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Κυρίες – Κύριοι Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, 

Α. Το έτος 2017 εκλέχθηκε με την εμπιστοσύνη σας το παρόν 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, το οποίο ανέλαβε την Διοίκηση 

του Συλλόγου μέχρι 31-12-2021. Στο χρόνο αυτό και στο διάστημα της 

τετραετίας, το Δ.Σ  αγωνίσθηκε και προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα που αναφύονταν στην καθημερινότητα άσκησης του 

λειτουργήματός μας, την προώθηση λύσεων για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που μας απασχολούν, την επίλυση συνδικαλιστικών και 

διοικητικών εκκρεμών θεμάτων, υλοποιώντας  δράσεις και αναπτύσσοντας  

πρωτοβουλίες θετικές και γόνιμες για τα συμφέροντα του Συλλόγου, όπως ο 

ρόλος του οριοθετείται και καθορίζεται από το άρθρο 90 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 

Β. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής:  

Αναβαθμίσαμε το κύρος και την παρουσία του Συλλόγου μας στην 

κοινωνία και στο νομικό κόσμο, με συνεχή παρουσία και συμμετοχή στα 

δρώμενα της κοινωνίας και της Διοίκησης της Δικαιοσύνης, και επιτύχαμε να 

προστατεύουμε τα συμφέροντα του Συλλόγου και να προσθέσουμε δράσεις 

και ωφέλη, ούτως ώστε ο Σύλλογος να κατέχει και διατηρεί τη θέση του 

πρώτου επιστημονικού Συλλόγου στον τόπο μας, και συγκεκριμένα: 

1. Εξασφαλίσαμε την ανακατασκευή του ισογείου – πρώην 

κρατητηρίου Χανίων σε πλήρη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα 

Χανίων και το Δήμο Χανίων, το οποίο είναι ήδη σε χρήση από το Σύλλογο για 

τις πολλές δράσεις του και την στέγαση της βιβλιοθήκης. Η επισκευή 

επετεύχθη κατόπιν στενής και ουσιαστικής συνεργασία με την Περιφερειακή 

Ενότητα Χανίων. Ήδη  στο κτήριο αυτό λειτουργεί η βιβλιοθήκη μας, η 

βιβλιοθήκη του Ι.Κ. Δικαίου, οι Υπηρεσίες του Συλλόγου και το κέντρο 

Διαμεσολάβησης. Με τον τρόπο αυτό απαλλαχτήκαμε από την καταβολή ενός 

σεβαστού μισθώματος και λοιπών εξόδων. Αυτό ήτο ένα από τα μεγαλύτερα 

επιτεύγματα του Συλλόγου μας διαχρονικά. 

2. Το θέμα παραχώρησης της χρήσης των Δικαστικών Φυλακών, όσον 

αφορά την χρηματοδότηση της ανακατασκευής του, υλοποιείται μετά από 

προσπάθειες πολλών ετών σε πλήρη συνεργασία με την Περιφερειακή 

Ενότητα Χανίων και το Δήμο Χανίων. Στα πλαίσια αυτά έχουμε επιτύχει το 



ακίνητο να περιέλθει στην κυριότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το 

Νόμο 4646/2019, άρθρο 83, για τη στέγαση Δικαστικών λειτουργειών των 

Δικαστηρίων των Χανίων και επίσης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 3015/25-02-

2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με την οποία το ακίνητο ορίζεται 

να χρησιμοποιηθεί για τη Λειτουργία Υπηρεσιών και Αρχείων των 

Δικαστηρίων Χανίων. Αναμένεται η έγκριση χρηματοδότησης των 

κατασκευών. Ήδη δε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων έγινε χρήση 

των Δικαστικών Φυλακών δια της μεταφοράς εις αυτές υλικού της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών. 

3.  Ολοκληρώσαμε, κατά πρωτοποριακό για Δικηγορικό Σύλλογο τρόπο, 

με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Δ.Σ Ηρακλείου, το πενταετές πρόγραμμα 

LIFENATURATHEMIS, το οποίο λειτούργησε ως Παρατηρητήριο 

Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης. Η συμμετοχή του Δικηγορικού 

Συλλόγου Χανίων στο πρόγραμμα LIFENATURATHEMIS ήταν απόλυτα 

πρωτοποριακή και καινοτόμα για Δικηγορικό Σύλλογο, ενώ του χάρισε και 

την απαραίτητη τεχνογνωσία διαχείρισης αντίστοιχων προγραμμάτων στο 

μέλλον. 

Το διάστημα από 01-04-2019 έως σήμερα το Παρατηρητήριο 

Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης στεγάζεται σε χώρο, ο οποίος έχει 

παραχωρηθεί δωρεάν στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων, εντός του 

Δικαστικού Μεγάρου Χανίων, στην πλατεία Ελευθερίας, στη βιβλιοθήκη μας. 

Συνοπτικά, το Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής 

Κρήτης δια της Συντονίστριάς του κ. Μαρίας Μανιαδάκη, της βοηθού 

Συντονίστριας κ. Μαρίας Δασκαλάκη και δια συνεργατών του (κ. Αγάπη 

Μικρού, κ. Νικόλαος Χαζιράκης, κ. Κώστας Γκαζής, κ. Ελευθερία 

Φρογουδάκη, κ. Εύη Τζινευράκη, κ. Ιωσηφίνα Σαριδάκη, κ. CrinaBelean, κ. 

Λόλα Κουτσογεωργοπούλου) πραγματοποίησε περισσότερες από τριάντα (30) 

εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες περιβαλλοντικού δικαίου ή 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ενώ μετείχε σε πολύ περισσότερες 

εκδηλώσεις διανέμοντας υλικό του Έργου. Μία σημαντική ακόμα δράση του 

Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης ήταν η 

παραχώρηση συνεντεύξεων σε ποικίλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν πάνω από δεκαπέντε (15) συνεντεύξεις και δηλώσεις σε 

Μέσα Μαζική Ενημέρωσης τοπικής ή εθνικής εμβέλειας, άλλοτε αυτοτελώς 

και άλλοτε στα πλαίσια των οργανωμένων εκδηλώσεων.  



Τέλος, η μέχρι σήμερα δικτύωση του Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού 

Δικαίου Δυτικής Κρήτης με Υπηρεσίες, Κρατικούς και Ιδιωτικούς Φορείς, 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.λπ., η οποία αποτέλεσε 

εξαιρετικό θετικό πρόσημο για ένα Δικηγορικό Σύλλογο, αφού έτσι η δράση 

του διευρύνθηκε και πέραν των μελών του, θα διατηρηθεί, ώστε ο 

Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων να αποτελεί στο μέλλον έναν ανοιχτό δίαυλο 

επικοινωνίας για όλους τους ενδιαφερόμενους γύρω από θέματα 

περιβαλλοντικού δικαίου.  

4. Μετά από συστηματική προσπάθεια  παραχωρήθηκε στον  Σύλλογο 

μας το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου με την περιουσία του που συνίσταται 

σε τραπεζικές καταθέσεις, έπιπλα, βιβλία και χρήματα κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 46 του ν. 4446/2016. Έτσι το Ινστιτούτο, που η διατήρησή του και η 

λειτουργία του αποτελεί υποχρέωση του Νομικού κόσμου, θα λειτουργεί στη 

βιβλιοθήκη του Συλλόγου ενώ  στην AlphaΤράπεζα είναι κατατεθειμένο το 

ποσό των 436.000 ευρώ που αποτελεί πλέον περιουσία του Συλλόγου μας μαζί 

με την ιστορία του και την βιβλιοθήκη του έχοντας πλέον και τη δυνατότητα 

επικαιροποίησης των στόχων του όπως η συνεχή επιμόρφωση των μελών του 

Συλλόγου μας.  

5. Τον Αύγουστο του 2018, με την σύμπραξη του Δικηγορικού Συλλόγου 

Χανίων, του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης, του Οικονομικού και του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου, συστάθηκε το "ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ "ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ" (Κ.Ε.Ε.Δ. 

ΚΡΗΤΗΣ), με σκοπό την εκπαίδευση των συναδέλφων στον θεσμό της 

Διαμεσολάβησης, είτε ως Διαμεσολαβητές, είτε ως νομικοί παραστάτες σε 

Διαμεσολάβηση, την μετεκπαίδευση τους σε εξειδικευμένους τομείς 

(οικογενειακή, τραπεζική κλπ), καθώς επίσης και την εν γένει δράση του για 

την προώθηση του θεσμού και τον εξοπλισμό του Δικηγορικού Συλλόγου 

Χανίων την απαραίτητη γνώση, τις υποδομές, και υπηρεσίες προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι συνάδελφοι στην προσπάθεια τους να εξοικειωθούν με τον 

νέο αυτό θεσμό, και να τον εντάξουν στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.  

Το Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ "ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ" έχει συνάψει σύμβαση 

με την ολλανδική εταιρία Toolkit Company, η οποία παρέχει το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης, και η οποία έχει δείξει έμπρακτα την στήριξη της στην 

προσπάθεια του Συλλόγου μας να εγκλιματιστεί και εν τέλει να βγει μπροστά 

στις νέες απαιτήσεις που έφερε ο νόμος για την διαμεσολάβηση το 2019. Η 

μέθοδος εκπαίδευσης «MASTERING MEDIATION» (“Διαπρέποντας στη 



Διαμεσολάβηση») της TOOLKIT COMPANY – Ολλανδίας και της Manon 

Schonewille αποτέλεσε το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο στην Ελλάδα 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ με το οποίο, από 

τον Ιανουάριο του 2013 έως το Σεπτέμβριο του 2016, πραγματοποιήθηκαν με 

επιτυχία 30 κύκλοι βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στο Κέντρο 

Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π), τον πρώτο αδειοδοτημένο από το 

Υ.Δ.Δ.Α.Δ φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών στην Ελλάδα, με την επιμέλεια 

και καθοδήγηση της Ελληνίδας βασικής εκπαιδεύτριας της TOOLKIT, 

Δήμητρας Κ. Τριανταφύλλου,  με την οποία ο Σύλλογος μας έχει την τιμή να 

συνεργάζεται μέχρι σήμερα. Το πρόγραμμα που παρέχει το Κ.Ε.Ε.Δ. 

ΚΡΗΤΗΣ "ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ", πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα 

επαγγελματικής και ακαδημαϊκής κατάρτισης στην εμπορική και αστική 

διαμεσολάβηση. 

 Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί με 100% επιτυχία δύο κύκλοι εκπαίδευσης 

στην βασική Διαμεσολάβηση στα Χανιά, ένας τον Δεκέμβριο του 2019 και 

ένας τον Ιανουάριο του 2020, από τους οποίους εκπαιδεύτηκαν και εν τέλει 

πιστοποιήθηκαν μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης 37 νέοι Διαμεσολαβητές, οι οποίοι ήδη 

δραστηριοποιούνται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις υποθέσεις που 

χειριζόμαστε καθημερινά.  Έχει επίσης πραγματοποιηθεί μία πρώτη 

ενημέρωση και καθοδήγηση των δικαστικών υπαλλήλων σχετικά με τα 

έντυπα διαμεσολάβησης που κατατίθενται στο Πρωτοδικείο Χανίων, και τις 

δικονομικές συνέπειες που αυτά επιφέρουν σε μία εκκρεμή υπόθεση, οι οποίοι 

επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, και εν τέλει ανακουφιση που έχουν τον Φορέα 

μας για να απευθυνθούν σε περίπτωση ανάγκης.  Τα τελευταία δύο χρόνια με 

την πανδημία του κορονοϊού, δυστυχώς δεν στάθηκε δυνατό για το Κ.Ε.Ε.Δ. 

ΚΡΗΤΗΣ να οργανώσει νέους κύκλους εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, ήδη 

όμως προγραμματίζονται εκπαιδεύσεις για την ένταξη των συναδέλφων μας 

τόσο στο Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών, όσο και στο Μητρώο 

Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών, για να καλυφθούν οι ανάγκες που θα 

προκύψουν με αφορμή τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς επίσης και 

πολλές άλλες δράσεις για την πληρέστερη κατάρτιση  δικηγόρων, νομικών, 

δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να υπάρξει σύντομα ένας 

συγχρονισμένος μηχανισμός που θα έχει αντανακλαστική ανταπόκριση σε 

κάθε νέα ανάγκη που θα προκύψει.  



6. Ο Σύλλογός μας υπήρξε οργανωτής και συνδιοργανωτής ημερίδων 

και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής  Κρήτης,  με 

την Περιφέρεια Κρήτης, το Οικονομικό Επιμελητήριο Χανίων, με τον Ιατρικό 

Σύλλογο, με το Δήμο Χανίων και τους λοιπούς Δήμους της Π.Ε. Χανίων, με τη 

Δ/νση Δασών, με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, με το Εθνικό Ίδρυμα 

Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον Σύλλογο Βρακοφόρων Κρήτης, με το Εργατικό 

Κέντρο και με άλλους συλλόγους και φορείς. 

Ειδικότερα ο Σύλλογος μας κατά την διάρκεια της τετραετίας οργάνωσε  

σεμινάρια και ημερίδες με Καθηγητές Πανεπιστημίου και Δικηγόρους σε 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα, για την ενημέρωσή μας σε νομοθετικές 

μεταβολές που έγιναν. Επίσης, ο Σύλλογός μας υπήρξε οργανωτής του 

Συνεδρίου των Διοικητικών Δικαστών που έγιναν στο κτίριο Μ. Θεοδωράκης 

το 2019 με την παρουσία και της σημερινής Προέδρου της Δημοκρατίας.  

Διοργανώθηκαν από τον Σύλλογό μας σεμινάρια για τα μαθήματα των 

πανελληνίων εξετάσεων των ασκούμενων δικηγόρων σε κάθε εξεταστική 

περίοδο και με αυτό τον τρόπο ο Σύλλογος μας συμμετείχε ουσιαστικά στην 

κατάρτιση τους για τις εξετάσεις για την παροχή της δικηγορικής αδείας. 

Συνδιοργανώθηκε διημερίδα με την εταιρεία προστασίας ανηλίκων 

με θεματολόγιο την εγκληματικότηα σε βάρος τους στα πλαίσια της οποίας 

έλαβε χώρα παράσταση από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου καθώς 

επίσης και η εξαιρετική εκδήλωση της παρουσίασης της δίτομης 

βιογραφίας του Ελ. Βενιζέλου που επιμελήθηκε το Ιδρυμα Ελ. Βενιζέλου 

που έλαβε χώρα στον αύλειο χώρο των Δικαστηρίων. 

7. Καταθέσαμε τις αναγκαίες προσφυγές ενώπιον των Διοικητικών 

Δικαστηρίων.  Στα πλαίσια αυτά καταθέσαμε (ο μόνος Δικηγορικός Σύλλογος 

της Χώρας) αίτηση Ενώπιον του ΣτΕ με τη σύμπραξη του Δήμου Χανίων για 

την ακύρωση της υπουργικής απόφασης υπαγωγής  σημαντικών ακινήτων 

της πόλης μας στο περίφημο Υπερταμείο, και με τη θετική απόφαση του 

Δικαστηρίου αποφεύχθηκε η υπαγωγή σε αυτό ιστορικών μνημείων της πόλης 

και δημόσιων ακινήτων (Νοσοκομείο, Αστυνομικό Μέγαρο, Ναύσταθμος 

κλπ) και  έτσι προσφέραμε στον τόπο μας μεγάλη Υπηρεσία, προστατεύοντας 

τη δημόσια περιουσία του. 

Να σημειωθεί ότι είναι σημαντική η αναγνώριση από το Ανώτατο 

Ακυρωτικό Δικαστήριο της Χώρας η  σε Δικηγορικό Σύλλογο δικαιώματος  

διεξαγωγλης δίκης με έντονο τοπικό και κοινωνικό χαρακτήρα. 



8.  Ο Σύλλογος μας συνέδραμε όπως έπρεπε και κατά τις δυνατότητές 

του, στην λειτουργία των Δικαστηρίων με άμεση οικονομική συνδρομή 

δεδομένης και της αδυναμίας της Πολιτείας να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις 

και τα εμφανιζόμενα προβλήματα άμεσης προτεραιότητας. Συγκεκριμένα ο 

Σύλλογος αντιμετώπισε τις ελλείψεις και ανάγκες της λειτουργίας των 

Υπηρεσιών, α) με έναν Υπάλληλο στο Αρχείο, β) με δύο ασκούμενες 

Δικηγόρους στο Πρωτοδικείο και γ) με μία Υπάλληλο στα πιστοποιητικά. Και 

πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι από 1-1-2021 έως 8-11-2021 έχουν εκδοθεί 

από το γραφείο των πιστοποιητικών 23.000 πιστοποιητικά, πράγμα που 

σημαίνει 98 κατά μέσο όρο πιστοποιητικά την κάθε εργάσιμη ημέρα. Αυτό 

αποτελεί σε κάθε περίπτωση και μεγάλη προσφορά του Δ.Σ.Χ. προς τη 

κοινωνία των Χανίων. Συνέβαλε επίσης υλικά στις ανάγκες που προέκυψαν. 

9. Επισκεφθήκαμε κατά τη διάρκεια της τετραετίας πολλές φορές την 

Ηγεσία του Αρείου Πάγου και πιέσαμε για την αντιμετώπιση των σοβαρών 

προβλημάτων που εμφανίσθηκαν από έλλειψη δικαστών αλλά και από τον 

φόρτο των υποθέσεων που αιφνιδιαστικά σωρεύθηκαν. Ήδη έχει 

δρομολογηθεί η πλήρωση τρίτης θέσης Προέδρου Πρωτοδικών και έχουν 

πληρωθεί όλες οι θέσεις της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών. Επίσης 

επισκεφθήκαμε κατ’ επανάληψη τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τη Γ.Γ. του 

Υπουργείου για την προώθηση των εκκρεμοτήτων που υπήρχαν εκάστοτε. 

Επισκεφθήκαμε όλους τους Βουλευτές Χανίων και τους είχαμε ενήμερους για 

τα εκκρεμή ζητήματά μας. Βοηθήσαμε αποτελεσματικά στην επίλυση των 

πολλών προβλημάτων του Πρωτοδικείου και συνεργασθήκαμε γόνιμα με την 

κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών και την κ. Πρόεδρο Εφετών για την αντιμετώπιση 

των πρόσφατων προβλημάτων που εμφανίσθηκαν απότομα στο Πρωτοδικείο. 

Ο Σύλλογος μας στα πλαίσια των φιλοφρονήσεων –φιλοξενίας, όπως 

πρέπει και τον τιμά, τίμησε, την παρουσία όλων των προσωπικοτήτων που 

ήλθαν στα Χανιά και ασχολήθηκαν με τη λειτουργία των Δικαστηρίων, 

επιθεωρητές, ηγεσία του Αρείου Πάγου, Υπουργούς, Βουλευτές, Σύνεδρους 

κ.α. 

10. Την παρελθούσα τετραετία, οργανώσαμε και συμπληρώσαμε 

μηχανογραφικά το Σύλλογο ούτως ώστε η μηχανογράφηση να είναι 

σχεδόν πλήρης και από άποψη πληροφόρησης και από άποψη πληρωμών 

κτλ. Ενεργήσαμε σε κάθε χρονική φάση και άμεσα και προσθέσαμε κάθε 

εμφανιζόμενη περίπτωση βελτίωσης της Μηχανοργάνωσής μας και έτσι 



είμαστε σε θέση να λέμε ότι ο Σύλλογος μας είναι από τους καλύτερα 

οργανωμένους Μηχανογραφικά Συλλόγους της χώρας. 

 Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Δικηγόρων οργανώσαμε τα δύο 

Πειθαρχικά Συμβούλια και προσπαθήσαμε να ελέγξουμε την όποια 

παραβατικότητα που εμφανίζεται στο Σύλλογό μας. Στα πειθαρχικά 

Συμβούλια στάλθηκε αρκετός αριθμός υποθέσεων που άλλες εκδικάσθηκαν 

και άλλες είναι εκκρεμείς. Τα πειθαρχικά Συμβούλια λειτουργούν ανεξάρτητα 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος με παρεμβάσεις του 

επίλυσε πολλές και σοβαρές διαφορές που αφορούσαν παράπονα συμπολιτών 

και συναδέλφων.  

11.Συμμετείχαμε σε όλες τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας των 

Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας που έγιναν την τετραετία αυτή, 

αναπτύξαμε τις θέσεις μας και συμβάλλαμε στην ομαλή διεξαγωγή των 

εργασιών της και στην ενότητα του Δικηγορικού Σώματος και κατωτέρω θα 

εκταθεί το έργο που έχει υλοποιηθεί. 

12. Συμμετείχαμε στις Παγκρήτιες Ολομέλειες των Δικηγορικών 

Συλλόγων Κρήτης, άτυπο θεσμό τον οποίο αναδιοργανώσαμε και 

αναδείξαμε την ανάγκη συσπείρωσης των συλλόγων μας και αντιμετώπισης, 

από κοινού, σοβαρών προβλημάτων που μας απασχολούν και επιλύσαμε 

θέματα που αφορούσαν στην καθημερινότητα και στα συμφέροντα του 

Συλλόγου. Μάλιστα για την αντιμετώπιση ελλείπων Υπηρεσιών στο ΤΑΜΕΙΟ 

ΥΓΕΙΑΣ αναλάβαμε με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, την πληρωμή 

δύο Υπαλλήλων για να συνδράμουν στην επίσπευση των εκκαθαρίσεων 

πληρωμών στους Δικηγόρους της χώρας. 

13. Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Ιστοσελίδας του 

Συλλόγου μας, έγινε σχεδόν πλήρης αναβάθμιση αυτής (σε ποσοστό 80% με 

διατήρηση των στοιχείων επικοινωνίας των δικηγόρων και των ιστορικών 

πληροφοριών του Συλλόγου), δέκα χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της. 

Η ιστοσελίδα προσαρμοστηκε στις σύγχρονες ανάγκες, τόσο των δικηγόρων, 

όσο και των πολιτών που έχουν πρόσβαση σε αυτή, ενώ η επεξεργασία της 

έγινε με προσαρμογή και διασφάλιση της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων καθιστώντας την, πλέον, ευκολα προσβάσιμη τόσο από σταθερές 

όσο και από κινητές συσκευές. Ταυτόχρονα στα πλαίσια της μηχανογραφησης 

και της εν γένει ηλεκτρονικής αναβάθμισης του Συλλόγου μας 

δημιουργήθηκε πλατφόρμα, η οποία φιλοξενείται στην ανωτέρω Ιστοσελίδα 

του Συλλόγου μας. Στην πλατφόρμα αυτή υπάρχει συνεχής, και σε 



πραγματικό χρόνο, ανάρτηση των δικαστικών αποφάσεων του πολιτικού 

τμήματος του Πρωτοδικείου Χανίων, με απόλυτη προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των διαδικων και με μόνη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή από 

τους δικηγόρους Χανίων με τους προσωπικούς τους κωδικούς". 

 Υπάρχειδε  συνεχής και καθημερινή ενημέρωση των μελών μας με emails για 

θέματα που αφορούν τους δικηγόρους και τη λειτουργία των δικαστηρίων. 

 14. Ο Τομέας Πολιτισμού του Συλλόγου μας  οργάνωσε υποδειγματικά 

τον πολιτιστικό τομέα και παρά το γεγονός ότι για σχεδόν 2 χρόνια δεν 

επιτρέπονταν λόγω της πανδημίας του covid-19  η διοργάνωση εκδηλώσεων,  

οργάνωσε και παρουσίασε από το 2017-2019  δύο (2) μεγάλες θεατρικές 

παραστάσεις  υψηλού επιπέδου με την πολύ δραστήρια και φημισμένη   

θεατρική ομάδα του Συλλόγου μας. Συγκεκριμένα το 2018 παρουσίασε  στο 

Ωδείο Χανίων το θεατρικό έργο του Στέφανου Φωτιάδη «ΤΟ 

ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καλογεράκη,  και το 2019 το 

θεατρικό έργο των  Βίντεμπεργκ-Ρούκοφ-Χάνσεν  «Η ΓΙΟΡΤΗ» σε σκηνοθεσία  

Θεόδωρου Εσπίριτου. Και τα δύο έργα προσέλκυσαν χιλιάδες  θεατές κατά τις 

ημέρες των παραστάσεων τους  και απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές,  που 

εξύψωσαν το κύρος του  Συλλόγου μας  στην κοινωνία μας .   Όλα τα έσοδα 

από τις  παραστάσεις διατέθηκαν  όπως πάντα σε ευαγή φιλανθρωπικά 

ιδρύματα της πόλης μας  όπου περιθάλπονται αναξιοπαθούντες συμπολίτες 

μας . 

Επίσης ο Τομέας Πολιτισμού διοργάνωσε τον Οκτώβριο  2019   Βραδυά 

Ποίησης-Λόγου και Μουσικής στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων αφιερωμένη 

στην επέτειο του 1940 , ενώ μέλη του Τομέα μας συμμετείχαν και σε αρκετές 

άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις  ( παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές βραδυές 

κλπ)  ανταποκρινόμενοι πάντα στα καλέσματα και τις προσκλήσεις 

πολιτιστικών φορέων της Πόλης μας .  

15. Tο Αθλητικό Τμήμα του Συλλόγου, αποτελούμενο από τις ομάδες 

ποδοσφαίρου και μπάσκετ, έλαβε μέρος σε σειρά διοργανώσεων, στα 

αντίστοιχα Πανελλήνια Πρωταθλήματα ΔικηγορικώνΣυλλόγων της Χώρας, 

Κύπελλα, Εργασιακά Πρωταθλήματα κλπ. 

16. Ο Σύλλογός μας τίμησε το πρόσωπο και την προσφορά πνευματικών 

ανθρώπων της πόλης μας, συμμετείχε σε παρουσιάσεις βιβλίων διαφόρων 

συγγραφέων και γενικά δεν παρέλειψε να είναι παρών σε δεκάδες συνεδρίες 

κι εκδηλώσεις τοπικών σωματείων και φορέων και σε όλες τις εθνικές γιορτές 



και εκδηλώσεις και επίσης μέλη του συμμετείχαν σε διάφορες επιτροπές και 

φορείς. 

17. Είμαστε παρόντες σε όλες τις προσκλήσεις προσωπικοτήτων όπως 

π.χ. του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Αρχηγού της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης και των Υπουργών και των Αρχηγών των Κομμάτων - 

συνεπείς στην παραδοσιακή-ακομμάτιστη συνδικαλιστική έκφρασή μας – και 

ακόμα της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, των Αεροπαγιτών, Επιθεωρητών κτλ. 

Επίσης τιμήσαμε τα πρόσωπα και το έργο Δικαστών και Εισαγγελέων που 

εργάσθηκαν στα Δικαστήριά μας και μετατέθηκαν και οργανώσαμε και 

τελέσαμε τις παραδοσιακές ετήσιες Συνελεύσεις του Συλλόγου μας όταν τούτο 

επιτρεπόταν και τέλος καλλιεργήσαμε το κλίμα συνεργασίας και 

αμοιβαιότητας μεταξύ των Δικαστικών Λειτουργών, απαραίτητο για την 

ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων. Έτσι σήμερα σε όλα τα Δικαστήρια, 

Πταισματοδικείο, Ειρηνοδικείο, Στρατοδικείο, Πρωτοδικείο, Εφετείο και 

επίσης στα Διοικητικά Δικαστήρια υπάρχει ειρηνική και γόνιμη συνεργασία, 

παρά τις πολλές δυσχέρειες που δημιούργησε ο COVID-19. 

18. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου συμμετείχε στα Διοικητικά Συμβούλια 

της Επιτροπής Μοναστηριακής Περιουσίας Χανίων, στο Ίδρυμα Χορτατζάκη, 

στο Εκκλησιαστικό Λύκειο και Γυμνάσιο Κρήτης, στο Δ.Σ. του Εθνικού 

Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος, στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463, 

στη Δασική Επιτροπή, στην Επιτροπή επίλυσης Μισθωτικών διαφορών, στις 

Επιτροπές του Δικαστηρίου και εκπροσώπησε τον Σύλλογο καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της θητείας του ως Πρόεδρος. 

19. Τιμήσαμε και στηρίξαμε τις αδελφοποιήσεις του Συλλόγου μας με 

τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τον Δικηγορικό Σύλλογος 

Μασσαλίας Γαλλίας και με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κύπρου και είχαμε την 

καλή επικοινωνία και συνεργασία που έπρεπε.  

20. Είμαστε παρόντες στην αλληλεγγύη και προσφέραμε βοήθεια σε 

συσσίτια διαφόρων φορέων και σε Ιδρύματα του τόπου στην προσπάθεια μας 

να αμβλύνουμε τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Επίσης, ο Σύλλογός μας 

πρόσφερε αλληλεγγύη στην κοινωνία, στον τομέα της Νομικής Βοήθειας. 

21. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παρελθούσα 

τετραετία συνεδρίασε 80 φορές – 20 συνεδριάσεις κατ’ έτος – και έφερε εις 

πέρας την αποστολή του και με το πολύπλευρο έργο του αντιμετώπισε τα 

προβλήματα του Συλλόγου και εξύψωσε το κύρος του με τις δράσεις του. 

Πρέπει να τονίσομε ότι τα μέλη του Δ.Σ μοχθήσαμε και φέραμε σε πέρας το 



έργο που υλοποιήθηκε με πλήρη υπευθυνότητα, σύμπνοια και ομοφωνία και 

παλέψαμε για την ύπαρξη ήρεμου και ειρηνικού κλίματος στο Σύλλογο και 

δουλέψαμε στην εφαρμογή των κανόνων Δεοντολογίας.  

22. Η οικονομική κρίση είχε άμεσες επιπτώσεις στη Δικηγορική ύλη και 

τα έσοδα μας, όμως ήδη ατενίζομε με αισιοδοξία το μέλλον, παρά την 

παρένθεση του COVID-19, δεδομένου ότι η Δικηγορική ύλη αυξάνεται και με 

την έναρξη της επέκτασης του κτηματολογίου σε όλο το Νομό Χανίων και των 

Δασικών Χαρτών αλλά και των διαδικασιών του Πτωχευτικού Νόμου, που 

αποτελούν πρόσθετη ύλη, εκτιμούμε ότι το Δικηγορικό Σώμα θα έχει 

καλύτερες μέρες.  

23. Ο Δ.Σ. έχει οργανώσει την διαδικασία στις υποθέσεις Νομικής 

Βοήθειας και διεκπεραιώνεται η διαδικασία τόσο στα ακροατήρια των 

Δικαστηρίων-Ποινικών, Πολιτικών, Διοικητικών όσο και στον τομέα του 

διορισμού Δικηγόρων, χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Παράλληλα και μέσω 

της Ολομέλειας αναβαθμίσαμε τον τρόπο πληρωμής και επεκτάθηκε η νομική 

βοήθεια και σε άλλους τομείς.  

 

24. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Χανίων συμμετείχε στις συνεδριάσεις στο έργο 

της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, η οποία Ολομέλεια 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας, πάλεψε υποδειγματικά και με 

αγωνία τα συνδικαλιστικά μας θέματα και πέτυχε τα κατωτέρω: 

α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Οι δικαστικές αποφάσεις έρχονται στο mailμας. 

- Ενοποίηση 25 πιστοποιητικών αφερεγγυότητας σε ένα. 

- Λήψη πιστοποιητικών τελεσιδικίας, αμετακλήτου και οικογενειακής 

κατάστασης, σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων ηλεκτρονικά. 

- Εξ αποστάσεως δωρεάν ηλεκτρονικός έλεγχος τίτλων σε 123 

κτηματολογικά γραφεία της χώρας και ηλεκτρονική κατάθεση πράξεων και 

αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων. 

- Μέσω του portal.olomeleia.gr δρομολογήσαμε το κλείσιμο ραντεβού 

και την επικοινωνία με συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες (Δ/νση 

Αλλοδαπών, Ειδικό Ληξιαρχείο κτλ.). 

- Μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων για την τήρηση πρακτικών και 

στα ποινικά δικαστήρια 

β. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ  



- Εκδόθηκε εγκύκλιος για την κατ’ εξαίρεση εξυπηρέτηση των δικηγόρων 

εκτός ωραρίου σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τον ΕΦΚΑ, ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ. 

- Δημιουργία helpdesk για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ψηφιακής 

αναβάθμισης δικηγορικών γραφείων. 

γ. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

- Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους. 

-Συμμετοχή 800 δικηγόρων στη διαδικασία έκδοσης συντάξεων του 

ΕΦΚΑ. 

- Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Κτηματολόγιο για τη 

συμμετοχή δικηγόρων στην εξυπηρέτηση κοινού και στις εγγραπτέες πράξεις 

και εξυπηρέτηση συναλλασσόμενων στα Κτηματολογικά Γραφεία. 

- Δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών αρμοδιότητας εμμίσθων 

υποθηκοφυλακείων και από δικηγόρους. 

- Συμμετοχή στις επιτροπές των Δασικών Χαρτών (ως πρόεδροι). 

- Διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων της Νομικής Βοήθειας μέσω 

της αύξησης του ελαχίστου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος. 

- Υποχρεωτική συμμετοχή δικηγόρων στις πλατφόρμες εξωδικαστικού 

συμβιβασμού (ν. 4611/19) και στα προγράμματα «Γέφυρα» 1 και 2. 

- Επέκταση της Νομικής Βοήθειας σε υποθέσεις Διαμεσολάβησης και στα 

συναινετικά διαζύγια. 

- Προβλέψαμε την παροχή αμοιβής των δικηγόρων της Νομικής 

Βοήθειας στις δίκες μακράς διάρκειας. 

- Συμμετοχή στις επιτροπές του Κτηματολογίου. 

- Συμμετοχή 200 δικηγόρων στην υπηρεσία Ασύλου. 

δ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

- Αγωνιστήκαμε κατά της επιβολής του «αγωγόσημου» στις 

αναγνωριστικές αγωγές και εκπονήσαμε γνωμοδότηση με τη συμβολή 

καθηγητών Πανεπιστημίου, ενώ συμβάλλαμε στην έκδοση δικαστικής 

απόφασης που δημιούργησε νομολογία για την αντισυνταγματικότητα της 

διάταξης. 

- Παρεμβήκαμε έντονα για να καταγγείλουμε τις δραματικές 

καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων. 

- Εκατοντάδες ασκούμενοι δικηγόροι κάνουν την άσκησή τους στις 

Εισαγγελίες, στα δικαστήρια και στα δικηγορικά γραφεία της χώρας με το 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 



- Αντισταθήκαμε στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία της Σχολής 

Δικαστών. 

- Έκδοση εγκυκλίου Εισαγγελίας Αρείου Πάγου για την κράτηση 

δικηγόρων που διώκονται για αυτόφωρα πλημμελήματα. 

-Στοχευμένη αποχή από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος 

πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών. 

- Αντισταθήκαμε στις τροποποιήσεις του νέου Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας και πρωτίστως στην εισαγωγή της πιλοτικής δίκης στην πολιτική 

δίκη και προααναγγείλαμε αποχή από όλες τις πιλοτικές δίκες. Πετύχαμε 

βελτιώσεις στις υφιστάμενες ρυθμίσεις (μερική επαναφορά 938 ΚΠολΔ, 

δικηγορικά προνόμια άρθρ. 975  - 977 ΚΠολΔ, μονιμοποίηση του καθεστώτος 

των λήψεων ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους, παράταση προθεσμίας 

προσθήκης-αντίκρουσης στις ειδικές διαδικασίες). 

ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΕΦΚΑ 

- Δικαίωση από το ΣτΕ και κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου. 

- Κατάργηση ασφαλιστικής εισφοράς εμμίσθων (ποσοστό εισοδήματος). 

- Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους με μόνο την εξόφληση 

των απαιτητών δόσεων εκκαθάρισης ή ρύθμισης. 

- Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του Νόμου 4387/2016 

για το 2019 και οφειλομένων από γραμμάτια προείσπραξης 2020 σε σύντομο 

χρονικό διάστημα Απρίλιος του 2021. 

- Παρέμβαση για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις και 

παράταση της προθεσμίας αυτών. 

- Προχωρήσαμε στη σύνταξη ασφαλιστικού οδηγού για τους 

συναδέλφους (κλάδος υγείας και ΕΤΕΑΕΠ). 

- Επιστροφή επιδομάτων μητρότητας σε μητέρες δικηγόρους και λήψη 

επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού και από άντρες συναδέλφους. 

- Επιστροφή οφειλομένων παροχών σε είδος και χρήμα ετών 2010 μέχρι 

το 2016 και επιδομάτων μητρότητας. 

- Αποσύνδεση δικηγορικής ιδιότητας από την υποχρεωτική ασφάλιση. 

ζ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

- Μείωση φορολογικού συντελεστή από 22% στο 9% για τις πρώτες 

10.000 ευρώ. 

- Έκδοση ΑΠΥ στο χρόνο πληρωμής και όχι διενέργειας της δίκης στη 

Νομική Βοήθεια. 



- Χαρακτηρισμός ως αποζημίωσης και όχι αμοιβής για τη συμμετοχή σε 

όλες τις επιτροπές που παρέχουν δημόσια λειτουργία (δικαστικοί 

αντιπρόσωποι, Νομική Βοήθεια, επιτροπή Κτηματολογίου, ΕΦΚΑ κτλ.), ώστε 

να μην υπάρχει φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση. 

- Προχωρήσαμε στη σύνταξη Φορολογικού Οδηγού για τους 

συναδέλφους. 

- Αναβολή της έναρξης του προγράμματος MyDATA και λειτουργία 

δωρεάν εφαρμογής της ΑΑΔΕ για τους δικηγόρους. 

- Σημαντική μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και της προκαταβολής 

φόρου για τα έτη 2020 και 2021.  

η. ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

- Κατοχυρώθηκε η ανεξαρτησία του έμμισθου Νομικής Υπηρεσίας 

έναντι του εργοδότη του και διασφαλίστηκε η παροχή των υπηρεσιών μόνο 

στον εντολέα που συνδέεται συμβατικά μαζί. 

- Χορηγήθηκε η δυνατότητα λήψης επιδομάτων μητρότητας από τον 

ΕΦΚΑ στις γυναίκες εμμίσθους δικηγόρους. 

- Μείωση ασφαλιστικών εισφορών επικούρησης και πρόνοιας. 

- Κατάργηση εισφοράς επί παράλληλων απασχολήσεων (ελεύθερο 

επάγγελμα). 

- Δικαστική αρωγή σε αγωγές συναδέλφων απασχολούμενων με 

υποκρυπτώμενη σχέση έμμισθης εντολής (μπλοκ) σε Τράπεζες και δικαστική 

τους δικαίωση.  

θ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

- Ρυθμίσθηκε νομοθετικά το καθεστώς ευθύνης εταίρων δικηγόρων με 

αποκλειστική ευθύνη του διαχειριστή για χρέη σε Δημόσιο, ΕΦΚΑ κλπ. 

- Θεσπίσθηκε με ΠΔ η απαλλαγή της υποχρέωσης ενημέρωσης σε 

περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων κατά το δικαστηριακό χειρισμό τους 

(KYC). 

- Αποτρέψαμε την υποχρεωτική επιβολή ασφάλισης επαγγελματικού 

κινδύνου στις δικηγορικές εταιρείες. 

 ι. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

- Διασφαλίσαμε την ταυτόχρονη καταβολή του επιστημονικού 

επιδόματος των 600 ευρώ σε όλους τους δικηγόρους (εταίροι, έμμισθοι 

ασκούμενοι). 

- Αποτρέψαμε τα σεμινάρια τηλεκπαίδευσης («voucher»). 



- Αγωνιστήκαμε για την ασφαλή λειτουργία των δικαστηρίων με τη 

λήψη μέτρων προστασίας και καταφέραμε τη μερική λειτουργία των 

δικαστηρίων στη δεύτερη φάση της πανδημίας, σε πείσμα όσων επιθυμούσαν 

ένα δεύτερο δικαστικό lockdown. 

- Εκδώσαμε πρώτοι τον «οδικό χάρτη» για τη διά ζώσης 

επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και διοργανώσαμε 

επανειλημμένα σεμινάρια για την ενημέρωση των συναδέλφων. 

- Πετύχαμε τη λειτουργία των δικαστηρίων κατά την περίοδο των 

δικαστικών διακοπών (2020, 2021). 

- Πετύχαμε τη διά ζώσης κατάθεση αγωγών, όπου δεν προβλέπεται 

ηλεκτρονική κατάθεση. 

- Πετύχαμε το διαχωρισμό των πινακίων καθώς και την ηλεκτρονική 

κατάθεση υπομνημάτων στα διοικητικά δικαστήρια. 

- Καταγγείλαμε και αντισταθήκαμε στις αβελτηρίες της κυβέρνησης για 

την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους δικηγόρους, το οποίο 

δόθηκε εν τέλει σε όλους τους δικηγόρους μέχρι 7 χρόνια δικηγορία, 

ανεξαρτήτως εισοδήματος και σε όσους δεν εμφάνισαν αύξηση εισοδήματος 

άνω της 7ετίας και στην έκδοση των περιβόητων 40 και πλέον «ΚΥΑ του 

Σαββατοκύριακου». 

- Ένταξη δικηγόρων στις Επιστρεπτέες Προκαταβολές 4, 5, 6 και 7. 

- Εκπονήσαμε σχέδιο προσφυγής για τη μη υπαγωγή μας στις 

Επιστρεπτέες Προκαταβολές 1, 2 και 3. 

- Παράσταση διαμαρτυρίας στο Μέγαρο Μαξίμου και παράδοση 10.008 

υπογραφών στον Πρωθυπουργό. 

- Προτείναμε και πετύχαμε οι δικηγόροι να ενταχθούν στα 

προγράμματα ενίσχυσης μέσω ΕΣΠΑ (ψηφιακή αναβάθμιση δικηγορικών 

γραφείων). 

- Πετύχαμε την αναστολή καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών 

εισφορών στην πρώτη φάση της πανδημίας. 

- Πετύχαμε τη μείωση του ενοικίου κατά 40% για τους επαγγελματικούς 

χώρους και στις δύο φάσεις της πανδημίας. 

- Λειτουργία προγράμματος πρακτικής άσκησης 2400 ασκούμενων 

δικηγόρων σε δικαστήρια, εισαγγελίες και δικηγορικά γραφεία. 

- Αναστολή υποχρεωτικής εγγραφής στο ΓΕΜΗ. 

κ. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 



- Συμμετοχή όλων των δικηγόρων που αιτήθηκαν στις δημοτικές, 

περιφερειακές εκλογές και ευρωεκλογές ως δικαστικών αντιπροσώπων. 

- Γενναία αύξηση της αμοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων στις 

πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις του 2019. 

- Οι δικηγόροι μετακινήθηκαν δωρεάν με πλοία, χωρίς διόδια στις 

εθνικές οδούς και ειδικές τιμές αεροπορικώς. 

- Εξασφάλιση δεύτερου γραμματέα και προτυπωμένων πρακτικών και 

βιβλίων εφορευτικής επιτροπής. 

- Προχωρήσαμε σε επιμορφωτικά σεμινάρια για τους δικαστικούς 

αντιπροσώπους και την ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων.  

 λ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

- Από το Καστελλόριζο στείλαμε ηχηρό μήνυμα για την οριοθέτηση των 

θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το Διεθνές Δίκαιο. 

- Συμμετείχαμε στον εορτασμό της επετείου των 200 ετών του νεότερου 

Ελληνικού Κράτους στο Άστρος, αναδεικνύοντας τα Συντάγματα της 

επαναστατικής περιόδου. 

- Συμβάλλαμε με τη δράση μας στην απελευθέρωση των δύο Ελλήνων 

στρατιωτικών που κρατήθηκαν στην Τουρκία. 

- Προχωρήσαμε σε παρέμβαση στο ΣτΕ για τη μη έκδοση στην Τουρκία 

των οκτώ Τούρκων αξιωματικών που ζήτησαν πολιτικό άσυλο. 

- Αναδείξαμε τα νομικά ζητήματα που ανέκυψαν από τη συμφωνία την 

Πρεσπών. 

- Συμμετείχαμε σε πρωτοβουλίες με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 

κατά των τετελεσμένων που επιχειρεί να δημιουργήσει η Τουρκία στην 

Αμμόχωστο. 

- Στήριξη πυρόπληκτων συμπολιτών μας 2021. 

 

25. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίστηκε με επιμέλεια και 

διαφάνεια τα οικονομικά του Συλλόγου μας, και σήμερα την 31-10-2021 το 

αποθεματικό του Συλλόγου μας είναι οι 436.000 ευρώ του Ι.Κ.Δ. και το 

τακτικό αποθεματικό. Έτσι ο Σύλλογός μας έχει σήμερα σημαντική περιουσία 

που αποτελείται α) από το ακίνητό του στην οδό Πυθαγόρα έναντι των 

Δικαστηρίων, β) το τακτικό αποθεματικό, γ) το ποσό του λογαριασμού του 

Ι.Κ.Δ., ε) επίσης έχει το ποσό των 170.979 ευρώ για διανομές στα μέλη του στο 

τέλος του έτους, ε) την βιβλιοθήκη του και την βιβλιοθήκη του Ι.Κ.Δ. που είναι 

πλουσιότατες σε νομικό και ιστορικό υλικό. 



26. Φροντίσαμε το ΛΕΑΔΙΧ να διατηρήσει την αποθεματική του δύναμη 

με την οικονομική ενίσχυση από ένσημα κλπ. κατά το ποσό των 170.000 ευρώ, 

περίπου κάθε χρόνο, και έτσι είναι σήμερα μεγάλος ενισχυτικός φορέας του 

Συλλόγου μας και φορέας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Επίσης συμμετείχαμε 

σε όλες τις συνεδριάσεις του ΛΕΔΕ στην Αθήνα και φροντίσαμε για την 

ύπαρξη του και την επίλυση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. 

 

Αυτά περίπου έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας κατά 

την τετραετία 2018-2021. Στο έργο αυτό προσέφεραν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου την εργασία τους και το έργο αυτό έγινε από αγάπη και μόνο 

προς το Σύλλογό μας και όλοι εργασθήκαμε με αυτοθυσία και αφοσιωμένη 

θέληση και διάθεση για να  κρατήσουμε το κύρος του Συλλόγου μας και να 

λύσουμε όσα προβλήματα μπορέσαμε, για να ενισχύσουμε την θέση και 

παρουσία του Συλλόγου μας και για να προστατεύσομε τα συμφέροντά μας 

και την τετραετία αυτή, ο Σύλλογος μας έδρασε ενωτικά, όπως λειτουργεί 

στην ιστορική του πορεία και κάθε μέλος του Δ.Σ. έφερε σε πέρας τις 

αποστολές που του ανατέθηκαν από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα προέλθει από τις εκλογές της 28-

11-2021, πιστεύουμε ότι, θα μπορέσει  να συνεχίσει την δράση του και την 

αποτελεσματική παρέμβαση του στα ενδιαφέροντα του Δικηγορικού Σώματος 

και του Συλλόγου, αθόρυβα και ουσιαστικά, συνεχίζοντας την προσπάθεια, 

προώθησης λύσεων, ενότητας, αναβάθμισης του κύρους του, καλλιέργειας της 

Νομικής επιστήμης, συνεργασίας με τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, 

συνδρομής και αλληλεγγύης προς την κοινωνία, συνδικαλιστικής 

αγωνιστικότητας, στήριξης του Δικηγόρου και της αξιόπιστης παρουσίας του 

στην κοινωνία, επιδιώκοντας να είναι ο πρώτος επιστημονικός Σύλλογος του 

τόπου μας.   

Ευχόμαστε, το νέο έτος να είναι πιο καρποφόρο και πιο δημιουργικό και 

η προσπάθεια όλων πιο πλούσια και αποτελεσματική για να Διοικήσουμε με 

ευπρέπεια και συνέπεια το Σύλλογό μας, όπως αυτό επιβάλλεται από την 

Ιστορία του, και με υπομονή και αισιοδοξία να αντιμετωπίσουμε τα όσα 

υπάρχουν και εμφανίζονται στο χώρο μας. 

 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 



Ιωάννης Δασκαλάκης Αγάπη Μικρού Χρήστος Πραματευτάκης 
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Βεργάκης Γεώργιος 

Γιακουμάκης Νικόλαος 

Γκαζής Κωνσταντίνος 
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Λιονάκης Ιωάννης 
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Χαζιράκης Νικόλαος 

 

 
 


