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Του Γιάννη Καρδαρά
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ή ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Η Πολιτεία μέσω της Κυβέρνησης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
έχουν βαλθεί να εξοντώσουν τους Δικηγόρους. Μακριά από εμάς οι συντεχνίες και
τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους σε βάρος άλλων κατηγοριών πολιτών ή τα
προνόμια επαγγελματικών τάξεων. Επίσης είναι έξω από την κουλτούρα μας η
αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Όμως η κατάσταση έχει φτάσει στο
απροχώρητο μετά τις τελευταίες Νομοθετικές Ρυθμίσεις. Εξηγούμαστε:

Η Κυβέρνηση με την συνυπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης πρόσφατα ψήφισε στη
Βουλή διάταξη με την οποία επέρχονται αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τους
πτυχιούχους των Πανεπιστημίων εξωτερικού και των συνεργαζόμενων με αυτά Κολλεγίων!!!
Οι αλλαγές αυτές ουσιαστικά καταργούν τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης) που είναι το αρμόδιο όργανο για την
αναγνώριση των τίτλων σπουδών των αλλοδαπών Πανεπιστημίων και άλλων φορέων
Εκπαίδευσης.

Οι νομοθετικές αλλαγές συνιστούν απάλειψη οποιουδήποτε ελέγχου των νομικών τίτλων
σπουδών μέσω Κολλεγίων ή σπουδών τριετούς φοίτησης αμφιβόλου ποιότητας και
αυτόματα οδηγούν στην είσοδο στο δικηγορικό επάγγελμα χιλιάδων αποφοίτων Κολλεγίων
και μελλοντικών δικηγόρων. Δεν πρόκειται για θέμα ελεύθερου ανταγωνισμού που απλά ο
πολίτης έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα τη νομική του υποστήριξη και αντιπροσώπευση.
Πρόκειται για θέμα που έρχεται:

α) σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές του Εθνικού ΑΛΛΑ και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και
του Κοινοτικού Δικαίου που προβλέπει εκτός άλλων και την ασφάλεια του Δικαίου (στη
συγκεκριμένη περίπτωση η Ελληνική Κυβέρνηση ξεπέρασε ακόμη και τις νομικές διατάξεις
της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης!!!) και
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β) έρχεται σε ηθική αντίθεση με χιλιάδες Έλληνες νέους φοιτητές, που με «αίμα»
αγωνίστηκαν να εισαχθούν στα Πανεπιστήμια Νομικών Σπουδών και σήμερα
αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία ως ισότιμοι με επίσης νέους φοιτητές που οι γονείς
τους κατέβαλαν χρήματα στα Κολλέγια τα οποία με τη σειρά τους χρηματοδοτούν
αλλοδαπά Πανεπιστήμια (τα οποία και αυτά ψάχνουν λόγω της λιτότητας στη
νεοφιλελεύθερη Ε.Ε. χρηματοδότηση για τις ανάγκες τους) προκειμένου να παράσχουν
τίτλους σπουδών αμφιβόλου επιπέδου και ποιότητας. Δηλαδή αγορά ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Σε επιστολή μου που απηύθυνα προς τον Πρόεδρο του ΔΣΠ για το παραπάνω θέμα καθώς
και για τις εισφορές που δεν μπορούν να πληρώσουν οι Δικηγόροι αλλά και τις φορολογικές
επιβαρύνσεις από το πρώτο ευρώ, του πρότεινα τα παρακάτω:
«Ως μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Π. και απευθυνόμενος μόνο προς εσάς για τα παραπάνω
θέματα ΣΑΣ ΚΑΛΩ να ζητήσετε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και ανεξαρτήτως
αν σας δεχθεί ή όχι, εσείς να εισέλθετε και να «κατασκηνώσετε» στο γραφείο του
αρνούμενος να το εγκαταλείψετε παραμένοντας σε αυτό επί ημέρες. Δεν έχει καμία
σημασία εάν αυτό το προτεινόμενο προς εσάς μέσο πίεσης το υποστήριζα προεκλογικά και
βεβαίως θα το υλοποιούσα αν εκλεγόμουν από τους συναδέλφους Πρόεδρος του Δ.Σ.Π.
Είναι ευνόητο ότι χρειάζονται από κοινού ενέργειες με τους λοιπούς Δικηγορικούς
Συλλόγους αλλά οι απεργιακές κινητοποιήσεις ως μέσο πίεσης σε περιόδους κρίσης ίσως
είναι το ύστατο μέσον. Προς το παρόν θα πρότεινα να ασκήσετε το ανωτέρω μέσον
πίεσης».
Τα παραπάνω σε ό,τι αφορά τους τίτλους σπουδών ισχύουν και για τους Μηχανικούς,
Οικονομολόγους και λοιπά επαγγέλματα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. του Δ.Σ.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ «λιμάνι της αγωνίας»
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