Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχω την τιμή, τη χαρά και την ευθύνη να σας ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου
ως υποψήφιος Πρόεδρος του ΔΣΘ και επικεφαλής του Συνδυασμού «ACTUS»,
διεκδικώντας την εμπιστοσύνη σας, στις επερχόμενες εκλογές της 26ης –
27ης Νοεμβρίου 2017.
Οι επικείμενες εκλογές είναι ίσως οι κρισιμότερες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία
χρόνια, καθώς ταυτίζονται χρονικά με μία περίοδο, όπου η διασφάλιση της
αξιοπρέπειας του δικηγορικού μας επαγγέλματος και η άμεση λύση των κρίσιμων
θεμάτων που απασχολούν και καθιστούν καθημερινά προβληματική την άσκηση
της δικηγορίας, τίθενται πλέον ως επιτακτικά ζητήματα. Ζητήματα που απαιτούν
άμεση δράση και λύση και όχι ως θεωρητικές κατασκευές και δεοντολογικές
διακηρύξεις. Το επάγγελμά μας έχει κατά το πρόσφατο παρελθόν υποστεί
βαρύτατα πλήγματα, που αναιρούν την ίδια τη δικηγορική μας υπόσταση και σε
μεγάλο βαθμό τον λειτουργηματικό χαρακτήρα της δικηγορίας.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, η συμμετοχή όλων μας και η έμπρακτη διάθεσή μας να
αντισταθούμε ως δικηγόροι στην συνεχιζόμενη προσπάθεια απαξίωσης του
λειτουργήματός μας, αποτελεί τη
μοναδική λύση, καθώς η οποιαδήποτε
αδιαφορία και η αδράνεια θα έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη συνέχιση της
υπάρχουσας δραματικής κατάστασης. Οι δικηγόροι μπορούμε να αλλάξουμε την
κατάσταση και η πεποίθησή μας αυτή είναι η κινητήρια δύναμη όλων των μελών
του δικηγορικού συνδυασμού «ACTUS».
Ήδη από το έτος 2008, όταν για πρώτη φορά, μια ομάδα νέων, τότε, δικηγόρων
συγκρότησε το δικηγορικό συνδυασμό «ACTUS» και διεκδίκησε την εμπιστοσύνη
σας για να αλλάξει τα κακώς κείμενα του Δικηγορικού μας Συλλόγου, η παράταξή
μας με συνέπεια και ευθύνη, χωρίς καμία εξάρτηση, ήταν παρούσα στις εξελίξεις,
με αδέσμευτη και καθαρή φωνή. Κάνοντας πράξη την υπόσχεση μας για δράση,
σταθήκαμε πάντοτε στο πλευρό του μαχόμενου δικηγόρου, προσφάτως δε, με
καίριες και αποφασιστικές παρεμβάσεις στα δικηγορικά δρώμενα, διεκδικήσαμε,
αναλάβαμε και πετύχαμε τα εξής:

• Στις πολύμηνες και επίπονες για όλους μας κινητοποιήσεις για το νέο

ασφαλιστικό νομοσχέδιο, προβάλαμε με σθένος και θάρρος την πάγια
θέση μας για τη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το καθαρό
εισόδημα και την κατάργηση κάθε αναχρονιστικής προσέγγισης και
αυτόματης αναπροσαρμογής των εισφορών, στοχεύοντας τη δράση μας
στην μείωση των συντελεστών επιβάρυνσης, στο μέσο όρο των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον αναλογικό με τα εισοδήματα
χαρακτήρα αυτών.

• Ήδη σήμερα συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα παραπάνω δίκαια αιτήματα
του κλάδου μας στηρίζοντας την προσπάθεια προσφυγής στη
Δικαιοσύνη κατά του ασφαλιστικού νόμου μέσω των σχετικών
διοικητικών πράξεων, με τα ανωτέρω πάντοτε αιτήματα.

• Αναλάβαμε και φέραμε εις πέρας με επιτυχία την παρουσίαση

εισηγήσεων στο Δικηγορικό Σύλλογο ενόψει των νομοθετικών
τροποποιήσεων 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,
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, τη σύναψη συμβάσεως με τον ΟΑΣΘ για την έκδοση
καρτών μειωμένου εισιτηρίου για δικηγόρους και τη διεκδίκηση ευνοϊκών
συμβάσεων με τις ηλεκτρονικές Τράπεζες Νομικών Πληροφοριών.

• Διοργανώσαμε σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων και ημερίδων για την
κατάρτιση των συναδέλφων και την επιστημονική ώσμωση.
Σήμερα, σχεδόν δέκα χρόνια μετά από εκείνη την ημέρα που μαζευτήκαμε και
αποφασίσαμε να ανατρέψουμε τα κακώς κείμενα, πιο αποφασισμένοι και πιο
έμπειροι από ποτέ, με τον ίδιο δυναμισμό και με πίστη στον αρχικό στόχο, με
συστράτευση στην πορεία συνεχώς και άλλων καταξιωμένων συναδέλφων με τους
οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και τους ίδιους στόχους, είμαστε
απολύτως έτοιμοι να αναλάβουμε με σιγουριά, αυτοπεποίθηση και
δυναμική προοπτική την Διοίκηση του Συλλόγου και να φέρουμε τη
μαχόμενη δικηγορία στο ύψος που της ταιριάζει, αποδίδοντας της τον θεσμικό
ρόλο που της ανήκει στην κοινωνία.
Στα χρόνια που πέρασαν κατακτήσαμε πολύτιμες εμπειρίες, διαμορφώσαμε
συνειδητοποιημένη αγωνιστική θέση και άποψη για τα μεγάλα προβλήματα της
Δικηγορίας, που απειλούν άμεσα αυτήν την ίδια την ύπαρξή της. Διδαχθήκαμε από
τις επιτυχίες και τα λάθη μας και, με πλήρη συναίσθηση των ευθυνών μας και του
καθήκοντός μας, δηλώνουμε δυναμικά παρόντες και έτοιμοι να ανταποκριθούμε
στις δύσκολες, αλλά και στις ιστορικές για το Σώμα, προκλήσεις που μας
περιμένουν.
Στην προσπάθεια αυτή σας θέλουμε και σας χρειαζόμαστε δίπλα μας. Μόνο με την
ενεργό στήριξη, σύμπραξη και συμμετοχή Σας, είμαστε βέβαιοι, ότι, κάνοντας το
όραμα πραγματικότητα, θα κρατήσουμε ζωντανή και αλώβητη τη Δικηγορία, σε
πείσμα όλων όσων επιβουλεύονται το θεσμικό της ρόλο στην απονομή της

Δικαιοσύνης και την ασυμβίβαστη προάσπιση των ατομικών, συνταγματικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων του πολίτη, ματαιώνοντας τα σκοτεινά σχέδιά τους για
τον ΒΙΑΙΟ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.
Μαζί σας στη Διοίκηση του Συλλόγου, ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ :

1.- Να επαναφέρουμε και πάλι τον, δυστυχώς ανύπαρκτο και εντελώς
αόρατο, Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στο προσκήνιο των εξελίξεων,
των αγωνιστικών διεκδικήσεων και των, δραματικά πλέον αναγκαίων,
θεσμικών παρεμβάσεών του υπέρ των Δικηγόρων.

2.- Να σταθούμε ενεργά και δυναμικά δίπλα στους Συναδέλφους,
αντιμετωπίζοντας μαζί τους τα άπειρα, οδυνηρά και ψυχοφθόρα
προβλήματα της καθημερινότητάς τους, στα Ακροατήρια, στις Γραμματείες
των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας, στα Ανακριτικά Γραφεία, στις
Αστυνομικές Αρχές και σε όλες εν γένει τις Δημόσιες Υπηρεσίες, όπου
ασκούν τα καθήκοντά τους.

3.- Να αξιώσουμε, ανένδοτα και ασυμβίβαστα, να γίνει σεβαστός ο ρόλος
και η ιδιότητα του Δικηγόρου, όπως αυτή ρητά ορίζεται στον Κώδικα
Δικηγόρων, επί ποινή πειθαρχικών κυρώσεων σε όσους θα συνεχίσουν να
αγνοούν και να παραβιάζουν την σαφή και αδιαμφισβήτητη αυτή νόμιμη
υποχρέωσή τους.

4.- Να υπενθυμίζουμε, σε κάθε ευκαιρία, στους προϊσταμένους τους, αλλά
και στους ίδιους, την υποχρέωση των Δικαστών και Εισαγγελέων, να
αντιμετωπίζουν με την επιβαλλόμενη δικονομική ευπρέπεια, και τον
αρμόζοντα στην ιδιότητά τους σεβασμό προς τους Δικηγόρους,
αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια σε βάρος τους, που συνιστά άμεση ή
έμμεση προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά.

5.- Να είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα, έτσι ώστε να διαπιστώνουμε και να
αντιμετωπίζουμε, άμεσα και εν τη γενέσει της, κάθε απόπειρα νομοθετικής
προσπάθειας ασφαλιστικής και φορολογικής εξόντωσης των Δικηγόρων,
μείωσης της δικηγορικής ύλης, προσβολής των κοινωνικών και
συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών, υποβάθμισης του θεσμικού και
δικονομικού μας ρόλου, δυσμενούς μεταβολής των Κωδίκων κ.ο.κ., έτσι
ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά, είτε ως
Δ.Σ.Θ., είτε ως Ολομέλεια.

6.- Να καταστήσουμε το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης μοχλό των
εξελίξεων και των αποφάσεων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων
της Χώρας, ζητώντας από την τελευταία να αναλάβει και πάλι το δημόσιο
θεσμικό ρόλο που της ανήκει, παρεμβαίνοντας δυναμικά και
αποτελεσματικά στις ουσιώδεις εξελίξεις, που αφορούν το μέλλον των
Δικηγόρων και της Κοινωνίας.

7.- Να επανιδρύσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Θ., το οποίο, στην
τελευταία θητεία του, έφτασε, δυστυχώς, στο πρωτοφανές και απαράδεκτο
σημείο, να συνεδριάζει το τελευταίο διάστημα μετρημένες στα δάχτυλα
φορές, επιβάλλοντας στα μέλη του, που συστηματικά απουσιάζουν και
παραβιάζουν το καθήκον συμμετοχής τους, τις από των Κώδικα Δικηγόρων
προβλεπόμενες κυρώσεις απομάκρυνσής τους από αυτό.

8.- Να κάνουμε τη δικηγορική ταυτότητα μέσο αυτοπροσδιορισμού του
δικηγόρου στην κοινωνική ζωή και όχι απλό ενέχυρο των γραμματέων για
τη λήψη δικογραφιών.

9.- Να διευρύνουμε τη δικηγορική ύλη διεκδικώντας τη συμμετοχή των
δικηγόρων σε κάθε θεσμό απονομής δικαιοσύνης, σε κάθε δημόσιας
ενέργειας δικαιοπραξία, στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, τη
δυνατότητα σύνταξης πληρεξουσίων εγγράφων, ενόρκων βεβαιώσεων και
συμβολαίων.

10.- Να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια του ΔΣΘ με αξιοποίηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, με συνεργασία με τους άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους και
με ενεργοποίηση του ΚΕΔΜΕ.

11.- Να είμαστε πάντα ανοιχτοί σε προτάσεις, υποδείξεις και αιτήματα
όλων των συναδέλφων, καθιστώντας τους ενεργά μέλη διαμόρφωσης και
λήψης των αποφάσεων της διοίκησης και της λυσιτελούς και
αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων μας.

Ως επικεφαλής του συνδυασμού «ACTUS» και υποψήφιος Πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ ενώπιόν Σας και πιο
προσωπικά. Μεγαλωμένος στη Φλώρινα, παιδί δημοσίων υπαλλήλων,
αγωνίστηκα για να δημιουργήσω τη θέση μου στον χώρο της δικηγορίας και στο
ελεύθερο επάγγελμα. Κατά καιρούς η ζωή έφερε στον διάβα μου διάφορες
ευκαιρίες, πλην όμως, προσωπική μου επιλογή υπήρξε και παραμένει ο
βιοπορισμός μέσω της μαχόμενης και πλέον ταλανιζόμενης Δικηγορίας. Θέση
αρχής μου, να μην καταλείπω ημιτελείς τις προσπάθειές μου. Σε καμία περίπτωση
λοιπόν, δεν θα έχανα το ραντεβού που έχουμε όλοι μας για την επανόρθωση της
δικηγορίας. Αναλογιζόμενος το χρέος μου έναντι των συναδέλφων που με
στήριξαν στο παρελθόν, βρίσκομαι εδώ, έτοιμος να συμβάλλω στη δημιουργία των
συνθηκών για την αναγέννηση του επαγγέλματος. Στις εκλογές του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης στις 26/27 Νοεμβρίου 2017, θα είμαι υποψήφιος
πρόεδρος, επικεφαλής της πιο πλήρους και ενωμένης ομάδας αυτοδημιούργητων
και μαχόμενων δικηγόρων, ενός ψηφοδελτίου που τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα του
δικηγορικού κόσμου και σήμερα αμφισβητεί και αντιπαλεύει ευθέως τις
κατεστημένες αντιλήψεις για τη διοίκηση του συλλόγου, του δικηγορικού
συνδυασμού «ACTUS».

Είμαστε εδώ, πιο έτοιμοι από ποτέ και δεν παραιτούμαστε από τα οράματα και τα
δίκαια όλων μας. Είμαστε εδώ γιατί μπορούμε και ζητούμε τη συμμετοχή, την
σύμπραξη και την εμπιστοσύνη σας για να κάνουμε, όλοι μαζί, πράξη την
αντεπίθεση της Δικηγορίας. Για να διασφαλίσουμε το μέλλον της και τις
δουλειές μας.
Οι δικηγόροι ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Στυλιανός Δ. Μαυρίδης – ACTUS
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