώ σε
ό,τι αφορά τις σχέσεις με τα μέλη των, λειτουργούν ως επαγγελματικά σωματεία και διέπονται από
τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.
H θέση, η παρέμβαση και η συμβολή τους στην πολιτεία, στα πλαίσια των σκοπών αλλά
και των αρμοδιοτήτων τους όπως ορίζονται στο άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων είναι πάντα
καθοριστική με τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της νομοθεσίας, της λειτουργίας και της
απονομής της δικαιοσύνης, κάθε εθνικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και για κάθε
ζήτημα που ενδιαφέρει το δικηγορικό σώμα, την άσκηση, βελτίωση και προστασία του δικηγορικού
επαγγέλματος.H αποτελεσματική προστασία του δικηγορικού λειτουργήματος και η ανάγκη
κατοχύρωσης της αυτονομίας του αποτελεί επιδίωξη και του Συμβουλίου των Ευρωπαικών
Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE), ως αντιπροσωπευτικού οργάνου και εκφραστή των ιδεών και των
απόψεων επι των θεμάτων που απασχολούν το δικηγορικό σώμα σε ευρωπαικό επίπεδο.
Η ενδυνάμωση της αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας των Δικηγορικών Συλλόγων, θωρακίζει το
χαρακτήρα και τη φύση των, ως θεσμικών φορέων υπεράσπισης των αρχών και κανόνων του
κράτους δικαίου και ως επαγγελματικών φορέων διασφάλισης της προστασίας των δικαιωμάτων
και των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους
Με κάθε τιμή και εκτίμηση
Η Πρόεδρος του Δ.Σ Νάξου
Μαρία Μάρκου.
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