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                                                                                                ΑΠ.ΕΞ. 31/2022 

                                                                                   22/1/2022 

Προς: 1. Εισαγγελία Αρείου Πάγου 

           2.  Ολοµέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  

ΚΟΙΝ: 1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ 

             2. Γρ. κ. ΓΓ ΥΝΑΝΠ 

             3. Κ.Ο 

ΘΕΜΑ: Καταγγελία ενδεχόµενης αντιποίησης δικηγορικού 

λειτουργήµατος σε ανάθεση κρατικής ανώνυµης εταιρείας  

Αξιότιµε κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου  

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε της Ολοµέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος  

1. Είµαι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Διαφάνειας Λιµενικού 

Συστήµατος, το οποίο αποτελεί ένωση προσώπων, χωρίς νοµική 

προσωπικότητα, µε σκοπό κυρίως την ενίσχυση της διαφάνειας στη 

λειτουργία των ελληνικών λιµένων. Την περίοδο 2017 - 2020 υπήρξα 

Διοικητής της Δηµόσιας Αρχής Λιµένων.  

Με την ανωτέρω ιδιότητα µου, θέτω υπόψιν Σας τα εξής: 
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2. Σύµφωνα µε το α, 1 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων: 

“Ο δικηγόρος είναι δηµόσιος λειτουργός. Το λειτούργηµα του αποτελεί 

θεµέλιο του κράτους δικαίου. 

2. Περιεχόµενο του λειτουργήµατος είναι η εκπροσώπηση και υπεράσπιση 

του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή εξωδικαστικό 

θεσµό, η παροχή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων, όπως επίσης και 

η συµµετοχή του σε θεσµοθετηµένα όργανα ελληνικά ή διεθνή.” 

3. Σύµφωνα µε το α. 9 Κώδικα Δικηγόρων: 

“1. Όποιος, χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, εµφανίζεται µε αυτήν 

και διενεργεί πράξεις που ανήκουν αποκλειστικά στην αρµοδιότητα του 

δικηγορικού λειτουργήµατος ή υπόσχεται τη διενέργεια τέτοιων πράξεων, 

ακόµα και εάν διορίζει για αυτό δικηγόρο της εκλογής του, τιµωρείται κατά 

το άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν 

τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος 

δικαιούται να παρίσταται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, ως πολιτικώς 

ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας. 

2. Σε περίπτωση που φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αντιποιείται την άσκηση του 

δικηγορικού λειτουργήµατος µε τον οποιονδήποτε τρόπο, ο οικείος 

Δικηγορικός Σύλλογος µπορεί να ζητήσει, µε αίτηση που υποβάλλεται στο 

Ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, τη σφράγιση 

του γραφείου ή του καταστήµατος, όπου ασκούνται οι παράνοµες ενέργειες ή 

και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέτρο, καθώς και την απαγόρευση της 

διαφήµισης ή της χρήσης (έντυπης, ηλεκτρονικής) κάθε διακριτικού 
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γνωρίσµατος που προσιδιάζει στην άσκηση του δικηγορικού 

λειτουργήµατος.” 

3. Σύµφωνα µε το α. 49 παρ. 1, 3, 6, 8 Κώδικα Δικηγόρων: 

“1. . Αστική Επαγγελµατική Δικηγορική εταιρεία (στο εξής η «Δικηγορική 

Εταιρεία» ή η «Εταιρεία») επιτρέπεται να συσταθεί µόνο µεταξύ εν ενεργεία 

δικηγόρων (στο εξής οι «Εταίροι») µε αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

δικηγορικών υπηρεσιών (οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος) και τη 

διανοµή αποκλειστικά µεταξύ των Εταίρων (κατά τη µέθοδο, που θα 

συµφωνούν κατά την αδέσµευτη κρίση τους) των συνολικών κερδών, που θα 

προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας. 

……………………………………………………………………………………… 

3. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται µε το Καταστατικό στην περιφέρεια του 

Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραµµένος ένας από 

τους Εταίρους και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο (Μητρώο εταιρειών), που 

τηρείται για το σκοπό αυτόν από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της 

εταιρείας. 

……………………………………………………………………………………… 

6. Η Δικηγορική Εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα από την εγγραφή 

της στο Μητρώο Εταιρειών του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της ή από 

την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 

του άρθρου 50. 

……………………………………………………………………………………… 
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8. Η εταιρική επωνυµία, στην οποία περιέχεται ο τίτλος «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περιλαµβάνει υποχρεωτικά κατά το στάδιο της ίδρυσής της τα 

ονοµατεπώνυµα ή µόνο τα επώνυµα ενός ή περισσοτέρων Εταίρων. Αν δεν 

ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, η επωνυµία της εταιρείας 

διατηρείται και µετά την αποχώρηση ή το θάνατο εκείνου του Εταίρου, το 

όνοµα του οποίου περιλαµβάνεται στην επωνυµία. Σε περίπτωση που 

ο Εταίρος, το όνοµα του οποίου περιλαµβάνεται στην εταιρική επωνυµία, 

τελεί σε αναστολή από τη δικηγορία, θα πρέπει καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

αναστολής, κάτω από την εταιρική επωνυµία να αναγράφεται ευκρινώς το 

όνοµα του υπό αναστολή Εταίρου µε τη σηµείωση ότι τελεί σε αναστολή.” 

4. Στο παρόν έγγραφό µας, επισυνάπτεται πρόσφατη σύµβαση 

ανάµεσα στον κ. Αθανάσιο Πορφυρή, νόµιµο εκπρόσωπο της 

ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΕ και τον κ. Γ. Π. Σ., νόµιµο εκπρόσωπο της 

εδρεύουσας στο Αµαρούσιο Αττικής Ιδιωτικής κεφαλαιουχικές 

Εταιρείας (ΙΚΕ) µε την επωνυµία D.S. CITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σύµφωνα µε την εν λόγω σύµβαση, η 

συγκεκριµένη ΙΚΕ έχει ρητά αναλάβει πράξεις, που ανήκουν 

αποκλειστικά στην αρµοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήµατος, 

δεδοµένου ότι ανέλαβε να παρέχει προς τον προαναφερόµενο 

Οργανισµό και τα εξής µεταξύ άλλων: 

-“συµβουλευτικές νοµικές υπηρεσίες” 

-“σύνταξη διακήρυξης” 

-“ολοκλήρωση της σύµβασης”.  
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Είναι πρόδηλο ότι πρόκειται για άσκηση 

δικηγορικού έργου από ΜΗ Δικηγόρο.  

Συγκεκριµένα, όπως επίσης προκύπτει από το επισυναπτόµενο στην 

παρούσα καταστατικό της D.S. CITY, δεν έχουν τηρηθεί τα οριζόµενα 

στο α. 49 Κώδικα Δικηγόρων, δεδοµένου ότι: 

-δεν έχει συσταθεί µόνο µεταξύ Δικηγόρων, δεδοµένου ότι εταίροι της 

είναι η κ. Δ. Σ., Δικηγόρος Π., η κ. Μ. Κ., άνεργη, και ο κ. Γ. Σ., 

επιχειρηµατίας 

-δεν εδρεύει στην Περιφέρεια του Δικηγόρου Εταίρου αυτής 

-από την προαναφερόµενη σύµβαση µε τον Οργανισµό Λιµένα 

Ηγουµενίτσας δεν προκύπτει εγγραφή της σε Μητρώο Δικηγορικού 

Συλλόγου 

-στην επωνυµία δεν περιλαµβάνεται ο τίτλος ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  

5. Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτουν τουλάχιστον απλές υπόνοιες  

παράβασης του α. 175 ΠΚ, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν από τις 

αρµόδιες εισαγγελικές αρχές. 

6. Επειδή τα ανωτέρω αποτελούν πειθαρχικά αδικήµατα, αλλά και 

µείζον δεοντολογικό θέµα, το οποίο εµπίπτει στην αρµοδιότητα του κ. 

Προέδρου Ολοµέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδο.  
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7. Επειδή παραµένει αρνητικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε µια 

εποχή δύσκολη για εµάς τους µάχιµους Δικηγόρους, το ΓΕΜΗ 

καταχωρεί ΙΚΕ µε απαγορευµένο καταστατικό σκοπό, ήτοι µε σκοπό 

αντιποιούµενο το δικηγορικό λειτούργηµα. Θεωρούµε αναγκαίο η 

Ολοµέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας να µεριµνήσει, ώστε να 

απαγορευτεί η ίδρυση τέτοιων εταιρειών, µε σκοπό ευθέως αντίθετο 

στα οριζόµενα στον Κώδικα Δικηγόρων.  

8. Τέλος, ποινικής αξιολόγησης πρέπει να τύχουν και οι πράξεις και οι 

παραλείψεις του Διευθύνοντος Συµβούλου του Οργανισµού Λιµένα 

Ηγουµενίτσας κ. Αθανασίου Πορφυρή, ο οποίος στην προκειµένη 

περίπτωση έκρινε ως δήθεν συµφερότερη για τον εν λόγω Οργανισµό 

την οικονοµική προσφορά µιας εταιρείας, για την οποία, δυνάµει των 

ανωτέρω, γεννώνται τουλάχιστον απλές υπόνοιες διάπραξης ποινικού 

αδικήµατος, αποκλείοντας από την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, 

τους µόνους, που δικαιούνται να τις παράσχουν, ήτοι συναδέλφους 

Δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρείες. Εκ Περισσού, γίνεται µνεία ότι 

άγνοια νόµου από τον κ Πορφυρή δε συγχωρείται, όπως δε 

συγχωρείται για κανέναν άλλον.  

9. Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούµε για τις δικές σας 

νόµιµες ενέργειες.  

Με	εκτίμηση	

Για	το	Παρατηρητήριο	Διαφάνειας	Λιμενικού	Συστήματος	

Δ	Π	Μπακόπουλος 
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