
Οδικός χάρτης για την εμβάθυνση της πανελλαδικής συνεργασίας των ενώσεων 

ασκούμενων και νέων δικηγόρων. 

Θεσσαλονίκη 13-4-2016, 

Ως ΕΑΝΔιΘ κρίνουμε αναγκαία την ενίσχυση της συνεργασίας των υπαρχουσών 

Ενώσεων καθώς και την ίδρυση νέων σε δικηγορικούς συλλόγους που δεν 

υφίστανται, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και την 

ισχυρότερη έκφραση των ασκούμενων κ νέων δικηγόρων όλης της χώρας.  

Ιδίως σε περίοδο ύφεσης και πολιτικών λιτότητας, με το δικηγορικό επάγγελμα να 

βάλλεται από κάθε άποψη, η συνεργασία των ενώσεων, ως ιδιαίτερων θεσμικών 

εκπροσώπων της νέας γενιάς νομικών και των ιδιαίτερων αναγκών τους, κρίνεται 

απαραίτητη όσο ποτέ. Ωστόσο, η συνεργασία αυτή, προκειμένου να λάβει μόνιμα και 

επίσημα χαρακτηριστικά, σαφώς θα πρέπει να στηρίζεται σε κοινά αποδεκτές αρχές: 

- Την τοπική αυτονομία ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται, οι θέσεις να 

διαμορφώνονται και ο δημοκρατικός έλεγχος να διεξάγεται κατά το δυνατόν 

εγγύτερα σε όλους τους συναδέλφους.  

- Την διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των κεντρικών Ενώσεων και των 

επαρχιακών με σεβασμό στην πραγματική και ισότιμη δυνατότητα έκφρασης όλων.  

- Την αποφυγή διαμόρφωσης ενός σχήματος "ηγεσίας" των Ενώσεων και λήψης 

αποφάσεων με μόνο και αποκλειστικό κέντρο την Αθήνα.  

- Την διαμόρφωση πλαισίου υγιούς συνεργασίας, με την κατοχύρωση ενιαίων και 

αντικειμενικών κριτηρίων συμμετοχής μιας Ένωσης στο πανελλαδικό σχήμα, 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι νέοι και ασκούμενοι συνάδελφοι κάθε 

περιφέρειας θα εκπροσωπούνται με τρόπο ενιαίο και αυτόνομο. 

Με βάση αυτά τα πλαίσια, προτείνουμε την προσωρινή λειτουργία τριμελούς 

συντονιστικού με κύριους στόχους την στενότερη συνεννόηση και συνεργασία των 

Ενώσεων μεταξύ τους σε πανελλαδικό επίπεδο και την προώθηση της ίδρυσης νέων, 

όπου δεν υφίστανται. Το προτεινόμενο Συντονιστικό, αποτελούμενο από τις 

μεγαλύτερες σε μέγεθος ήδη υπάρχουσες Ενώσεις, θα είναι υπεύθυνο για την κίνηση 

της διαδικασίας πανελλαδικής συγκρότησης, με την διασφάλιση της λειτουργίας ενός 

δικτύου επικοινωνίας μεταξύ όλων των ήδη υφιστάμενων και υπό ίδρυση Ενώσεων 

και την συναινετική αποσαφήνιση των λεπτομερειών οργάνωσης του τελικού 

μοντέλου πανελλαδικής συνεργασίας. Η τελική μορφή πανελλαδικής συνεργασίας θα 

οριστικοποιηθεί και θα λάβει επίσημη και νομική μορφή μόλις ο αριθμός των 

Ενώσεων που συμμετέχουν αγγίξει συγκεκριμένο κρίσιμο μέγεθος, το οποίο θα 

αποφασιστεί συναινετικά. Επιδίωξη είναι στις κρίσιμες αποφάσεις να επιδιώκεται η 

συναίνεση και όλων των Ενώσεων της επαρχίας που δεν συμμετέχουν στο 

Συντονιστικό.  



Ως απώτατα χρονικά πλαίσια για τα ανωτέρω προτείνονται, αφενός για την ίδρυση 

του Συντονιστικού το τέλος του τρέχοντος δικαστικού έτους και αφετέρου για την 

οριστική μορφή της πανελλαδικής συνεργασίας (όπως αυτή αποφασιστεί και 

διαμορφωθεί από κοινού) το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. 

Η απόφαση αυτή του ΔΣ να κοινοποιηθεί στα ΔΣ των υπολοίπων Ενώσεων της 

επικράτειας. 

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΑΝΔιΘ, σεβόμενος τα ανωτέρω κρίσιμα και 

ουσιώδη πλαίσια, να συζητήσει με τους εκπροσώπους των υπολοίπων Ενώσεων της 

επικράτειας και, εφόσον επιτευχθεί συναίνεση, από κοινού να καθορίσουν της 

λεπτομέρειες της ανωτέρω πρότασης.  

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ είναι το μόνο αρμόδιο να εγκρίνει οριστικά καθιστώντας τες 

δεσμευτικές για την ίδια, όποιες αποφάσεις ληφθούν σε κάθε στάδιο της ανωτέρω 

προτεινόμενης διαδικασίας. 

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ 

Ο Πρόεδρος…………………………….Ο Γραμματέας 

Μιχάλης Μήττας………………………..Αναστάσιος Ξένος 


