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Στυλιανός Δ. Μαυρίδης
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ΕΚΛΟΓΕΣ 2008

actus

Δικηγορικός
Σύλλογος

Θεσσαλονίκης
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Εμείς διεκδικούμετην εμπιστοσύνη σας

Ευθυμία
Παπαδοπούλου

Αντώνης 
Πετσετάς

Πέτρος
Σίμος

Χαράλαμπος
Σπύρογλου

Δήμος
Ψαρρής

Αικατερίνη
Σερίδου

Κώστας
Τικπασάνογλου

Αλέξανδρος
Χατζής

Στέφανος 
Τσιρτσιμάλης

Ελένη
Τσουκαλά

Ισίδωρος 
Δαμαλάς

Νίκος 
Δασκαλάκης

Αθανάσιος 
Καραμανίδης

Βασίλειος
Καρταλτζής

Παύλος 
Μπίκας

Κυριάκος 
Νάνος

Μάριος
Θεοδοσιάδης

Σωτήριος
Κυβέλος

Άννα 
Μακρή

Βαλεντίνη 
Μουρουζίδη

Οδικηγορικός συνδυασμός actus (Δράση) συμ-
μετέχει για πρώτη φορά στις αρχαιρεσίες του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στις 24 &

25 Φεβρουαρίου 2008, επιζητώντας μια νέα, ανεξάρ-
τητη και ρηξικέλευθη έκφραση του ΔΣΘ.  

Στόχος του είναι να διασφαλίσει και να αναβαθμίσει
το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος. Κύρια επι-
δίωξη, να προωθήσει τις απαραίτητες λύσεις για τα
προβλήματα των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης και
ταυτόχρονα να αναδείξει τις ανάγκες των νέων 
συναδέλφων. 

Ο δικηγορικός συνδυασμός actus έχει να επιδείξει
τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του και τη νεανική ορμή
του.  Ως μέλη του μεταφέρουμε σε αυτόν την παρακα-
ταθήκη των πρωτοβουλιών που αναπτύσσουμε στον
Όμιλο Νομικού Προβληματισμού «ΕΡΕΙΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ»
τόσο σε επιστημονικό όσο και σε μορφωτικό επί-
πεδο, με εκδηλώσεις, συναντήσεις και ημερίδες που
προκαλούν γόνιμο διάλογο γύρω από ζητήματα που
αφορούν τον νομικό κόσμο.

Στις αποφάσεις που αφορούν στο επάγγελμα και την
επιστήμη μας κάθε φωνή πρέπει να ακούγεται δυ-
νατά. Και η φωνή του συνδυασμού actus μεταφέρει
τις ιδέες και τις ανησυχίες των συναδέλφων μας που
συμμερίζονται τη δράση μας και αποκλείουν τις στεί-
ρες αντιπαράθεσεις. Επιδιώκουμε αφενός την προ-
ώθηση νέων, ανανεωτικών και ρηξικέλευθων
προτάσεων και αφετέρου τη σύνθεση, αξιοποίηση και
υλοποίηση των υφιστάμενων λύσεων, που χρόνια
τώρα παραμένουν ανεφάρμοστες.  

Με τη συμμετοχή μας στις αρχαιρεσίες του ΔΣΘ  επι-
χειρούμε να αποτυπώσουμε την αντίληψη που οι πε-
ρισσότεροι συνάδελφοί μας υιοθετούν για τη
συνδικαλιστική δράση:  όχι ιδέες στο κενό, ιδέες που
γίνονται πράξη. 

www.omilosedra.gr



Οι προγραμματικές μας θέσεις

To κύρος των δικηγόρων ως άμισθων δημόσιων
λειτουργών δεν πρέπει απλώς να διασφαλιστεί
αλλά να ενισχυθεί  και να αναβαθμιστεί.  Αντί

ευχολογιών και κινδυνολογίας, οφείλουμε: 

Να συνεργαστούμε ως Δικηγορικός Σύλλογος
Θεσσαλονίκης με τη Νομοθετική Εξουσία για να
βελτιώσουμε την κείμενη νομοθεσία και να
αναθεώρησουμε τον Κώδικα περί  Δικηγόρων. 

Να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα και
σωφροσύνη,  μακριά από παραταξιακές
σκοπιμότητες, στην εκκαθάριση μητρώου του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

Να επιβάλουμε την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη δράση των πειθαρχικών
οργάνων του Συλλόγου σε περιπτώσεις
αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. 

Να επιδιώξουμε την κατάργηση των τοπικών
ορίων της δικηγορίας στα Πολιτικά και Διοικητικά
δικαστήρια.

Να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά και όχι απλώς
επικοινωνιακά τη δυνατότητα παρέμβασης του
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε κοινωνικά
ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Να υποβάλουμε τεκμηριωμένη πρόταση στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης για να θεσπιστεί Γραφείο
Τύπου της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ώστε
να υπάρχει έγκυρη και άμεση ενημέρωση σε
ζητήματα που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος. 

Κάθε νεοεισερχόμενος στο επάγγελμα δεν είναι
παρά μια ακόμη ελπίδα για τη θωράκιση και
την ανάπτυξή του. Είναι υποχρέωση όλων μας

να τον υποστηρίξουμε. 

Η εξασφάλιση στοιχειώδους βιοτικού επιπέδου
για τους νέους δικηγόρους πρέπει να είναι πάγια
επιδίωξή μας.

Η ελάχιστη  αμοιβή των ασκουμένων δικηγό-
ρων πρέπει να αυξηθεί αναλογικά με τις  Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας. Για την καταβολή της είναι απα-
ραίτητη τριμερής χρηματοδότηση: από την Πολιτεία,
τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τους ασκούντες δι-
κηγόρους.

Η εισφορά των ασκουμένων δικηγόρων στο Τα-
μείο Προνοίας πρέπει να μειωθεί και να προβλεφθεί
η παροχή διευκολύνσεων ώστε να καταβάλλεται σε
δόσεις.

Ο περιορισμός της δίμηνης προθεσμίας για την
ασφάλιση των ασκουμένων στο Ταμείο Προνοίας
πρέπει να καταργηθεί. 

Να διανέμονται δωρεάν στους ασκούμενους και
νέους, μέχρι τριετίας, δικηγόρους  οι εκδόσεις του
«Αρμενόπουλου» και του «Ενώπιον» από τον πρώτο
μήνα της άσκησης.

Να επιδοτείται το ενοίκιο επαγγελματικής στέ-
γης και αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού στους
νέους δικηγόρους μέχρι τριετίας.

Να διεκπεραιώνεται ταχύτερα η χορήγηση δα-
νείου του Ταμείου Νομικών προς τους νέους δικηγό-
ρους.

Να επιδοτούνται οι νέοι δικηγόροι  για τη λήψη
κωδικών πρόσβασης στην Τράπεζα Νομικών Πληρο-
φορικών «ΝΟΜΟΣ» και για την αγορά νομικών βι-
βλίων.

Να κατοχυρωθεί το δικαίωμα των νέων δικηγό-
ρων για τον διορισμό τους ως εκλογικών αντιπροσώ-
πων κατά απόλυτη προτεραιότητα. 

Να προβλεφθούν περισσότερα σεμινάρια  ιδίως
σε θέματα νομοθετικών αλλαγών και παρεμβάσεων
ευρύτερου ενδιαφέροντος. 

Ησυγκυρία επιβάλλει άμεση δράση και δυναμι-
κές παρεμβάσεις,  όχι στρουθοκαμηλισμούς
και ασκήσεις επί χάρτου.  

Η διάκριση σε προ και μετά το 1993 ασφαλισμέ-
νων δικηγόρων πρέπει να καταργηθεί, με εξίσωση
των συντάξεων προς τα πάνω.

Η Πολιτεία πρέπει να αποδώσει τα οφειλόμενα
στο Ταμείο Νομικών.  Χωρίς να γίνει αυτό είναι αδύ-
νατον και δεν έχει νόημα να εξεταστεί η πρόταση για
ενοποίηση Ταμείων Επιστημόνων, υπό προϋποθέ-
σεις (αναλογιστική μελέτη, διασφάλιση αυτοδιοίκη-
σης ταμείων, κατοχύρωση αποθεματικών κλπ), με
στόχο τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, αύξηση
του αποθεματικού και δικαιότερη κατανομή της μελ-
λοντικής αναλογίας συνταξιούχων – εργαζομένων
στο σύνολο των επιστημόνων.

Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί αναλογι-
στική μελέτη και να εξεταστεί η δυνατότητα ενίσχυ-
σης κεφαλαιοποιητικών χαρακτηριστικών στο
υφιστάμενο σύστημα, με στόχο την αποτελεσματική
αντιμετώπιση κινδύνων μακράς διάρκειας και πρό-
σθετες εγγυήσεις προς τους ασφαλισμένους.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να κατοχυρωθεί ελά-
χιστη αξιοπρεπής σύνταξη, αντίστοιχη αυτής των δι-
καστικών λειτουργών.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσσαλονίκης πρέπει
να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στην κοινω-
νική ευθύνη του για την προάσπιση του θεσμού της
οικογένειας και του ρόλου του Δικηγόρου – Γονέα και
να στηρίξει τη μονογονεϊκή οικογένεια με τη χορή-
γηση επιδόματος τέκνων.

Είναι απαραίτητο να λειτουργήσει με ευθύνη
του Συλλόγου βρεφονηπιακός σταθμός σε χώρο
κοντά στο  Δικαστικό Μέγαρο.

Να καθιερωθεί η υποχρεωτική προτίμηση των
εγκύων δικηγόρων κατά την εκδίκαση των υποθέ-
σεών τους. 

Να θεσμοθετηθεί η πληρωμή των ασφαλιστι-
κών εισφορών των εγκύων από τον Δικηγορικό Σύλ-
λογο κατά τη διάρκεια της κύησης και τουλάχιστον
για 6 μήνες μετά από αυτήν.

Να αρθεί ο περιορισμός της  χορήγησης φαρμά-
κων σε ασφαλισμένους μόνο για χρόνιες παθήσεις
και να καθιερωθεί η πλήρης ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη για όλους.

Να γίνει το Δικαστικό Μέγαρο  προσβάσιμο  για
άτομα με ειδικές ανάγκες και να προβλεφθούν θέ-
σεις στάθμευσης για τα αυτοκίνητά τους. 

Να λειτουργήσουν τμήματα των Ανωτάτων Δικα-
στηρίων στη Θεσσαλονίκη.

Να επαναλειτουργήσει το Αθλητικό Δικαστήριο
Θεσσαλονίκης. 

Να μεταστεγαστούν τα Ειρηνοδικεία Λαγκαδά
και Βασιλικών.

Να τηρείται  το προνόμιο της παράτασης του
ωραρίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες προς εξυπηρέτηση
των δικηγόρων.

Να δημιουργηθεί ηλεκτρονική σελίδα του Συλλό-
γου και να περιέχει  πληροφόρηση για τρέχοντα θέ-
ματα δικηγορίας,  υποδείγματα δικογράφων, νομικά
νέα, προγράμματα επιδοτήσεων δικηγόρων.

Να αναβαθμιστεί η βιβλιοθήκη του  Συλλόγου και
να λειτουργεί όλο το 24ωρο. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων των δι-
καστηρίων να είναι παρόντες καρδιολόγος και νοσο-
κόμος για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Να παρακολουθείται ηλεκτρονικά η πορεία των
υποθέσεων στο Εφετείο και το Ειρηνοδικείο, κατά τα
πρότυπα του συστήματος του Πρωτοδικείου, και να
εγκατασταθούν επιπλέον τερματικά.

Να προωθηθεί το σύστημα της ηλεκτρονικής κα-
τάθεσης δικογράφων.

Να λειτουργεί φωτεινός πίνακας ένδειξης αριθ-
μού εκδικαζόμενης υπόθεσης σε όλες τις δικαστικές
αίθουσες.

Να ενισχυθεί η ασφάλεια του Δικαστικού Μεγά-
ρου και να εγκατασταθεί συσκευή ανίχνευσης με-

τάλλων στην είσοδο των ακροατηρίων των ποινικών
δικαστηρίων.

Συνεργασία με τους προϊσταμένους των Δικαστη-
ρίων για την υποχρεωτική πρόβλεψη του χρόνου εκδί-
κασης των υποθέσεων μετά το διάλειμμα.

Να καθιερωθεί σύστημα απομαγνητοφώνησης
πρακτικών δίκης σε όλα τα πολιτικά και ποινικά δικα-
στήρια.

Να πιέσουμε για να αυξηθούν οι υπάλληλοι που
παραλαμβάνουν έγγραφα στα Κτηματολογικά Γρα-
φεία Νεαπόλεως και Καλαμαριάς και να εγκαταστα-
θούν  επιπρόσθετα τερματικά για έρευνα.

Να συνεργαστούμε με την Εθνική Τράπεζα για να
εξυπηρετούνται στο κατάστημα του Δικαστικού Με-
γάρου οι δικηγόροι από ειδικό ταμείο,  και να επιδιώ-
ξουμε αντίστοιχη συνεργασία με την Τράπεζα
Πειραιώς.

Η δικηγορία είναι
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ
Να υπερασπιστούμε το κύρος της

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ 
και νέοι δικηγόροι
Επένδυση στο μέλλον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

και ζητήματα πρόνοιας 
Ωρα δράσης και ευθύνης
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
και καθημερινότητα 
15 αναγκαίες διεκδικήσεις


