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  Αθήνα, 23-10-2020 

 

Επιτροπή Ψηφιοποίησης ΔΣΑ 

Ι.- Εισαγωγή - Σκοπός 

       Κατόπιν σχετικής απόφαση του Δ.Σ. συστήθηκε Επιτροπή Ψηφιοποίησης του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με μέλη τους Δ.Αναστασόπουλο, Φ.Κωτσή, 

Π.Κορδώνη και Β.Μανιό. Στις εργασίες της Επιτροπής κλήθηκε και συμμετείχε και 

ο Διευθυντής του ΔΣΑ κος Χ.Ναούμης, καθώς αυτό κρίθηκε αναγκαίο εκ των 

αρμοδιοτήτων του. Έργο της Επιτροπής υπήρξε αφενός η καταγραφή της σημερινής 

κατάστασης του Συλλόγου, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών προς 

τα μέλη μας, και αφετέρου η ανάπτυξη προτάσεων για την επέκταση των 

ηλεκτρονικών/ψηφιακών υπηρεσιών. Ως βασικός στόχος εξαρχής τέθηκε η παροχή 

της μεγάλης πλειοψηφίας των υπηρεσιών μας ηλεκτρονικά, ώστε τα μέλη μας να 

πρέπει να μεταβαίνουν με φυσική παρουσία στις υπηρεσίας του Συλλόγου μας μόνο 

κατ’εξαίρεση και μόνο στις περιπτώσεις που η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση δεν είναι 

εφικτή.       

 

2.- Εργασίες της Επιτροπής – Μεθοδολογία – Προτάσεις ανά τμήμα ΔΣΑ             

       Για την επίτευξη των ως άνω στόχων ζητήσαμε και λάβαμε ενημερωτικά 

σημειώματα από όλα τα τμήματα του Συλλόγου, με παράθεση των υπηρεσιών-

λειτουργιών που ήδη πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, καθώς και με τις σχετικές 

προτάσεις τους. Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με εκπροσώπους του 

κάθε τμήματος, ώστε να διαμορφώσουμε άμεση αντίληψη των δυνατοτήτων και των 

προβλημάτων που υπάρχουν. Ειδικότερα, τα τμήματα του Συλλόγου με τα οποία 

συνεργαστήκαμε στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής μας είναι τα εξής: 

- Γενική Διεύθυνση (Διευθυντής) ΔΣΑ 

- Τμήμα Μητρώου ΔΣΑ 

- Τμήμα ασκούμενων δικηγόρων 

- Νομική Υπηρεσία 

- Βιβλιοθήκη ΔΣΑ 
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- Πειθαρχικά Συμβούλια 

- Λογιστήριο ΔΣΑ 

       Αφού εξετάσαμε όλα τα ανωτέρω, γενική θέση της Επιτροπής είναι ότι θα πρέπει 

να ελαχιστοποιηθούν οι λόγοι για τους οποίους ο Δικηγόρος θα πρέπει να επισκεφτεί 

με φυσική παρουσία τον Σύλλογο ώστε να εξυπηρετηθεί από κάποια από τις 

υπηρεσίες του. Σήμερα, ήδη παρέχονται αρκετές υπηρεσίες του ΔΣΑ ηλεκτρονικά, 

ωστόσο είναι ακόμα πολλές εκείνες που απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία. Έχοντας 

λάβει υπόψη μας όλα τα δεδομένα, και έχοντας εκτιμήσει και τις δυνατότητες του 

ανθρώπινου δυναμικού του Συλλόγου, καταλήγουμε στις εξής διαπιστώσεις και 

προτάσεις, ανά τμήμα του Συλλόγου:  

α) Γενική Διεύθυνση ΔΣΑ (Διευθυντής) & Μητρώο          

       Ο Διευθυντής του ΔΣΑ και η γραμματεία του, πέραν των καθηκόντων 

διεύθυνσης – λειτουργίας του Συλλόγου που έχει, συχνά γίνεται και δέκτης 

επικοινωνίας μελών μας ή τρίτων με το Σύλλογο, λαμβάνοντας ερωτήματα, αιτήματα 

κλπ σε email (στο dsa@dsa.gr). Προκειμένου να οργανωθούν πληρέστερα και 

αποτελεσματικότερα οι υπηρεσίες του, προτείνονται τα εξής: 

- Να δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, με 

προκαθορισμένες δυνατότητες και επιλογές, όπου θα μπορούν και τα μέλη 

μας και πολίτες να απευθύνονται στον Διευθυντή του Συλλόγου. Όλα αυτά τα 

αιτήματα θα καταλήγουν αυτοματοποιημένα και κατηγοριοποιημένα στη 

γραμματεία του Διευθυντή προς απάντηση ή διαβίβαση περαιτέρω στην 

εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία. 

- Θα πρέπει να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, τόσο για την κάθε 

είδους εσωτερική αλληλογραφία όσο και για την εξωτερική με τρίτους, όπου 

θα τηρείται αυτοματοποιημένο και κατηγοριοποιημένο αρχείο. Έτσι, αφενός 

θα επιτευχθεί η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών μας και αφετέρου θα 

εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφάλεια. 

- Θα πρέπει να υπάρξει πλατφόρμα ηλεκτρονικής διασύνδεσης με όλες τις 

υπηρεσίες του Συλλόγου, από την οποία αφενός θα διέρχεται όλη η σχετική 

αλληλογραφία και αφετέρου θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των εργασιών 

και εκκρεμοτήτων κάθε υπηρεσίας. 

mailto:dsa@dsa.gr
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- Αναγκαία είναι και η άμεση ψηφιοποίηση των πρακτικών του ΔΣ, τόσο 

όσων έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα όσο και για τα επόμενα. Προς τούτο θα 

πρέπει να δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα ψηφιοποίησης, όπου θα 

αναρτώνται ηλεκτρονικά όλα τα πρακτικά των ΔΣ, άμεσα μετά από κάθε Δ.Σ., 

κατόπιν σχετικής διαδικασίας που θα αποφασιστεί, και στην οποία θα έχουν 

πρόσβαση τα μέλη μας.  

- Ομοίως θα πρέπει υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης του ΔΣΑ να 

βιντεοσκοπούνται όλες οι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Σύλλογο 

(υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των υποκειμένων) ώστε να 

τηρείται αρχείο εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ, προσβάσιμο στα 

μέλη μας. 

- Μητρώο: η υπηρεσία Μητρώου είναι από τις πλέον σημαντικές του 

Συλλόγου. Απαιτείται η πλήρης ψηφιοποίηση της, ώστε όλα οι υπηρεσίες της 

να μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικά. Στην κατεύθυνση αυτή, κρίσιμο είναι 

για κάθε μέλος μας να δημιουργείται ένας «Ψηφιακός Φάκελος Μέλους» 

(ΨΦΜ), όπου θα αποθηκεύονται όλα τα σχετικά έγγραφα του, τα οποία 

εμπεριέχονται σήμερα και στον hard copy φάκελο. Συνεπώς, θα πρέπει να 

ψηφιοποιηθούν και όλοι οι φάκελοι των μελών μας μέχρι σήμερα, ενώ για τα 

νέα μέλη μας στο εξής αυτό θα γίνεται εξαρχής. Μέσω του ψηφιακού αυτού 

φακέλου, πρόσβαση στον οποίο μπορεί να διαθέτει απευθείας και το 

υποκείμενο του, θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα, κατόπιν 

αίτησης, όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, όπου και θα αποθηκεύονται. Ο 

ψηφιακός φάκελος μέλους (ΨΦΜ) θα ακολουθεί το κάθε μέλος μας από την 

αρχή της εγγραφής του στο Σύλλογο μέχρι και τη διαγραφή του, οπότε και εν 

συνεχεία θα φυλάσσεται για όσο χρόνο αποφασιστεί αναγκαίος για τις 

περιπτώσεις αυτές. Αντιστοίχως ΨΦΜ θα δημιουργείται και για τις 

δικηγορικές εταιρείες. Τέλος, στο Μητρώο και στον ΨΦΜ θα πρέπει να έχουν 

πρόσβαση όλες οι υπηρεσίες του Συλλόγου που θα κριθεί αναγκαίο. 

Τέλος, αναγκαία είναι και η αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση της 

διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 60 παρ.2 Κ.Δ., σχετικά με την 

υποβολή των εργολαβικών δίκης στον ΔΣΑ. 

 

β) Διεύθυνση Τηλεματικής ΔΣΑ 
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       H Διεύθυνση Τηλεματικής του ΔΣΑ είναι η κατεξοχήν αρμόδια Διεύθυνση, η 

οποία καλείται να συμβάλει αποφασιστικά και στη ψηφιοποίηση του Συλλόγου μας. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει και η ίδια να ψηφιοποιήσει τις υπηρεσίες της προς τα μέλη 

μας. Ειδικότερα: 

- θα πρέπει να δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα επικοινωνίας της με τα μέλη 

μας, ώστε κάθε είδους απορία και ερώτημα να υποβάλλεται δια αυτής. 

- θα πρέπει ομοίως οι κωδικοί των μελών μας για το dsanet και το portal να 

χορηγούνται ηλεκτρονικά, μέσω ταυτοποίησης που θα λαμβάνει χώρα από 

τον ΨΦΜ. Ομοίως ανάκτηση, αλλαγή, κλπ των κωδικών αυτών. 

- θα πρέπει η Διεύθυνση Τηλεματικής να διασυνδέεται ηλεκτρονικά με όλες 

τις άλλες υπηρεσίες του Συλλόγου, ώστε να υποστηρίζει το έργο τους και να 

διαβιβάζει όλες τις αναγκαίες επικοινωνίες, εσωτερικές, με τα μέλη μας και με 

τρίτους. 

- επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες ενέργειες ώστε πλέον 

τόσο η έκδοση των ταυτοτήτων όσο και η καταβολή της ετήσιας εισφοράς να 

γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. 

- τέλος, σημαντικός είναι ο ρόλος της και στη διαχείριση της νέας ιστοσελίδας 

ΔΣΑ που θα πρέπει να δημιουργηθεί, ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτή όλες 

οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Συλλόγου.  

 

γ) Τμήμα ασκουμένων δικηγόρων 

       Το Τμήμα ασκούμενων δικηγόρων του Συλλόγου μας είναι από τα πλέον 

σημαντικά, καθώς αφενός αποτελεί συνήθως την πρώτη επαφή των μελών μας με το 

Σύλλογο και αφετέρου διεκπεραιώνει μεγάλο όγκο εργασιών ετησίως. Μέχρι σήμερα 

για την εγγραφή κάποιου ως ασκούμενου δικηγόρου, αλλά και για τη διεκπεραίωση 

των περισσοτέρων εκκρεμοτήτων του, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του στην 

υπηρεσία. Κατά το διάστημα της καραντίνας λόγω του covid-19 εφαρμόστηκε η 

διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής ασκουμένων δικηγόρων, με την ηλεκτρονική 

αποστολή των αιτήσεων των πτυχιούχων και των σχετικών δικαιολογητικών 

εγγραφής, την ηλεκτρονική πληρωμή του παραβόλου εγγραφής και την έκδοση της 

βεβαίωσης άσκησης. Επίσης, εφαρμόστηκε και η ηλεκτρονική αποστολή αιτήσεων 

και δικαιολογητικών για την αλλαγή δικηγόρου, τη διαγραφή από το μητρώο 
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ασκουμένων και την επανεγγραφή στο μητρώο ασκουμένων μετά από διαγραφή. 

Επιπλέον, αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία του ασκούμενου γίνονται κατόπιν 

αποστολής σχετικής αίτησης με email, όπως και οι ενημερώσεις για τους κωδικούς 

στο portal και οι απαντήσεις σε ερωτήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

ασκούμενοι. Όλες αυτές οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ήδη παρέχονται θα πρέπει να 

μονιμοποιηθούν και συστηματοποιηθούν. 

       Από την εκτενή συζήτηση που έκανε η Επιτροπή με τις υπαλλήλους του 

Τμήματος, καθώς και βάσει του από 5-5-2020 ενημερωτικού σημειώματος που μας 

απέστειλαν (επισυνάπτεται), συμπεραίνεται ότι είναι δυνατό να ψηφιοποιηθεί το 

σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών του εν λόγω τμήματος, ώστε να καθίσταται αναγκαία 

η μετάβαση με αυτοπρόσωπη παρουσία μόνο κατά την πρώτη εγγραφή στο Σύλλογο, 

προκειμένου να διενεργείται η αναγκαία ταυτοπροσωπία. Ειδικότερα, θα πρέπει να 

λάβουν χώρα τα εξής: 

- με την εγγραφή του κάθε ασκούμενου δικηγόρου θα δημιουργείται 

αμέσως ο ΨΦΜ, ο οποίος και εν συνεχεία θα ακολουθεί το μέλος μας, κατά 

τα ανωτέρω (βλ. τμήμα μητρώου). Παράλληλα, θα δημιουργείται και η 

Καρτέλα Ασκουμένου, στην οποία θα καταγράφονται όλες οι κινήσεις 

άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων. 

- αναγκαία και η ηλεκτρονική διασύνδεση του Τμήματος Ασκούμενων με το 

Μητρώο, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση για κάθε τυχόν αλλαγή. 

- να δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, όπου 

οι ενδιαφερόμενοι, με τους κωδικούς τους, θα μπορούν να λαμβάνουν 

online κάθε αναγκαία ενημέρωση για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και για 

τα αποτελέσματα τους. 

- η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για συμμετοχή σε 

διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων. 

- η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για την έγκριση από το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο της συμμετοχής του ασκούμενου σε διαγωνισμό 

υποψηφίων δικηγόρων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 18 παρ.4 του 

Κώδικα Δικηγόρων. 

- η ηλεκτρονική έκδοση του απλού πιστοποιητικού άσκησης. 

- η ηλεκτρονική έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης ειδικώς για το 

διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων. 
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- η χορήγηση πιστοποιητικού δικηγορίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα 

στοιχεία της άσκησης.  

       Τέλος, υφίστανται εδώ και καιρό βασικές ελλείψεις στο ηλεκτρονικό μητρώο 

ασκουμένων, οι οποίες δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία του Τμήματος, όπως 

αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο από 5-5-2020 ενημερωτικό σημείωμα του εν 

λόγω τμήματος, όπου παρατίθεται και σχετική εσωτερική αλληλογραφία. Τα 

προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. 

 

δ) Νομική Υπηρεσία 

       Η Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου μας είναι επίσης μια από τις πλέον 

σημαντικές υπηρεσίες, καθώς πέραν της αντιμετώπισης των εσωτερικών ζητημάτων 

του Συλλόγου καλείται να εξυπηρετήσει καθημερινά δεκάδες συναδέλφους μας. 

Σύμφωνα με τους συναδέλφους της Υπηρεσίας, με τους οποίους συζητήσαμε εκτενώς 

τις δυνατότητες ψηφιοποίησης της Ν.Υ, καθημερινά το εν λόγω τμήμα δέχεται 50-60 

τηλεφωνικές κλήσεις ενώ σε μηνιαία βάση χορηγεί 50 έως 100 Γνωμοδοτήσεις. 

Παράλληλα, δέχεται μεγάλο αριθμό ερωτημάτων και από τους υπαλλήλους του 

Συλλόγου. Είναι συνεπώς απολύτως αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η δημιουργία 

αυτοματοποιημένων διαδικασιών, προς αμεσότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των 

μελών μας και των υπηρεσιών μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή υιοθετεί 

το σύνολο των προτάσεων που μας υπέβαλαν οι συνάδελφοι της Ν.Υ. με το από 12-5-

2020 υπηρεσιακό σημείωμα τους (επισυνάπτεται). Ειδικότερα: 

1. Γνωμοδοτήσεις ΔΣΑ 

α. Η ροή εργασιών έχει τέσσερα στάδια : α) υποβολή εγγράφου ή ηλεκτρονικού 

ερωτήματος δικηγόρου/οργανισμού, εκ μέρους της διοίκησης/τμήματος/υπαλλήλου 

ΔΣΑ (μητρώο, προμήθειες, λογιστήριο) β) μελέτη και εσωτερική επεξεργασία από 

δικηγόρους Νομικής Υπηρεσίας γ) διαβίβαση ως σχέδιο στους κ.κ Πρόεδρο και 

Γενικό Γραμματέα, δ) υπογραφή και παράδοση από γραμματεία προέδρου στον 

ενδιαφερόμενο, και σε περίπτωση διαφωνίας ή ανάγκης συμπλήρωσης, συζήτηση με 

τον συντάξαντα δικηγόρο και αναπομπή προς αναμόρφωση. 

β. Η διαδικασία προσφέρεται για πλήρη αυτοματοποίηση,  μέσω δημιουργίας 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης (π.χ. opinions@dsa.gr) ή ειδικής πλατφόρμας στο site του 

mailto:opinions@dsa.gr
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ΔΣΑ, όπου θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα ερωτήματα με σκαναρισμένα τα 

συνοδευτικά έγγραφα, θα λαμβάνουν αυτόματα αριθμό ηλεκτρονικού πρωτ., θα 

μπαίνουν σε ένα ψηφιακό αποθετήριο του ΔΣΑ,  θα γίνεται εσωτερική διακίνηση και 

αποστολή με ηλεκτρονική υπογραφή στον αιτούντα.  

γ. Προς μείωση διοικητικού κόστους, επισκέψεων στον ΔΣΑ δικηγόρων για 

τυποποιημένα ζητήματα (π.χάδειες κύησης και λοχείας, διδασκαλία νομικών 

μαθημάτων, κατάθεση δικηγόρου ως μάρτυρα στα δικαστήρια, πρέπει να 

δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ πεδίο συχνών ερωτήσεων (FAQ) με 

δυνατότητα κατεβάσματος (downlading) απαντήσεων από κάθε ενδιαφερόμενο 

(μόνο μέλη μας), εφόσον αυτός δεν επιθυμεί ατομική και προσωποποιημένη 

απάντηση, δυνατότητα που πρέπει να διατηρηθεί.      

 

2. Απαντήσεις σε τηλεφωνικά ερωτήματα 

α. Σε καθημερινή βάση παρέχεται πληθώρα απαντήσεων και διευκρινήσεων σε 

δικηγόρους, πολίτες ή φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα επί θεμάτων του 

Κώδικα Δικηγόρων και της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, είτε τηλεφωνικά 

ή με ηλεκτρονικά έγγραφα, είτε στα γραφεία της υπηρεσίας.  

β. Η διαδικασία προσφέρεται για πλήρη αυτοματοποίηση, μέσω εκτροπής των 

κλήσεων στο σπίτι ή στο κινητό του κάθε δικηγόρου και διεκπεραίωση μέσω 

email (να αποστέλλονται ηλεκτρονικά και να απαντώνται ηλεκτρονικά τα διάφορα 

ερωτήματα, εντός ευλόγου χρόνου). Ομοίως το ίδιο πρέπει να προβλεφτεί και για την 

εσωτερική επικοινωνία του Συλλόγου, ώστε οι άλλες υπηρεσίες να μπορούν να 

υποβάλλουν τα ερωτήματα τους στη Ν.Υ. ηλεκτρονικά. 

 

3. Σύνταξη συμβάσεων ΔΣΑ 

Η εσωτερική ροή εργασιών περιλαμβάνει κατάρτιση και έλεγχο συμβάσεων ΔΣΑ, 

βάσει αντίστοιχων διακηρύξεων διενέργειας διαγωνισμών και Κανονισμού 

Προμηθειών, προσφέρεται δε για  μερική αυτοματοποίηση, μέσω χρήσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . 

 

4. Έλεγχος νομιμότητας  δικηγορικών εταιριών 

Ο έλεγχος νομιμότητας σε όλες τις συστάσεις, τροποποιήσεις και λύσεις δικηγορικών 

εταιριών, προτού εισαχθούν προς έγκριση στο ΔΣ προσφέρεται δε για  μερική 

αυτοματοποίηση, εφόσον αυτοματοποιηθεί το μητρώο ΔΣΑ. 
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       Τέλος, στο ως άνω Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ν.Υ. προτείνεται, στα πλαίσια της 

συνολικής διαδικασίας ψηφιοποίησης του ΔΣΑ, να ληφθεί υπόψη ο νέος Κώδικας 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η άποψη αυτή είναι ορθή και στην κατεύθυνση αυτή είναι 

αναγκαία η συνδρομή και της Ν.Υ. μας. 

 

ε) Βιβλιοθήκη ΔΣΑ 

       Η Βιβλιοθήκη του Συλλόγου αποτελεί μια από τις βασικές υπηρεσίες προς τα 

μέλη μας αλλά και προς τρίτους. Μέχρι τον Μάρτιο 2020 δεχόταν ημερησίως κατά 

μέσο όρο 300 άτομα. Από 1-6-2020 ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί κατά τα 2/3 

περίπου, λόγω του covid-19, κάτι που όμως αναμένεται να είναι παροδικό. Οι 

ψηφιακές υπηρεσίες που μέχρι πρόσφατα προσέφερε περιορίζονταν κυρίως στη 

μηχανή αναζήτησης (βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας) στην ιστοσελίδα της 

Βιβλιοθήκης www.dsalib.gr, στη βάση αναζήτησης των μηνιαίων δελτίων 

νομοθεσίας που επιμελείται η Βιβλιοθήκη ως υπηρεσία και δευτερευόντως στο 

«Ψηφιακό Αρχείο ΔΣΑ» και στη ψηφιακή συλλογή της Βιβλιοθήκης που αποτελείται 

από συνδρομές online περιοδικών και αγγλόφωνων περιοδικών (η πρόσβαση στην 

οποία όμως είναι δυνατή μόνο μέσα στο φυσικό χώρο της Βιβλιοθήκης). Αναλυτικά 

οι δυνατότητες της Βιβλιοθήκης περιγράφονται στο από 24-6-2020 Ενημερωτικό 

Σημείωμα που εστάλη στην Επιτροπή μας στα πλαίσια των εργασιών της 

(επισυνάπτεται).  

       Από το έτος 2016 ξεκίνησε πιλοτικά η απομακρυσμένη εξυπηρέτηση με 

ηλεκτρονική αποστολή ψηφιακών τεκμηρίων, με κύριους αποδέκτες φορείς του 

Δημοσίου, Ανεξάρτητες Αρχές, Δικηγορικούς Συλλόγους και Νομικές Υπηρεσίες 

Τραπεζών. Εν συνεχεία, η εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξυπηρέτηση επεκτάθηκε και 

στο κοινό της Βιβλιοθήκης, αλλά μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Από το 

2016 μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 2.500 ηλεκτρονικά αιτήματα 

χρηστών. 

       Από τις 16-3-2020, ήτοι κατά το διάστημα της καραντίνας λόγω του covid-19, 

και δεδομένου ότι η Βιβλιοθήκη παρέμεινε κλειστή, αναπτύχθηκε περαιτέρω η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, διεκπεραιώνοντας κατ’αυτόν τον τρόπο 

http://www.dsalib.gr/
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περισσότερα από 600 αιτήματα. Μετά την επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης με κοινό 

από 1-6-2020 και μετά, εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως κατά μέσο όρο 7 χρήστες 

ημερησίως.   

       Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται εφικτή και αναγκαία η επέκταση και καθιέρωση 

της δυνατότητας απομακρυσμένης εξυπηρέτησης των μελών μας, με τους εξής 

τρόπους, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας: 

 Την αναβάθμιση και καθιέρωση της απομακρυσμένης ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης  των μελών του ΔΣΑ από τη Βιβλιοθήκη, με καθορισμό 

συγκεκριμένων κανόνων παροχής της υπηρεσίας. Η δυνατότητα αυτή θα 

παρέχεται μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα 

της Βιβλιοθήκης, με καθορισμένες δυνατότητες και επιλογές.  

 Την επιδίωξη πρόσβασης σε περισσότερες συνδρομητικές ψηφιακές 

βάσεις δεδομένων και στη δυνατότητα απομακρυσμένης 

πρόσβασης/αναζήτησης σε αυτές, μέσω κανόνων και όρων που θα 

καθοριστούν. 

 Την ψηφιοποίηση και ένταξη στο «Ψηφιακό Αρχείο ΔΣΑ» σημαντικών και 

διαχρονικών έργων της νομικής επιστήμης, τα οποία υπάρχουν στην έντυπη 

συλλογή, και η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε αυτά. 

 Την ψηφιοποίηση του Νομικού Βήματος και του Κώδικα Νομικού 

Βήματος, κατά τρόπο όπου θα είναι εφικτή η θεματική αναζήτηση του 

περιεχομένου τους, και η ένταξη τους στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. 

       Ασφαλώς, για τη νόμιμη εφαρμογή και λειτουργία των ανωτέρω θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας σε 

ψηφιακό περιβάλλον. 

 

στ) Πειθαρχικά Συμβούλια 

       Τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τον ΔΣΑ. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία που λάβαμε από την Γραμματέα του Πειθαρχικού κα Στεργίου κάθε 

τμήμα χειρίζεται κατά μ.ο. περίπου 20 ως 30 φακέλους, ενώ κατά το έτος 2019 

κατατέθηκαν περίπου 700 πειθαρχικές αναφορές. Σήμερα όλες οι εργασίες και 

διαδικασίες απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία, καθώς τόσο η κατάθεση πειθαρχικής 
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αναφοράς όσο και οι αιτήσεις επιστροφής φακέλου, οι καταθέσεις υπομνημάτων, η 

λήψη εισηγήσεων και αποφάσεων και η κατάθεση εφέσεων γίνονται μόνο δια ζώσης. 

Μόνο οι Κλήσεις μπορούν να γίνουν τηλεφωνικά ή με email. Ηλεκτρονικός φάκελος 

για κάθε υπόθεση επίσης δεν υπάρχει. Τέλος, ηλεκτρονική παρακολούθηση της 

πορείας των υποθέσεων υφίσταται μόνο για εσωτερική χρήση-ενημέρωση των 

υπαλλήλων.  

       Συνεπώς, είναι αναγκαία η ψηφιοποίηση και των Π.Σ., τόσο για λόγους 

καλύτερης, αποδοτικότερης και γρηγορότερης λειτουργίας τους, όσο όμως και για 

λόγους διαφάνειας. Σύμφωνα και με τις προτάσεις της εν λόγω υπηρεσίας 

(επισυνάπτεται το από 15-5-2020 έγγραφο), θα πρέπει να γίνουν τα εξής:  

1. Κατάθεση αναφοράς από Δικηγόρο ή πολίτη υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω 

ειδικής πλατφόρμας στο portal ή στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Ομοίως και 

για τις αιτήσεις επιστροφής φακέλων. Προς διευκόλυνση ειδικά των πολιτών, 

θα μπορούσε να υπάρχει στην πλατφόρμα ένα υπόδειγμα αναφοράς ή αίτησης 

επιστροφής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία του εγκαλούντα/αιτούντα, με κενό 

διάστημα περιγραφής του ιστορικού και τέλος το αίτημα που θέλει να 

υποβάλει.  

2. Ηλεκτρονική κατάθεση και στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης 

των αναφορών καθώς και στην ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

κύρια διαδικασία ώστε οι διάδικοι να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις 

έγγραφες εξηγήσεις και τα   υπομνήματα, μαζί με τα σχετικά έγγραφα τους.  

3. Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου της κάθε υπόθεσης, η οποία θα πρέπει 

να περιλαμβάνει την αναφορά, τα υπομνήματα, την εισήγηση και την 

απόφαση. 

4. Η  ως άνω διαδικασία πρέπει ακολουθηθεί και στο στάδιο της έφεσης κατά 

της απόφασης του πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.  

5. Ηλεκτρονική παρακολούθηση της υπόθεσης από τον ενδιαφερόμενο 

δικηγόρο. 
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ζ) Λογιστήριο 

       Το Λογιστήριο του ΔΣΑ, καίτοι κατά κανόνα εξυπηρετεί μόνο τις εσωτερικές 

ανάγκες του Συλλόγου, ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο Διευθυντής κος Φασουλάς, 

δέχεται ερωτήσεις και αιτήματα και από τα μέλη μας, τα οποία συνοψίζονται κυρίως 

στα εξής: α) ερωτήσεις φορολογικού και ασφαλιστικού περιεχομένου, β) 

διαδικαστικού χαρακτήρα κατά την εγγραφή των ασκούμενων δικηγόρων, γ) 

καταθέσεις εγγυοδοσιών δ)  αιτήματα ρύθμισης συνδρομής ετήσιας εισφοράς και ε) 

την καταβολή μερισμάτων.  

       Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης αντιμετώπισης όλων 

των ανωτέρω ζητημάτων, προτείνεται η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας και για την 

οικονομική διεύθυνση του ΔΣΑ, μέσω της οποίας θα μπορούν τα μέλη μας να 

απευθύνονται σε αυτή και να λαμβάνουν τις αναγκαίες απαντήσεις.  

       Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά την καθεαυτή λειτουργία του εν λόγω τμήματος, 

σύμφωνα με τις προτάσεις του Διευθυντή του, προτείνονται τα εξής: 

- απαιτείται η πλήρης μηχανοργάνωση και ψηφιοποίηση του λογιστηρίου, τόσο 

για λόγους αποδοτικότερης λειτουργίας του όσο και για λόγους διαφάνειας. 

Παράλληλα, η διασύνδεση του με τις λοιπές διευθύνσεις του Συλλόγου, στο 

βαθμό που απαιτείται και με όσες εξ αυτών απαιτείται. 

- παροχή οδηγιών προς τα μέλη μας να καταχωρούν οι ίδιοι ηλεκτρονικά τους 

τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ή τυχόν μεταβολή αυτών, καθώς και τα 

αναγκαία προσωπικά τους στοιχεία. 

- τη θέσπιση και καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τους 

προμηθευτές. 

- τη δυνατότητα της πληρωμής τρίτων ή ιδίων (δικηγόρων και μισθωτών) 

συναλλασσομένων μέσω e-banking. 

 

η) Help Desk Φορολογικού & Ασφαλιστικού Δικαίου 

       Τέλος, αν και το help desk ενημέρωσης για φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα 

προς τα μέλη μας δεν αποτελεί οργανική υπηρεσία του Συλλόγου, προτείνεται και 

στην περίπτωση αυτή η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του 
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Συλλόγου μας, με κατηγοριοποιημένα τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τα 

μέλη μας αλλά και με δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων, τα οποία θα απαντώνται 

εντός ευλόγου χρόνου που θα αποφασιστεί. Ομοίως αντίστοιχο help desk για την 

υποστήριξη των δικηγόρων σχετικά με τις νέες υπηρεσίες του Κτηματολογίου.  

 

Σύνοψη - Συμπεράσματα 

       Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το σύνολο των συνεντεύξεων που 

πραγματοποίησε με όλες τις υπηρεσίες του Συλλόγου, καθώς και τις επισημάνσεις και 

τις προτάσεις τους, διαβουλεύτηκε και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 

- Οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι του Συλλόγου μας είναι διατεθειμένοι να 

συμβάλουν σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές προς την κατεύθυνση της 

πλήρους ψηφιοποίησης του ΔΣΑ. 

- Όλες οι ως άνω αναλυτικά περιγραφόμενες προτάσεις είναι υλοποιήσιμες 

και συμβάλουν πλήρως στον επιδιωκόμενο σκοπό της ψηφιοποίησης του 

Συλλόγου. Οι περαιτέρω εξειδίκευση αυτών θα λάβει χώρα κατά το στάδιο 

της υλοποίησης του έργου. 

- Ως γενική αρχή υιοθετείται πλέον η απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των 

μελών μας ηλεκτρονικά για το σύνολο σχεδόν των παρεχόμενων υπηρεσιών 

του Συλλόγου. Αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία θα πρέπει να απαιτείται 

μόνο μια φορά, και δη είτε κατά την αρχική εγγραφή του ασκούμενου 

δικηγόρου στο Σύλλογο είτε κατά την αρχική εγγραφή του ως δικηγόρου στο 

Σύλλογο. 

- Όλες οι ως άνω περιγραφόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να 

συγκεντρωθούν και να παρέχονται στα μέλη μας μέσω της ιστοσελίδας 

του ΔΣΑ, η οποία και χρήζει πλήρους ανανέωσης προς την κατεύθυνση αυτή. 

- Κεντρικό ρόλο θα έχει η δημιουργία ατομικού Ψηφιακού Φακέλου Μέλους 

(ΨΦΜ), όπου θα συγκεντρώνονται και θα τηρούνται όλα τα αναγκαία 

έγγραφα και στοιχεία των μελών μας, κατά τα ανωτέρω. 

- Αναγκαία είναι η σημαντική επέκταση της ηλεκτρονικής έκδοσης 

γραμματίων, προς εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων και περιστολή 

δαπανών.  
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- Η νέα ιστοσελίδα του ΔΣΑ, η οποία θα υποστηρίζει όλες τις ως άνω 

λειτουργίες, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης της 

με άλλες υπηρεσίες και με τα δικαστήρια, προκειμένου να είναι δυνατή η 

απευθείας πρόσβαση των μελών μας σε στοιχεία και υπηρεσίες που θα 

παρέχονται στο μέλλον ψηφιακά (ηλεκτρονικά πινάκια, έκδοση 

πιστοποιητικών, κλπ). 

 

       Εν κατακλείδι, η Επιτροπή προτείνει προς το Συμβούλιο την υιοθέτηση όλων των 

ως άνω προτάσεων, που αποτελούν μια ενιαία εισήγηση.  

         Εν συνεχεία, η Επιτροπή θα διενεργήσει όλες τις αναγκαίες εργασίες και 

ενέργειες προς την κατεύθυνση υλοποίησης της παρούσας πρότασης, σε συνεργασία 

με τις υπηρεσίες του Συλλόγου, υποβάλλοντας σχετική πρόταση προς το Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, άλλως εξετάζοντας κάθε άλλη δυνατή λύση 

χρηματοδότησης της. Η παρούσα Επιτροπή είναι και η αρμόδια για την επίβλεψη 

υλοποίησης του έργου αυτού, σε κάθε στάδιο του, μέχρι και την ολοκλήρωση του. 

 

Αθήνα, 23/10/2020 

Η Επιτροπή Ψηφιοποίησης ΔΣΑ 

 

Δημήτρης Αναστασόπουλος                                                     Χαράλαμπος Ναούμης 

Φώτης Κωτσής                                                                                      Βασίλης Μανιός 

Παναγιώτης Κορδώνης 

 

 

Συνημμένα με την παρούσα Εισήγηση τα ως άνω αναφερόμενα ενημερωτικά 

σημειώματα των υπηρεσιών του Συλλόγου, καθώς και τα από 30-10-2019 και 4-5-2020 

ενημερωτικά έγγραφα της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ανάπτυξης Υπηρεσιών ΔΣΑ. 


