
Απολογισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 2016-2017 

Θεσσαλονίκη 19-5-2017, 

Κατά την διάρκεια της θητείας της, η απερχόμενη Επιτροπή Ασκουμένων της 

ΕΑΝΔιΘ, εστίασε τις προσπάθειές της, σε μείζονα ζητήματα που αφορούν τον θεσμό 

της άσκησης συνολικά, σε άμεσα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

ασκούμενοι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης καθώς και στην θεσμική κατοχύρωσή της 

ως οργάνου της Ένωσης. Αναλυτικά: 

1. Υπό την αιγίδα της Επιτροπής και με την συμμετοχή ασκούμενων και νέων 

δικηγόρων στα πλαίσια μιας ανοικτής ομάδας διαλόγου, υιοθετήθηκε πλήρης 

πρόταση για την Αναθεώρηση του Θεσμού της Άσκησης. Για την διαμόρφωση της 

τελικής πρότασης συζητήθηκαν διαφορετικές προτάσεις από το εσωτερικό καθώς και 

σύγκριση συστημάτων που ισχύουν σε άλλα κράτη της Ευρώπης, με την συνδρομή 

των ενώσεων που συμμετέχουν στην ΕΥΒΑ. Τα αποτελέσματα του διαλόγου είναι 

υπό συζήτηση με το Υπ. Δικαιοσύνης, ώστε να ενσωματωθούν νομοθετικά στον 

Κώδικα Δικηγόρων. 

2. Ολοκληρώθηκε η δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου που θα απευθύνεται στους 

ασκούμενους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης με χρήσιμες πληροφορίες τόσο για την 

άσκησή τους όσο και για την λειτουργία των δικαστηρίων και των βασικών δημοσίων 

υπηρεσιών (πχ κτηματολόγιο, υποθηκοφυλακεία κλπ). Το φυλλάδιο αυτό θα 

διανέμεται δωρεάν στους ασκούμενους δικηγόρους με την εγγραφή τους στην 

ΕΑΝΔιΘ. 

3. Συντάχθηκε και κυρώθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων 

της ΕΑΝΔιΘ, με στόχο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της 

Επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των ασκούμενων 

δικηγόρων σε κάθε επίπεδο. 

4. Επιτεύχθηκε περαιτέρω μείωση του αριθμού των παραστάσεων στις 6. Το αίτημα 

για την κατάργησή τους θα συνοδεύεται πλέον με ένταση της πίεσης προς το ΔΣ του 

ΔΣΘ. 

5. Τα μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν ενεργά στο σύνολο των δράσεων της 

ΕΑΝΔιΘ, και ιδίως στην διοργάνωση του Συνεδρίου της ΕΥΒΑ και την έκδοση 

έντυπου περιοδικού Lexις.  

6. Διασφαλίστηκε η δημοσιότητα όλων των συνεδριάσεων και αποφάσεων της 

Επιτροπής. 

Είναι βέβαιο ότι η ανάγκη παρεμβάσεων παραμένει ακόμα έντονη, ιδίως υπό το 

πρίσμα της νέας μορφής του Διαγωνισμού Δικηγόρων. Ως εκ τούτου, η νέα Επιτροπή 

Ασκουμένων οφείλει να συνεχίσει την συνεχή παρουσία που επιτεύχθηκε το 

προηγούμενο διάστημα, έχοντας πλέον στην διάθεσή της τις χρήσιμες βάσεις και την 

αναγκαία θεσμική διασφάλιση. 

http://eandith.gr/teliki-protasi-tis-eandith-gia-tin-anatheorisi-tou-thesmou-tis-askisis-axioprepis-askisi-isotimi-prosvasi-stin-dikigoria/


Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ 

Η Πρόεδρος…………………………Η Γραμματέας 

Μαρία Βασλή………………………Λένα Δρούγκα 


