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Σύµφωνα µε την από 5-11-2022  απόφαση της Ολοµέλειας Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων 

Ελλάδος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, κατά την 

έκτακτη συνεδρίασή του, την 18.11.2022, αποφάσισε οµόφωνα :  

1) στο πλαίσιο της διεκδίκησης για την κατάργηση, άλλως, τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187 
Π.Κ., την παράταση της στοχευµένης αποχής των  µελών του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας από 
τις ποινικές δίκες α’ βαθµού, όπου υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 Π.Κ. (είτε 
αυτοτελώς, είτε από κοινού µε άλλα αδικήµατα) είτε κακουργηµατικού είτε και πληµµεληµατικού 
χαρακτήρα, από την 21/11/2022 µέχρι και την 31/3/2023 . 

Εξαιρούνται οι υποθέσεις που έχουν συµπληρώσει εξαετία (όταν αφορούν πληµµέληµα) ή 
δεκαπενταετία (όταν αφορούν κακούργηµα) και δεν έχουν ακόµη εκδικαστεί σε πρώτο βαθµό, καθώς 
και όσες αφορούν σε κρατούµενους, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει 14 µήνες προσωρινής κρατήσεως 
και  

2) σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τη συνεχιζόµενη αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκκαθάριση και 

πληρωµή των αποζηµιώσεων Νοµικής Βοήθειας και τη µη µέχρι σήµερα επίλυση του σοβαρού 

προβλήµατος, προσβάλλοντας  δικηγόρους και πολίτες και υπονοµεύοντας  τον ίδιο τον θεσµό της 

Νοµικής Βοήθειας ευάλωτων πολιτών,  

α) την αποχή όλων των δικηγόρων µελών του από τις υποθέσεις όπου έχει οριστεί συνάδελφος 

κατά τη διαδικασία παροχής  Νοµικής Βοήθειας ως συνήγορος υπέρ τινός διαδίκου ή 

παράγοντας της δίκης και  

β) τη µη έκδοση γραµµατίων προκαταβολής και ενσήµων σε όλες τις υποθέσεις της Νοµικής 

Βοήθειας από την 21/11/2022 έως και την 31/12/2022, οπότε θα επανεκτιµηθεί η κατάσταση. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις παραγραφών σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, η 

συµπλήρωση ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης, οι συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις και οι 

δικονοµικές ενέργειες (προτάσεις, προσθήκες, ανταγωγές, παρεµβάσεις, προσεπικλήσεις κτλ),  οι 

οποίες  εξαρτώνται από την ηµεροµηνία καταθέσεως  αγωγής κατά την (νέα) τακτική διαδικασία, που 

έχει ασκηθεί προ της 21-11-2022.  
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