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Ο συνδυασμός ACTUS ιδρύθηκε το 2008.Έχει στη βάση του έναν ανεξάρτητο συλλογικό φορέα, ένα 

μη κερδοσκοπικό σωματείο, τον Όμιλο Νομικού Προβληματισμού «Έρεισμα Δράσης».

Η συμμετοχή των συναδέλφων στον' Όμιλο είναι σημαντική για τη λειτουργία του και είναι ελεύθερη. 

Μέσω των συζητήσεων, της ανταλλαγής απόψεων, των επιστημονικών εκδηλώσεων και των 

δημοκρατικών διαδικασιών του Ομίλου, κάθε συνάδελφος μπορεί να έχει λόγο  για τα θέματα που 

τον απασχολούν, τόσο σε επιστημονικό - νομικό επίπεδο, όσο και σε θέματα που αφορούν στην 

άσκηση της δικηγορίας.

Η συνδικαλιστική έκφραση του Ομίλου, ο συνδυασμός ACTUS, θέτει και προωθεί όλα τα ζητήματα 

που προκύπτουν μέσα από την ελεύθερη διαβούλευση και συζήτηση με   δημοκρατική λειτουργία.

Στόχος του συνδυασμού ήταν και παραμένει η ύπαρξη μιας προοδευτικής έκφρασης στα δρώμενα 

του ΔΣΘ, στην οποία, μέσα από τη συμμετοχή, μπορεί να θέσει θέματα και να προωθήσει τις 

απαραίτητες λύσεις για τους προβληματισμούς των δικηγόρων της Θεσσαλονίκης σεβόμενη τις 

ανάγκες των συναδέλφων. Να σταθεί δίπλα τους, στα απλά και στα σύνθετα, στα προφανή και στα 

επερχόμενα.

Οι εκπρόσωποι του ACTUS μεταφέρουν, από την πρώτη στιγμή, στο συλλογικό όργανο διοίκησης 

του ΔΣΘ τις βασικές αρχές και το γόνιμο διάλογο για τα ζητήματα που αφορούν στο νομικό κόσμο.

Ο συνδυασμός ACTUS, από τη δημιουργία του μέχρι και σήμερα, δραστηριοποιείται με κάθε 

πρόσφορο τρόπο για την επίλυση των θεμάτων  των συναδέλφων, στοχεύοντας στην  εδραίωση του 

ΔΣΘ σε θεμέλιο λίθο, έχοντας  ως σημείο αναφοράς μια υπεύθυνη, αδέσμευτη και έμπιστη διοίκηση 

των δικηγόρων. Παρακινεί και επικροτεί τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα που 

αποτελεί σημαντικό νέο περιβάλλον της άσκησης της δικηγορίας, συμβάλλοντας και με τη 

διοργάνωση συναφών επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Στον ACTUS λειτουργούµε µε σεβασµό,

ελευθερία και ισότητα!

Σας θέλουµε δίπλα µας, γιατί

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Στυλιανός Δ. Μαυρίδης



Στο παρελθόν μας εμπιστευτήκατε. Ήμασταν εκεί να παλέψουμε για τα προβλήματά μας.

■ Στις πολύμηνες κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, προβάλαμε με σθένος και θάρρος την πάγια 

θέση μας και προωθήσαμε την κατάργηση κάθε αναχρονιστικής προσέγγισης και αυτόματης αναπροσαρμο-

γής των εισφορών, στοχεύοντας τη δράση μας στη μείωση των συντελεστών επιβάρυνσης, ώστε να 

επιτρέπουν τη βιώσιμη άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος αλλά και να δίνουν προοπτική επαγγελματικής 

εξέλιξης σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους.

■ Στηρίξαμε τη δικαστική προσβολή των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν. 4387/201 6.

■ Διοργανώσαμε, ακόμα και σε συνθήκες COVID, διαδικτυακές επιστημονικές εκδηλώσεις με σκοπό την 

ενημέρωση των συναδέλφων, με θέματα ενδεικτικά για τις μεταρρυθμίσεις στο Οικονομικό Δίκαιο, τον 

σχολιασμό των ζητημάτων που ετέθησαν με το νέο Οικογενειακό, με προτάσεις και εισηγήσεις ως προς τη 

Συνεπιμέλεια και τις σχέσεις γονέων και τέκνων, καθώς και τις εξελίξεις στο Δίκαιο Αλλοδαπών, αλλά και το 

Αθλητικό Δίκαιο στην ελληνική και την ευρωπαϊκή έννομη τάξη, τις αλλαγές στο Ποινικό Δίκαιο και στο νέο 

Πτωχευτικό. 

■ Αναλάβαμε και φέραμε εις πέρας με επιτυχία την παρουσίαση εισηγήσεων στο Δικηγορικό Σύλλογο ενόψει των 

νομοθετικών τροποποιήσεων του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα και 

του Κώδικα Δικηγόρων, συμβάλλοντας ενεργά στη διασφάλιση της δικηγορικής ύλης, της καθημερινότητας, 

της εκπροσώπησης και των αμοιβών των δικηγόρων.

■ Διεκδικήσαμε με καίριες παρεμβάσεις και εισηγήσεις την πρόσβαση των δικηγόρων στην Υπηρεσία Ασύλου και 

στην αποκεντρωμένη Διοίκηση, την παράταση του διαστήματος επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων 

υπερχρεωμένων νοικοκυριών, την άμεση αναζήτηση πάσης φύσης ευθυνών για τη μη λειτουργία δημοσίων 

υπηρεσιών ΠΕ Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα εφαρμογής μέτρων περιορισμού του κορονοϊού, το μηνιαίο 

έλεγχο των δαπανών του ΔΣΘ, την ανάθεση ελέγχου φακέλων απονομής συντάξεων ΕΦΚΑ από δικηγόρους, 

την επέκταση του θεσμού των βοηθών δικαστών και σε εν ενεργεία δικηγόρους, τη στελέχωση επιτροπών 

ενστάσεων Κτηματολογίου αποκλειστικά από δικηγόρους, την ενίσχυση του θεσμού της διαμεσολάβησης 

στην πράξη, την εισαγωγή του αθλητικού δικαίου στη διδακτέα ύλη της ΕΣΔΙ κ.α.

■ Ήμασταν κάθετα και ασυμβίβαστα αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια μείωσης των δικηγορικών αμοιβών μέσω 

ιδιωτικών συμφωνητικών από το ΙΚΑ, τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις τράπεζες. 

■ Προτάξαμε τη βελτίωση της καθημερινότητας και της πρακτικής άσκησης της δικηγορίας, μέσω των θέσεων για 

τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και τα απογεύματα, των ραντεβού μέσω Δ.Σ.Θ. για το Υποθηκοφυλακείο 

Θεσσαλονίκης και της παραγγελίας κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων και τη διεκδίκηση ευνοϊκών 

συμβάσεων με τις ηλεκτρονικές Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών, για πρώτη δε φορά την ΤΝΠ sakkoulas on 

line.

■ Υπερψηφίσαμε την αποχή από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών με 

εντολείς Τράπεζες ή εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, στρεφόμενες κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων 

οφειλετών.

 Διεκδικήσαμε και συνεχίζουμε με πάθος να διεκδικούμε : 

■ Να λειτουργήσουν ουσιαστικά οι Επιτροπές του Συλλόγου.

■ Να είμαστε διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή αφουγκραζόμενοι τα προβλήματα των συναδέλφων στοχεύοντας 
στην επίκαιρη επίλυσή τους.

■ Την επιδότηση των διδάκτρων για την επιμόρφωση των συναδέλφων στα νέα αντικείμενα, ξεκινώντας από την 
εκπαίδευσή τους  στη διαμεσολάβηση, ως απολύτως απαραίτητων παραγόντων της διαδικασίας. 

■ Την επάνδρωση των επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων κτηματολογίου αποκλειστικά από δικηγόρους. 

■ Το πέρας της ταλαιπωρίας των συναδέλφων στα κτηματολογικά γραφεία μέσω της καθιέρωσης πλατφόρμας 
ραντεβού για όλες τις αιτίες και για όλες τις περιπτώσεις. 

ACTA NON VERBA!



Στυλιανός Δ. Μαυρίδης

Αγγέλης 
Αλέξανδρος 

Γιαννακάκης 
Παύλος

Γκάγκας 
Αθανάσιος

Δαμαλάς 
Ισίδωρος

Κακούλη 
Χρυσούλα

Κοτζαμανίδης 
Μιλτιάδης

Κοτλίτσας 
Ηλίας

Κυριακού
Νικόλαος

Μπαμπαλίδης 
Παναγιώτης

Μπεγκιασβίλι 
Έλενα

Ξηρομερίσιος 
Σπυρίδων

Πάντου 
Μαρία 



Παπαδόπουλος
Πολύκαρπος

Παπαζαϊτης
Παύλος

Παυλίδης
Λάζαρος

Σαλπιστή
Ουρανία

Σελίδου
Ευθυμία

Σιαπέρας 
Βασίλειος

Σπυροπούλου
Νικολέτα

Σύμπου 
Χριστίνα

Τικπασάνογλου 
Κωνσταντίνος

Τσιακοπούλου
 Βασιλική 

Τσιρτσιμάλης
Στέφανος

Χριστοφορίδης 
Σπυρίδων

Σας θέλουµε δίπλα µας, γιατί 

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε:

Τη στήριξη των δικηγόρων και της καθημερινότητάς τους. Το σεβασμό και την ενίσχυση στο πρόσωπό 
σας,  με δυναμικές παρεμβάσεις, αφουγκραζόμενοι κάθε ερώτημα και προβληματισμό σας..

Την αξιοποίηση της δυναμικής του Δικηγορικού Συλλόγου για τη σύναψη προνομιακών συμβάσεων 
με ιδιωτικούς φορείς, θέλουμε η δικηγορική ταυτότητα να γίνει μέσο αυτοπροσδιορισμού του δικηγόρου στην 
κοινωνική ζωή, μέσο παροχής εκπτωτικών προνομίων και όχι απλά ενέχυρο των γραμματέων για τη λήψη 
δικογραφιών.

Την αύξηση με κάθε τρόπο της δικηγορικής ύλης, πρωτίστως θέτοντας εκ νέου το θέμα της 
υποχρεωτικής παρέμβασης δικηγόρων σε επαχθείς δικαιοπραξίες. Επιπροσθέτως δε και με την αξιοποίηση 
των δικηγόρων στα κενά της δημόσιας λειτουργίας με ισάξιες αμοιβές βάσει του Κώδικα Δικηγόρων.

Τη δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου.

Τον αυστηρό έλεγχο των οικονομικών και τον εξορθολογισμό των δαπανών του Δικηγορικού 
Συλλόγου, με παράλληλη κατεύθυνση των πόρων του σε δράσεις και εκδηλώσεις άμεσου ενδιαφέροντος 
όλων των δικηγόρων, με γνώμονα τη νομιμότητα, το συμφέρον του Συλλόγου και την ανθρώπινη διάσταση.

Την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Συλλόγου με αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και με 
συνεργασία με τους άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Τη δημοσιοποίηση του διορισμού των αντιπροσώπων στις εκλογές σωματείων εκ μέρους του ΔΣΘ.

Τη συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο της έκδοσης δικαστικών αποφάσεων με τη 
δημιουργία Παρατηρητήριου ώστε να ελέγχεται η εμπρόθεσμη ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης.

Τη διαρκή επικαιροποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων, ώστε οι σχέσεις μεταξύ των 
συναδέλφων να διέπονται από κανόνες βέλτιστης δεοντολογίας σε άμεση αντιστοιχία με το δέον κύρος του 
δικηγορικού λειτουργήματος. 

Την ουσιαστική λειτουργία επιτροπών συλλόγου.

Την ίδρυση μουσείου Δικαιοσύνης και Δημοκρατίας στα κτίρια του ΤΑΔΙΘ έναντι Ο.Σ.Ε. σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Επιδίωξη για παροχές μέσω του Συλλόγου στα μέλη του

Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εγκύων δικηγόρων από το Δικηγορικό Σύλλογο για ένα 
ημερολογιακό έτος.

Αναβάθμιση της βιβλιοθήκης του ΔΣΘ με ψηφιοποίηση των τίτλων και δυνατότητα ηλεκτρονικού 
εντοπισμού, διαθεσιμότητας και έρευνας.

Δωρεάν διανομή κωδίκων από τον ΔΣΘ σε ηλεκτρονική μορφή με συνεχείς ενημερώσεις για τις 
τροποποιήσεις.

Προκαταβολή 25% για τις παραστάσεις με νομική βοήθεια από το Δικηγορικό Σύλλογο, με αντίστοιχη 
εκχώρηση του δικαιώματος είσπραξης του προκαταβληθέντος ποσού και ταυτόχρονη διεκδίκηση εξαίρεσης 
στη φορολογική νομοθεσία και απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Θέλουµε ένα Σύλλογο

µε οµαδικό πνεύµα και άποψη



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  Παραχώρηση αίθουσας για την διενέργεια προβών ή δοκιμών της χορωδίας του Δικηγορικού 

Συλλόγου. 

   Παραχώρηση για τη διενέργεια προβών για τη θεατρική ομάδα Δ.Σ.Θ.

  Ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της δραστηριότητας, ώστε τα μέλη του 

Δικηγορικού Συλλόγου, γραμματείς και εν γένει νομικοί να  ασχοληθούν και να συνδράμουν.

  Αξιοποίηση της χορωδίας με τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, όπου αυτές διοργανώνονται, είτε σε 

συνεργασία, είτε και ως ανεξάρτητη δράση και υποστήριξη των δυνατοτήτων και δράσεων αυτών.  

Γνωρίζουµε, Θέλουµε, Μπορούµε!!!
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Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης πρέπει να γίνει 

εξωστρεφής και πρωτοπόρος στις κοινωνικές και εθνικές 

διεκδικήσεις, μπροστάρης και όχι καλλιεργητής αδιάφορων 

συλλογικά δημοσίων σχέσεων.

Οι θέσεις και οι προτάσεις μας για το μέλλον του επαγγέλματος μας

             Να καταργηθεί η εντελώς αναχρονιστική και καθόλου εκσυγχρονιστική έκδοση άυλων 

χαρτοσήμων μέσω gsis.

Να απαλειφθεί κάθε προωθούμενη υποχρέωση των δικηγόρων για εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Να μην επιβαρυνθεί έτι περαιτέρω η δικηγορία με επαχθείς φορολογικές υποχρεώσεις (ηλεκτρονική 

τιμολόγηση και άμεση ανάρτηση) και να μειωθεί ο συντελεστής του ΦΠΑ.

Να εξυπηρετούνται οι δικηγόροι άμεσα σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, δίχως τη λήψη 

εξουσιοδοτήσεων εκ μέρους των πελατών τους, καθότι τυγχάνουν θεσμικοί εκπρόσωποι τους.

Να διασφαλισθεί η συμμετοχή των δικηγόρων σε κάθε θεσμό απονομής δικαιοσύνης, σε κάθε 

δημόσιας ενέργειας δικαιοπραξία, καθώς και στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.
Να μας ανατεθεί η  σύνταξη και σύναψη πληρεξουσίων προσυμφώνων και συμβολαίων.
Να  διατηρηθεί η διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους.
Να δημιουργηθεί ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με σκοπό τα μέλη του να 

ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν στις υποθέσεις που χειρίζονται και να 
βοηθιούνται στην εύρεση κατάλληλων λύσεων.  

Να οργανωθεί τμήμα συμβούλου στο οποίο θα προσέρχονται οι δικηγόροι για θέματα που 
αντιμετωπίζουν αναφορικά με τους πελάτες, τους δικαστικούς λειτουργούς, τη λειτουργία των δημοσίων 
υπηρεσιών κ.α. 

Να δημιουργηθούν μεταβατικά τμήματα των Ανωτάτων Δικαστηρίων - Αρείου Πάγου, 
Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου - και να επαναλειτουργήσει τμήμα του Ανώτατου 
Αθλητικού Δικαστηρίου (ΑΣΕΑΔ) στη Θεσσαλονίκη.

Να γίνουν επαγγελματικές τηλεφωνικές συνδέσεις για τα μέλη του ΔΣΘ με δυνατότητα 
χρονοχρέωσης πελατών ανά κλήση.

Να υπάρξει διαρκής επίβλεψη του νομοθετικού προνομίου παράτασης του ωραρίου των 
δημοσίων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση δικηγόρων, με παράλληλες παρεμβάσεις στις υπηρεσίες που 
δεν το τηρούν. Να διατηρηθεί ο χρονικός καταμερισμός εκδίκασης υποθέσεων και συστήματος 
χορήγησης αναβολών.

Να δοθεί υποχρεωτική προτεραιότητα με νόμο στους δικηγόρους για το  διορισμό 
αντιπροσώπων δικαστικής αρχής στις εκλογές.

Να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των έμμισθων δικηγόρων απέναντι στους εντολείς τους 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και η αμοιβή των αμίσθων στους πίνακες διανομής στις διαδικασίες 
αναγκαστικής εκτέλεσης.

,Η



Ποιος είναι ο Στέλιος Μαυρίδης ;

■ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.

■ Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2014 έως 

σήμερα. Μέλος του ΔΣ του Δ.Σ.Θ. από το 2011. Πρόεδρος της Επιτροπής 

Νομοθεσίας και Κωδίκων (2011 - 2014). Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού 

(2014-2017) και της Επιτροπής Νέων Δικηγόρων (2017 -2021).

■ Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών το 2017, 

οπότε και υπέβαλε την παραίτησή του, επιλέγοντας τη μαχόμενη δικηγορία και 

την ενεργή συμμετοχή στα κοινά του ΔΣΘ.

■ Μεταδιδάκτορας  Δημοσιονομικού Δικαίου Νομικής ΑΠΘ.

■ Διδάκτορας Νομικών Επιστημών του ΑΠΘ (Τομέας Δημοσίου Δικαίου).

■ Κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης:

-Δημόσιου Δίκαιου κ Πολιτικών Επιστημών Νομικής ΑΠΘ και 

-Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Νομικής ΔΠΘ.

■ «Έρεισμα Δράσης» Πρόεδρος του Ομίλου Νομικού Προβληματισμού  από το 

2006. Ιδρυτικό μέλος και πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου Ασκουμένων 

Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.

■ Έχει συγγράφει 4 βιβλία - μονογραφίες και πληθώρα μελετών και άρθρων.

■ Έχει εισηγηθεί σε διάφορα σεμινάρια και συνέδρια.

■ Έχει διδάξει ως ειδικός επιστήμονας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών 

Επιστημών.

■ Έχει λάβει υποτροφία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus με σπουδές 

στο Πανεπιστήμιο του Essex, στη Μεγάλη Βρετανία.

■ Στη Μεγάλη Βρετανία εξελέγη εκπρόσωπος στη Βουλή των φοιτητών, και 

μέλος της επιτροπής ξενόγλωσσων φοιτητών και της επιτροπής ισότητας και 

ίσων ευκαιριών.

■ Έφεδρος υπολοχαγός, ευδοκίμως απολυθείς από τις Ειδικές Δυνάμεις.

Η καλή λειτουργία του Συλλόγου επιτυγχάνεται
µε τη συµµετοχή των µελών του.

       

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Υποψήφιος Πρόεδρος Δ.Σ.Θ. 2021

facebook com Stelios D Mavridis. / . . www.omilosedra.gr

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
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