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Προς: 

Υπουργό ∆ικαιοσύνης 

κ. Χαράλαµπο Αθανασίου 

 

Κοιν/ση: 

- Πρόεδρο ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 

κ. Βασίλη Αλεξανδρή 

- ∆ήµαρχοι χώρας µε τη δικηγορική ιδιότητα 

 

Θέµα: Άρση ή µερική άρση ασυµβίβαστου της δικηγορικής ιδιότητας ∆ηµάρχων 

 

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε, ως Κίνηµα που εκπροσωπεί µεγάλη µερίδα ∆ηµάρχων, 

να θέσουµε υπόψη σας ένα σοβαρό ζήτηµα που αφορά στο ασυµβίβαστο της δικηγορικής 

ιδιότητας για επαγγελµατίες που ασκούν το ∆ηµαρχιακό αξίωµα όπως ορίζεται µε το αρ. 31 

του Ν. 4194/2013, σύµφωνα µε το οποίο ∆ήµαρχοι µε την ιδιότητα του ∆ικηγόρου τίθενται σε 

υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήµατός τους. 

 

Η ρύθµιση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε όσα ορίζονται στο αρ. 18 της παρ. 1 του Νόµου 

4111/2013 και σε αντίφαση µε τη διάταξη του αρ. 32 του Κώδικα ∆ικηγόρων µε τίτλο: «Μερική 

αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος» όπου αναφέρεται ότι «∆ικηγόροι που 

έχουν εκλεγεί βουλευτές ή ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται 

να αναλαµβάνουν άµεσα οι ίδιοι ή έµµεσα µε συνεργάτης τους και να παρίστανται είτε στην 

προδικασία είτε στην κύρια διαδικασία για υποθέσεις: α) ναρκωτικών και β) αδικηµάτων κατά 
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της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής». 

 

Έρχεται, επίσης, σε αντίθεση και µε τη διάταξη του αρ. 62 της παρ. 12 µε τίτλο «Έργα 

ασυµβίβαστα προς δικηγόρον» του παλαιού Κώδικα ∆ικηγόρων (ν.δ. 3056/1951) όπου ρητά 

αναφέρεται ότι: «∆εν αποβάλλουν την ιδιότητα του ∆ικηγόρου α) οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι 

υφυπουργοί, οι γενικοί γραµµατείς των Υπουργείων, οι Νοµάρχες, οι ∆ήµαρχοι@». 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι δικηγόροι που εξελέγησαν ∆ήµαρχοι στις αυτοδιοικητικές 

εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 δεν θα πρέπει να στερηθούν του δικαιώµατος άσκησης του 

επαγγέλµατός τους ενώπιον των δευτεροβάθµιων δικαστηρίων, του Αρείου Πάγου και των 

Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων καθώς και να επιτρέπεται η άσκηση συµβουλευτικής δικηγορίας. 

Αντίθετα να διατηρηθεί η µη άσκηση του επαγγέλµατος στον πρώτο βαθµό. 

 

Η παραπάνω ρύθµιση κρίνεται αναγκαία προκειµένου να µην αποθαρρύνονται στελέχη της 

κοινωνίας να ασχοληθούν µε τα κοινά επειδή διστάζουν να εγκαταλείψουν πλήρως την 

επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Αντιθέτως, µε τον τρόπο αυτό θα διευρυνθεί ο κύκλος των 

ενασχολούµενων µε την τοπική αυτοδιοίκηση µε επιτυχηµένους επαγγελµατίες και ανθρώπους 

που προέρχονται από τα ενεργά τµήµατα της κοινωνίας και µε πείρα στον επαγγελµατικό 

στίβο. 

 

Για τον λόγο αυτό, και δεδοµένης της ευαισθησίας σας σε ζητήµατα ισότιµης 

επαγγελµατικής µεταχείρισης, παρακαλούµε βάσει των προαναφερόµενων λόγων, να 

ρυθµίσετε νοµοθετικά το ζήτηµα προσθέτοντας την εξής διάταξη:  

«1.Αντικαθίσταται το εδάφιο 1 β) του Άρθρου 31 του Ν 4194/2013 ως εξής: 

«β) Στον Πρόεδρο της Βουλής, στους γενικούς γραµµατείς της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 

στους αιρετούς περιφερειάρχες, και στους γενικούς γραµµατείς των δήµων. ∆ικηγόροι που 

έχουν εκλεγεί ∆ήµαρχοι επιτρέπεται να ασκούν τη δικηγορία ενώπιον των δευτεροβάθµιων 

δικαστηρίων, του Αρείου Πάγου, των Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών ∆ικαστηρίων». 

2.Αντικαθίσταται το εδάφιο ε) του Άρθρου 8 του Ν 4194/2013 ως εξής: 

«ε) Να είναι βουλευτής, ευρωβουλευτής ή δήµαρχος». 

3. Καταργείται το άρθρο 25 του Νόµου 4255/2014 (ΦΕΚ Α/89/2014). 

 

Αιτιολογική Έκθεση 
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1.Η ενάσκηση των δηµόσιων καθηκόντων του δηµάρχου δεν εµποδίζεται από την τυχόν 

δικηγορική ιδιότητα του δηµάρχου.  Ένας δικηγόρος που ασκεί τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ικηγόρων,  µπορεί να είναι βουλευτής του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και δήµαρχος. Η εν λόγω διάταξη 

τροποποιεί τον Κώδικα ∆ικηγόρων, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14 παρ. του Ν. 

3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ Α/87/2010) «…η ιδιότητα και το αξίωµα του δηµάρχου, …δεν 

αποτελεί λόγο αναστολής άσκησης του λειτουργήµατος του δικηγόρου…».  Στο πλαίσιο της 

5τους θητείας του δηµάρχου, η αναστολή άσκησης του λειτουργήµατος του δικηγόρου, θα 

έθετε εµπόδια σε επιτυχηµένα και αναγνωρισµένα πρόσωπα της οικονοµικής και κοινωνικής 

ζωής του Τόπου να εκλεγούν δήµαρχοι, θέτοντας σε κίνδυνο πολυετείς επαγγελµατικούς 

κόπους και την επαγγελµατική τους σταδιοδροµίας ως δικηγόροι που θα έπρεπε διαφορετικά 

να εγκαταλείψουν. 

2. Για την ασφάλεια δικαίου, προστίθεται η δηµαρχία στα Έργα που επιτρέπονται στο δικηγόρο 

κατ’ Άρθρο 8 του Ν 4194/2013 Κώδικας ∆ικηγόρων (ΦΕΚ Α/208/2013). 

3. Στο πλαίσιο της αντικατάστασης του εδαφίου 1 β) του Άρθρου 31 του Ν 4194/2013, το 

άρθρο 25 του Νόµου 4255/2014 Εκλογή µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ Α/89/2014) είναι άνευ αντικειµένου και για αυτό καταργείται. 

 

Με εκτίµηση, 

 

Εκ µέρους της Επιτροπής του Κινήµατος Ανατροπής στην Αυτοδιοίκηση 

 

Γιώργος Ε. Πατούλης  

∆ήµαρχος Αµαρουσίου  


