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ΘΕΜΑ: Άρθρο 94 του σχεδίου νόµου για τον νέο κώδικα πολιτικής δικονοµίας.

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) είναι η αντιπροσωπευτικότερη εταιρική
εργοληπτική οργάνωση µε τα µέλη του να ξεπερνούν τις 900 εταιρίες.
Κατόπιν πληροφοριών µελών µας, ενηµερωθήκαµε ότι στο σχέδιο νόµου για τον νέο κώδικα
πολιτικής δικονοµίας που έχει καταρτιστεί και πρόκειται να εισαχθεί προς συζήτηση και
ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 94 του ισχύοντος
κώδικα, η οποία θα επιβάλλει την υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου στα δικαστήρια,
ενώ σήµερα επιτρέπεται στον πολίτη να παρίσταται αυτοπροσώπως ενώπιον των
ειρηνοδικείων και για διαφορές µέχρι τα 12.000,00 €, καθώς και κατά την εξέταση
ασφαλιστικών µέτρων.
Υπό το πρίσµα της προσπάθειας που καταβάλει συνολικά η κυβέρνηση για περιορισµό των
διοικητικών βαρών και της γραφειοκρατίας, αδυνατούµε να αντιληφθούµε τη σκοπιµότητα
ύπαρξης της ως άνω διάταξης, η οποία δηµιουργεί µεν εργασιακό αντικείµενο στην
επαγγελµατική τάξη των νοµικών, ωστόσο αυτό δεν συνοδεύεται από αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας˙αντίθετα, το µόνο που πετυχαίνει είναι πρόσθετα βάρη
και όχι ελάφρυνση της καθηµερινότητας των πολιτών, που εκτιµούµε ότι αποτελεί µία
βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και του Υπουργείου σας.
Επισηµαίνουµε ότι η πρόβλεψη υποχρεωτικής εκπροσώπησης του διάδικου από δικηγόρο και
σε ποσά κάτω των 12.000,00 ευρώ, στη σηµερινή συγκυρία µπορεί να χαρακτηρισθεί έως
και προκλητική, αφού ουσιαστικά στερεί από τον πολίτη το δικαίωµα να διεκδικεί ποσά
µικρότερα της δικηγορικής αµοιβής, στρεφόµενος προς την αρνησιδικία και την αυτοδικία.
Κατόπιν των ανωτέρω, η πρόθεσή σας να καταργήσετε την αυτοπρόσωπη παράσταση στα
ειρηνοδικεία και στα ασφαλιστικά µέτρα µας βρίσκει αντίθετους, όπως και τις τεχνικές
εταιρείες µέλη µας και τους µηχανικούς που τις στελεχώνουν, και οι οποίοι δεν θα µπορούν
να ανταποκριθούν σε ακόµη υψηλότερα και αναίτια επιβαλλόµενα δικηγορικά έξοδα.
Παρακαλούµε για την σχετική µέριµνά σας, ώστε να παραµείνει σε ισχύ η σηµερινή µορφή
του άρθρου 94 του κώδικα πολιτικής δικονοµίας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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