του
ΕΚ∆ΟΤΗ

Χωρίς θερινούς εφησυχασμούς…

ο τέλος της φετινής δικαστικής περιόδου μας βρίσκει σε αναμονές σημαντικών εξελίξεων, καθοριστικών του τρόπου άσκησης της δικηγορίας στην
καθημερινή πρακτική, και ακόμη αυτής της προσωπικής προσέγγισης που ο καθένας μας μέχρι σήμερα
είχε ως ελεύθερος επαγγελματίας στο αντικείμενό
μας.
Στο παραλογισμό μιας δυσνόητης εφαρμογής μέτρων, αμφίβολης, αν όχι ύποπτης, σκοπιμότητας,
παλεύουμε οι δικηγόροι, μεταξύ άλλων, να αποδείξουμε ότι η υποχρεωτική επιβολή POS αντίκειται στο
θεσμικό μας ρόλο και προσδίδει στην παροχή των
λειτουργικών και λειτουργηματικών μας υπηρεσιών
έναν άλλο χαρακτήρα, σκληρό και απρόσωπο, που
δεν συνάδει με τη σχέση δικηγόρου και εντολέα.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκανε αποδεκτή τη θέση μας αυτή και αυτό
αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα στην κατεύθυνση
της σωστής αξιολόγησης και εκτίμησης του εν λόγω
μέτρου.
Δεδομένου του κύρους της συνταγματικά κατοχυρωμένης και ανεξάρτητης αυτής Διοικητικής Αρχής,
που ιδρύθηκε με Νόμο και ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/ΕΚ, η οποία
θέτει κανόνες για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο θα επανεξετάσει
την εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη, καταρχήν τι
ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και ειδικά
για τη χώρα μας την οικονομική αδυναμία μεγάλου
μέρους των δικηγόρων να ανταποκριθεί σ’ αυτή την
επιβάρυνση λόγω χαμηλής ή ανύπαρκτης επαγγελματικής δραστηριότητας. Επί πλέον να εμβαθύνει
στους στόχους που πραγματικά εξυπηρετεί αυτό το
μέτρο, αν και πόσο αποτρέπει τη φοροδιαφυγή, συνυπολογίζοντας ότι το κόστος τέτοιας συναλλαγής μετακυλίεται και αυτό στον πολίτη, ενώ οι Τράπεζες
προσπορίζονται οφέλη. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες
επιλεκτικά ή αδιαμφισβήτητα; Θεωρώ ότι επίμαχο
σημείο είναι η υποχρεωτικότητα κυρίως και όχι αυτό

καθαυτό το μέτρο. Μια δυνητική εφαρμογή θα μείωνε την αίσθηση ότι η Πολιτεία εθελοτυφλεί στην
πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες της.
Θα προσθέσω ότι κάτι συναφές έχουμε εισπράξει
και από τις διατάξεις του ασφαλιστικού συστήματος
που μας επιβάλλεται, χωρίς να στρέφεται η προσοχή
του Κράτους στην αλήθεια όσων ένας επιστημονικός
φορέας, όπως είναι ο δικηγορικός κλάδος, ισχυρίζεται και τεκμηριώνει.
Είναι γνωστό ότι ούτε αυτό το αποδεχτήκαμε.
Έχουμε προσφύγει ως Ολομέλεια στα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης (Σ.τ.Ε.) και θα συνεχίσουμε
μέχρι να δικαιωθούμε.
Θα ήθελα ο αναγνώστης δικηγόρος να κατανοήσει ότι στον καταιγισμό αντισυνταγματικών μέτρων
και ρυθμίσεων που μας αφορούν δεν είμαστε διατεθειμένοι να ενδώσουμε.
Πέραν της προσωπικής μου άποψης ως επαγγελματία δικηγόρου, αισθάνομαι απόλυτα το βάρος της
θέσης ευθύνης που υπηρετώ τα τελευταία χρόνια
στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά και της υποχρέωσης
ν’ αγωνιστώ για όλους και κάθε έναν ξεχωριστά από
τους συναδέλφους.
Φυσικά οι καλές προθέσεις και οι δεξιότητες του
καθενός μας δεν αρκούν πάντα για την επέλευση των
ζητούμενων.
Πιστεύω ακράδαντα ότι η συμμετοχική δράση και
πρωτοβουλία μπορούν να κρατήσουν ανοιχτούς τους
ορίζοντές μας ενάντια στα μηνύματα των καιρών.
Ενωμένοι οι ενεργοί και παραγωγικοί πολίτες-επαγγελματίες, με σαφή λόγο και επιχειρήματα δεν έχουν
χώρο και χρόνο για να φοβηθούν.
Η επιλογή είναι μοναδική και όχι διαζευκτική! Συνεχίζουμε για να κερδίσουμε τους αγώνες που δίνουμε καθημερινά στη δουλειά και τη ζωή μας!
Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι!

Γιώργος Σταματογιάννης
Πρόεδρος Δ.Σ.Π.
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Απόφάσεις και Δελτία τύπυου Ολομέλειας Προέδρων
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

Μουσική εκδήλωση από την Παιδική Χορωδία του ΔΣΠ
Ανάγκες εκσυγχρονισμού του ελληνικού
ιδιωτικού ναυτικού δικαίου

Σύλλογος Φίλων του νοσοκομείου "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ" Βούλας
Πειραιώτικες μουσικές μνήμες

Aρχαιρεσίες του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συνέδριο Ποινικολόγων και Μαχομένων Δικηγόρων
που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο στις 10 Ιουνίου 2017
Προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χωρικής ενότητας του Πειραιά

Ο νέος Κανονισμός για το σήμα της ΕΕ και οι εφαρμοστικές
αυτού διατάξεις - Βασικές τροποποιήσεις - Οι αλλαγές που
θα επέλθουν στην εθνική νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα
μετά την εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/2436
Life Natura Themis: Ερωτηματολόγιο για το δίκαιο
του περιβάλλοντος
Ανακοινώσεις - Ενημερώσεις ΚΕΔΙΠ

ΣΤΙΞΕΙΣ - Έφυγε από κοντά μας ο Μόσχος Κεφάλας (1929-2017)

Οι Νομικοί όροι: whistleblower (Αγγλικός) και Συκοφάντης
(Ελληνικός) σε μια ιστορικοετυμολογική προσέγγιση

Διeξαγωγή τουρνουά μπάσκετ στη μνήμη του Κώστα Πεταλά

* Χειρόγραφα δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται
* Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν προσωπικές απόψεις
* Επιτρέπεται η αναδημοσίευση κειμένου υπό τον όρο να αναγραφεί η πηγή
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σελ. 37
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Δελτίο Τύπου του ΔΣΠ
για το Δικαστικό Μέγαρο
δωσε δελτίο τύπου στο οποίο αναφέρονται τα παρα-

«Ραλλείου Σχολής».

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το Διοικητικό Συμβούλιο

κάτω:

του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά ενημερώθηκε στις

του να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου η πόλη

κ. Κων/νο Σπυράκο για την θετική πορεία των εργασιών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στην προσπάθειά

του Πειραιά να αποκτήσει σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο,

ύστερα μάλιστα και από τη δέσμευση του Δήμου Πειραιά (με τις υπ΄ αριθμ. 838 και 839/19.12.2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου) να αναλάβει την

30/05/2017 από τον επιβλέποντα καθηγητή του Ε.Μ.Π.

στο κτίριο της πρώην «Ραλλείου Σχολής», θέτοντας ως

χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της Μελέτης Στατικής Επάρκειας τον μήνα Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Επίσης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά απευθύν-

υποχρέωση της απαιτούμενης τροποποίησης του ρυμο-

θηκε στους Φορείς της πόλης του Πειραιά, αλλά και σε

«Δημαρχιακό» σε «Δικαστικό Μέγαρο», καθώς και την

μένου να συγκεντρωθεί το αναγκαίο κονδύλι για τις

τομικού σχεδίου και τη μετατροπή των χρήσεων γης από
έκφραση της πολιτικής του βούλησης για την παραχώ-

ρηση του κτιρίου της πρώην «Ραλλείου Σχολής» στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΤΑΧΔΙΚ) για 49 έτη, αλλά και με

Ιδρύματα με το αίτημα της οικονομικής αρωγής προκει-

απαιτούμενες εργασίες και ήδη υπάρχει ευρεία ανταπόκριση.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά θα συνεχίσει με

τη θετική αντιμετώπιση του θέματος από το Υπουργείο

υπευθυνότητα και συνέπεια την προσπάθειά του για να

έτους 2017 του ΤΑΧΔΙΚ, κονδυλίων, και την ανάληψη της

νομή της Δικαιοσύνης, έχοντας ως γνώμονα πάντα την

Δικαιοσύνης, με την ένταξη στον προϋπολογισμό του
υλοποίησης των οικοδομικών εργασιών από την εται-

ρεία του Δημοσίου «ΚΤΥΠ Α.Ε.», ανέθεσε τον Μάρτιο
του 2017 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τη σύνταξη

Μελέτης Στατικής Επάρκειας του κτιρίου της πρώην

αποκτήσει η πόλη μας κατάλληλο κτίριο για την αποικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των Δικηγόρων Πει-

ραιά, όλων των Φορέων της πόλης αλλά και του συνόλου της Πειραϊκής κοινωνίας.
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/7/2017

Καταγγελία της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ασφαλιστικό

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της
χώρας προσέφυγε για το ασφαλιστικό ενώπιον της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά το άρθρο 258 ΣΛΕΕ,
προκειμένου να ενεργοποιηθεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας.
Έχει πλέον καταστεί κοινή πεποίθηση ότι η ασφαλιστική αντι-μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα φορολογικά βάρη, έχει
απροσχημάτιστο δημευτικό αποτέλεσμα για το εισόδημα των επιστημόνων - ελεύθερων επαγγελματιών.
Ήδη, με τον πρόσφατο ν. 4472/2017 νομοθετήθηκε η επιβολή «εισφορών επί εισφορών». Δηλαδή
εισφορών επί ανύπαρκτου εισοδήματος. Σύμφωνα
με την Έκθεση του ΓΛΚ για τον νόμο 4387/2016, η
προϋπολογισθείσα αύξηση των εσόδων (από την
εφαρμογή του νόμου αυτού) ανέρχεται σε 137 εκατομμύρια € για το 2018 και 138 εκ. € για το 2019. Με
τον ν. 4472/2017 επέρχεται επιπλέον αύξηση -και
άρα ισόποση επιβάρυνση - κατά 53 εκατομμύρια €
για το 2018, και 124 εκατομμύρια € για το έτος 2019.
Οι «εκπτώσεις» για τους νέους συναδέλφους,
καθώς και οι «εκπτώσεις» εισφορών για την πρώτη
τετραετή μεταβατική περίοδο, που εισήχθησαν μετά
την πάνδημη αντίδραση του δικηγορικού σώματος,
προσφέρουν προσωρινή μόνο λύση στο πρόβλημα.
Για τον λόγο αυτό, όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της
χώρας προσέφυγαν επί ακυρώσει ενώπιον του ΣτΕ.
Πέραν της εθνικής δικαιοταξίας, όμως, προσβάλλεται -κατά τρόπο διακριτό- η ευρω-ενωσιακή δικαιοταξία, και ως εκ τούτου η Ολομέλεια των Προέδρων
των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας έκρινε δικαιολογημένη –πέραν της ανάδειξης των λόγων αυτών
ενώπιον του ΣτΕ- την προσφυγή ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για το
ασφαλιστικό.
Η σύνδεση με το ενωσιακό δίκαιο προκύπτει αφ’
ενός από το γεγονός ότι στην ελληνική επικράτεια
έχουν ασκήσει κοινοτικό δικαίωμα εγκατάστασης δικηγόροι άλλων κρατών-μελών της Ένωσης, και αφ’
ετέρου από το γεγονός ότι τα σχετικά μέτρα επιβάλλονται κατ’ επιταγή των δανειστών της χώρας, με-

ταξύ των οποίων και η ΕΕ & η ΕΚΤ. Η φορολογική και
ασφαλιστική πολιτική παραμένει μεν, καταρχήν, στην
κυριαρχία των κρατών μελών, αλλά όταν η άσκησή
της πλήττει θεμελιώδεις αρχές των ιδρυτικών Συνθηκών, εμπίπτει στο δικαιοδοτικό έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Το τελευταίο
επιλαμβάνεται είτε μετά από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του κράτους μέλους κατόπιν
καταγγελίας των ενδιαφερομένων (άρθρο 258 ΣΛΕΕ),
είτε κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος που του
απευθύνει εθνικό δικαστήριο που κρίνει σχετική διαφορά (άρθρο 267 ΣΛΕΕ).
Κατ’ αρχάς, όπως έχουμε πολλές φορές επισημάνει, πλήττονται δικαιώματα που ανάγονται στο πεδίο
των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως κατοχυρώνονται
στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΕΣΔΑ. Συγκεκριμένως, θίγονται το
δικαίωμα ιδιοκτησίας (άρθρο 17 σε συνδ. και με το
άρθρο 1 του 1ου ΠΠ ΕΣΔΑ) και η επαγγελματική ελευθερία (άρθρα 15, 16 ΧΘΔΕΕ), ενώ δυσανάλογα επιβαρύνεται και το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών
σε δικαστήριο (άρθρο 6 ΕΣΔΑ).
Περαιτέρω, ανερχόμενη η σωρευτική φορολογική και εισφοροδοτική επιβάρυνση σε ποσοστό τουλάχιστον 75-80 % επί του εισοδήματος, αποθαρρύνει
την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης Δικηγόρων άλλων κρατών μελών και ωθεί τους εν Ελλάδι
εγκατεστημένους δικηγόρους σε διακοπή της δραστηριότητας τους (άρθρα 49 επ. ΣΛΕΕ).
Τέλος, το τυχόν και ελάχιστο περιθώριο κέρδους
που καταλείπεται στους Δικηγόρους αναιρεί κατ’ ουσίαν και κατ’ αποτέλεσμα την έννοια της αγοράς,
που οργανώνεται επί των νομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το υποχρεωτικά επιβαλλόμενο οικονομικό
πρότυπο των ιδρυτικών Συνθηκών (3 παρ. 3 ΣΕΕ
καθώς και 26 παρ. 2 και 120 παρ. 2 ΣΛΕΕ). Η υποχρέωση διατήρησης αγοράς συγκεκριμένων χαρακτηριστικών από τα κράτη μέλη πλήττεται καίρια χωρίς να
υφίσταται δικαιολογητικός λόγος αναγνωσμένος
κατά το Δίκαιο της Ένωσης, πάντως δε, κατά προφανώς δυσανάλογο τρόπο (άρθρο 52 Χάρτη).

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΠ
της 11.7.2017 για τα POS
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Όπως είναι γνωστό, η κοινή Υπουργική Απόφαση 45231 (ΦΕΚ Β΄1445/27.4.2017) περί «ρύθμισης υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου 4446/2016» των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και της Υφυπουργού Οικονομικών κρίθηκε ήδη ως μη νόμιμη από την Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως ευρισκόμενη εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης και
συγκεκριμένα της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Νόμου 4446/2016.
Μάλιστα, η διάταξη του άρθρου 65 του Νόμου 4446/2016 ήδη τροποποιήθηκε από την διάταξη του άρθρου 74 του Νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017). Η ανωτέρω κοινή Υπουργική Απόφαση έχει δηλαδή
πλέον απολέσει το έρεισμά της και εξ αυτού του λόγου, ενώ οι Δικηγορικοί Σύλλογοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν την άποψη ότι η υποχρεωτική εγκατάσταση POS προσβάλλει διατάξεις σχετιζόμενες με το επαγγελματικό απόρρητο και την προσωπική και επαγγελματική ελευθερία.
Εν όψει των παραπάνω, θεωρούμε ότι δημοκρατικό χρέος αλλά και νομική υποχρέωση των αρμοδίων
οργάνων του ελληνικού Κράτους είναι η απόσυρση της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης ή τουλάχιστον η αναστολή της εφαρμογής της μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος. Σε ένα κράτος δικαίου οι
αποφάσεις όχι μόνον των Δικαστηρίων αλλά και των Ανεξάρτητων Αρχών πρέπει να γίνονται σεβαστές από
την εκτελεστική εξουσία. Αυτή είναι και η μόνη αποδεκτή λύση στην προκειμένη περίπτωση.

(Training for Lawyers in European Law relating to Violence against Women)
σεμινάριο σε νομικά θέματα σχετικά με την βία κατά των γυναικών
Tο Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), σε συνεργασία με το Ίδρυμα

Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Foundation) και τις αντιπροσωπείες της Αγγλίας, της
Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ισπανίας της Ιταλίας και της Πολωνίας διορ-

γανώνει στις προαναφερόμενες χώρες σεμινάριο σε νομικά θέματα σχετικά με την βία κατά των

γυναικών (Training for Lawyers in European Law relating to Violence Αgainst Women -TRAVAW). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάσθηκε από κοινού απ’ όλους τους ανωτέρω φορείς και υποβλήθηκε για χρηματοδό-

τηση στην Επιτροπή της ΕΕ, η οποία έκανε δεκτή την σχετική πρόταση και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος
(80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε κάθε μία από τις παραπάνω 7
χώρες, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί επίσημη βεβαίωση συμμετο-

χής.Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό, για τους Έλληνες δικηγόρους διοργανώνεται το παραπάνω
σεμινάριο στην Αθήνα, την 23.6.2017. Οι Δικηγόροι που κληρώθηκαν για το σεμινάριο TRAVAW (Training for

Lawyers in European Law relating to Violence against Women) στις 6 Ιουνίου 2017. Στην αίθουσα τελετών του

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε δημόσια κλήρωση με κληρωτίδα, για την επιλογή 35 Δικηγόρων εκ των οποίων οι 20 προέρχονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τον Δικηγορικό Σύλλογο

Πειραιά και οι 15 από άλλους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδος καθώς και 8 αναπληρωματικών από τον

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και 6 αναπληρωματικών από τους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους. Από τον
Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά κληρώθηκαν οι κάτωθι: 18. Μαργαρίτα Ανδρουλή (ΑΜΔΣΠ 3197), 19. Μαρία
Μουρτζάκη ΔΣΠ 20. Σοφία-Χρυσάνθη Βογιάννη ΔΣΠ
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CCBE Πρόγραμμα σεμιναρίων TRAVAW
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πανελλήνιο Συνέδριο στο Ναύπλιο

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ο Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου διοργάνωσε Πανελλήνιο Συνέδριο στις 10 Ιουνίου 2017 στο Ναύπλιο (Πολυχώρος Φουγάρο) με θέμα α) Σχέσεις Δικαστών, Εισαγγελέων, Δικηγόρων ως ισοτίμων λειτουργών της δικαιοσύνης β) Φυλακές-Σωφρονιστικό
Σύστημα και γ) Επίκαιρες Τάσεις Δικηγορίας-Δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Γιώργος Σταματογιάννης. Οι εισηγητές που έλαβαν μέρος στο
συνέδριο από τον Δικηγορικό Συλλόγο Πειραιά οι κ.κ Μαρούπα Ειρήνη, Τσαγκαρόπουλος Στάθης, Χαρβαλάκου
–Γλύκα Αθηνά.

2ο Πανελλήνιο Forum
Δικηγορικού Επαγγέλματος στο Ζάππειο Μέγαρο
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Στο Ζάππειο Μέγαρο στις 16 και 17 Ιουνίου 2017 έλαβε χώρα το 2ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος που διοργάνωσε η ’Ενωση Ελλήνων Νομικών και υπό την αιγίδα του Δικηγορικού συλλόγου Πειραιά.
Η Ενωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις αποφάσισε να αφιερώσει το 2o Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος στον
αξιότιμο καθηγητή μας κο Κώστα Μπέη, για την πολυετή και πολυεπίπεδη προσφορά του στη νομική επιστήμη. Ομιλία προς τιμήν κου Κώστα Μπέη έκανε ο κ. Νικόλαος Κλαμαρής, Καθηγητής, Πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Δικονομολόγων. Το Πανελλήνιο Forum χαιρέτισε ο κ. Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά

Επιστημονική ημερίδα της Ένωσης
Εισαγγελέων και του ΔΣΠ με θέμα:
Δικαιοσύνη και Αθλητισμός - Σπέτσες 24.6.2017

Στις Σπέτσες στις 24/6/2017 έλαβε χώρα Επιστημονική
ημερίδα της Ένωσης Εισαγγελέων και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών με
θέμα: Δικαιοσύνη και Αθλητισμός.
Η πρώτη ενότητα περιελάμβανε τον ρόλο της διαφθοράς στον Αθλητισμό με συντονίστρια την κ. Ξένη Δημητρίου- Βασιλοπούλου, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και
εισηγητές τους κκ.Νέστορα Κουράκη- Ομότιμο καθηγητή
της Νομικής Σχολής Αθηνών και τακτικό καθηγητή του πανεπιστημίου Λευκωσίας με θέμα: Δυνατότητες αντιμετώπισης της Διαφθοράς στην Ελλάδα με Βάση δυο επιτυχημένα παραδείγματα από το εξωτερικό και την
κ. Βιργινία Σακελλαροπούλου, Αντεισαγγελέα Εφετών με θέμα: Η χειραγώγηση των ποδοσφαιρικών αγώνων:
Άλλοτε και τώρα.
Η δεύτερη ενότητα περιελάμβανε τα Ζητήματα Αθλητικού νόμου (Ν.2725/1999) με συντονιστή τον κ. Αθανάσιο Κουτρομάνο, Πρώην Πρόεδρο Αρείου Πάγου και εισηγητές τους κ.κ. Λάμπρο Τσόγκα, Προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών θεσσαλονίκης με θέμα: θεωρητική και Νομολογιακή ανάλυση των Αθλητικών
Αδικημάτων και Χρήστο Ηλιάδη Δικηγόρος Πειραιά - Μέλος Δ.Σ. Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Δικαίου,
Πρώην Αθλητικού Δικαστή με θέμα Η αθλητική δικαιοσύνη και τα προβλήματα απονομής της υπό το πρίσμα
του Ν. 2725/1999.Η τρίτη ενότητα περιελάμβανε τα Πειθαρχικά όργανα και Διαμεσολάβηση με συντονιστή
τον κ. Ευάγγελο Ζαχαρή, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου και εισηγητές τους κκ.Δημήτρη Σκουτέρη, Πρόεδρο
Πρωτοδικών-Πρόεδρος Επιτροπής Εφέσεων Ε.Π.Ο με θέμα: Η λειτουργία των πειθαρχικών οργάνων τns ΕΠΟ
πριν και μετά τη συμμετοχή σε αυτό τακτικών δικαστικών λειτουργών και Εισαγγελέων και την κ.Εύη Αυλογιάρη, Πρόεδρο ADR Hellenic Centerμε θέμα: Αθλητική ΔιαμεσολάβησηΤα συμπεράσματα ο κ. Χαράλαμπος
Βουρλιώτης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
γνωμοδότησε ομόφωνα ότι η υπουργική απόφαση για τη
χρήση POS (πληρωμή με κάρτα) «δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι ?καταναλωτές? που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου
4446/2016», ανεξάρτητα εάν η υποχρέωση τοποθέτησης POS
στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Ειδικότερα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είχε υποβάλλει σχετική αίτηση στην Αρχή για το ζήτημα της χρήσης των
POS και η Αρχή γνωμοδότησε ως προς τη νομιμότητα, του
νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997) και την υπ΄ αριθμ. 45231/20.4.2017
κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.) με την οποία επιβάλλεται στα δικηγορικά γραφεία η υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμή των πελατών τους με κάρτα (POS).
Σε ανακοίνωσή της η Αρχή επισημαίνει ότι ενόψει του γεγονότος ότι η προθεσμία που έχει οριστεί για τη
συμμόρφωση προς την Κ.Υ.Α. λήγει στις 27.7.2017, και «προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, η Αρχή θεωρεί σκόπιμο να ανακοινώσει, και πριν ακόμη δημοσιοποιηθεί το ευρισκόμενο ήδη υπό
σύνταξη αιτιολογικό της γνωμοδότησης, τη γνώμη στην οποία κατέληξε ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς
της
Παράλληλα, η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι η Κ.Υ.Α., «κατά το μέρος που περιλαμβάνει και τους δικηγόρους
στο πεδίο εφαρμογής της, βρίσκεται εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 65 του
ν. 4446/2016, διότι το άρθρο αυτό, ακόμη και μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 74 του ν. 4472/2017,
δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι “καταναλωτές” που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4446/2016».
Τέλος, η Αρχή έκρινε κατά πλειοψηφία, ότι, «η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία
δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά τον
ν. 2472/1997».
Πηγή: ΑΜΠΕ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, διαπιστώνοντας την καθυστέρηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης για τη συγκρότηση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη του νέου σχεδίου του ΚΠολΔ προκειμένου να ολοκληρωθεί η νομότυπη σύστασή της, ζητούμε όπως
επισπευσθούν οι νόμιμες προς τούτο ενέργειες.
Επισημαίνεται περαιτέρω, ότι, παρά το γεγονός, ότι η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει εδώ και δύο περίπου μήνες, δεν έχουν χορηγηθεί στα μέλη αυτής, μέχρι σήμερα, τα πρακτικά των αντίστοιχων συνεδριάσεων. Κατόπιν αυτού θεωρούμε επιβεβλημένο να χορηγηθούν άμεσα τα τηρηθέντα πρακτικά στα
μέλη της Νομοπαρασκευαστική Επιτροπής.
Θα μας επιτρέψετε να σας υπενθυμίσουμε ότι η σύνταξη νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας απαιτεί
την τήρηση όλων των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων στη συγκρότηση και λειτουργία της σχετικής Επιτροπής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
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Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Οι δικηγόροι
δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS
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«Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Φάρος πολιτισμού στον Πειραιά

Συνέντευξη της κ. Κατερίνας Λασκαρίδη Αντιπροέδρου του ιδρύματος
και κ. Καλής Κυπαρίσση, Διευθύντριας εκπαιδευτικών προγραμμάτων
του Ιδρύματος Λασκαρίδη στην κ. Κική Τσαγκαράκη Μπαίζου

οικητικό Συμβούλιο της ΧΕΝ Ελλάδος το οποίο υπηρέτησε επιτυχώς για 30 χρόνια. Θέλοντας να τιμήσουμε την Καίτη Λασκαρίδη και το έργο της, δώσαμε
το όνομά της στη Βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα.

3.Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Ίδρυμα
έχει εντάξει εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν μαθητές κι εκπαιδευτικούς. Σε ποιες ηλικιακά
ομάδες μαθητών αφορούν τα προγράμματα αυτά,
ποιο το αντικείμενο της εκπαίδευσης που προσφέρουν,ποιοι τα στηρίζουν και ποια η ανταπόκριση
του κοινού;
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1. Πότε και από ποιόν ιδρύθηκε το Πολιτιστικό και
Πνευματικό Ίδρυμα και ποιος ο σκοπός της ίδρυσής
του;

Το κοινωφελές πολιτιστικό «Ίδρυμα Αικατερίνης
Λασκαρίδη» συστάθηκε την άνοιξη του 2007 με Προεδρικό Διάταγμα και τις υπογραφές των Υπουργείων
Παιδείας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Οικονομικών. Οι
ιδρυτές του, ο Πάνος και η Μαριλένα Λασκαρίδη,
ένωσαν το όραμά τους για τον πολιτισμό, την παιδεία, τη διάθεσή τους για κοινωνική προσφορά και
δημιούργησαν ένα ζωντανό πνευματικό οργανισμό ο
οποίος διαρκώς εξελίσσεται. Σκοπός του Ιδρύματος
είναι η προαγωγή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο
του ελληνικού πολιτισμού γενικά και ιδιαίτερα των
Ελληνικών Γραμμάτων και της Ιστορικής και Ναυτικής
έρευνας, καθώς και η λειτουργία Βιβλιοθήκης με την
επωνυμία «Καίτη Λασκαρίδη».

2. Ποια είναι η Αικατερίνη Λασκαρίδη της οποίας
φέρει το όνομά της το Ίδρυμα;

Η Καίτη Λασκαρίδη γεννήθηκε και μεγάλωσε στον
Πειραιά. Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολλέγιο
Θηλέων και σπούδασε Οικονομικά στην Εμπορική
Σχολή του Πειραιά. Παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο
Λασκαρίδη και απέκτησε δύο γιούς, τον Πάνο και τον
Θανάση. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘50, η Καίτη Λασκαρίδη επικεφαλής μιας ομάδας γυναικών, ίδρυσε
τη ΧΕΝ Νέου Φαλήρου με βασικό σκοπό τη φροντίδα
προσφύγων κοριτσιών από τη Ρουμανία, τη Ρωσία
και άλλες ανατολικές χώρες. Το 1995 εξελέγη στο Δι-

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το «Ίδρυμα
Αικατερίνης Λασκαρίδη», διοργανώνει Εκπαιδευτικά
Προγράμματα για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , τα οποία κάθε χρόνο
ανανεώνονται και συμπληρώνονται. Τα προγράμματα και για τις δύο βαθμίδες στηρίζουν ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, άνθρωποι των
γραμμάτων και των τεχνών, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί,
εμψυχωτές, θεατρολόγοι,περιβαλλοντολόγοι, συγγραφείς. Όλα ανεξαιρέτως τα προγράμματα του Ιδρύματος που απευθύνονται σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς παρέχονται δωρεάν και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό επιβλέπει την εξέλιξή τους. Από
το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προσφέρεται στα
σχολεία και η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των προγραμμάτων μέσω livestreaming.
Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα εγκρίνονται από το
Υπουργείο Παιδείας και πραγματοποιούνται καθ’ όλη
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.Από το 2007 έως
το 2017 τα προγράμματα παρακολούθησαν 166.062
μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Οι εκπαιδευτικές δράσεις και ειδικά προγράμματα φιλαναγνωσίας πραγματοποιούνται εκτός
των χώρων του Ιδρύματος και σε σχολεία δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας, σε
σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Καταστημάτων Κράτησης, καθώς σε καταυλισμούς Ρομά.

4. Η Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος τι περιλαμβάνει και πόσους τίτλους βιβλίων φιλοξενεί;

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, σημαντικές
προσωπικότητες των Γραμμάτων, των Τεχνών και των
Επιστημών έχουν δωρίσει στο «Ίδρυμα Αικατερίνης
Λασκαρίδη» τα Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες τους. Οι

5.Μπορείτε να αναφέρετε κάποια ονόματα επώνυμων δωρητών που έχουν εμπλουτίσει με τις προσωπικές τους βιβλιοθήκες το ήδη πλούσιο σε
τίτλους υλικό της βιβλιοθήκης;

Στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη», θησαυρίζονται συλλογές σημαντικών πνευματικών ανθρώπων της χώρας και του
εξωτερικού. Είναι πολύ δύσκολο να κατονομάσουμε
μερικούς από αυτούς και γι’ αυτό θέτουμε στη διάθεσή σας τον κατάλογο όλων των Βιβλιοθηκών και
των αρχείων.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
«ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Αριθμός Βιβλίων
1. Η Δανειστική Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδου»
30.000
2. Η Bibliotheca Graeca τουΑθανάσιου Οικονομόπουλου
7.800
3. Η Βιβλιοθήκη Ναυτικού Δικαίου του ΚαθηγητήLeo Delwaide
7.700
4. Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο του ΚαθηγητήΚ.Θ.
Δημαρά
30.000
5. Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείοτου ΚαθηγητήΙωάννη
Ν. Θεοδωρακόπουλου
3.000
6. Η Βυζαντινή Συλλογήτης Ελένης Γλύκατζη–Ahrweiler
6.409
7. Η Βιβλιοθήκη καιτο Αρχείοτου Εκπαιδευτικούκαι
ΜελετητήΓεώργιου Δολιανίτηκαι το Αρχείο Βαγιάνου
38.000
8. Μέρος της Βιβλιοθήκης του ΙστορικούΦίλιππου
Ηλιού
1.198

9. Μέρος της Βιβλιοθήκης καιτουΑρχείου του ΚαθηγητήΕμμανουήλ Κριαρά
1.918
10. Η Περιηγητικήκαι ΙστορικήΒιβλιοθήκη τουΠαναγιώτη Λασκαρίδη
7.072
11. Η Βιβλιοθήκη καιτο Αρχείοτης Συγγραφέως Κωστούλας Μητροπούλουκαιτου ΝομικούΙωάννη Μητρόπουλου
4.350
12. Η Βιβλιοθήκη του ΑκαδημαϊκούΚωνσταντίνου
Σβολόπουλου(*)
2.650
13. Η Βιβλιοθήκη του ΑκαδημαϊκούΑθανάσιου
Φωκά(*)
2.000
14. Η Βιβλιοθήκη του ΙστορικούκαιΟμότιμου Διευθυντή Ερευνών Ε.Ι.Ε. Τριαντάφυλλου Ε. Σκλαβενίτη
35.000
15. Η Βιβλιοθήκη καιτο Αρχείοτης ΙστορικούΑικατερίνης Κουμαριανού
7.441
16. Η Αλιευτική Συλλογή τουΔρ. Κωνσταντίνου Λασκαρίδη
1.000
17. Η Ειδική Βιβλιογραφία της Συλλογής τουΝαύαρχου Nelson
1.100
18. Η Βιβλιοθήκη καιτο Αρχείοτου Ναύαρχου Χρήστου Ντούνη
1.256
19. Η Βιβλιοθήκη του Κριτικού Λογοτεχνίας και Συγγραφέα Κώστα Γ. Παπαγεωργίου
15.000
20. Η Συλλογή (Βιβλιοθήκες Χρ. ΑναστασιάδηκαιΧρ.
Νικολόπουλου)καιτο Αρχείοτου Δημοσιογράφου και
Συγγραφέα Βαγγέλη Σακκάτου
6.573
21. Η Βιβλιοθήκη του Αρχιτέκτονα και Ιστορικούτου
9.000
ΒιβλίουΚωνσταντίνου Σπ. Στάικου (*)
22. Η ΝομικήΒιβλιοθήκη της Οικογένειας Στράτη
Στρατήγη
5.000
23. Η Βιβλιοθήκη καιτο Αρχείοτου Εκδότη και ΠοιητήΓιώργου ΧρονάκαιηΒιβλιοθήκη του Ζωγράφου
Δημήτρη Λαλέτα
3.980
24. Η ΣυλλογήΒρετανικής Νομολογίας Ναυτιλιακού
Δικαίου
920
25. Η Βιβλιοθήκη καιτο Αρχείοτου Συγγραφέα &
Κριτικού Λογοτεχνίας Κλέωνα Παράσχου
1.200
26. Η ΣυλλογήτουΕκδοτικού Οίκου Μ. Παρισιάνου
2.700
27. Η Βιβλιοθήκη του ΚαθηγητήΠαναγιώτη Πίστακαιτης Αντωνίας Κατσιαντώνη─Πίστα
11.000
28. Η Βιβλιοθήκη για παιδιάτης Συγγραφέως Λότης
Πέτροβιτς–Ανδρουτσοπούλου
1.000
29. Η Βιβλιοθήκη καιτο Αρχείοτης Μεταφράστριας
515
Amy Mims(*)
30. Η Βιβλιοθήκη του ΚαθηγητήΔιονυσίου Ι. Λιβέρη
2.026
31. Η Βιβλιοθήκη του Ψυχιάτρου Διονυσίου Α. Λιάρου (*)
1.174
32. Η Βιβλιοθήκη καιτο Αρχείοτου ΚαθηγητήΠαναγιώτη Σιμωτά
6.223
33. Οι Βιβλιοθήκες των Καθηγητών Raoul
BaladiéκαιΓιολάντας Τριανταφυλλίδη–Baladié
4.622
34. Η Βιβλιοθήκη καιμέρος τουΑρχείου του Πρέσβη
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συλλογές αποτελούνται από βιβλία μεγάλης πνευματικής αξίας και περιλαμβάνουν περίπου 50 αρχέτυπα
(εκδόσεις των αρχών της τυπογραφίας), εκατοντάδες
παλαίτυπα και δεκάδες πρώτες εκδόσεις. Όσον
αφορά δε στα πολύτιμα αρχεία, πέραν της ιστορικής
τους αξίας περιλαμβάνουν σπάνια χειρόγραφα, αλληλογραφίες προσωπικοτήτων και σημαντικό οπτικοακουστικό υλικό. Το Ίδρυμα, προκειμένου να
αξιοποιήσει τις εν λόγω δωρεές, αποφάσισε να συγκροτήσει Ιστορική Βιβλιοθήκη. Οι συλλογές που τη
συναποτελούν διατηρούν την ενότητά τους σύμφωνα
με το ερευνητικό ή συλλεκτικό προσανατολισμό του
κάθε κτήτορα. Κάθε συλλογή της Ιστορικής Βιβλιοθήκης καταλογογραφείται αυτοτελώς και οι κατάλογοι
διατίθενται στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Η Ιστορική Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή σε όλους και η σπανιότητα του υλικού αποτελεί πηγή έρευνας και
επιστημονικής μελέτης. Η ιστορική βιβλιοθήκη έχει
θησαυρίσειπάνω από400.000 τίτλους βιβλίων και συνεχώς προστίθενται νέοι.
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Αχιλλέα Έξαρχου
5.100
35. Η Βιβλιοθήκη του Ιστοριοδίφη Κυριάκου Σιμόπουλου
450
36. Η Βιβλιοθήκη τουΧρήστου Στάθη
2.000
37. Η Βιβλιοθήκη καιτο Αρχείοτου Πρέσβη Δημήτριου Σ. Αθανασόπουλου
9.981
38. Η Βιβλιοθήκη καιτο Αρχείοτου Δημοσιογράφου
και ΠοιητήΓιώργου Ν. Κάρτερ
2.975
39. Η Βιβλιοθήκη του Νομικούκαι ΠολιτικούΕλευθέριου Γονή
2.000
40. Η Βιβλιοθήκη καιτο Αρχείο του Ελβετού Φιλοσόφου Jean-PierreSchöbinger
2.000
41. Η Βιβλιοθήκη τουΙδρύματος Αναπτύξεως Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Α.Κ.Ε.)
2.500
42. Η Βιβλιοθήκη των Αρχαιολόγων Γιάννη Σακελ500
λαράκη και Έφης Σαπουνά─Σακελλαράκη (*)
43. Η Βιβλιοθήκη τουΜάνου Μαυρίδη
842
44. Η Βιβλιοθήκη τουΘεμιστοκλή Βώκου
2.048
45. Μέρος του Αρχείου του Κυβερνήτη του Υποβρυχίου «Παπανικολής» Μίλτου Ιατρίδη
46.Η Συλλογή Βιβλίων του Στράτη Μυριβήλη –
Δωρεά Χριστίνας Αγγελοπούλου
34
47.ΣυλλογήβιβλίωνHellenic Captain’s Club London
295
48. Η Βιβλιοθήκη του Γεωλόγου Κωνσταντίνου Φριτζαλά
5.000
49. Η Βιβλιοθήκη του Καθηγητή Διονύσιου Μαυρόγιαννη
4.500
50. Συλλογή Βιβλίων της Ρωξάνης Τσιμπιροπούλου
(Πρόεδρος Φίλων Μουσείου Μπενάκη)
550
51. Συλλογή Βιβλίων του Ευάγγελου Σαχπέρογλου
750
52. Η Βιβλιοθήκη του Σπυρίδωνος Γεωργαντά
35.000
53. Η Βιβλιοθήκη της Π.Δέλτα, Παύλου και Βιργινίας Ζάννα και Αλέξανδρου Ζάννα
12.000
54. Η Βιβλιοθήκη του Εκδότη Αριστείδη Καρατζά
15.000
55.Η Νομική Βιβλιοθήκη του Εργατολόγου Γεώργιου Σπυρόπουλου
800
56. Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο του Σπύρου Παπαϊωάννου
3.678
57. Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο του Φιλόσοφου
Κώστα Αξελού –Δωρεά Κατερίνας Δασκαλάκη 100
58. Η Βιβλιοθήκη του Γεωργίου Στρίγκου
800
59. Η Βιβλιοθήκη της ποιήτριας Βερονίκης Δαλακούρα
250
60. Η Βιβλιοθήκη του Καθηγητή Χαράλαμπου
Μπούρα& της αρχαιολόγου Κορνηλίας Χατζηασλάνη-Μπούρα
600
61. Η Βιβλιοθήκη του Καθηγητή Περικλή Αργυρόπουλου
600
Σύνολο βιβλίων
362.037
(*) Τμηματική Παράδοση

6.Θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε τις πέραν της
βιβλιοθήκης δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Δεν είναι εύκολο να περικλείσει κανείς σε λίγες
γραμμές το εύρος των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Οι πτυχές αυτού του πολυσχιδούς έργου, εκτός
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, περιλαμβάνουν
επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, Προγράμματα Ψυχικής Υγείας, παρουσιάσεις βιβλίων,
σειρά εκδηλώσεων, αφιερωμάτων, ομιλιών, ημερίδων και συνεδρίων σε πολλούς τομείς των γραμμάτων και του πολιτισμού, λειτουργία Λέσχης
Ανάγνωσης και Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής.
Το πρόγραμμα KnowledgeBeyond, περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται εκτός των
χώρων του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη», με
σκοπό η γνώση να ταξιδέψει παντού. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε και τις δύο ιστοσελίδες, το TRAVELOGUES – Με το Βλέμμα των Περιηγητών, ένα
ψηφιοποιημένα πρωτοποριακό έργο, με εικονογραφημένο υλικό από τον 15ο ως και τον 19ο αιώνα και
το ToposText μία «φορητή» βιβλιοθήκη της αρχαίας
γραμματείας η οποία συνδέει τις αρχαίες πηγές με
τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο αναφέρονται μέσα
από έναν διαδραστικό χάρτη με περισσότερες από
5.350 αρχαίες τοποθεσίες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Κάθε χρόνο διοργανώνεται ο Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος για
μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη μνήμη
«Καίτης Λασκαρίδη». Ακόμη, ο Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός ανέκδοτης και αδημοσίευτης ποιητικής συλλογής, προκηρύσσεται από το Ίδρυμα
Αικατερίνης Λασκαρίδη με τη ευγενική χορηγία της
Ισμήνης Κάρτερ προς τιμήν του αείμνηστου συζύγου
της Γιώργου Κάρτερ.Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη»,
στηρίζει ενεργά το χώρο της Μουσικής Παιδείας,
διοργανώνοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολιού
– Υποτροφία Ισμήνης Κάρτερ – Γιώργου Κάρτερ.
Το 2015, υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με
το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τον Οκτώβριο του ίδιου
έτους, ιδρύθηκε η «Έδρα Μαριλένας Λασκαρίδη –
Κλασικών και Νεοελληνικών Σπουδών» στο Πανεπιστήμιο Tsinghua του Πεκίνου.Το Μάϊο του 2017, το
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη σε συνεργασία με την
«Ολλανδική Εταιρία Ελληνικών Σπουδών», ίδρυσε
την «Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Μαριλένας Λασκαρίδη» στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

7.Πότε ξεκίνησε η χορήγηση υποτροφιών από το
Ίδρυμα και ποιες ομάδες ή άτομα αφορούν;

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη δεν ανήκει στα
χορηγικάΙδρύματα. Το μοναδικό πρόγραμμα το οποίο
υποστηρίζει υλικοτεχνικά, παρέχοντας στην ομάδα

8.Ποιες μόνιμες εκθέσεις φιλοξενούνται στο χώρο
της Ιστορικής βιβλιοθήκης ;

Η Ναυτική Συλλογή του Ιδρύματος αποτελείται
από επιμέρους συλλογές με θεματολογία σχετική με
τη θάλασσα και τη ναυτιλία. Η συλλογή Nelson περιλαμβάνει πάνω από ογδόντα ιδιόγραφες επιστολές
του Ναυάρχου, προσωπικά του αντικείμενα και μία
συλλογή θαλασσογραφιών και χαρακτικών έργων με
σχετική θεματολογία. Παράλληλα, στο νεοκλασικό
κτίριο της οδού Πραξιτέλους και Μπουμπουλίνας σε
δύο ειδικά διαμορφωμένους εκθεσιακούς χώρους,
φιλοξενούνται δύο μόνιμες εκθέσεις ζωγραφικής, με
έργα των ζωγράφων Δημήτρη Περδικίδη και Βάλια
Σεμερτζίδη.

9.Ποιες σημαντικές εκθέσεις έχουν φιλοξενηθεί
κατά καιρούς στον χώρο σας;

Το Δεκέμβριο του 2014, στο κτίριο της Ιστορικής
Βιβλιοθήκης, φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά σημαντικά ευρήματα της αρχικής φάσης της ενάλιας έρευνας για το Ναυάγιο των Αντικυθήρων, με τίτλο
«Επιστροφή στα Αντικύθηρα».
Τον Ιούνιο του 2016, πραγματοποιήθηκε η πρώτη
παγκόσμια παρουσίαση των σωζομένων επιγραφών
και από τις 3 Δεκεμβρίου 2016 έως και τις 5 Μαρτίου
2017, το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», υποδέχτηκε τα νέα ευρήματα με μία έκθεση η οποία περιελάμβανε 30 αντικείμενα από την ενάλια
αρχαιολογική έρευνα των ετών 2014 έως 2016.
Επίσης από τις 22 Μαρτίου έως και τις 31 Μάϊου
2017, λειτουργεί η έκθεση «Αρχέτυπα. Όψεις της
Πρώιμης Ελληνικής Τυπογραφίας», όπου σπάνια βιβλία από τις συλλογές του Ιδρύματος, εκτίθενται με
σκοπό να προσφέρουν στο ευρύ κοινό μια σφαιρική
θεώρηση της πρώιμης τυπογραφικής δραστηριότητας, με επίκεντρο τα πρώτα ελληνικά βιβλία.

10.Ποιες οι προοπτικές του Ιδρύματος και της Βιβλιοθήκης του.

Στα σχέδια του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη»είναι η πλήρης αξιοποίηση της Ιστορικής Βιβλιοθήκης και των αρχείων, η ολοκλήρωση της
ψηφιοποίησης του υλικού και κυρίως των σπανίων
τεκμηρίων. Παράλληλα η διαρκής εξέλιξη όλων των
δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, των εκπαιδευτικών
του προγραμμάτων, ο συνεχής εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών του και η επιμόρφωση στην επιστημονική
κοινότητα. Βεβαίως θα εστιάσουμε στην επένδυση

των νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών με
σκοπό την ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση όλων των
ομάδων κοινού. Άλλωστε ο σκοπός του «Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη», είναι η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και των γραμμάτων και επιθυμία
των ιδρυτών είναι «ΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ»
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11. Και τέλος θα ήταν μεγάλη μας παράλειψη και
ατόπημα η μη αναφορά του ονόματος της κ. Μαριλένας Λασκαρίδη, αντιπροέδρου του Ιδρύματος και
ψυχή του, που λάμπρυνε με την παρουσία της και
την προσφορά της από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του κι έφυγε τόσο απροσδόκητα από
κοντά μας τον Αύγουστο του 2015 . Λίγα λόγια παρακαλούμε για το πρόσωπο και την προσφορά της!

Η Μαριλένα Λασκαρίδου γεννήθηκε στην Αθήνα
από μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Εγγλέζο. Τα πρώτα
παιδικά της χρόνια τα πέρασε στην Αγγλία, ενώ ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στην Αθήνα. Πολύγλωσση, σπούδασε Διαφήμιση, Marketing και
Κειμενογράφηση στο CollegeofArtandDesign. Παντρεύτηκε τον Πάνο Λασκαρίδη και απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Εργάστηκε ανελλιπώς πάνω στο
αντικείμενο των σπουδών της μέχρι το 1997. Διετέλεσε Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης «Καίτης Λασκαρίδη»
και με τη σύσταση του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη»,ανέλαβε την Αντιπροεδρία. Συμμετείχε σε
κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις με σημαντική προσφορά επί σειρά ετών.Επικεφαλής επιστη-

μονικής ομάδας συνεργατών, πραγματοποίησε το
μεγάλο της όνειρο για την υλοποίηση δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σπουδαστές όλων των
βαθμίδων. Ταξίδεψε με συγγραφείς και Πανεπιστημιακούς δασκάλους όλων των επιστημονικών πεδίων,
σε σχολεία πυρόπληκτων και δυσπρόσιτων περιοχών
της Ελλάδας.Επίσης,επισκέφτηκε Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας των Καταστημάτων Κράτησης Ελεώνα
Θηβών, Αυλώνα και Κορυδαλλού και σε καταυλισμούς Ρομά. Μεταλαμπάδευσε το πάθος της για την
προσφορά και δημιουργία στους συνεργάτες της, οι
οποίοι πάνω στα χνάρια της συνεχίζουν το ταξίδι……
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έρευνας τις ακαδημαϊκές του δυνατότητες τόσο κατά
την προετοιμασία όσο και κατά τη διενέργεια των
ερευνών, είναι το πρόγραμμα «Επιστροφή στα Αντικύθηρα».
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2° Πανελλήνιο FORUM Δικηγορικού Επαγγέλματος
«forums, συνέδρια, ημερίδες… Γιατί να συμμετέχω;»
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Βαλμάς – Βλουτής Κωνσταντίνος
Ασκ. Δικηγόρος

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Πανελλήνιο FORUM Δικηγορικού Επαγγέλματος στις 16 και
17 Ιουνίου (2017) στο Ζάππειο.
Η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, διοργάνωσε
για ακόμη μία φορά το σχετικό συνέδριο, μετά την
επιτυχία του 1ου Forum, που έλαβε χώρα το Νοέμβριο του 2014 και τα πορίσματα του οποίου αποτέλεσαν τα εχέγγυα για το φετινό-2ο, το οποίο
αφιερώθηκε στον αξιότιμο καθηγητή κ. Κώστα Μπέη,
για την πολυετή και πολυεπίπεδη προσφορά του στη
νομική επιστήμη. Η οργάνωση τελέσθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, του
Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος και του
Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων
Επίλυσης Διαφορών.
Το Forum περιελάμβανε συνεδρίες για όλα όσα
απασχολούν το σύγχρονο δικηγόρο, καθώς και προτάσεις για το παρόν και το μέλλον της Δικηγορίας και
της Δικαιοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, το διήμερο πρόγραμμα διαρθρώθηκε από συνεδρίες, παρουσιάσεις,
συζητήσεις και εργαστήρια, στα οποία συμμετείχαν
83 ομιλητές από όλους τους κλάδους των επαγγελμάτων δικαιοσύνης.
Στα πλαίσια των 12 θεματικών ενοτήτων, οι
οποίες επιλέχθηκαν από την ένωση e-Θέμις για το
φετινό forum, πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες αναφορικά με το φορολογικό και το ασφαλιστικό σύστημα, εξελίχθηκαν συζητήσεις τόσο γύρω από το
θέμα της άρσης του δικηγορικού απορρήτου και των
προσωπικών δεδομένων, όσο και σχετικά με πολλά

επίκαιρα ζητήματα, αλλά και προβλήματα, του δικηγορικού επαγγέλματος.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, σε εργαστήρι σύγχρονων
εξωδικαστικών μηχανισμών, λαμβάνοντας μέρος σε
προσομοιώσεις της διαδικασίας Διαμεσολάβησης,
όπως και σε εργαστήριο εγκληματολογίας, παρακολουθώντας ζωντανά την επιστημονική διαχείριση
σκηνών εγκλήματος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ασκούμενους και
νέους δικηγόρους που παρευρέθηκαν, είχε η ημερίδα
καριέρας για νέους νομικούς, που έλαβε χώρα στα
πλαίσια του forum, σε συνδυασμό με συνεδρίες για
τα ζητήματα της άσκησης και παρουσιάσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Αναμφίβολα, παρά τις καθημερινές δυσκολίες
που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας σήμερα, καλούμενος
να ανταπεξέλθει σε αντίξοες συνθήκες, είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο αλλά και σημαντικό να λαμβάνουν
χώρα δρώμενα όπως το forum που οργάνωσε η
ένωση e-Θέμις. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα
συνέδριο, αλλά για μία εκδήλωση ουσιαστικής συνάντησης συναδέλφων, ανταλλαγής απόψεων, προβληματισμών, προτεινόμενων λύσεων και φυσικά
επιστημονικής συζήτησης και ενημέρωσης για κάθε
τι που οφείλει να γνωρίζει ο σύγχρονος δικηγόρος.
Επ’ ευκαιρίας, εύκολα ορισμένοι θα σκεφτούν…
«forums, συνέδρια, εκδηλώσεις, εργαστήρια…. Αξίζει
να συμμετέχω;»
Σίγουρα τα forums δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Ετησίως οργανώνονται πολλές επιστημονικές/κοινωνικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και αναμφίβολα ο
οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος έχει πλέον πολλές
επιλογές. Παρά το γεγονός όμως ότι τα ως άνω δρώμενα έχουν εξελιχθεί με την εποχή και την τεχνολογία, παρά το ότι ομάδες, ενώσεις και όμιλοι
δουλεύουν πλέον συστηματικά για να παρέχουν στον
κόσμο την επιλογή και δυνατότητα να λαμβάνει
μέρος, παρατηρείται δυστυχώς μια γενική έλλειψη
ενδιαφέροντος. Κάτι που προκύπτει από τους αριθμούς, την προσέλευση και παραμονή του κόσμου.
Δεν αναφέρομαι απαραίτητα στο 2ο forum δικηγορι-

τικά ενδιαφέροντα .
‘’ Κι αν δίπλα σου να κάθεται ο καινούριος σου
συνεργάτης;’’
Αν, δεν πας, θα το μάθει αυτός που θα καθίσει
στην θέση σου.

Και μιας και μιλάμε για θέματα κοινωνικότητας…
Βγαίνοντας έξω από το πεδίο ασφαλείας σου.
Συνεχίζοντας από το προηγούμενο κίνητρο, τα forums όπως και όλες οι ζωντανές εκδηλώσεις σε κινητοποιούν. Είναι πολύ εύκολο να διαβάζεις
ενημερωτικές ιστοσελίδες ή επιστημονικά περιοδικά
από τον ιδιωτικό χώρο του γραφείου σου. Δεν θα
χρειαστεί να σχολιάσεις, να διαφωνήσεις ή να απαντήσεις….. εκτός κι αν παραμιλάς από την κούραση.
Παρ’ ότι οι περισσότεροι δικηγόροι, τουλάχιστον
οι μάχιμοι, διακρίνονται από κοινωνικότητα, υπάρχουν κι εκείνοι, για τους οποίους ζωντανές εκδηλώσεις ίσως να αποτελέσουν πρόκληση. Η συμμετοχή
όμως, έξω από τη ζώνη ασφαλείας, είναι ακριβώς η
δράση αυτή που χρειάζεται για να βγούμε από έναν
τετριμμένο ίσως τρόπο σκέψης, που έχει επηρεάσει
την δικηγορική μας καθημερινότητα. Γιατί ένα forum,
ένα συνέδριο, μία ημερίδα , εκτός όλων των άλλων,
δεν παύει να είναι…..
Ένα διάλλειμα δουλειάς, έξω από το γραφείο.
Έχετε αναρωτηθεί γιατί τόσοι δικηγόροι και εν
γένει επαγγελματίες πραγματοποιούν συναντήσεις
εκτός γραφείου; Διότι η μη εναλλαγή χώρου και τρόπου μελέτης δημιουργεί ρουτίνα. Τα ο ίδιο ισχύει και
για την ενημέρωση και διάδραση ενός νομικού. Μένοντας καθισμένοι στην ίδια καρέκλα, στο ίδιο γραφείο ή ακόμα και στην ίδια καφετέρια απέναντι από
τα δικαστήρια επί μονίμου βάσεως, μπορεί να μας
δημιουργήσει εμπόδιο από την καθαρή σκέψη και τις
νέες ιδέες. Ακούγεται χαζό, όμως ισχύει. Βγαίνοντας
από το γραφείο, πηγαίνοντας σε ένα διαφορετικό
χώρο, είτε πρόκειται για τη συνεδριακή αίθουσα ενός
ξενοδοχείου, είτε το Ζάππειο, ή ακόμα και την αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού μας Συλλόγου,
η εναλλαγή αυτή υπό το μανδύα μίας συνάντησης
επιστημονικού περιεχομένου μπορεί να παροτρύνει
έναν δικηγόρο να δοκιμάσει νέους τρόπους προσέγγισης της δουλειάς του, να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του, να τον βελτιώσει, να το βοηθήσει να
παραμένει σύγχρονος επαγγελματίας.
‘’Για τους λόγους αυτούς . Και με την επιφύλαξη
κάθε…. Όχι, με καμία επιφύλαξη….. Η συμμετοχή σε
forums, συνέδρια και ημερίδες αξίζει, ανεπιφύλακτα’’
Εύχομαι το forum Δικηγορικού επαγγέλματος της
eΘέμις να γίνει θεσμός, και όλο και περισσότεροι νομικοί να συμμετέχουν σε αυτό.
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κού επαγγέλματος, το οποίο είχε για ακόμη μία φορά
θερμή ανταπόκριση. Σε πόσα άλλα όμως επιστημονικά σεμινάρια/ημερίδες έχετε βρεθεί ως ακροατής
ανάμεσα σε 15-20…10 άτομα;
Εύλογα βέβαια μπορεί να δικαιολογηθεί η έλλειψη συμμετεχόντων έστω κι από τις συνθήκες. «Σε
έναν κόσμο που τρέχει με γρήγορες ταχύτητες, δεν
υπάρχει ελεύθερος χρόνος για χάσιμο.» «Γιατί να
τρέχω σε συνέδρια όταν μπορώ να ενημερώνομαι για
όλα μέσω internet;»… Κι όμως, σήμερα περισσότερο
από ποτέ είναι που οι εκδηλώσεις αυτές αξίζουν. Για
ποιο λόγο;
Ουσιώδης Ενημέρωση, tips και τακτικές.
Το πρόβλημα με τη χρήση του διαδικτύου είναι
ότι μας κάνει να πιστεύουμε ότι όλη η πληροφορία
βρίσκεται στην άκρη του δακτύλου μας. Ίσως και να
βρίσκεται. Όμως είναι ιδιαιτέρως μεγάλη η ποσότητα
και ποιότητα των πληροφοριών που δεν μπορούμε
να παρακολουθήσουμε και αφομοιώσουμε ή που
μας απομακρύνουν από τις ουσιωδέστερες και σημαντικότερες πληροφορίες, ‘’από το φιλέτο’’. Ένα
καλά οργανωμένο συνέδριο μπορεί να μας βοηθήσει
να εστιάσουμε, να βελτιώσουμε την προσέγγισή μας
στο θέμα, στην πληροφορία. Πώς;
Μαθαίνοντας από κάποιον που γνωρίζει από
πρώτο χέρι.
Για τους νεότερους είναι δεδομένο. Για να μάθεις
να δουλεύεις, για να καταλάβεις καλύτερα ή να κατανοήσεις, κάποιος έμπειρος πρέπει να σου δείξει,
να σου εξηγήσει και να σε διορθώσει όταν κάνεις
λάθη. Το forum είναι σαν το μάθημα που θα πήγαινες
στη σχολή…. Αλλά και για τους ποιο έμπειρους….
πόσες φορές χρειάστηκες βοήθεια για μια υπόθεση
που παρόμοιά της δεν είχες διαχειριστεί και κάλεσες
κάποιον συνάδελφο που γνωρίζει; Ή π.χ. ενημερώνεσαι για τις τροποποιήσεις του κώδικα, πέραν όμως
από τη στεγνή μελέτη χρειάζεσαι κάποιον να στο ξεκαθαρίσει. Ή όταν επιθυμείς να μένεις ενήμερος για
ό,τι νεότερο αφορά το πεδίο πρακτικής σου,… σίγουρα θα υπάρξει μία ημερίδα, ένα συνέδριο, ένα
forum που θα καλύψει όλα τα ως άνω.
Networking- Κοινωνική Δικτύωση.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σίγουρα μας κρατούν ‘συνδεδεμένους’ με φίλους και συναδέλφους,
που βρίσκονται κοντά ή μακριά. Παρ’ όλα αυτά δεν
μπορούν να υποκαταστήσουν τη ζωντανή συνάντηση
και επικοινωνία. Τα forums δίνουν στους παρευρισκόμενους δικηγόρους την δυνατότητα συνάντησης,
αλληλεπίδρασης, δημιουργίας νέων γνωριμιών αλλά
και αναθέρμανσης παλαιότερων. Αυτό ακριβώς εξυπηρετούν και τα διαλλείματα καφέ! Και πόσο ευχάριστο μπορεί να είναι ένα διάλλειμα όταν
συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που μοιράζεστε
τους ίδιους προβληματισμούς και κοινά επαγγελμα-
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Προσομοίωση υπόθεσης διαμεσολάβησης
σε αντιδικία επί σήματος της Ε.Ε.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά συνδιοργάνωσε με το Υπουργείο Οικονομίας
& Ανάπτυξης και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO),
την 21 Ιουνίου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου εκδήλωση με θέμα:
Προσομοίωση υπόθεσης διαμεσολάβησης σε αντιδικία επί σήματος της Ε.Ε.
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Συμμετέχοντες:
Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος των Τμημάτων Προσφυγών του EUIPO και υπεύθυνος διαμεσολάβησης
του EUIPO, ως σχολιαστής.
Δανάη Καρκούλια, Δικηγόρος, εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών, ως διαμεσολαβήτρια.
Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, ως δικηγόρος μέρους.
Απόστολος Συμιακός, Δικηγόρος, εκπαιδευτής διαμεσολαβητών, ως μέρος.
Μαρίνα Περράκη, Δ.Ν., Δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, ως δικηγόρος μέρους.
Παναγιώτα Μπουρλετίδου, Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ του Δ.Σ.Π., διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, ως
μέρος.
Η εκδήλωση απευθυνόταν σε δικηγόρους και επιχειρήσεις.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρθρο Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή για την
διάταξη ν/σ που καταργεί το δικηγορικό απόρρητο έναντι των φορολογικών αρχών

Το άρθρο έχει ως εξής:
Το δικηγορικό απόρρητο βρίσκεται στον πυρήνα
της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του δικηγόρου και
του εντολέα του. Διαφυλάσσει παράλληλα το δικαίωμα
του ατόμου στην μη αυτοενοχοποίηση. Για τους λόγους αυτούς εμπίπτει κατά την ουσιαστική του έκφανση στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής,
κατά δε τη διαδικαστική του έκφανση στο δικαίωμα δίκαιης δίκης. Αμφότερα προστατεύονται τόσο από το
ελληνικό Σύνταγμα, όσο και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρόσφατο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, που πρόκειται να εισαχθεί στην Ολομέλεια
της Βουλής, χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία διαβούλευση με το δικηγορικό σώμα και χωρίς να έχει
συμπράξει ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης, καταρ-

γεί συλλήβδην κάθε επαγγελματικό απόρρητο και παραγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του δικηγορικού απορρήτου. Με την προωθούμενη ρύθμιση ο δικηγόρος
μετατρέπεται από νομικός παραστάτης σε συστηματικό «πληροφοριοδότη» των φορολογικών αρχών,
κατά πλήρη διαστροφή του θεσμικού του ρόλου. Είναι
προφανές ότι ακυρώνεται η δυνατότητα ουσιαστικής
υπεράσπισης αφού ό,τι έχει εμπιστευτεί ο κατηγορούμενος στον δικηγόρο παύει να αποτελεί διαφυλασσόμενο υπερασπιστικό δεδομένο. Με τον τρόπο αυτό
παραβιάζονται οι προαναφερθείσες θεμελιώδεις
αρχές του Συντάγματος, και της ευρωπαϊκής και ενωσιακής δικαιοταξίας. Το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να επιτρέψει τέτοια προκλητική θεσμική οπισθοδρόμηση.
Βασίλης Ε. Αλεξανδρής
Πρόεδρος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων:
Εξώδικη διαμαρτυρία,
πρόσκληση και δήλωση στον ΕΦΚΑ
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

στον ΕΦΚΑ

Εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση

μετ΄ επιφυλάξεως δικαιωμάτων, επέδωσε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος

στον

Ασφάλισης(ΕΦΚΑ).

Ενιαίο

Φορέα

Κοινωνικής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΣΚΛΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών

Συλλόγων της χώρας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
ΚΑΤΑ

Με το εξώδικο, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας

Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινω-

έχουν αφαιρεθεί για όλους τους συναδέλφους τα

Αγίου Κωνσταντίνου 8, όπως νόμιμα εκπροσωπεί-

διαμαρτύρονται έντονα διότι μέχρι σήμερα: α) δεν
προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά εκ των

γραμματίων προείσπραξης, από τις καταβλητέες εισφορές τους, όπως αυτές υπολογίζονται από τον

ΕΦΚΑ και β) δεν έχει αποσαφηνιστεί εγγράφως ότι

τα τυχόν επιπλέον των οφειλομένων καταβαλλόμενα
ποσά κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 39 ν.
4387/2016 μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο
κατά το προσεχές έτος.

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της

χώρας ζητεί να αντιμετωπισθούν αμελλητί οι ως άνω

εκκρεμότητες και δηλώνει ότι διαφορετικά θα ασκηθεί κάθε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα ή μέσο και

θα επιδιωχθεί η ποινική δίωξη όσων υπέχουν ποινική
ευθύνη.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Εξώδικης δια-

μαρτυρίας, πρόσκλησης και δήλωσης της Ολομέλειας
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

νικής Ασφάλισης», με έδρα στην Αθήνα, επί της οδού
ται...

Όπως είναι γνωστό το άρθρο 39 παρ. 11 ν.
4387/2016 προβλέπει ότι «Ειδικά για τους δικηγόρους, υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλεται ποσοστό 20%

επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή

παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κεί-

μενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης.
Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον
Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δι-

κηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων

ή

της

ανωτέρω

διαδικασίας

που

τα

αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που
οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά για τους δικηγόρους που

απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά
αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου.
β.Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται

βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της

εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την προκύ-

πτουσα διαφορά σε χρήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5
του Ν. 2042/1992.
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Εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση
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γ.Σε περίπτωση που τα ποσά που

τα προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά εκ των

νιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφί-

σφορές τους, όπως αυτές υπολογίζονται από τον

καταβλήθηκαν υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του
αντίστοιχου έτους».

Κατ’ εφαρμογή της ως άνω διάταξης οι Δικηγορικοί
Σύλλογοι αποδίδουν μέχρι σήμερα με συνέπεια στον
ΕΦΚΑ τα εισπραττόμενα ποσά ασφαλιστικών εισφορών (20% επί των γραμματίων). Οίκοθεν νοείται ότι

ΕΦΚΑ και β) δεν έχει αποσαφηνιστεί εγγράφως ότι

τα τυχόν επιπλέον των οφειλομένων καταβαλλόμενα
ποσά κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 39 ν.
4387/2016 μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο
κατά το προσεχές έτος.

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να αντιμετωπίσετε αμελλητί τις ως

ο ΕΦΚΑ οφείλει να προβαίνει σε συμψηφισμό των

άνω εκκρεμότητες και συγκεκριμένα:

με την ασφαλιστική οφειλή ενός εκάστου δικηγόρου.

α) να αφαιρέσετε τις προκαταβληθείσες δια των

της χώρας έχουν γίνει αποδέκτες διαμαρτυριών πλει-

βληθησόμενες εισφορές για όλους τους δικηγόρους,

ούτως προκαταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών

Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα οι Δικηγορικοί Σύλλογοι
όνων συναδέλφων, οι οποίοι αιτιώνται ότι στα εκδο-

γραμματίων ασφαλιστικές εισφορές από τις κατα-

θέντα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ δεν έχουν αφαιρεθεί

β) να αποσαφηνίσετε εγγράφως ότι τα τυχόν επι-

προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά, που αντι-

των γραμματίων κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρ-

από τις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές τα
στοιχούν στο 20% του ποσού των γραμματίων προείσπραξης.

Περαιτέρω, παρά το γεγονός ότι η διάταξη της
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γραμματίων προείσπραξης, από τις καταβλητέες ει-

παρ. 11 του άρθρου 39 δεν αντιμετωπίζει ρητώς την
περίπτωση κατά την οποία οι προκαταβαλλόμενες ει-

σφορές δια των γραμματίων προείσπραξης υπερβαί-

νουν την οφειλόμενη ετήσια ασφαλιστική οφειλή του

δικηγόρου, όπως αυτή προκύπτει δυνάμει των λοιπών διατάξεων του νόμου (ήτοι των άρθρων 35, 39

πλέον των οφειλομένων καταβαλλόμενα ποσά δια
θρου 39 ν. 4387/2016 είτε επιστρέφονται στον δικηγόρο, είτε μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο για

το προσεχές, ή και τα επόμενα κατά περίπτωση,
ασφαλιστικά έτη.

Άλλως, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ασκήσουμε κάθε

προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα ή μέσο και θα επιδιώξουμε την ποινική δίωξη όσων υπέχουν ποινική
ευθύνη.

παρ. 1,2, 41, 97 & 98), είναι αναντίρρητο ότι το υπερ-

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επι-

ται αχρεωστήτως στον ΕΦΚΑ. Τούτο διότι η διάταξη

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με έδρα την Αθήνα,

βάλλον ποσό ανήκει στον δικηγόρο και καταβάλλετης παρ. 11 του άρθρου 39 δεν συνιστά γενεσιουργό
λόγο ασφαλιστικής οφειλής, αλλά ρυθμίζει αποκλειστικώς το ζήτημα του τρόπου εξόφλησης της
προβλεπόμενης οφειλής. Έπεται ότι ο ΕΦΚΑ υποχρε-

ούται είτε να συμψηφίσει το τυχόν υπερβάλλον

ποσό με την ασφαλιστική οφειλή του δικηγόρου κατά

δώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Ενιαίο Φορέα
οδός Αγ. Κωνσταντίνου 8, όπως νόμιμα εκπροσωπεί-

ται από τον Διοικητή αυτού κ. Αθανάσιο Κ. Μπακαλέξη, προς γνώσιν και για τις νόμιμες συνέπειες,
αντιγράφοντάς την συγχρόνως ολόκληρη στην Έκθεση Επιδόσεως.

το επόμενο έτος, είτε να αποδώσει αμελλητί το υπερ-

Αθήνα, 23.5.2017

ευθύνη του ΕΦΚΑ και ποινική ευθύνη των νομίμων

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας

βάλλον ποσό στον δικηγόρο. Άλλως, γεννάται αστική
εκπροσώπων του.

Κατόπιν αυτών, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα διότι

μέχρι σήμερα:

α) δεν έχουν αφαιρεθεί για όλους τους συναδέλφους

των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

Βασίλης Ε. Αλεξανδρής

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΔΣΠ

Έχω ένα μυστικό….ζωγραφισμένο στο χαρτί…Το

Ελπίδα, Νικολόπουλος Ανδρέας, Ξυλαρδιστού Γιώτα,

Με τον παραπάνω τίτλο έλαβε χώρα μουσική εκ-

Γρηγόρης, Υδραίου Αλίνα, Υδραίος Ανδρέας, Φαζάκη

δήλωση στις 4 Ιουλίου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΠ με τον τίτλο: « Έχω ένα μυστικό…

Παπαδοπούλου Μαρία, Περιστέρη Μαρία, Τζαρέλας
Αθηνά,Ψυλόγλου Μαρία.

Στο Πρώτο μέρος περιλάμβανε Ξένα Μιούζικαλ

.ζωγραφισμένο στο χαρτί…Το αύριο.». Τα παιδιά της

όπως Μελωδία της Ευτυχίας, Αννιε, Μαίρη Πόππινς,

Βλαχάκη Χρυσαλένια, Γεωργοπούλου Κορίνα, Γεωρ-

Στο δεύτερο μέρος περιλάμβανε Το Μιούζικαλ συ-

παιδικής χορωδίας είναι κατά αλφαβητική σειρά:

Το φάντασμα της Όπερας, Φέιμ κλπ.

γοπούλου Μαριάννα, Γλύκα Μάντη, Δημάκη Κατε-

ναντάει τον Ελληνικό Κινηματογράφο όπως Ο γλάρος,

Κωνσταντάκου Κυριακή, Κωνσταντινίδης Γιάννης,

μας νύχτα,’Ενας ουρανός μ’ αστέρια, Θα πιω απόψε

ρίνα,

Δίγκα

Δήμητρα,

Δόμβρου

Μαργαρίτα,

Κωνσταντινίδη Ειρήνη, Κωστούρου Δανάη, Κωστού-

ρου Λυδία, Λάβδας Δημήτρης, Μαραθάκη Κωνσταν-

τίνα, Μεταξά Φαίδρα, Μυλωνάκη Γωγώ, Νικολέρη

έχω ένα μυστικό,ζωγραφισμένα στο χαρτί,η πρώτη
το φεγγάρι, Σαν ξημερώνει Κυριακή.

Στο μαντολίνο η κ. Χριστίνα Κυπριώτη.

Μαέστρος της Παιδικής χορωδίας κ. Κική Σβίγκου
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αύριο.
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24ωρη αποχή των Δικηγόρων Πειραιά
στις 17 Μαΐου 2017

18

24ωρη αποχή των Δικηγόρων Πειραιά στις 17
Μαΐου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Π. σε έκτακτη συνε-

δρίασή του στις 15.5.2017 αποφάσισε την αποχή των

δικηγόρων Πειραιά από τα καθήκοντά τους την Τε-

τάρτη, 17 Μαΐου 2017, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στο νέο τρόπο υπολογισμού των

ασφαλιστικών εισφορών ο οποίος πλήττει καίρια
τους δικηγόρους και τους οδηγεί, σε συνδυασμό με
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τα επικείμενα φορολογικά μέτρα, σε βίαιη και ακού-

σια έξοδο από το επάγγελμα.

Παράλληλα ο Δ.Σ.Π. θα συμπαραταχθεί με τις αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορι-

κών Συλλόγων Ελλάδας, της Τρίτης 15/05/2017 για

τυχόν περαιτέρω δράσεις και καλεί την Κυβέρνηση
να μην προχωρήσει στην υπερψήφιση των κοινωνικά

άδικων αυτών μέτρων που οδηγούν σε περαιτέρω

φτωχοποίηση τους ελεύθερους επαγγελματίες και το
σύνολο των ελλήνων πολιτών.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος Β. Αλεξανδρή προς τον υπουργό Εσωτερικών
για την ακώλυτη πρόσβαση και εξυπηρέτηση των Δικηγόρων
σε όλες τις Δημόσιες υπηρεσίες καθ΄ όλη την διάρκεια
του εργάσιμου ωραρίου

Στην επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών
Π. Σκουρλέτη, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Β. Αλεξανδρής επισημαίνει καταγγελίες συναδέλφων Δικηγόρων,
σύμφωνα με τις οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, οι
δημόσιες υπηρεσίες αγνοούν το υφιστάμενο και
απολύτως σαφές θεσμικό πλαίσιο, και εφαρμόζουν
κατά το δοκούν διαφορετικό ωράριο εξυπηρέτησης
του «κοινού», στο οποίο ανεπιτρέπτως, συμπεριλαμβάνουν και τους δικηγόρους.
«Οι Δικηγόροι», τονίζει ο κ. Αλεξανδρής, «απολαύουν δικαιώματος ακώλυτης πρόσβασης σε όλες

τις δημόσιες υπηρεσίες, καθ’ όλη την διάρκεια του
νόμιμου ωραρίου, δηλαδή από τις 7.00 έως τις 15.00
(ή και τις 17.00 όταν εφαρμόζεται διευρυμένο ωράριο)» και ζητεί από τον υπουργό:
α) Να ενημερωθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι
για την εκ του νόμου υποχρέωση τους να υποδέχονται και να εξυπηρετούν τους δικηγόρους καθ’ όλη την
διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου, και
β) Να επικαιροποιηθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο,
η υφιστάμενη εγκύκλιος σχετικά με την εξυπηρέτηση
των δικηγόρων από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Συναινετικά διαζύγια: Αναρτήθηκαν στη διαβούλευση
οι θέσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων κατά των προωθούμενων αλλαγών
Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο
περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διάταξη για τροποποιήσεις στην έκδοση των συναινετικών διαζυγίων,
αναρτήθηκε η απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος(4-22017), με την οποία εκφράζεται η κατηγορηματική
αντίθεση του Δικηγορικού Σώματος στις προωθούμενες αλλαγές.

ύπαρξης και επίκλησης ελαττωμάτων της βούλησης,
όπως η απειλή ή και η εικονικότητα, η οποία δεν
χωρεί ενώπιον δικαστηρίου.

H Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας δηλώνει την ομόθυμη και απερίφραστη αντίθεσή της στον ως άνω κυβερνητικό
σχεδιασμό για τους ακόλουθους λόγους:

5. Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου από συμβολαιογράφο, και όχι από Δικαστήριο, θέτει ζήτημα μη
συμβατότητας με τα άρθρα 26 § 3, 94 § 1,2 και 96 §
1 του Συντάγματος

Παρά το γεγονός ότι προβλέπεται υποχρεωτική
παράσταση δικηγόρων και επομένως δεν τίθεται
θέμα αφαίρεσης δικηγορικής ύλης, η προωθούμενη
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τροποποίηση των διατάξεων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, ώστε
να εκδίδεται από τους συμβολαιογράφους, δημιουργεί τα εξής κρίσιμα νομικά ζητήματα:

4. Αν εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο από συμβολαιογράφο, γεννάται ο κίνδυνος να μην αναγνωρίζεται αυτόματα από άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε.
ενόψει των διατάξεων του Κανονισμού 2201/2003,
στα άρθρα 1§ 1, 2 § 1, 3 § 1, 4, 21 § 1 και την αιτιολογική σκέψη 7 του οποίου αναφέρονται οι όροι «δικαστήριο» και «απόφαση».

6. Παραμένει αδιευκρίνιστη η δυνατότητα προσβολής της συμβολαιογραφικής πράξης όταν υπάρχουν ελαττώματα στη βούληση των συζύγων.
Αντιθέτως, στην περίπτωση δικαστικής απόφασης
είναι σαφές ότι μπορεί να ανατραπεί με την άσκηση
έφεσης.

1. Δογματικά ο γάμος δεν είναι απλή σύμβαση.
Πρόκειται για ιδιαίτερη σύμβαση, και για το λόγο
αυτό η λύση του δεν μπορεί να είναι προσαρμοσμένη
σε ένα απλώς συμβατικό πρότυπο.

7. Δεν είναι σαφές σε ποια αρχή και με ποια διαδικασία θα γίνεται παραίτηση από τα ένδικα μέσα και
θα εκδίδεται πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή αμετακλήτου ή πιστοποιητικό ότι λύθηκε ή ότι δεν λύθηκε ένας
γάμος.

3. Η συμβολαιογραφική λύση του γάμου δεν περιβάλλεται από τις εγγυήσεις της δικαστικής απόφασης, όπως η δημοσιότητα. Εξάλλου, ο αμιγής
συμβατικός χαρακτήρας της λύσης δίνει την ευκαιρία

Κατόπιν αυτών είναι εμφανές ότι τίθεται ζήτημα
αντισυνταγματικότητας της προωθούμενης ρύθμισης, αντίθεσης με το ενωσιακό κεκτημένο ενώ, επιπροσθέτως, εγείρονται σοβαρά δικαιοπολιτικά,
ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα, που δεν επιτρέπουν τη νομοθέτηση στην κατεύθυνση που εξαγγέλθηκε.

2. Η λύση του γάμου με συμβολαιογραφική
πράξη καταλήγει σε σύγχυση και πλήρη σύμπτωση
του γάμου με το σύμφωνο συμβίωσης ετερόφυλων.
Μάλιστα, το σύμφωνο συμβίωσης καθίσταται ελκυστικότερο διότι επιτρέπει την συμβατική ρύθμιση των
συνεπειών, ιδίως σε ό,τι αφορά τα αποκτήματα. Για
το λόγο αυτό γεννάται ζήτημα συνταγματικότητας, εν
σχέσει προς το άρθρο 21 του Συντάγματος.

8. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η διεθνής τάση είναι
η συγκρότηση ειδικών οικογενειακών δικαστηρίων με
αρμοδιότητα για όλα τα θέματα της οικογένειας και
όχι η αφαίρεση των οικογενειακών διαφορών από τα
δικαστήρια.
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Όπως αναφέρεται στην απόφαση:
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(Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, η Νομική Σχολή
Αθηνών και το Ναυτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Πειραιά με την ευγενική υποστήριξη του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. πραγματοποίησαν επιστημονική εκδήλωση στο αμφιθέατρο του
Ιδρύματος Ευγενίδου, την Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017
με θέμα «Ανάγκες εκσυγχρονισμού του ελληνικού
ιδιωτικού ναυτικού δικαίου». Η εκδήλωση έγινε με
την ευκαιρία συμπλήρωσης του πρώτου έτους του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Νομικής Σχολής
Αθηνών με κατεύθυνση στο Ναυτικό Δίκαιο.
Στην επιστημονική εκδήλωση συμμετείχαν εκλεκτοί παράγοντες της νομικής επιστήμης αλλά και της
ναυτιλίας. Παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό η
Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών, καθηγήτρια
κα Διονυσία Καλλινίκου, ενώ παρευρέθησαν αρκετοί
καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ομιλητές ήταν η καθηγήτρια
της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Διευθύντρια του
ΠΜΣ κα Λία Αθανασίου, καθώς και οι καθηγητές Θεοδώρα Νικάκη και Δημήτρης Χριστοδούλου. Από το
δικαστικό χώρο προήδρευσε της ημερίδας η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κα Χρυσούλα Παρασκευά,
ενώ παρευρέθηκαν πλήθος δικαστών όλων των βαθμίδων των δικαστηρίων της χώρας. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Αρεοπαγίτης κ. Κυριάκος Οικονόμου,
καθώς και η Πρόεδρος του Α΄ Ναυτικού Τμήματος κα
Κων/να Παπαντωνίου. Επίσης, προήδρευσε της ημερίδας και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ο οποίος φιλοξένησε
την επιστημονική εκδήλωση στο αμφιθέατρο του
Ιδρύματος.
Εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ.
Διονύσης-Χαράλαμπος Καλαματιανός, ο οποίος τόνισε στην ομιλία του την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός
σταθερού αλλά και εκσυγχρονισμένου θεσμικού περιβάλλοντος, εναρμονισμένου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της εποχής, διευκολύνοντας την εύρυθμη
λειτουργία και ευημερία της ελληνικής ναυτιλίας και
το οποίο θα πρέπει να αποτελεί προϊόν διαβούλευσης και συναίνεσης των ενδιαφερομένων μερών,
υπογραμμίζοντας ότι ... “ο τεκμηριωμένος εκσυγχρονισμός του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου δύναται να οδηγήσει στην περαιτέρω ενδυνάμωση,
μέσω της εξέλιξης και προσαρμογής του στις σύγχρο-

νες προτεραιότητες, του νομικού πλαισίου της ελληνικής ναυτιλίας, δίνοντας περαιτέρω πνοή στα πανιά
της πρωτοπόρου ελληνικής ναυτιλίας και ενισχύοντας την πρωτοκαθεδρία της στο παγκόσμιο στερέωμα”.
Τέλος, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κ.
Γιώργος Σταματογιάννης κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στα ακόλουθα «Ο Δικηγορικός Σύλλογος
Πειραιά, τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, ενώνοντας τις δυνάμεις του με όλους τους συντελεστές
της σημερινής διοργάνωσης, εκφράζει τη βαθιά πεποίθησή του τόσο στην αξία της λειτουργίας του Ναυτικού Δικαίου σε εθνικό πεδίο όσο και στη
συμπόρευσή του με τους αντίστοιχους κανόνες δικαίου διεθνώς.
Στο συντονισμό της σημερινής εκδήλωσης με ιδιαίτερη χαρά διαπίστωσα το μεγάλο ενδιαφέρον που
συγκεντρώνουν οι εξελίξεις αυτού του κλάδου δικαίου, πέραν της ανταπόκρισης που σημειώνει η θεσμική πλέον διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου
Ναυτικού Δικαίου κάθε τρία χρόνια από τον Σύλλογό
μας, με τη συμμετοχή των πιο διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Άρρηκτα δεμένοι με την πόλη μας στην οποία λειτουργούν παραγωγικές υποδομές ζωτικής σημασίας
για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, όπως
είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, τα ναυτικά τμήματα των Δικαστηρίων της πόλης και πολλοί άλλοι
φορείς που σχετίζονται με τη Ναυτιλία, στηρίζοντας
πάντα με όλες μας τις δυνάμεις ό,τι προάγει και εξελίσσει τον κλάδο αυτό του Εμπορικού Δικαίου για την
επικοινωνία και διάχυση της γνώσης που δικαιούται
εξέχουσα θέση στην ελληνική πραγματικότητα, λόγω
της ιστορίας μας και της γεωγραφικής μας θέσης
στον παγκόσμιο ορίζοντα.
Έτσι, θεωρώ εξαιρετικά σημαντική τη σύσταση και
λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο
Ναυτικό Δίκαιο, πολύ περισσότερο όταν αυτό είναι
στη ευθύνη του συγκεκριμένου επιστημονικού δυναμικού. Για την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα
αποτελεί την εύλογη αποκατάσταση οξύμωρης έλλειψης για τα δεδομένα μιας ναυτικής χώρας.
Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφέρω πόσο
τιμά το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά το γεγονός ότι η
κ. Λία Αθανασίου είναι μέλος του, όπως επίσης και ο
κ. Δημήτρης Χριστοδούλου. Και φυσικά θέλω να εκ-

Ναυτικού Συνεδρίου, κάθε τρία χρόνια φιλοξενεί τις
εξελίξεις στον τομέα αυτό που προωθούν τη γνώση
διεθνώς.
-Η Πανεπιστημιακή κοινότητα ίδρυσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με κατεύθυνση το Ναυτικό Δίκαιο.
-Η σημερινή διοργάνωση αφορά στις ανάγκες εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι θα αφήσει παραγωγικό
προβληματισμό που θα φωτίσει προτάσεις και λύσεις.
Μετά από αυτά θεωρώ ότι βρισκόμαστε στη
σωστή κατεύθυνση!».
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φράσω τη μεγάλη μου εκτίμηση και εμπιστοσύνη σε
όλους τους διδάσκοντες καθηγητές που στελεχώνουν
το εν λόγω πρόγραμμα.
Η λειτουργία του Ελληνικού Ιδιωτικού Ναυτικού
Δικαίου συστήνει, θα έλεγα, τη χώρα μας στο διεθνές
περιβάλλον.
Πρόσφατα αναμετρηθήκαμε μ’ αυτό. Το μεταναστευτικό πρόβλημα κινητοποίησε πλήθος φορέων
της πόλης του Πειραιά. Ανάμεσά τους και εμείς, σε
μια τιτάνια προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων, σε νομικό αλλά και ανθρωπιστικό επίπεδο, βιώσαμε σε
πραγματικά μεγέθη τα αδιέξοδα που προκύπτουν
όταν οι διεθνείς συνθήκες και δεσμεύσεις, αλλά και
το εσωτερικό δίκαιο, δεν επαρκούν για την διαχείριση
έκτακτων περιστάσεων. Όταν επί τω έργω αναδεικνύεται σειρά ζητημάτων που χρήζουν πιο ευέλικτης
ρύθμισης ή τουλάχιστον περισσότερο σύγχρονης στη
βάση της τρέχουσας ιστορικοπολιτικής συγκυρίας.
Κάθε κοινωνική οργάνωση ορίζεται και από τους
θεσμικούς κανόνες που καλείται να εφαρμόσει. Η έλλειψη προσαρμογής στις σύγχρονες εσωτερικές και
διεθνείς απαιτήσεις αφήνουν πίσω την εκδοχή της
παγκόσμιας αλληλεγγύης που πρεσβεύει κάθε κράτος δικαίου.
Το Ελληνικό Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο είναι το
μέσον επικοινωνίας μας παγκοσμίως με τις διεθνείς
αγορές και το νομικό μας εφόδιο να ασκήσουμε ναυτιλιακή πολιτική.
Η ενίσχυση και παράλληλα ανανέωση του ΚΙΝΔ
θα αποτελέσει ασπίδα προστασίας στον τομέα της
ασφάλειας, της οικονομίας, του εμπορίου, της ανταποδοτικής λειτουργίας των λιμένων της χώρας και θα
αποδώσει πλήθος ωφελημάτων, μεταξύ των οποίων
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας στην
παγκόσμια αγορά.
Έχουμε τόσο πλούσιο επιστημονικό έμψυχο υλικό
που διαθέτει τη γνώση της διάκρισης του ασφαλούς
από το επικίνδυνο, του πρόσφορου από το ατελέσφορο και μπορεί να δώσει προσανατολισμό σε κάθε
κατεύθυνση στον τομέα της Ναυτιλίας και σε ό,τι εμπεριέχεται σε αυτόν.
Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ωρίμανση ενός
θεμελιώδους στόχου ώστε τελικά με τους κανόνες δικαίου να οριοθετείται σε κάθε έννομη τάξη πλην των
άλλων και ο πολιτισμός της.
Η υιοθέτηση μιας αμυντικής στάσης μπροστά
στον καταιγισμό εξελίξεων της παγκόσμιας τάξης
πραγμάτων που έχει κατακλύσει τον κόσμο, μόνο
φόβο γεννά και πιστώνει με βάρη τις συνειδήσεις των
σκεπτόμενων.
Πιστεύω ότι στη χώρα μας, τώρα, σ’ αυτήν ακριβώς τη διαδρομή της κρίσης, χρειάζεται να δώσουμε
βήμα και λόγο στους άξιους που μπορούν να σταθμίσουν τις δομές και να επιλέξουν ποιές θα είναι οι
υπερβάσεις που θα δώσουν προσδοκία και προοπτική….
-Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με το θεσμό του
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Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος Β. Αλεξανδρή στον υπουργό Δικαιοσύνης
για άμεση απόσυρση διάταξης νομοσχεδίου
που καταργεί το δικηγορικό απόρρητο
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Με την επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των
Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Βασίλης Αλεξανδρής ζητεί ως απολύτως επιβεβλημένη, την άμεση
απόσυρση διάταξης νομοσχεδίου του υπουργείου
Οικονομικών που κατατέθηκε στις 26/5/2017, στη
Βουλή.
Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων στην επιστολή,
ο κ. Αλεξανδρ'ης, «η προτεινόμενη –πλήρως αόριστη
κατά περιεχόμενο- ρύθμιση, η οποία καταργεί συλλήβδην κάθε επαγγελματικό απόρρητο, παραγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του δικηγορικού απορρήτου και
αντιβαίνει σε θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος,
αλλά και της ευρωπαϊκής και ενωσιακής δικαιοταξίας».
Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Όπως μας γνωστοποιήθηκε, στις 26.5.2007 κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2015/2376/ΕΕ
και άλλες διατάξεις». Στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη (: άρθρο 12 παρ. 3) που τροποποιεί το αρ. 15 παρ. 5 του ν. 4174/2013 (Κώδικας
Φορολογικής Διαδικασίας) ως εξής:
«5. Τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο υποχρεούνται στη χορήγηση
των πληροφοριών της παραγράφου 3, εφόσον αυτές
αφορούν οικονομικές συναλλαγές του φορολογουμένου. Για τις λοιπές πληροφορίες που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο απαιτείται
έγγραφη άδεια από τον αρμόδιο Εισαγγελέα. Για τη
χορήγηση της άδειας αυτής, ο Γενικός Γραμματέας
υποβάλλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα αίτημα, στο
οποίο περιλαμβάνονται:
α) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του φορολογούμενου,
β) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και η δραστηριότητα του προσώπου που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο,
γ) οι σημαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής που έχει

στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση εναντίον
του φορολογούμενου,
δ) οι λόγοι για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση επιθυμεί να αποκτήσει πληροφορίες από το
πρόσωπο που δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο.
Αντίγραφο της άδειας επισυνάπτεται στο αίτημα
πληροφοριών. Σε περίπτωση χορήγησης της άδειας,
ο τρίτος δεν ευθύνεται ποινικά ή αστικά για παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου».
Η προτεινόμενη –πλήρως αόριστη κατά περιεχόμενο- ρύθμιση, η οποία καταργεί συλλήβδην κάθε
επαγγελματικό απόρρητο, παραγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του δικηγορικού απορρήτου και αντιβαίνει σε
θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, αλλά και της ευρωπαϊκής και ενωσιακής δικαιοταξίας.
Είναι γνωστό ότι η προστασία του δικηγορικού
απορρήτου απολαύει συνταγματικής (άρθρα 5 παρ.
1, 9, 9 Α, 19, και 20 παρ. 1 Συντ.) και υπερνομοθετικής
κατοχύρωσης.
Ειδικότερα, κατά την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ
(βλ. Niemietz κατά Γερμανίας 6.12.1992, Michaud
κατά Γαλλίας 2.4.2015, Vinci Construction κατά Γαλλίας 2.4.2015, Britto Ferrinho κατά Πορτογαλίας
1.12.2015), το εν λόγω απόρρητο «συνιστά τη βάση
της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του δικηγόρου και
του εντολέα του», αλλά και «το επιστέγασμα του δικαιώματος του ατόμου στην μη αυτοενοχοποίηση»,
με συνέπεια η τυχόν παραβίασή του «να έχει επιπτώσεις στην ορθή λειτουργία της δικαιοσύνης». Ως εκ
τούτου, εμπίπτει κατά την ουσιαστική του έκφανση
στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής (άρθρο
8 της ΕΣΔΑ) κατά δε τη διαδικαστική του έκφανση στο
δικαίωμα δίκαιης δίκης (ά. 6 της ΕΣΔΑ) και αποτελεσματικής δικαστικής προσφυγής (ά. 13 ΕΣΔΑ). Σχετικώς νομολογείται ότι θεμελιώδεις –αναγκαίεςεγγυήσεις για τη διασφάλιση της προστασίας του δικηγορικού απορρήτου είναι αφενός η εκ των προτέρων ουσιαστική παρέμβαση ενός «ανεξάρτητου
Οργανισμού», ήτοι του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, αφετέρου ο αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος εκ μέρους δικαστικής –και όχι εισαγγελικήςΑρχής.

Ανάλογης κατοχύρωσης τυγχάνει το δικηγορικό
απόρρητο και στο ΧΘΔΕΕ, κατ’ άρθρο 7 (σεβασμός της
ιδιωτικής ζωής) και 47 (δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον αμερόληπτου δικαστηρίου).
Εν προκειμένω, είναι σαφές ότι η προτεινόμενη
διάταξη δεν πληροί τους όρους της «ποιότητας του
νόμου», κατά την έννοια της ΕΣΔΑ, δεν εξυπηρετεί
κάποια υπέρτερη αναγκαιότητα, δεν σέβεται την
αρχή της αναλογικότητας και δεν είναι συμβατή με
τις ανωτέρω επιταγές της ευρωπαϊκής δικαιοταξίας.
Η αοριστία και η ευρύτητα της εν λόγω διάταξης ισοδυναμεί ουσιαστικά με ανεπίτρεπτη κατάλυση του
ίδιου του πυρήνα του δικηγορικού απορρήτου και
ακολούθως των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με τα
οποία αυτό συνέχεται. Ο δικηγόρος μετατρέπεται
από νομικός παραστάτης σε «πληροφοριοδότη» των
φορολογικών αρχών, κατά πλήρη διαστροφή του θεσμικού του ρόλου. Τόσο ο ίδιος όσο και ο θιγόμενος

εντολέας του στερείται στοιχειωδών διαδικαστικών
εγγυήσεων προστασίας, όπως εξάλλου προβλέπεται
στον Κώδικα Δικηγόρων, στον ΚΠΔ, ακόμη δε και στις
ειδικές διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Πρόκειται συνεπώς για απροκάλυπτη θεσμική
οπισθοδρόμηση, η οποία μάλιστα επιχειρείται χωρίς
καμία προηγούμενη διαβούλευση με την Ολομέλεια
των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και χωρίς την
απαιτούμενη -σε θεσμικό επίπεδο- σύμπραξη του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Συνεπώς, η άμεση απόσυρση της διάταξης είναι
απολύτως επιβεβλημένη.
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Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας
ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος Β. Αλεξανδρή προς ΕΦΚΑ με αίτημα την παράταση
της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών
έτους 2016 και την υπαγωγή τους στη ρύθμιση
των 120 δόσεων
Με την επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΔΣ
του ΕΦΚΑ Αθ. Μπακαλέξη, η οποία κοινοποιείται
στους συναρμόδιους υπουργούς, ο Πρόεδρος της
Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Β.
Αλεξανδρής, ζητεί να παραταθεί ως τις 31-12-2017,
η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των Δικηγόρων έτους 2016, η οποία λήγει στις
30-6-2017. Ζητεί επίσης να υπαχθούν οι εν λόγω εισφορές, στη ρύθμιση των 120 δόσεων.
Ακολουθεί η επιστολή:

Κοινοποίηση:

• Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Κύριο Σταύρο Κοντονή
• Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο
• Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κυρία
Στέλλα Βρακά
• Πρόεδρο Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΦΚΑ, κύριο
Κωνσταντίνο Μακέδο

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, στις 30.6.2017 λήγει η
προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών
έτους 2016.
Με δεδομένο ότι ειδικά για το τρέχον έτος οι δικηγόροι έχουν πρόσθετη επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης ταυτόχρονης καταβολής, τόσο των
εισφορών του παρελθόντος έτους, όσο και των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το
νόμο 4387/2016, παρακαλούμε όπως: α)χορηγηθεί
παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών 2016
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, και β) εξασφαλιστεί
η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 στην ρύθμιση των 120
δόσεων, σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 15 ν.
4469/2017.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας

Με τιμή

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
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Ομιλία-παρέμβαση του προέδρου του ΔΣΑ
και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Β. Αλεξανδρή
στο 2ο Πανελλήνιο Forum Δικηγορικού Επαγγέλματος
Όλα τα κρίσιμα προβλήματα των Δικηγόρων στην
καθημερινή μάχη επιβίωσης που δίνουν καθώς και
τις πρωτοβουλίες που έλαβε το Δικηγορικό Σώμα για
να προστατεύσει τα δικαιώματα των συναδέλφων
και το κράτος δικαίου, ανέπτυξε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και της Ολομέλειας
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρής
στην ομιλία-παρέμβασή του για «Το παρόν και το
μέλλον της δικηγορίας», στο 2ο Πανελλήνιο Forum
Δικηγορικού Επαγγέλματος που διοργάνωσε η
Ένωση Ελλήνων Νομικών «e-Θέμις» στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 16-17 Ιουνίου 2017.
Ο κ. Αλεξανδρής επεσήμανε ότι σύμφωνα με τα
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 2017, το 30% των
Δικηγόρων της Αθήνας δεν είχαν εκδώσει κανένα
γραμμάτιο προείσπραξης και τόνισε ότι «οι αλλαγές
στο ασφαλιστικό, που προώθησε και υλοποιεί η Κυβέρνηση, καθιστούν, για μια πολύ σημαντική μερίδα
συναδέλφων, μη βιώσιμη την επαγγελματική τους
δραστηριότητα».
«Το άθροισμα των ασφαλιστικών και φορολογικών επιβαρύνσεων υπερβαίνει κατά πολύ το 50% του
εισοδήματος, και σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει
το 80%», συνέχισε και συμπλήρωσε: «Το σωρευτικό
αποτέλεσμα των μέτρων αυτών είναι η ευθεία δήμευση του εισοδήματος του δικηγόρου - ελεύθερου
επαγγελματία».
Ο κ. Αλεξανδρής, μίλησε ακόμη για το επαγγελματικό απόρρητο, σημειώνοντας ότι η «κυβέρνηση
επιχείρησε να καταργήσει, εν μια νυκτί, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το δικηγορικό σώμα,
συλλήβδην κάθε επαγγελματικό απόρρητο, συμπεριλαμβανομένου του δικηγορικού».
«Το γεγονός ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ενημερώθηκε για την επιχειρούμενη κατάλυση του δικηγορικού απορρήτου από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας
των Δικηγορικών Συλλόγων, –και προς τιμήν του αντέδρασε άμεσα- δείχνει πόσο χαμηλά στις κυβερνητικές προτεραιότητες συνολικά βρίσκεται η
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών», τόνισε.
Οσον αφορά την τοποθέτηση POS,υπογράμμισε
ότι «μετά από μελέτη που διεξήγαμε και αφού ήρθαμε σε επαφή με όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Ευρώπης, προέκυψε ότι το μέτρο της
υποχρεωτικής τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία από τις 27 Ιουλίου 2017, αποτελεί σίγουρα πανευρωπαϊκή, και πιθανόν παγκόσμια, πρωτοτυπία
της κυβέρνησης, καθώς σε καμία άλλη έννομη τάξη

δεν προβλέπεται υποχρεωτική τοποθέτηση μηχανημάτων POS για τους δικηγόρους».
Για τα συναινετικά διαζύγια, ο κ. Αλεξανδρής
ανέφερε ότι «ο Υπουργός Δικαιοσύνης προωθεί την
αφαίρεση τους από την δικαστηριακή ύλη της εκουσίας δικαιοδοσίας προκειμένου να εκδίδονται από
τους συμβολαιογράφους. Η υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου διασφαλίζεται. Πλην όμως για
ουσιαστικούς, νομικούς και όχι συντεχνιακούς λόγους, αντιτείναμε ότι η προώθηση του μέτρου εγείρει
σημαντικά συνταγματικά, δικονομικά, και πρακτικά
ζητήματα».
Ο κ. Αλεξανδρής αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα από το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και
στις θέσεις του Δικηγορικού Σώματος.
Οσον αφορά την καθημερινή μάχη της Δικηγορίας
επανέλαβε ότι στον Δικηγορικό Σύλλογο λειτουργεί
Κέντρο Εξυπηρέτησης Δικηγόρων, το οποίο αναλαμβάνει για λογαριασμό των δικηγόρων την υποβολή
αιτήσεων και την λήψη πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Αθηνών, ενώ κάθε Τετάρτη εξειδικευμένοι συνάδελφοι ενημερώνουν τους
δικηγόρους για τα ασφαλιστικά και φορολογικά τους
προβλήματα.
Ο κ. Αλεξανδρής έκανε ειδική μνεία στο Ομαδικό
ασφαλιστήριο με την εταιρεία MetLife και την ασφάλιση χωρίς ιατρικό ιστορικό με ασφάλιστρο 190
ευρώ ετησίως καθώς και στο εκπτωτικό πρόγραμμα
που λειτουργεί στον ΔΣΑ με προσφορές προς τους Δικηγόρους από 123 εταιρείες.
Ο δρόμος προς το μέλλον περνάει μέσα από αλληλοσεβασμό, πραγματικό και όχι φραστικό. Μέσα
από την ουσιαστική συναδελφική αλληλεγγύη.
Μέσα από ισχυρούς δικηγορικούς συλλόγους που
θα εγκαταλείψουν τις κακές συνήθειες του παρελθόντος, κατέληξε ο κ. Αλεξανδρής.
Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του κ. Αλεξανδρή
στο συνέδριο:

ΖΑΠΠΕΙΟ – 16.6.2017
Το παρόν & το μέλλον της δικηγορίας

Η άσκηση της δικηγορίας δεν στερείται των επιδράσεων του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.
Η νομική συμβουλή και η δικηγορική υποστήριξη
είναι εγγυητής της ασφάλειας των συναλλαγών και
καταλύτης της οικονομικής δραστηριότητας.
Εντούτοις, είναι αυτονόητο ότι σε περιβάλλον παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, με καχεκτική επι-

o Πού βρίσκεται σήμερα η δικηγορία;

Οι αριθμοί είναι εύγλωττοι:
Είμαστε 44.000 περίπου δικηγόροι πανελλαδικά
και 21.049 στην Αθήνα.
Ειρήσθω ότι ο αριθμός των ενεργών δικηγόρων
μειώνεται τα τελευταία χρόνια:
• 21.650 το 2015,
• 21.341 το 2016,
• και 21.049 τώρα.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του
2017, 6.976 δικηγόροι δεν έχουν εκδώσει κανένα
γραμμάτιο προείσπραξης.
Ο ίδιος αριθμός για το 2016 ήταν 6.087 δικηγόροι,
και για το 2015, 5.855 δικηγόροι.
Το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου σε 30 % των
δικηγόρων της Αθήνας.
Συγχρόνως, 4.090 δικηγόροι έχουν εκδώσει 1 έως
5 γραμμάτια το 2017. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε μία έως δύο υποθέσεις, καθώς όπως είναι γνωστό εκδίδεται ένα γραμμάτιο για κάθε δικονομική
πράξη (κατάθεση αγωγής, προτάσεις, συζήτηση,
κ.ο.κ.).
Τα προηγούμενα έτη ο αριθμός των δικηγόρων
που είχαν εκδώσει 1 έως 5 γραμμάτια ανέρχονταν
σε 3.860 το 2016 και 3.424 το 2015.
Αθροιζόμενα τα ως άνω ποσοστά (μηδενικών παραστάσεων και έως 5 γραμμάτια) φτάνουν στο ήμισυ
του πληθυσμού των δικηγόρων.

o Το ερώτημα, που δυστυχώς έχει πλέον ρητορικό
χαρακτήρα, είναι εάν βάλλεται η δικηγορία. Και εάν
ναι με ευθύνη ποίου;

Ασφαλιστικό
Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό, που προώθησε και
υλοποιεί η Κυβέρνηση, καθιστούν, για μια πολύ σημαντική μερίδα συναδέλφων, μη βιώσιμη την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Το κρίσιμο μέγεθος
για την επαγγελματική επιβίωση είναι το συνολικό
ποσοστό φορολογικών και εισφοροδοτικών επιβαρύνσεων.
Οι ασφαλιστικές εισφορές πλέον φτάνουν το
37,95% του εισοδήματος.
Με τις πρόσφατες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές και για ανύπαρκτο εισόδημα, καθώς οι
καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους εκλαμβάνονται ως εισόδημα, επί
του οποίου οφείλονται νέες εισφορές. Η έκπτωση
15% που προβλέφθηκε για το 2018, όπως και οι αν-

τίστοιχες εκπτώσεις για την πρώτη τετραετή περίοδο
εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, που ήταν αποτέλεσμα της σύσσωμης αντίδρασης του δικηγορικού
σώματος, αποφέρουν οικονομική ελάφρυνση, πλην
όμως δεν μας ικανοποιούν, καθώς η επαγγελματική
μας ζωή, θέλουμε να πιστεύουμε, ότι πρέπει να έχει
συνέχεια, και συνεπώς είναι αδιανόητο η Κυβέρνηση
να την θέτει υπό προθεσμία.
Στις αυξήσεις αυτές προστίθενται τα ήδη ειλημμένα κατά τα προηγούμενα χρόνια φορολογικά
μέτρα, της κατάργησης του αφορολογήτου και της
φορολόγησης από το πρώτο ευρώ, του τέλους επιτηδεύματος, της εισφορά αλληλεγγύης και της προκαταβολής φόρου που φτάνει το 100%.
Το άθροισμα των επιβαρύνσεων αυτών υπερβαίνει κατά πολύ το 50% του εισοδήματος, και σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει το 80%. Δεν απαιτείται
υψιπέτης συνταγματική ανάλυση για να καταλήξει
κανείς στο συμπέρασμα ότι το σωρευτικό αποτέλεσμα των μέτρων αυτών είναι η ευθεία δήμευση του
εισοδήματος του δικηγόρου - ελεύθερου επαγγελματία.
Όλα αυτά, που αποτελούν πρωτοβουλία της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, πρέπει να αντιμετωπίζονται μεθοδικά και συγκροτημένα.
Για να κοιτάμε και τα του οίκου μας, με την εμπειρία των ετών που πέρασαν, οφείλω την επισήμανση
ότι τα διοικητικά συμβούλια των Δικ. Συλλόγων δεν
πρέπει να μετατρέπονται σε μικρόκοσμους προσωπικών διαφωνιών, αλλά σε χώρους γόνιμου διαλόγου
για δημιουργική εξωστρέφεια, για λόγο υπολογίσιμο
και υποστατό.

Δικηγορικό απόρρητο
Βεβαίως, οι ευθείες βολές κατά του δικηγορικού
σώματος δεν περιορίζονται στα οικονομικά ζητήματα. Πρόσφατη περίπτωση, η απροκάλυπτη προσπάθεια κατάλυσης του δικηγορικού απορρήτου.
Είναι ακριβές ότι η Κυβέρνηση επιχείρησε να καταργήσει, εν μια νυκτί, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το δικηγορικό σώμα, συλλήβδην κάθε
επαγγελματικό απόρρητο, συμπεριλαμβανομένου
του δικηγορικού.
Το γεγονός ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης ενημερώθηκε για την επιχειρούμενη κατάλυση του δικηγορικού απορρήτου από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας
των Δικηγορικών Συλλόγων, –και προς τιμήν του αντέδρασε άμεσα- δείχνει πόσο χαμηλά στις κυβερνητικές προτεραιότητες συνολικά βρίσκεται η
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.
POS
Για να έχουμε μια αίσθηση που βαδίζουμε και
πόσο στοχοποιούμαστε θυμίζω ένα ζήτημα που απα-
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σχολεί όλους: Υποχρεωτική τοποθέτηση POS στα δικηγορικά γραφεία από τις 27 Ιουλίου 2017.
Μετά από μελέτη που διεξήγαμε και αφού ήρθαμε σε επαφή με όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Ευρώπης, προέκυψε ότι το μέτρο αποτελεί
σίγουρα πανευρωπαϊκή, και πιθανόν παγκόσμια,
πρωτοτυπία της κυβέρνησης, καθώς σε καμία άλλη
έννομη τάξη δεν προβλέπεται υποχρεωτική τοποθέτηση μηχανημάτων POS για τους δικηγόρους.
Πρόκειται για μια διαστροφική κανονιστική σύλληψη, που πλήττει τα θεμελιώδη δικαιώματα και το
κράτος δικαίου πολλαπλώς, χωρίς να προσφέρει τίποτα.
Συναινετικά διαζύγια
Είναι γνωστό ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης προωθεί την αφαίρεση τον συναινετικών διαζυγίων από
την δικαστηριακή ύλη της εκουσίας δικαιοδοσίας
προκειμένου να εκδίδονται από τους συμβολαιογράφους. Η υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου
διασφαλίζεται. Πλην όμως για ουσιαστικούς, νομικούς και όχι συντεχνιακούς λόγους, αντιτείναμε ότι η
προώθηση του μέτρου εγείρει σημαντικά συνταγματικά, δικονομικά, και πρακτικά ζητήματα.
Επισημαίνω ότι μετά από δικαιοσυγκριτική
έρευνα που διεξήγαμε σχετική δυνατότητα έκδοσης
συναινετικών διαζυγίων από συμβολαιογράφο υφίσταται μόνον στην Ρουμανία, την Λετονία και την
Εσθονία. Ελπίζω να μην είναι αυτά τα νέα κανονιστικά πρότυπα της Ελληνικής Πολιτείας.
Η επιτάχυνση της έκδοσης συναινετικών διαζυγίων αποτελεί κοινό ζητούμενο. Αφουγκραζόμαστε
τις ανάγκες της κοινωνίας. Έχουμε όμως χρέος να
αναζητήσουμε σχετικές λύσεις εντός του υπάρχοντος
συνταγματικού, ενωσιακού και δικονομικού πλαισίου.
Η δικαστική επικύρωση είναι κρίσιμη προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη αναγνώριση των
σχετικών αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και προκειμένου να υπάρχει ένα ασφαλές χρονικό
σημείο σχετικά με την λύση του γάμου, χωρίς τον αυξημένο κίνδυνο επιγενόμενης ανατροπής.
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
Ποια είναι η πραγματικότητα της εφαρμογής το
νέου Κώδικα; Δυστυχώς οι ενστάσεις και οι δυσμενείς προβλέψεις μας, που εκφράστηκαν μαζικά μέσα
από το συντριπτικό αποτέλεσμα του δικηγορικού δημοψηφίσματος, επιβεβαιώνονται.
Τέθηκε υπ’ όψιν μου αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - Τακτική διαδικασία,
η οποία κατατέθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2016. Η προθεσμία προσθήκης -αντίκρουσης (και το κλείσιμο του
φακέλου) έληξε στις 18 Απριλίου 2017. Η δικάσιμος
προσδιορίστηκε για τις 19 Απριλίου 2018 ! Δηλ. περίπου 1,5 χρόνο μετά. Και αυτό χωρίς να έχει εκδοθεί

προδικαστική απόφαση για την εξέταση μαρτύρων,
γεγονός εξόχως πιθανό, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης.

o Το περαιτέρω κρίσιμο ερώτημα είναι τι μπορεί να
κάνουμε εμείς απέναντι σε όλα αυτά;

Το πρώτο βήμα είναι αναμφίβολα η ομόθυμη,
αποφασιστική στάση του δικηγορικού σώματος.
Όπως εκφράστηκε μέσα από το δικηγορικό δημοψήφισμα για τον ΚΠολΔ και την συλλογική απόφαση για
αποχή διαρκείας κατά της ασφαλιστικής αντι-μεταρρύθμισης. Στάση συνεπής απέναντι στις αρχές και
αξίες που έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε. Το κράτος
δικαίου. Την συνταγματική δικαιοταξία. Τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Ασφαλώς δεν διαθέτουμε την δύναμη να επιβάλουμε (πάντοτε) τις απόψεις μας την εκτελεστική και
τη νομοθετική εξουσία. Ας σταθούμε όμως μια
στιγμή και ας αναλογιστούμε: Η ελληνική Πολιτεία
έχει αυτοδύναμη κανονιστική ισχύ;
Την στιγμή που η νομοθέτηση γίνεται καθ’ υπαγόρευση των δανειστών, και η εκτελεστική εξουσία,
που έχει την νομοθετική πρωτοβουλία, ομολογεί το
δημοσιονομικό αδιέξοδο και την de facto κατάσταση
ανάγκης που διερχόμαστε, ποιος μπορεί βάσιμα να
υποστηρίξει ότι υπάρχει κάποιο άλλο μέσο αντίδρασης που θα ήταν πιο αποτελεσματικό υπό τις παρούσες συνθήκες;
Παράλληλα, με την δυναμική παρουσία, το δικηγορικό σώμα οφείλει να αρθρώνει τεκμηριωμένο
λόγο με νομικά επιχειρήματα, εξαντλώντας όλες τις
δικονομικές δυνατότητες που έχει στην διάθεσή του.
Έτσι, κατά του ασφαλιστικού έχουν ασκήσει όλοι
οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας αίτηση ακυρώσεως και πρόσθετους λόγους ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η υπόθεση θα εκδικαστεί τον
προσεχή Οκτώβριο.
Κατά της υπουργικής απόφασης, που προβλέπει
την υποχρεωτική για τους δικηγόρους τοποθέτηση
μηχανημάτων POS, ο ΔΣΑ άσκησε προσφυγή ενώπιον
της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η
υπόθεση συζητήθηκε στις 6 Ιουνίου και σήμερα μόλις
κατατέθηκε το υπόμνημά μας ενώπιον της αρχής.

o Η καθημερινή μάχη της δικηγορίας της πράξης

Παράλληλα, με τα μείζονα θεσμικά ζητήματα,
όλοι όσοι διακονούμε το δικηγορικό λειτούργημα και
βιοποριζόμαστε από αυτό δίνουμε την καθημερινή
μάχη της δικηγορίας της πράξης.
Στην προσπάθεια μας αυτή ο Δικηγορικός Σύλλογος πρέπει να είναι αρωγός.

Πληροφορική
Η αλλαγή των πληροφοριακών συστημάτων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και των δικαστηρίων δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στην οποία οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Ήδη εκτελείται από τον
δικηγόρο σύλλογο έργο που θα παρέχει στον δικηγόρο προσωποποιημένη πληροφόρηση για την πορεία των υποθέσεών του στα πολιτικά δικαστήρια
(Αθηνών, Πειραιώς , Θεσσαλονίκης).
Παράλληλα, προστίθενται νέες εφαρμογές στο
πληροφοριακό σύστημα της Ολομέλειας, ώστε κατά
το δυνατόν να αντιμετωπίζεται η γραφειοκρατία και
να περιορίζονται οι μετακινήσεις των δικηγόρων. Τις
αμέσως προσεχείς ημέρες θα καταστεί εφικτή η
απευθείας ηλεκτρονική επικοινωνία των δικηγόρων
με τους διαχειριστές του συστήματος προκειμένου
να διεκπεραιώνονται εξ αποστάσεως λειτουργίες που
μέχρι σήμερα απαιτούσαν αυτοπρόσωπη μετάβαση,
όπως η ακύρωση των γραμματίων που δεν χρησιμοποιήθηκαν.
Ομαδικό ασφαλιστήριο
Έχει ιδιαίτερη σημασία να εκμεταλλευτούμε όσο
μπορούμε τον μαζικό αριθμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικηγορικού σώματος. Το πλήθος των
δικηγόρων αποτελεί μια σημαντική αφετηρία για να
επιτύχουμε τους βέλτιστους όρους ενός ομαδικού
ασφαλιστηρίου, τους οποίους δεν θα μπορούσε να

κανείς πετύχει ξεχωριστά. Για το λόγο αυτό μετά από
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό επιλέχθηκε ασφαλιστική εταιρεία (η METLIFE) για την εκπόνηση ενός
ομαδικού νοσοκομειακού ασφαλιστικού προγράμματος, με δύο βασικά χαρακτηριστικά:
o Πρώτον, την ασφάλιση χωρίς υποβολή ιατρικού
ιστορικού, και άρα την κάλυψη όλων των προϋπαρχουσών παθήσεων.
o Δεύτερον το χαμηλό ασφάλιστρο, που θα κυμαίνεται στα 190 € ετησίως.
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Αυτές τις μέρες βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με την εταιρεία για την εξειδίκευση όλων των
όρων του ασφαλιστηρίου. Μια διαδικασία που
οφείλω να σας ομολογήσω ότι είναι δυσχερής, μακρά
και επίπονη, ελπίζουμε όμως ότι θα αποδώσει καρπούς.

Εκπτωτικό Πρόγραμμα
Η ίδια λογική, της «εκμετάλλευσης» της αγοραστικής δύναμης που μπορεί να έχει το δικηγορικό
σώμα συνολικά, βρίσκεται πίσω από το εκπτωτικό
πρόγραμμα του Δικηγορικού Συλλόγου. Όπως μπορεί
να διαπιστώσει καθένας επισκεπτόμενος την σχετική
σελίδα, που βρίσκεται στο διαδίκτυο εντός της ιστοσελίδας του δικηγορικού συλλόγου, πλήθος εταιρειών κάνουν εκπτώσεις και υποβάλλουν προσφορές
αποκλειστικά για τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν με μόνη την επίδειξη
της δικηγορικής τους ταυτότητας.
Ο κατάλογος των εταιρειών είναι ανοικτός κι έτσι
συνεχώς προστίθενται νέες εταιρείες και ανταγωνιστικές εκπτώσεις για δικηγόρους.[1]

Το επίμονο ερώτημα βεβαίως παραμένει. Υπάρχει ελπίδα για τον δικηγόρο και την δικηγορία σήμερα;
Η «πώληση αισιοδοξίας» είναι η εύκολη λύση. Η
αισιοδοξία πωλείται όταν έχει εκποιηθεί η αυταπάτη.
Είναι σαφές ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε
τον ρόλο μας ενόψει όλων αυτών.
Ο δρόμος προς το μέλλον περνάει μέσα από αλληλοσεβασμό, πραγματικό και όχι φραστικό. Μέσα
από την ουσιαστική συναδελφική αλληλεγγύη.
Μέσα από ισχυρούς δικηγορικούς συλλόγους που
θα εγκαταλείψουν τις κακές συνήθειες του παρελθόντος. Οι τότε εποχές μπορούσαν να τις συγχωρήσουν. Οι σημερινές δεν μπορούν.
Σας καλώ όλους να γίνετε στο μέτρο του δυνατού
κοινωνοί μιας συλλογικής προσπάθειας για ένα καλύτερο δικηγορικό μέλλον για μας αλλά κυρίως για
τις νέες γενιές των δικηγόρων που θα ακολουθήσουν.
Τους το οφείλουμε.
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ΚΕΔ
Είναι μια ευκαιρία σήμερα να πω, για όσους ίσως
δεν έτυχε να το μάθουν, ότι στον Δικηγορικό Σύλλογο
λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Δικηγόρων το
οποίο επιτελεί διττή λειτουργία:
α) Αναλαμβάνει για λογαριασμό των δικηγόρων την
υποβολή αιτήσεων και την λήψη πιστοποιητικών από
το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Αθηνών, χωρίς να
χρειάζεται να μεταβεί ο δικηγόρος στον χώρο των δικαστηρίων, παρά μόνον στο Δικηγορικό Σύλλογο,
όπου καταθέτει την αίτηση και απ’ όπου παραλαμβάνει το πιστοποιητικό.
β) Κάθε Τετάρτη 15.00΄ με 18.00΄ το απόγευμα, συνάδελφοι εξειδικευμένοι σε φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα, βρίσκονται στον 3ο όροφο του
Δικηγορικού Συλλόγου και παρέχουν εξατομικευμένα
και δια ζώσης πληροφόρηση συνδράμοντας τους συναδέλφους στην επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων τους. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και
συναδέλφους δικηγόρος του Συλλόγου που βοηθά
τους
συναδέλφους στην αντιμετώπιση πρακτικών
προβλημάτων δικηγορίας. Για όσους συναδέλφους
δεν είναι ευχερής η μετάβαση στον ΔΣΑ υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το ΚΕΔ (μέσω
email).
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ" ΒΟΥΛΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 1η Ιουνίου 2017 στο Ίδρυμα Ευγενίδου τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ" ΒΟΥΛΑΣ»
πραγματοποίησαν εκδήλωση για να τιμήσουν τους
ευεργέτες και δωρητές που έχουν συνεισφέρει στο
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Η κ. Ιουλία Ρεδιάδου, η εμπνεύστρια
και η ψυχή του Συλλόγου

Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» της Βούλας κατά την τελευταία δεκαετία που συμπίπτει με την ύπαρξη και
δραστηριοποίηση του Συλλόγου. Τα μέλη του Δ.Σ.
που παρευρέθηκαν ήταν: ο κ. Γεώργιος Λεβέντης,
επίτιμος αντιπρόεδρος, καθηγητής του Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο κ. Δημήτρης
Αναγνωστόπουλος, μέλος, οικονομολόγος με πολυετή θητεία σε ναυτιλιακές τράπεζες, η κυρία Ιουλία
Ρεδιάδου, η εμπνεύστρια και η ψυχή του Συλλόγου,
ο κ. Ηρακλής Καραγεώργος, ιατρός, πρώην διοικητής
του Νοσοκομείου και η δικηγόρος κυρία Λίλη Τιμαγένη Πρόεδρος του Συλλόγου.
Η κα Ρεδιαδου με σύντομη-λιτή αναφορά ξεκίνησε την εκδήλωση ιστορώντας πως « Η Ιδέα έγινε
Πράξη» και εν συνεχεία η Πρόεδρος κα Τιμαγένη,
στον λόγο της τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής : «Ο Σύλλογος, αφού ενημερωθεί από τη Διοίκηση ή από κάποιο Τμήμα του Νοσοκομείου για συγκεκριμένη
ανάγκη, ζητά τις προδιαγραφές του ιατρικού εξοπλισμού από τον υπεύθυνο ιατρό του Τμήματος, προβαίνει σε μια πρώτη έρευνα της αγοράς και στη
συνέχεια αναζητά υποψήφιους δωρητές οι οποίοι,
εφόσον ενδιαφερθούν, έρχονται σε απευθείας επικοινωνία με το Νοσοκομείο και τον προμηθευτή για
να συμφωνήσουν τους όρους και το κόστος. Η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί έως τώρα, περισσότερο
για λόγους διαφάνειας και προκειμένου κάθε δωρητής να διαπραγματεύεται το κόστος είναι τα χρήματα
να μην πιστώνονται στον λογαριασμό του Συλλόγου,
αλλά να κατατίθενται απευθείας από τον δωρητή σε
τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του προμηθευτή
και η παράδοση να γίνεται στο Νοσοκομείο.

Η αναζήτηση δωρεών αποτελεί έναν από τους
σκοπούς του Συλλόγου. Ο κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι η υποστήριξη του έργου του Νοσοκομείου
και η ενίσχυση του με οποιοδήποτε τρόπο.
Στα πλαίσια του σκοπού του Συλλόγου περιλαμβάνονται επίσης και ενημερωτικές ομιλίες σε θέματα
υγείας και πρόληψης που οργανώνει η Διοίκηση του
Νοσοκομείου με την βοήθεια του Συλλόγου. Έτσι
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι πρόσφατα περίπου
δέκα ημερίδες με πάνω από τριάντα τρεις ομιλίες
από ειδικούς ιατρούς του Νοσοκομείου».
Στη συνέχεια η κα Τιμαγένη αναφέρθηκε στις δύο
πολύ σημαντικές δωρεές που υλοποιούνται αυτόν
τον καιρό. Είναι η δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος
Νιάρχος» για το έργο «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
«ΝΙΚΟΛΟΥΔΕΙΟΥ Γ’» στο Ουρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου, κόστους 700.000 ευρώ, καθώς και αυτή
του κου Ντίνου Μαρτίνου, ευεργέτου με πολλές δωρεές στο Νοσοκομείο. Μέσω της νέας αυτής δωρεάς
του ύψους περίπου ευρώ 4 εκ θα επέλθει η επί
πολλά χρόνια αναμενόμενη από το Νοσοκομείο, βελ-

Η κ. Λίλη Τιμαγένη Πρόεδρος του Συλλόγου, Δικηγόρος

τίωση, στήριξη και διαρρύθμιση των δύο τελευταίων
ορόφων (Β’ και Γ’) του κεντρικού κτιρίου, του Κονιαλιδείου που θα αναβαθμίσει πλήρως το Νοσοκομείο
και θα συμπληρώσει πενήντα περίπου κλίνες.
Κλείνοντας την ομιλία της η κα Τιμαγένη ευχαρίστησε όλους τους δωρητές, καθώς και τα μέλη και
τους φίλους του Συλλόγου με την βοήθεια των
οποίων πραγματοποιήθηκαν μικρές και μεγάλες δωρεές, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό
του Νοσοκομείου που προσφέρουν υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, καταλήγοντας ότι αναγκαίοι
πυλώνες για τη στήριξη του Νοσοκομείου παραμένουν οι δωρεές ευεργετών και φιλανθρώπων, καθώς
και η συνεισφορά και αλληλεγγύη καθενός από εμάς.
Εκ μέρους του ΔΣΠ, παρευρέθηκαν ο πρώην Πρόεδρος Βασίλειος Βενέτης, η Αντιπρόεδρος κα Μαίρη
Φλωροπούλου.

Πειραιώτικες μουσικές μνήμες

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά (στα πλαίσια δράσης του Δήμου Πειραιά ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2017 )
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διοργάνωσε 26/5/2016 μια υπέροχη βραδιά -εκδήλωση με τίτλο : Πειραιώτικες μουσικές μνήμες. Όσοι
παρευρεθήκαμε απολαύσαμε μια εξαιρετική μουσική- τραγουδιστική αφήγηση-παράσταση – προβολή ει-

κόνων, για την ιστορία του νεότερου Πειραιά ( από το 1829 ), του Δημήτρη Σταθακόπουλου ( Δρα Παντείου

Πανεπιστημίου – Δικηγόρου Πειραιά ) με το μουσικό σχήμα ΜΠΑM (Χαρούλα Τσαλπαρά, την Θεοδώρα
Αθανασίου,τον Γλαύκο Σμαριανάκη ) και τον οδοντίατρο Πειραιά Ιωάννη Σκουνάκη. Μετείχαν η Χορωδία
του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά με τον μαέστρο-δικηγόρο Μάριο Καζά, η Παιδική χορωδία του Δικη-

γορικού Συλλόγου Πειραιά με την μαέστρο Κική Σβίγκου και το χορευτικό σχήμα ΑΜΑΛΓΑΜΑ της Μ. Αθα-
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νασιάδου. Την εκδήλωση χαιρέτησε το μέλος του ΔΣ του ΔΣΠ κ. Γιώτα Μπουρλετίδου.
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Στοιχεία επικοινωνίας με το Σύλλογο
Facebook:
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Email: snadpeir@gmail.com
Απόστολος Κόντος,
Πρόεδρος Σ.Ν.Α.Δ.Π.
Δικηγόρος
Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής
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Aρχαιρεσίες του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σ.ΝΑ.Δ.Π.)
Αγαπητές/οι,
Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 έλαβαν χώρα οι
αρχαιρεσίες του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σ.ΝΑ.Δ.Π.). Με πνεύμα συνεργασίας
μεταξύ των υποψηφίων αναδείχθηκε το νέο Διοικητικού
Συμβουλίου, το οποίο έχει ς εξής:
1. Πρόεδρος: Απόστολος Κόντος
2. Αντιπρόεδρος: Ευφημία Τσιλικιώτη
3. Γεν γραμματέας: Διονύσιος Πλέσσας
4. Ταμίας: Στέλλα Δερμιτζάκη
Τα Μέλη: Ανδρέας Πατσανάς, Αντωνία Καφούρου, Λεωνίδας Καρδαράς.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η επανεκλογή των παλαιότερων μελών του Συμβουλίου και μεγαλύτερη χαρά η
ανανέωσή του με τρεις νέες συναδέλφους γεγονός που
μας γεμίζει όλους με προσδοκίες για αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση των συναδέλφων μας. Ωστόσο, δεδομένων των απαιτήσεων και των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει κάθε νέος και νέα συνάδελφος η συμμετοχή των μελών δεν ήταν η μέγιστη δυνατή.

Πρωταρχικός στόχος του νέου ΔΣ δεν είναι άλλος
από την ανάδειξη των ευρύτερων προβλημάτων του
κλάδου μας, την άσκηση πίεσης για την επίλυση τους,
την εφαρμογή στην πράξη λύσεων για τα καθημερινά
ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δίχως
παράλληλα να λησμονούμε το Επιστημονικό και πολιτιστικό ρόλο του Συλλόγου μας. Εργαλεία μας στην κατεύθυνση αυτή είναι πρωτίστως η μαζική συστράτευση των
μελών μας, η ενεργή ενασχόλησή τους, η συνεργασία –
κατά το δυνατό- με τους λοιπούς επιστημονικούς Συλλόγους της χώρας, η αξιοποίηση της παραμικρής
δυνατότητας για την διευκόλυνση της καθημερινότητας
κάθε νέας και νέου συναδέλφου αποφεύγοντας ταυτόχρονα κάθε έννοια «παραγοντισμού» και «ναρκισσισμού».
Στην κατεύθυνση αυτή, το νέο ΔΣ, ξεκινώντας τη θητεία του προχώρησε στην αποστολή επιστολής στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιτάχυνση των διαδικασιών
για την πληρωμή εκ μέρους του ΤΑΧΔΙΚ των ενταλμάτων
των συναδέλφων που έχουν διοριστεί αυτεπαγγέλτως
και έχουν επιληφθεί υποθέσεων νομικής αρωγής. Την
ίδια στιγμή που οι νέοι συνάδελφοι επιδεικνύοντας

τας κάθε υγιή δραστηριότητα του Δικηγορικού μας Συλλόγου προχωράμε μες τον Ιούλη στη συνδιοργάνωση με
την ομάδα καλαθοσφαίρισης του Δικηγορικού μας Συλλόγου χοροεσπερίδας στοχεύοντας στην υλική ενίσχυση
αμφοτέρων.
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,
Δίχως να καλλιεργούμε αυταπάτες για το βαθμό
επιρροής του Συλλόγου, οφείλουμε εμείς οι ίδιοι να μην
υποτιμούμε τις δυνατότητές του. Χρήζει επισήμανσης
πως μέλη του Συλλόγου εγγράφονται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ασκουμένων Δικηγόρων του
ΔΣΠ καθώς και οι Δικηγόροι, μέλη του ΔΣΠ, οι οποίοι
έχουν εγγραφεί ως Δικηγόροι από 1.1.2010 έως και σήμερα.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας είναι
πολλές. Η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές για
κάθε έναν από εμάς, η αύξηση του κόστους απονομής
και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, το κόστος συντήρησης
των δικηγορικών μας γραφείων, ο εργασιακός μεσαίωνας που βιώνουμε καθημερινά, η μείωση της δικηγορικής ύλης, οι υποδομές στο χώρο των Δικαστηρίων, ο
τρόπος διεξαγωγής της άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων, τα αυξημένα ποσοστά αποτυχίας στις εξετάσεις
για την απόκτηση άδειας είναι ενδεικτικά των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
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υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού διεκπεραιώνουν μια σειρά απαιτητικών υποθέσεων, φορολογούνται με εξοντωτικούς συντελεστές, προπληρώνοντας
αξία περίπου ίση με το 78% των ονομαστικών αξιών των
γραμματίων αναμένουν την εξόφλησή τους για διάστημα πλέον των 18 μηνών!!!!
Παράλληλα, απευθύναμε επιστολή στο ΔΣ του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιά αιτούμενοι παροχής εκπτώσεως για τα μέλη του Συλλόγου των Νέων κι
Ασκούμενων Δικηγόρων Πειραιά. Το ΚΕΔΙΠ επί της ουσίας αποτελεί επένδυση του Δικηγορικού μας Συλλόγου
προερχόμενη από τα κεφάλαια των δικηγόρων του Πειραιά. Δεδομένου πως η πλειοψηφία των συναδέλφων
που δείχνει ενδιαφέρον για τα προγράμματα του Κέντρου απαρτίζεται πρωτίστως από νέους συναδέλφους,
εκείνους που πρώτοι βιώνουν τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, η παροχή έκπτωσης για τα μέλη του
Συλλόγου μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί.
Συνεχίζοντας το δρόμο της εξωστρέφειας σε fora του
κλάδου μας, ο Σύλλογος μας έδωσε ξανά το «παρών»
στο Συνέδριο Ποινικολόγων και Μαχομένων Δικηγόρων
που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο στις 10 Ιουνίου
2017 με την αντιπρόεδρο του Συλλόγου, Έφη Τσιλικιώτη
και το μέλος, Τάνια Καφούρου να κερδίζουν τις εντυπώσεις με τις εισηγήσεις τους. Παράλληλα, αναδεικνύον-
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της Έφης Τσιλικιώτη
Δικηγόρου ΔΣΠ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ έδωσε το «παρών» στο Συνέδριο Ποινικολόγων και Μαχομένων Δικηγόρων που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο στις 10 Ιουνίου 2017. Παρόντες
στην εκδήλωση ήταν καθηγητές και από τις τρεις Νομικές Σχολές και δικηγόροι από όλη την Ελλάδα, δικαστές, εισαγγελείς, διευθυντές σωφρονιστικών
ιδρυμάτων, οργανώσεις για την υποστήριξη των κρατουμένων και των οικογενειών τους και πολλοί άλλοι.
Εκπρόσωποί μας ήταν η Αντιπρόεδρος, Έφη Τσιλικιώτη, με προφορική εισήγηση και το μέλος του Δ.Σ.
του Συλλόγου μας, Τάνια Καφούρου, με γραπτή εισήγηση.
Η προφορική εισήγηση με θέμα «Σχέσεις Συνηγόρων Υπεράσπισης και Κρατουμένων» στα πλαίσια του
ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος, με την οποία
η εισηγήτρια εξέφρασε τα καθημερινά προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο συνήγορος υπεράσπισης στα
πλαίσια του καθήκοντός του απέναντι σε έναν άνθρωπο που τελεί σε καθεστώς στέρησης ελευθερίας
και ειδικότερα στο ψυχολογικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου ατόμου, στην ανάγκη στήριξης αυτού και
της οικογένειάς του στη δύσκολη δοκιμασία που περνάει, το ψυχικό φορτίο που φέρει ο συνήγορος στην
υπεράσπιση του «suis generis» αυτού εντολέα του,
αλλά και την ευμενή μεταχείριση κάποιων «διάσημων» κρατουμένων ή εντολέων «διασήμων» συνηγόρων στις φυλακές, τις τριγωνικές σχέσεις
συνηγόρων-κρατουμένων-σωφρονιστικών υπαλλήλων και τις πλημμέλειες και τις ολιγωρίες του σημερινού ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος.
Εκτενής αναφορά έγινε στις άσχημες συνθήκες κράτησης που επικρατούν στις ελληνικές φυλακές, τη
σωματική και ψυχολογική καταρράκωση που υφίσταται ο εκάστοτε κρατούμενος, το ελλιπές και αντιφατικό νομικά σύστημα χορήγησης αδειών και ένταξης
κρατουμένων σε Αγροτικές φυλακές, το αίσθημα της

αδικίας που διακατέχει τον στερηθέντα την ελευθερία του από την έναρξη της προφυλάκισης του τελευταίου, η οποία, κατά το σύνηθες, αποτελεί
προκαταβολή της ποινής που θα καταφαθεί μετά από
12-18 μήνες από το ποινικό δικαστήριο.
Τέλος, η εισηγήτρια, εξέφρασε την άποψη ότι θα
πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες από τους ιθύνοντες και τους αρμοδίους για τα σωφρονιστικά ζητήματα, έτσι ώστε να παρθούν επιτέλους μέτρα για την
αποφυγή της παντελούς αχρήστευσης και της ψυχικής κονιορτοποίησης των κρατουμένων συνανθρώπων μας σε φυλακές, όπως συμβαίνει σε όλα
ευνομούμενα κράτη παγκοσμίως, διότι πλέον είναι
καθημερινό φαινόμενο ένας πρώην κατάδικος, αποφυλακισθείς, είτε να επιστρέφει στη φυλακή ως υπότροπος εγκληματίας, διότι αισθάνεται απόκληρος της
ελληνικής κοινωνίας και ως εκ τούτου αποκομμένος
από αυτήν είτε κάποιος φυλακίζεται για σωφρονισμό
και συμμόρφωση και αποφυλακιζόμενος είναι σε
θέση να τελέσει πολύ περισσότερα και βαρύτερα αδικήματα από αυτά που καταδικάσθηκε εξαιτίας του
«σχολείου» της φυλακής. Από όλα τα παραπάνω,
προκύπτει ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για την κοινωνία μας από την παρούσα κατάσταση που επικρατεί στα σωφρονιστικά ιδρύματα της Χώρας και
επαπειλούνται ολέθριες συνέπειες για το μέλλον
όλων μας, εάν δεν ληφθούν άμεσα και δραστικά
μέτρα.
Θερμές ευχαριστίες στο Δ.Σ. των Ποινικολόγων
και Μαχομένων Δικηγόρων, για την άριστη διοργάνωση και την αγαστή συνεργασία στα τραπέζια συζήτησης με τους συναδέλφους και ειδικότερα στον
Πρόεδρο, Βασίλη Ταουξή, που με εμπιστεύθηκε και
με πρότεινε να μοιραστώ τις σκέψεις μου με τους συναδέλφους μου.

Προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χωρικής ενότητας του Πειραιά

Στη δημόσια σφαίρα όταν οι οικονομολόγοι μιλάνε για ανάπτυξη κυρίως αναφέρονται στην αύξηση
του ΑΕΠ-δηλαδή στην έννοια της μεγέθυνσης

Στη πραγματικότητα η έννοια της ανάπτυξης δεν
είναι μόνο τα ποσοτικά στοιχεία, αλλά και τα ποιοτικά
όπως και ενδεικτικά στοιχεία κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με περιβαλλοντικό πρόσημο, την
ποιότητα ζωής, την καινοτομία, την ενίσχυση της οικονομίας της Γνώσης και με όρους μιας δίκαιης ανάπτυξης .
Η προτεινόμενη ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση πρέπει να έχει επίκεντρο τους ανθρώπους και το περιβάλλον αλλά και τη συνεργασία με
την υγιή επιχειρηματικότητα απέναντι στην επικρατούσα στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού που
δεν είναι άλλη από την υπερεκμετάλλευση των κοινών πόρων με στόχο την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας με τις γνωστές συνέπειες στα εργασιακά και
στο περιβάλλον αλλά και στο κοινό συμφέρον.

Το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και
ανάπτυξης που κατατίθεται φιλοδοξεί να καταστεί
κοινωνικά κυρίαρχος ένας άλλος προσανατολισμός.

Του κ. Γιάννη Καρδαρά
Δικηγόρου Πειραιά,
μέλους του ΔΣ του ΔΣΠ

Αυτός της ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, και της δίκαιης ανάπτυξης με
στροφή στην καινοτομία και την ποιότητα, που θα
παράγει προϊόντα και Υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, που θα προσελκύει άμεσα εσωτερικές αλλά και ξένες επενδύσεις καθώς και τον
ενιαίο σχεδιασμό σε συγκριτικά πλεονεκτήματα της
κάθε περιοχής, με ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και γενικά της κοινωνίας με οικολογική διάσταση έναντι της ανεξέλεγκτης αγοράς.

Δύο διαφορετικοί προσανατολισμοί συγκρούονται σε μια μάχη την οποία βιώνουμε με ένταση σήμερα και που θα ενταθεί και το επόμενο διάστημα.
Η σύγκρουση θα είναι διαρκής, ανοιχτή και υπό συνεχή διαπραγμάτευση.

Η πολιτική βάση της προτεινόμενης παραγωγικής
ανασυγκρότησης και βιώσιμης ανάπτυξης δεν απαντάει μόνο στην ανάγκη για την αντιστροφή της πορείας κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας, αλλά
και σε διαχρονικά ζητήματα που αφορούν στα αίτια
της κρίσης του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης στην Ελλάδα που δεν είναι συγκυριακή αλλά δομική με μία από τις πολλές αναφορές να περιγράφει
ένα αναποτελεσματικό αντιπαραγωγικό και διαπλεκόμενο με συμφέροντα Δημόσιο αντί ενός Δημοσίου
που πρέπει να θέτει τις οριοθετήσεις και τον οδικό
χάρτη μιας δίκαιης ανάπτυξης όπως αναλύεται.
Η παραγωγική ανασυγκρότηση με κοινωνικό και
οικολογικό πρόσημο και η δίκαιη ανάπτυξη με δραστικό περιορισμό της τεράστιας ανεργίας, δεν είναι
μια εύκολη και τεχνοκρατική υπόθεση, αλλά μια
μακρά κοινωνικοπολιτική διαδικασία τομών και ρήξεων και δομικών αλλαγών στη διάρθρωση της οι-
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Μετά από τη μακρά περίοδο των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
και την βαθύτατη κρίση που βιώνει η χώρα μας ήρθε
η ώρα να απασχολήσει όλες και όλους μας (ανεξάρτητα αν είμαστε οικονομολόγοι ή όχι, εκλεγμένοι σε
θεσμικά όργανα ή μη) η ανάπτυξη και η παραγωγική
ανασυγκρότηση και πως υλοποιείται στη περιφερειακή ενότητα του Πειραιά που ζούμε και που γεωγραφικά ορίζεται από το Ν.Φάληρο έως το Πέραμα και
τη Σαλαμίνα, το όρος Αιγάλεω και ανατολικά τον
«Ελαιώνα» στο Ρέντη, και νότια τα νησιά του Σαρωνικού.
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κονομίας και της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και της
Κοινωνίας μέσω της δημοκρατικής παιδείας, αλλά
και της διαβούλευσης.
Οποιοδήποτε σχέδιο ανάπτυξης όσο και αν
άρτια νομοθετηθεί δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την εμπλοκή φορέων, συνδικάτων, Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης του
Πανεπιστημίου Πειραιά και ΤΕΙ και γενικά της κοινωνίας των πολιτών σε μία κατεύθυνση συμμετοχικού σχεδιασμού ώστε να είναι η κοινωνία που
στο τέλος θα απολαύσει τα οφέλη της.
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Η υλοποίηση απαιτεί συνεργασία Κράτους, Περιφέρειας, Δήμων και μιάς υγιούς επιχειρηματικότητας καθώς και τρόπους χρηματοδότησης εκτός από
το Δημόσιο Προϋπολογισμό, και από δυνητικές πηγές
πόρων όπως ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Επενδυτικό Ταμείο (ΕΔΕΤ) το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ), το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ( EFSI) κ.λ.π.
Είναι αναγκαία η κινητοποίηση ενεργών αλλά κυρίως ανενεργών σήμερα δυνάμεων της υγιούς επιχειρηματικότητας με επίκεντρο το λιμάνι, τη ναυτιλία,
το εμπόριο, την ακτοπλοΐα, τον τουρισμό και την
βιοτεχνία-βιομηχανία με εξειδίκευση στη μεταποίηση και τον παραδοσιακό κλάδο της ναυπηγοεπισκευής που πρέπει να επανεκκινήσει.
Το προτεινόμενο ΣΧΕΔΙΟ έχει δύο (2) βασικούς
άξονες-Πυλώνες ενός επιτελικού σχεδιασμού που
παρατίθενται χωρίς αξιολογική αρίθμηση.
Ο ένας άξονας Πυλώνας έχει ως βάση τον ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ –
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ προσανατολισμό

Σε αυτόν τον άξονα λαμβάνεται υπ’ όψιν ο λιμενικός σχεδιασμός με την επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων της κρουαζιέρας και ο βιοτεχνικός –
μεταποιητικός σχεδιασμός με ιδιαίτερη έμφαση στην
καινοτομία την ειδικευμένη μεταποίηση αλλά και τον
παραδοσιακό τομέα της Ναυπηγοεπισκευής. Η επανεκκίνηση της Ναυπηγοεπισκευής στην ΝΕΖ Περάματος-Σαλαμίνας αλλά και στα
Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά, (μετά την ανάκτηση από το Ελληνικό
Δημόσιο) αλλά και στην Ελευσίνα είναι απαραίτητο
να τεθεί σε νέες βάσεις είτε με τη συμμετοχή του Ελ-

ληνικού Δημοσίου και υγιών επενδυτών είτε χωρίς
την συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου που ενδέχεται να παραμείνει σε θέση ρυθμιστική για λόγους
εθνικής ασφαλείας αφού σε αυτά τα ναυπηγεία εκτελούνται όλες οι στρατιωτικές παραγγελίες του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο έτερος άξονας – Πυλώνας έχει ως βάση, τον
ΤΟΥΡΙΣΜΟ, τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, το ΕΜΠΟΡΙΟ, τη ΝΑΥΤΙΛΙΑ, την ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, την Ναυτική Εκπαίδευση, την επισκεψιμότητα και ανάδειξη των
υπερτοπικών πόλων έλξης,(π.χ. παλαιά εργοστάσια,
ανενεργά στρατόπεδα, ανενεργά λατομεία, το παράκτιο μέτωπο από το ΣΕΦ έως το Πέραμα και τη
Σαλαμίνα, Αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π.)που αποτελούν τα «ανενεργά αναπτυξιακά αποθέματα» του
Πειραιά, την κρουαζιέρα, τις Ξενοδοχειακές Υποδομές, την καινοτομία, την αυτοαπασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την προσέλκυση επενδύσεων, τα
«Logistics» την ενίσχυση του ρόλου του Πειραιά ως
διαμετοκομιστικού και ενεργειακού κόμβου, την
κοινωνική οικονομία, τον αθλητισμό με παρεμβάσεις για την βιώσιμη πράσινη αστική ανάπτυξη της
χωρικής ενότητας του Πειραιά και των νησιών.
Στο σχέδιο δίδεται η έμφαση στον ενιαίο σχεδιασμό και στο ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αστικού, περιβαλλοντικού παραγωγικού και οικονομικού
χαρακτήρα έχουν διαδημοτική επίδραση στη βάση
κοινών προβλημάτων και των κοινών υπερτοπικών
αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιφερειακής ενότητας Πειραιά.
Παράλληλα εφόσον τα επί μέρους προτεινόμενα
έργα και παρεμβάσεις εντάσσονται σε ένα συνολικό
σχεδιασμό η υλοποίηση ακόμη και επί μέρους
έργων(κατά προτίμηση πολλών μικρών έργων σε αντίθεση με τα φαραωνικά έργα) αλλά και παρεμβάσεων που «ωριμάζουν» δεν θα έχει πλέον τον μέχρι
σήμερα χαρακτήρα αποσπασματικής και ασύνδετης
μεταξύ τους υλοποίησης.

Με γνώμονα τα παραπάνω ενδεικτικά αναφέρομαι σε προτάσεις παρεμβάσεων με πιο λεπτομερή
διάσταση:
Δημιουργία σχημάτων κοινωνικής οικονομίας σε
τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο και την ενίσχυση της
οικονομίας της Γνώσης.

Την αξιοποίηση των προαναφερθέντων “ανενεργών αναπτυξιακών αποθεμάτων “ της χωρικής ενότητας Πειραιά ως χώρων Δημοσίων Υπηρεσιών
όπως το Δικαστικό Μέγαρο στη πρώην Ράλλειο, το
κτίριο «Κεράνη» στη Θηβών της Νίκαιας ως Διοικητικό Κέντρο και Υπηρεσιών Υπουργείων αλλά και
αξιοποίηση και άλλων «αναπτυξιακών αποθεμάτων» του Πειραιά ως χώρων πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής, οικολογικής αναβάθμισης του
αστικού πράσινου και Τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρω τα: λεγόμενα αναπτυξιακά αποθέματα του Πειραιά.

α) Παλαιά εργοστάσια όπως το Κεραμοποιείο
Δηλαβέρη, Αμαξοστάσιο ΟΣΕ, παλαιό εργοστάσιο
ΔΕΗ στο Ν.Φάληρο, Εργοστάσιο ΧΡΩΠΕΙ στην οδό
Πειραιώς, την ΑΖΕΛ- την ΚΥΔΕΠ, Καπνεργοστάσιο Κεράνη και οι Μύλοι Μοίρα στα Καμίνια κ.λ.π.

β) ανενεργά λατομεία-στρατόπεδα – καθώς και
οι εναπομείναντες αναξιοποίητοι ελεύθεροι χώροι
μπορεί να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης. Για παράδειγμα η ανάπλαση χώρων όπως, το Λατομείο Καραμπίνη στην Νίκαια-Ρέντη, οι εκτάσεις στα
Λατομεία Κορυδαλλού, το ανενεργό Λατομείο Αδάμ
στο Κερατσίνι τα στρατόπεδα στα Καμίνια (Σακελίωνα κ.λ.π.) και οι ελεύθεροι χώροι στο Πέραμα στη
Νίκαια-Ρέντη και τον Κορυδαλλό περιμένουν την ένταξη τους σε ένα συνολικό σχεδιασμό.

γ) οι αναξιοποίητοι παράκτιοι χώροι από τον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, έως την Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων περιλαμβάνουν την σχεδιαζόμενη ανάπλαση του «Τουρκολίμανου» με τα Τουριστικά καταστήματα και την ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα,
τις παρεμβάσεις στις πλάζ «Βοτσαλάκια» στη Καστέλα και «Τερψιχόρη» στη Πειραϊκή το παράκτιο μέτωπο της Δραπετσώνας με κατασκευή χώρων
αναψυχής, αθλητισμού και Πολιτισμού, τις μαρίνες
στον Αρμό και στο δυτικό άκρο του Περάματος και
τη ζεύξη με το νησί της Σαλαμίνας που δυνητικά όλοι
οι ανωτέρω χώροι μπορεί να εξελιχθούν σε υπερτοπικούς πόλους έλξης του εγχώριου και αλλοδαπού
τουρισμού.

δ) χώροι πολιτισμού-Αρχαιολογικοί χώροι

Την Ιστορική ανάδειξη της Μαρίνας Ζέας με τους
Νεώσοικους και την αρχαία οχύρωση, την ανάδειξη
του Ναυτικού και κυρίως του αξιόλογου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Ζέα, την Ανάπλαση των «Κονώνειων τειχών» γύρω από την Πειραϊκή(ή το
πάρκο της θάλασσας και της αναψυχής) μέχρι την
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
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Την Ηετιώνεια Πύλη και την ανάδειξη των πέριξ
Αρχαιολογικών χώρων, τον παραδοσιακό σταθμό του
ΟΣΕ(στον Αγ. Διονύσιο), το αμαξοστάσιο, του ΗΣΑΠ,
τους ελεύθερους χώρους στη Λεύκα.
Τέλος απαραίτητη είναι η ανάπτυξη της Σαλαμίνας αλλά και των άλλων νησιών του Σαρωνικού(Αίγινα, Ύδρα, Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζήνα κ.α.)
σε μία προγραμματική σύνδεση θεμάτων Τουριστικής ανάπτυξης αλλά και ανάπτυξης στοιχείων του
πρωτογενούς τομέα όπως την ιδιαιτερότητα αγροτικών παραγωγικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένης
και της αλιείας και άλλων Τομέων συναφών με τις ιδιαιτερότητες κάθε νησιού.
Όλα τα παραπάνω θα συμβάλλουν:

Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Στη μείωση της ιδιαίτερα υψηλής ανεργίας.
Στη περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Στην επανεκκίνηση οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων (μεταποίηση-ναυπηγοεπισκευή).
Στην έμφαση στον τριτογενή τομέα των Υπηρεσιών.

Είναι προφανές ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν
είναι δυνατόν να χωρέσει στο περιορισμένο χώρο
ενός δημοσιεύματος στο φιλόξενο περιοδικό του
ΔΣΠ.

Όμως φιλοδοξεί να ανοίξει μία συζήτηση για ποιά
ανάπτυξη χρειάζεται σήμερα η καθημαγμένη χώρα
μας όταν έχουν κριθεί τα μέχρι σήμερα παραγωγικά
και αναπτυξιακά μοντέλα με τα γνωστά αποτελέσματα.
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Ενίσχυση των δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ο νέος Κανονισμός για το σήμα της ΕΕ και οι εφαρμοστικές
αυτού διατάξεις - Βασικές τροποποιήσεις - Οι αλλαγές
που θα επέλθουν στην εθνική νομοθεσία για τα εμπορικά
σήματα μετά την εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/2436

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά συνδιοργάνωσε με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO), τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:30στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δ.Σ.Π. επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Ο νέος Κανονισμός για το σήμα της ΕΕ και οι
εφαρμοστικές αυτού διατάξεις - Βασικές τροποποιήσεις – Οι αλλαγές που θα επέλθουν στην εθνική νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα μετά την εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/2436»
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Εισηγητές:
• Δημήτριος Μπότης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών Θεμάτων
του EUIPΟ.
• Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος Πειραιά, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας
του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Αποσύρθηκε η διάταξη
που καταργούσε το δικηγορικό απόρρητο

Μετά την επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Β. Αλεξανδρή
προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή και την καθολική αντίδραση του νομικού κόσμου, αποσύρθηκε
τελικά η διάταξη νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, η οποία καταργούσε πλήρως το δικηγορικό
απόρρητο σε φορολογικές υποθέσεις.
Επισυνάπτονται οι νομοτεχνικές βελτιώσεις-διορθώσεις του υπουργείου Οικονομικών στο σημείο 6 των
οποίων αναφέρεται ότι η επίμαχη παράγραφος 3 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου διαγράφετα, καθώς και
δημοσίευμα της σιτοσελίδας Liberal.gr για το θέμα.

Life Natura Themis: Ερωτηματολόγιο
για το δίκαιο του περιβάλλοντος
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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Στο πλαίσιο του έργου Life Natura Themis (βλ. http://www.lifethemis.eu/el), που υλοποιείται από το Πα-

νεπιστήμιο Κρήτης/Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, τους Δικηγορικούς Συλλόγους Ηρακλείου και Χανίων,
την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος/Συντονιστικό Γραφείο για την

Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικής Ζημίας, λάβαμε και σας προωθούμε ερωτηματολόγιο, η συμπλήρωση του
οποίου θα συνεισφέρει στην κατανόηση του επιπέδου γνώσης των δικηγόρων σχετικά με το δίκαιο του περιβάλλοντος και ειδικότερα την περιβαλλοντική ζημία και το περιβαλλοντικό έγκλημα, και θα βοηθήσει στην
κατάρτιση σχετικών με το θέμα νομικών /τεχνικών οδηγών.

Υπεύθυνη για τη συγκεκριμένη δράση του έργου είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η πα-

λαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της χώρας μας (ιδρ. 1951), και συντονιστής ο Γενικός Γραμματέας της
και συνάδελφός μας Γιώργος Ι. Πολίτης.

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να δείτε και να συμπληρώσετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKPIzKw7HXztv_pQE0Mnxup3jmqY8X2fWTxKrDopxQobfl_w/

viewform?c=0&w=1

Πρόκειται για μία σημαντική επιστημονική προσπάθεια, την οποία πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε να

υποστηρίξουμε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το ερωτηματολόγιο.

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Σταματογιάννης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΔΙΠ
10 Ιουλίου 2017

Στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά ολοκληρώθηκε το σεμινάριο της Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμε-

σολάβηση από 3 έως 8 Ιουλίου 2017, σε συνεργασία με το Κέντρο Διαμεσολάβησης IMC Καναδά.

Το ιδιαίτερου ενδιαφέροντος νέο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει θεωρία και παιχνίδια ρόλων από «πραγ-

ματικές» υποθέσεις διαμεσολάβησης, έδωσε στους εκπαιδευόμενους την εμπειρία της διαδικασίας της δια-

μεσολάβησης σε όλα τα στάδια.

Το ΚΕ.ΔΙ.Π. συνεχίζοντας με πίστη στο θεσμό, προτάσσει το υψηλό επίπεδο των εκπαιδεύσεων και τη

διαρκή αναβάθμισή τους.

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος, έχει ήδη ανακοινωθεί για τους ενδιαφερόμενους η εκπαίδευση στην

τραπεζική διαμεσολάβηση που θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Ιουλίου 2017.
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Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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ΚΕ.ΔΙ.Π.: Ανακοίνωση Εκπαίδευσης
στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Ανακοίνωση Εκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
Μάιος 2017

—————————————————————————————————————————————
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
« Εισαγωγή στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση»
26, 27 & 28 Μαΐου 2017
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Τ

ο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) σε
συνεργασία με τον διεθνούς φήμης μη κερδοσκοπικό φορέα οικογενειακής διαμεσολάβησης “MiΚΚ
e.V.” (http://www.mikkev.de/english/englisch/) διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο στην οικογενειακή διαμεσολάβηση (family mediation) στα Ελληνικά με
τίτλο «Εισαγωγή στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση» (Introduction to family mediation), διάρκειας
20 ωρών.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί τις ημέρες Παρασκευή
26 από 16:00 έως 20:30, Σάββατο27και Κυριακή
28/05/ 2017 από τις 9:00 π.μ έως τις 18:00 μ.μ.
Εκπαιδευτής:
Σπύρος Λειβαδόπουλος
(Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής Διαμεσολάβησης)
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά εκπαίδευση:
18 άτομα
Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης ( ΜΙΚΚ
& ΚΕΔΙΠ)
Κόστος συμμετοχής: 350 Ευρώ.
Δηλώσεις συμμετοχής έως την 22/05/2017, κόστος
300 ευρώ (early bird registration)
Δηλώσεις συμμετοχής έως 25 /05/2017
Για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην οικογενειακή διαμεσολάβηση , το ΚΕΔΙΠ συνεργάζεται από το
2013 με την Γερμανική εταιρεία διεθνών διαμεσολαβήσεων και εκπαιδεύσεων MIKK e.v. H Μikk e.v. έχει
διακριθεί για την δραστηριότητα της στον τομέα των
οικογενειακών διαμεσολαβήσεων λαμβάνοντας βρα-

βεία από τους οργανισμούς Germany Land Of Ideas
και Association for conﬂict resolution International
Chapter (USA). Το 2011 μέσω του προγράμματος ΤΙΜ
( training in international family mediation) της Ε.Ε.
ανατέθηκε στη Μikk να εκπαιδεύσει περί τους 70
διαμεσολαβητές από διάφορα κράτη της Ευρώπης
στο πρώτο κοινό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην
οικογενειακή διαμεσολάβηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στις διασυνοριακές διαφορές
(http://www.mikkev.de/english/englisch/). Η Mikk
e.v εξειδικεύεται στην διεθνή οικογενειακή διαμεσολάβηση και εκπαιδεύει διαμεσολαβητές από όλο τον
κόσμο στο συγκεκριμένο είδος διαμεσολάβησης.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελεί εισαγωγή στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.
Διαρκεί τρεις ημέρες και περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων:
Επίπεδα και δυναμική συγκρούσεων στην οικογένεια- Στάδια κατά τη διάσταση και το διαζύγιο,
θεματική περιπτώσεων διαμεσολάβησης κατά τη
διάσταση και μετά το διαζύγιο, εργαλεία και μεθοδολογία στη διαμεσολάβηση οικογενειακών υποθέσεων,
διαχείριση της επικοινωνίας στην οικογενειακή
διαμεσολάβηση, συμφωνίες σε θέματα που ρυθμίζουν τις σχέσεις γονέων – παιδιών, συμφωνίες σε οικονομικά ή περιουσιακά θέματα,
«μεικτές» οικογένειες, διεθνή – διασυνοριακή οικογενειακή διαμεσολάβηση, πρακτικές ασκήσεις και
παίγνια ρόλων.
Το ως άνω πρόγραμμα έχει ως σκοπό να εισάγει
τους διαμεσολαβητές στην οικογενειακή διαμεσολά-

1) Dr. Jamie Walker (http://jamiewalker.net/inde
/index.php) και 2) Σπύρο Λειβαδόπουλο.
Βιογραφικό εκπαιδευτή:
Επαγγελματική Εμπειρία – Εξειδίκευση
Ο Σπύρος Λειβαδόπουλος είναι δικηγόρος παρ΄
Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και διαπιστευμένος
εκπαιδευτής διαμεσολαβητών. Κατά τη διάρκεια της
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, συνεργάστηκε
με τον Όμιλο εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ (2002-2007) και
ειδικότερα με τις εταιρείες ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ & REDS AE παρέχοντας συμβουλευτικές και δικαστηριακές υπηρεσίες, ασχολούμενος κυρίως με υποθέσεις και θέματα
δικαίου συμβάσεων, κατασκευαστικού δικαίου, δικαίου Ανωνύμων εταιρειών, Δημοσίων συμβάσεων,
Ανάπτυξης διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων
και Δημοσίων Διαγωνισμών. Έχει επίσης συνεργαστεί με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
του Υπουργείου Εσωτερικών (2010- 2013) ως νομικός
σύμβουλος – ειδικός συνεργάτης στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως και στην Ειδική Υπηρεσία, παρέχοντας συμβουλές σε θέματα δημοσίων συμβάσεων
και δημοσίων διαγωνισμών. Από το έτος 2008
είναι ιδρυτικό μέλος του δικηγορικού γραφείου
«Γιαννακόπουλος – Λειβαδόπουλος – Σκουλάτος &
Συνεργάτες» και παρέχει συμβουλές και δικαστηριακή υποστήριξη σε ιδιώτες και εταιρείες σε υποθέσεις αστικού , εμπορικού και οικογενειακού δικαίου.
Απόφοιτος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου
της Ματσεράτα (Ιταλία) και κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος στις « Ευρωπαϊκές Σπουδές για στελέχη
επιχειρήσεων και οργανισμών» από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά, Ιταλικά & Γαλλικά.
Διαμεσολάβηση:

Έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στην Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το
2010, από το Center for Eﬀective Dispute Resolution
(CEDR-UK) και είναι από τους πρώτους διαμεσολαβητές που διαπιστεύθηκαν από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει εκπαιδευτεί περαιτέρω στην Διεθνή Οικογενειακή Διαμεσολάβηση από το πρόγραμμα της ΕΕ,
TIM project [Βρυξέλλες 2011/ Catholic University of
Lauven (BE), child focus (BE) Mikk (GER),IKO (NL)]
,είναι “ Certiﬁed International Family Mediator” και
μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης Crossborder mediator (www.crossbordermediator.eu). Έχει εμπειρία στις διαμεσολαβήσεις
καθώς έχει διεξαγάγει τις πρώτες διαμεσολαβήσεις
στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Ελληνικού Νόμου
(3898/2010) σε εμπορικές, οικογενειακές και λοιπές
αστικές διαφορές. Έχει αποκτήσει σημαντική πρακτική εμπειρία στο εξωτερικό καθώς έχει συνεργαστεί με οργανισμούς (New York Peace Institute / USA,
CEDR/ UK, Mikk/Germany) αλλά και με μεμονωμένους διαμεσολαβητές (ΗΠΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΑΓΓΛΙΑ) είτε παρακολουθώντας διαμεσολαβήσεις είτε διενεργώντας
συνδιαμεσολαβήσεις.
Τομείς διαμεσολάβησης : Oικογενειακές διαφορές και διεθνείς οικογενειακές διαφορές, εμπορικές
συμβάσεις, μισθωτικές διαφορές, εργατικές διάφορες, ενδοεταιρικές διαφορές, κατασκευές – real
estate, τράπεζες,.
Είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών (Τoolkit Company/ΚΕΔΙΠ) και συνεργάζεται με το
Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς στην εκπαίδευση
διαμεσολαβητών στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.
Έχει επίσης εκπαιδεύσει σε συνεργασία με τον Γερμανικό οργανισμό διεθνών διαμεσολαβήσεων Mikk
e.V διαμεσολαβητές στην Διεθνή οικογενειακή διαμεσολάβηση σε υποθέσεις που περιλαμβάνουν απαγωγή παιδιών ( Sesibra – Πορτογαλία 2015). Έχει
συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε εργαστήρια για τη
Διεθνή οικογενειακή διαμεσολάβηση σε συνεργασία
με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ERA, εκπαιδεύοντας δικηγόρους και δικαστές στην Ελλάδα , την Ιταλία και
το Βέλγιο. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής – σε σεμινάρια, εργαστήρια, συνέδρια και σε παρουσιάσεις
προώθησης του θεσμού τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο Εξωτερικό καθώς και ως μέλος ομάδας εργασίας
έργων- projects της Ε.Ε (MED-ENF, Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 2015).
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βηση τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες, τις απαιτήσεις
αλλά και την μεθοδολογία στο συγκεκριμένο είδος
διαμεσολάβησης. Το πρόγραμμα διδάσκεται στα Ελληνικά και είναι προσαρμοσμένο στην Ελληνική
πραγματικότητα με παίγνια ρόλων που προσομοιάζουν σε αληθινές υποθέσεις. Η επιμέλεια του συγκεκριμένου προγράμματος έχει γίνει από τους
εκπαιδευτές:
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ΚΕ.ΔΙ.Π.: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Εξωδικαστικό
Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, Στοχευμένη Διαπραγμάτευση και την
Τρίτη,13/6 λόγω αυξημένης ζήτησης
Ανακοίνωση 5 ωρη ΕκπαίδευσηΕξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017)κώδικας δεοντολογίας
τραπεζών στοχευμένη Διαπραγμάτευση
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—————————————————————————————————————————————
13 Ιουνίου 2017 (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ)
Κατόπιν της ψήφισης του Νόμου υπ΄αριθμ.
4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62/3.5.2017) περί του «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και της αυξανόμενης
εφαρμογής του Αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών για την Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων και Φυσικών Προσώπων, το «Κέντρο
Διαμεσολάβησης Πειραιώς» (www.kedip.gr) και το
“The Mediation Lab” (www.themediationlab.com)
συνδιοργανώνουν
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων,
Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, Στοχευμένη Διαπραγμάτευση
διάρκειας 5 ωρών .
Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017
και ώρες 15.00 έως 20.00, στις εγκαταστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, Ηρώων Πολυτεχνείου
47 Πειραιάς, 1ος όροφος.
Εκπαιδεύτριες:
Μαρία Χατζηλεωνίδα - Μαρία Φαροπούλου
(Δικηγόροι, Διαμεσολαβήτριες, Εκπαιδεύτριες Διαμεσολάβησης)

Eκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) θα απευθύνει χαιρετισμό.
Χορηγείται Εκπαιδευτικό Υλικό και
Παρέχεται
Πιστοποιητικό
Παρακολούθησης
(ΚΕ.ΔΙ.Π. & “The MediationLab”).
Κόστος συμμετοχής: 120 ευρώ
Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι την 8/6/2017.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαπιστευμένους
και εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές, σε δικηγόρους/νομικούς παραστάτες, σε οικονομικούς συμβούλους που ασχολούνται με διαδικασίες
εξωδικαστικής διευθέτησης οφειλών, σε εκτιμητές
ακινήτων.
Στόχοι της εξειδικευμένης αυτής εκπαίδευσης είναι:
Η Μελέτη και εμβάθυνση στο Νόμο περί Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
και στον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
Η εκπαίδευση στον σχεδιασμό και τη διαχείριση στοχευμένων διαπραγματεύσεων καθώς και στη σύναψη
αμοιβαία επωφελών βιώσιμων συμφωνιών στα πλαίσια αυτών.
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ΚΕ.ΔΙ.Π.: 27 Ιουνίου 2017 η επόμενη 5ωρη εκπαίδευση
στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρήσεων κ.λ.π.

Ανακοίνωση 5 ωρη εκπαίδευση εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017)
αναθεωρημένος κώδικας δεοντολογίας τραπεζών

—————————————————————————————————————————————
27 Ιουνίου 2017 (ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ)

συνδιοργανώνουν
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρήσεωνκαι τον Αναθεωρημένο Κώδικα
Δεοντολογίας Τραπεζών
διάρκειας 5 ωρών.

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017
και ώρες 15.00 έως 20.00, στις εγκαταστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, Ηρώων Πολυτεχνείου
47 Πειραιάς, 1ος όροφος.
Εκπαιδεύτριες:
Μαρία Χατζηλεωνίδα - Μαρία Φαροπούλου

(Δικηγόροι, Διαμεσολαβήτριες, Εκπαιδεύτριες Διαμεσολάβησης)

Eκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) θα απευθύνει χαιρετισμό.

Χορηγείται Εκπαιδευτικό Υλικό και
Παρέχεται
Πιστοποιητικό
Παρακολούθησης
(ΚΕ.ΔΙ.Π. & “The Mediation Lab”).
Κόστος συμμετοχής: 120 ευρώ
Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι την 22/6/2017.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαπιστευμένους
και εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές, σε δικηγόρους/νομικούς παραστάτες, σε οικονομικούς συμβούλους που ασχολούνται με διαδικασίες
εξωδικαστικής διευθέτησης οφειλών, σε εκτιμητές
ακινήτων.
Στόχοι της εξειδικευμένης αυτής εκπαίδευσης είναι:

Η Μελέτη και εμβάθυνση στο Νόμο περί Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
και στον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε την επισυναπτόμενη δήλωση και στείλτε την ηλεκτρονικά
στις διευθύνσεις: info@kedip.gr και themediationlab@gmail.com.
Η συμμετοχή οριστικοποιείται και το εκπαιδευτικό
υλικό αποστέλλεται μόνο με την καταβολή των διδάκτρων μέχρι την 22/6/2017.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση, για την υποβολή αίτησης στο Μητρώο
Συντονιστών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., η προηγούμενη παρακολούθηση της εκπαίδευσης στην Τραπεζική ΔΙαμεσολάβηση.
Καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο διαχειρίσης
των συγκεκριμένων υποθέσεων, η παρακολούθησή
της δύναται να πραγματοποιηθεί ΚΑΙ ΜΕΤΑ την
υποβολή της σχετικής αίτησης.
Κατόπιν της ψήφισης του Νόμου υπ΄αριθμ.
4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62/3.5.2017) περί του «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και της αυξανόμενης
εφαρμογής του Αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών για την Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων και Φυσικών Προσώπων, το «Κέντρο
Διαμεσολάβησης Πειραιώς» (www.kedip.gr) και το
“The Mediation Lab” (www.themediationlab.com)
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ΣΤΙΞΕΙΣ

Έφυγε από κοντά μας
ο Μόσχος Κεφάλας (1929-2017)
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Δημήτρης Πιστικός

Στις 6 τού Μάη 2017, επιστρέφοντας το μεσημέρι
στο σπίτι μου από το «Καφέ Όπερα», όπου εδώ και
κάποια χρόνια, κάθε πρωινό Σαββάτου συναντιέμαι
με φίλους και συνεργάτες τού περιοδικού, πήρα ένα
μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή από τη θυγατέρα τού αγαπημένου μου φίλου Μόσχου Κεφάλα,
που έλεγε ότι «ο μπαμπάς έφυγε, σήμερα το πρωί».
Δεν έπεσα από τα σύννεφα. Ήμουνα, ήδη, από καιρό
προετοιμασμένος. Τα σημάδια τού χρόνου σήμαιναν
μεσάνυχτα. Το τέλος τού ταξιδιού ήταν κάτι, φυσικό
και αναμενόμενο, όσο κι αν αυτό φαίνεται ψυχρό και
αποστασιοποιημένο. Γιατί ο Μόσχος, ο καλός συνάδελφος στη δικηγορία, ο συνεργάτης στη «Δικηγορική Επικαιρότητα» και στα λογοτεχνικά πράγματα,
ο αγαπημένος φίλος, είχε ήδη «αποφασίσει» να δραπετεύσει από τον μάταιο αυτό κόσμο των παράλογων
συμβάντων μεταναστεύοντας σ’ έναν άλλο δικό του
κόσμο, λογικότερο, ειρηνικότερο, ανθρωπινότερο. Η
σταδιακή αποστασιοποίησή του από πρόσωπα και
πράγματα, η παραίτηση, η απώλεια των σωματικών
και πνευματικών δυνάμεων, έπαιρνε μιαν ανεπίστροφη πορεία. Η τελευταία μας συνάντηση στο
σπίτι του, επί της οδού Αγκύλης αριθμ. 54, στην περιοχή Κυνοσάργους είχε πραγματοποιηθεί πριν μια
εβδομάδα, τέλος τού Απρίλη, μόλις είχα γυρίσει από
τις πασχαλινές διακοπές. Λέω «συνάντηση» αλλά
ήταν «πολλές μικρές συναντήσεις», στα φωτεινά διαλείμματα της απουσίας του. Φορούσε πυτζάμα,
αυτός που πάντοτε ντυνόταν κομψά και δεν αποχωριζόταν ακόμα και το Καλοκαίρι, το κοστούμι και τη
γραβάτα του· Τον φωτογράφησα για τελευταία φορά
με το τεύχος 71 τού περιοδικού στα χέρια του, που
ήταν το ακριβό πνευματικό του τέκνο. Ένα περιοδικό
που οραματίστηκε, σχεδίασε, έστησε, συντήρησε,

αγάπησε και αρμάτωσε για το μακρυνό ταξίδι του
στην άγνωστη 3η Χιλιετία, που ξανοιγόταν μπροστά
του. Ήξερε ο Μόσχος από καρνάγια και αρματωσιές.
Γέννημα θρέμμα Πειραιώτης, από τη συνοικία τής
Λεύκας (με τις μικροβιοτεχνίες, τα εργοστάσια, τα εργαστήρια και τα μηχανουργεία, στα οποία κάποτε εργάστηκε κι ο ίδιος, επί Κατοχής, προτού σπουδάσει
Πολιτικές Επιστήμες κι έπειτα Νομικά και γίνει ένας
αξιοπρεπής και γνωστός δικηγόρος. Έζησε ολόκληρη
τη ζωή του, ταπεινά κι αθόρυβα. Η κατοικία του ήταν
στην Αθήνα, το γραφείο του όμως στον Πειραιά στην
οδό Κολοκοτρώνη, που το κράτησε ως το 2016, ακόμα
και μετά τη συνταξιοδότησή του από τη δικηγορία. Κι
έτσι, από τη μια ήταν ο λαϊκός και βέρος Πειραιώτης
κι από την άλλη ο αριστοκράτης Αθηναίος. Ο «μάγκας» με την καλλίστη απόχρωση της λέξης και ο «κύριος» με τα όλα του! Ο αξιοπρεπής δικηγόρος
τιμημένος από το Δικηγορικό μας Σύλλογο και ο πνευματικός άνθρωπος τιμημένος από το Δήμο Πειραιώς
για το έργο και την προσφορά του. Ο ανοιχτόκαρδος
άνθρωπος και ο πιστός Χριστιανός. Ο δημοσιογράφος και λογοτέχνης. Ο ποιητής και ο κριτικός. Ο επιμελητής περιοδικών και εκδότης. Ο φίλος τής παρέας
και ο επίτροπος στην εκκλησίας τής Παναγίτσας. Ο
καλός και ευγενικός συνάνθρωπος! Ένα εκλεκτό
κράμμα ευθύτητας, ντομπροσύνης και ευγένειας.
Αυτά, και πολλά άλλα ακόμα, ήταν ο Μόσχος Κεφάλας.

***

Τον ήξερα ως συνάδελφο δικηγόρο που ασχολείται και με τη λογοτεχνία. Μας χώριζε μια εικοσαετία
περίπου. Σε μια δικαστική υπόθεση γνωριστήκαμε
καλύτερα. Έκτοτε οι σχέσεις μας δέθηκαν και βρεθή-

δημοσιεύτηκε φωτογραφία και ένα κείμενό μου με
τίτλο «Ο παλαμικός και ο σεφερικός κόσμος» από
ομιλία μου σε εκδήλωση του περιοδικού στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας.
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***

Ο Μόσχος Κεφάλας υπήρξε ένας πραγματικός ευπατρίδης, ακέραιος πνευματικός άνθρωπος και μια
πολυσύνθετη προσωπικότητα. Νομικός (μαχόμενος
δικηγόρος και συγγραφέας νομικών έργων), δημοσιογράφος, συνεργάτης ραδιοφωνικών σταθμών, ποιητής, δοκιμιογράφος, μελετητής, συγγραφέας
λογοτεχνικών κειμένων. Κουβαλούσε τις πικρές παιδικές μνήμες από την Κατοχή (πείνα, βομβαρδισμούς, θανάτους, ανασφάλεια κ.λπ) που καθόρισαν
την πνευματική του πορεία. Ήταν περήφανος για την
πειραϊκή γενέτειρά του και την Παριανή του καταγωγή.

***

Η προσπάθειά του να κρατήσει το περιοδικό ήταν
αξιέπαινη. Υπήρξα, όπως περιέγραψα εν συντομία,
συνεργάτης του δίνοντάς του ποιήματα και δοκίμια
για δημοσίευση. Τα τελευταία χρόνια ο Μόσχος αισθανόταν το βάρος των χρόνων του και ζητούσε περισσότερη βοήθεια, που δεν του αρνήθηκα αφότου
αποχώρησα κι εγώ από τη δικηγορία. Από το τεύχος
αριθ. 62 του περιοδικού «3η Χιλιετία» (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 2014) κατόπιν επίμονης απαίτησής του,
αναφέρομαι και ως επιμελητής τού περιοδικού. Από
το τεύχος 71 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2017) είμαι ιδιοκτήτης, εκδότης και διευθυντής του.

***

Συναντιόμασταν συχνότατα στον Πειραιά. Στα δικαστήρια, στο τυπογραφείο, στην παρασκευάτικη
συντακτική επιτροπή στα γραφεία τού Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά, σε εκδηλώσεις και κυρίως στο
γραφείο του στην οδό Κολοκοτρώνη, αριθμ. 82, στο
δεύτερο όροφο, που το διατήρησε για κάμποσα χρόνια και μετά την παραίτησή του από τη δικηγορία.
Εκεί συναντούσε πρόσωπα που συνεργάζονταν με το
περιοδικό, έβλεπε φίλους του, λάβαινε την αλληλογραφία του. Εκεί με κερνούσε καφεδάκι και όταν «μερακλωνόταν» έψαλε ύμνους τής εκκλησίας. Ήταν
νομίζω και αριστερός ψάλτης, καλλίφωνος. Εκεί συνάντησα μερικές φορές τον ποιητή και συγγραφέα
Δημήτρη Φερούση, τους συναδέλφους και λογοτέχνες Πότη Κατράκη, Νίκο Ψαλλιδάκο, Γιώργο Χλούπη,
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καμε συνεργάτες στη συντακτική επιτροπή τής εφημερίδας «Δικηγορική Επικαιρότητα» του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά, που ξεκίνησε και ευδοκίμησε υπό
την εμπνευσμένη προεδρία τού Βασίλη Βενέτη. Ο
Μόσχος είχε, για πολλά χρόνια, την επιμέλεια και
κρατούσε το «σαλόνι» της, με σχόλια, κριτικές παρουσιάσεις, προσωπογραφίες, απόψεις και ανέκδοτα. Αγαπούσε πολύ το έργο μου κι έγραψε γι’ αυτό
μερικά εμπεριστατωμένα κείμενα, για τα οποία αισθάνομαι ευγνώμων, και έκαμε μια ομιλία στο «Ζήνωνα». Στο τεύχος 31 του περιοδικού «3η Χιλιετία»
(Ιανουάριος-Μάρτιος 2007) έκανε ένα αφιέρωμα στο
έργο μου με πολλές συνεργασίες, φωτογραφίες, εργοβιογραφικά κ.λπ. Ήταν ένας άνθρωπος με φιλική
διάθεση, καλή πίστη, κοινωνική ακτινοβολία και βαθειά καλλιέργεια, που ξεκινούσε από τα αρχαία συγγράμματα, την χριστιανική γραμματεία (την οποία
κατείχε όσο λίγοι) και τη νεοελληνική λογοτεχνική και
λόγια παραγωγή, παλαιότερη και σύγχρονη. Αξέχαστα θα μείνουν τα πρωινά στο υπόγειο της οδού Κολοκοτρώνη των αδερφών Κουντούρη όπου το
τυπογραφείο τής «Δικηγορικής Επικαιρότητας». Εκεί,
έβγαινε και το περιοδικό «Το Παναιτώλιο» του
οποίου είχα την επιμέλεια. Του άρεσε. Τον παρακίνησα και τον ενθάρρυνα στην έκδοση της «3ης Χιλιετίας» και τον βοήθησα στο στήσιμο του περιοδικού
που ακολούθησε το παράδειγμα του «Παναιτωλίου»
(σχήμα, χαρτί, διαστάσεις, χρώμα, γραμματοσειρά
κ.λπ). Το «Παναιτώλιο», όργανο του Συλλόγου Παναιτωλιωτών, είχε διανύσει την «νηπιακή» ηλικία του
και τώρα προσπαθούσα να του δώσω μια νέα μορφή.
Κυκλοφόρησε το 1ο τεύχος, περίοδος Β΄, ΑύγουστοΟκτώβριο 1999. Το 1ο τεύχος τής «3ης Χιλιετίας» κυκλοφόρησε λίγο αργότερα, Φθινόπωρο 1999. Είχαν
και τα δύο περιοδικά διχρωμία, ίδια κλισέ κι έμοιαζαν
με δίδυμα αδερφάκια. Στο πρώτο τεύχος τής «3ης Χιλιετίας» ο Μόσχος Κεφάλας, αναφερόταν ως επίτιμος δικηγόρος-λογοτέχνης-δημοσιογράφος-κριτικός
λογοτρεχνίας. Στο τρίτο τεύχος αναφέρεται ως διευθυντής σύνταξης και επιμελητής έκδοσης του περιοδικού, οπότε άρχισε να παίρνει μια σταθερότερη
γραμμή με σχολιασμούς από την Ελλάδα και τον
Κόσμο. Από το 6ο τεύχος αρχίζει να υπογράφει τα κείμενα της στήλης «Τα γεγονότα κι εμείς» βάζοντας και
τη φωτογραφία του. Για την ιστορία αναφέρω ότι
από το 5ο τεύχος αρχίζει η συνεργασία μου με την «3η
Χιλιετία» με ένα ποίημά μου 69 στίχων που έφερε
τον τίτλο «Μικρή Οδύσσεια» και κάλυψε τιμητικά τις
δύο πρώτες σελίδες τού περιοδικού. Στο 7ο τεύχος
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Κική Τσαγκαράκη, Λίλη Αποστολίδη, τη Σεβαστή Χαβιαρά-Καραχάλιου, δημοσιογράφους όπως ο Στέλιος
Τραϊφόρος και πολλούς άλλους Πειραιώτες και Αθηναίους λογοτέχνες. Όταν έκλεισε το γραφείο του, στις
αρχές τού 2016, συναντιόμαστε στο καφενεδάκι που
βρισκόταν στο ισόγειο, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μερικές φορές συνεχίζαμε ως το φιλόξενο πάντοτε γραφείο τού πρώην προέδρου τού Συλλόγου μας
και καλού μας φίλου, Βασίλη Βενέτη. Για λίγους
μήνες ως τις αρχές τού καλοκαιριού τού 2016, κατέβαινε στον Πειραιά. Έπειτα η υγεία του δυσκόλεψε
την επικοινωνία μας και «αναγκάστηκα» να πηγαίνω
στο σπίτι του. Ο Μόσχος έχανε σιγά-σιγά την «έξη τού
επιστρέφειν» όπως γράφει ο Αστικός μας Κώδικας και
τα μονοπάτια τής μνήμης του. Ωστόσο και κατόπιν,
έως το τέλος, υπήρξαν μεταξύ μας κάποιοι κώδικες
επικοινωνίας.
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***

Στην τελευταία μας συνάντηση (τέλη Απρίλη
2017), οι φάροι είχαν σχεδόν σβηστεί. Το καράβι τού
φίλου μου, ταξίδευε, χωρίς τιμόνι, στην ομίχλη. Δυοτρεις αναλαμπές: το καινούργιο τεύχος τού περιοδικού (το κοίταζε σαν ένα όνειρο, μακρινό πια και
άπιαστο, ωστόσο οικείο), το χαρακτηριστικό δικό
μου, σύνθημα αναγνώρισης, «τι κάνεις ρε μάγκα;»,
και το δικό του «τι κάνει η γυναίκα σου;» ήταν τα τελευταία μας λόγια. Έπειτα ξαναγύρισε στο χάος του.
Φαινόταν ότι περνούσε σε άλλη διάσταση. Εκεί απ’
όπου είχε ξεκινήσει για το μεγάλο δημιουργικό του
ταξίδι.

***

Ο Μόσχος Κεφάλας ανήκε στη γενιά των Πειραιωτών που ήταν τιμή σου να σε θεωρούν φίλο. Η
άψογη συμπεριφορά, η ζεστασιά, η απλότητα, η επιείκεια, η καλοσύνη, το χιούμορ και η συνέπειά του
ήταν κατακτημένες αρετές τού βίου του. Η κηδεία του
έγινε το μεσημέρι τής 8ης τού Μάη στην ενορία του,
την Παναγίτσα (Κοίμησης Θεοτόκου). Λίγοι φίλοι, κυρίως λογοτέχνες, τον αποχαιρετήσαμε για το μεγάλο
του ταξίδι. Από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά παρέστησαν οι: η Μαίρη Φλωροπούλου, ο Ηλίας Κλάππας, ο Ευάγγελος Τσουρούλης. Ο Βασίλης Βενέτης
εκφώνησε ένα συγκινητικό επικήδειο. Ο Ευριπίδης
στη χαμένη του τραγωδία με τίτλο «Πολύιδος» γράφει, αυτά που ο Στοβαίος στο «Ανθολόγιό» του διασώζει Βιβλ. 4ο, κεφ. LIII, 36: «Τις οίδεν, ει το ζην μεν
έστι κατθανείν / το κατθανείν δε ζην;» (Ποιος ξέρει

αν ζωή είναι ο θάνατος / κι ο θάνατος είναι ζωή;).
Μικρό βιογραφικό

Ο Μόσχος Κεφάλας γεννήθηκε στον Πειραιά το
1929. Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες και
ως μέλος τού Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, δικηγόρησε επί 35ετία. Υπήρξε ιδρυτής, εκδότης και διευθυντής τού λογοτεχνικού περιοδικού «3η Χιλιετία»
και πρόεδρος του Πανελληνικού Ελλαδοκυπριακού
Πολιτισμικού Συνδέσμου (ΠΕΛΚΥΠΟΣ-Ελπιδοφόρος).
Ήταν επίσης μέλος τής Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών, της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά, τ. αντιπρόεδρος της Φιλολογικής
Στέγης Πειραιώς, τ. Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας
Εταιρείας Λόγου και Τέχνης και μέλος πολλών άλλων
σωματείων και οργανώσεων. Εκτός από ποιητής
υπήρξε συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας και δημοσιογράφος. Ποιήματά του μελοποιήθηκαν και ανθολογήθηκαν σε πολλές ανθολογίες. Για το έργο του
τιμήθηκε με πολλές ελληνικές και ξένες διακρίσεις και
βραβεία. Τέλος έγραψε και κυκλοφόρησε τα εξής βιβλία: Ποίηση: «Μυστικές στιγμές», 1959, «Ωσαννά»,
1969, «Συνομιλίες μ’ ένα παιδί», 1980, «Απρόσμενος
άνεμος», 1994, «Ηλιοστάλακτες κρήνες», 1998, «Η
προσευχή τού σοφού», 2009. Δοκίμια-Μελετήματα:
«Λογοτέχνες δικηγόροι τού Πειραιά», 1990 (βραβείο
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά), «75 χρόνια δράσης
και δημιουργίας» (Χρονικό σε συνεργασία), 1998,
«Περί τον λόγον» (δοκίμια και μελετήματα), 2005,
«Το Θείο δράμα στην εκκλησιαστική και νεοελληνική
μας ποίηση», 2004, «Το έπος τού Σαράντα στην ποίησή μας», «Η ομιλία τού Αποστόλου Παύλου στην
Πνύκα» (ανάτυπο), 2008 και πολλά άλλα. Εξέδωσε,
επίσης, και επιστημονικά βιβλία.

Στο γραφείο του 4/12/2012

Οι Νομικοί όροι: whistleblower (Αγγλικός)
και Συκοφάντης (Ελληνικός)
σε μια ιστορικοετυμολογική προσέγγιση
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Πριν λίγες ημέρες εκδόθηκε από τη Νομική
Βιβλιοθήκη, το εξαιρετικό πόνημα/βιβλίο της
συναδέλφου Μαρίας Στυλιανίδου με τίτλο:
Προστασία των εργαζομένων μαρτύρων δημοσίου
συμφέροντος στο δημόσιο τομέα. Οι whistleblowers
σε διεθνείς Οργανισμούς και σε κράτη της Ευρώπης.
Το εν λόγω βιβλίο, εξετάζει και διατρέχει σε
παγκόσμιο επίπεδο, την αντιμετώπιση/προστασία
των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, μαρτύρων

δημοσίου συμφέροντος, για την καταπολέμηση της
διαφθοράς, γνωστών με το διεθνή αγγλικό όρο
whistleblowers, καταλήγοντας πως παρότι είναι
σπουδαία η μαρτυρία αυτού του είδους, εν τούτοις
η προστασία του whistleblower, δεν είναι ακόμα
επαρκής, στη δε Ελλάδα, παρά το Ν. 4254/2014 και
κάποια άρθρα προγενέστερων νόμων, το θέμα δεν
εξαντλείται, ενώ δεν υπάρχει σαφές και ασφαλές
περιβάλλον για τη διοικητική προστασία του
μάρτυρα/ whistleblower. Σε κάθε περίπτωση, το

βιβλίο προσφέρεται και εξαντλεί το θέμα, για όποιον
ασχολείται με το αντικείμενο και θέλει να εμβαθύνει
πρακτικά και ακαδημαϊκά.
Καταγωγή του όρου whistleblower Η λέξη άρχισε
να χρησιμοποιείται από δημοσιογράφους στη
δεκαετία του 1960 για όσους αποκάλυπταν
παρατυπίες Όμως λέγεται πως ο Αμερικανός
πολιτικός ακτιβιστής Ralph Nader ήταν αυτός που
πρωτοαναφέρθηκε στον όρο με θετικό πρόσημο στη
νομική επιστήμη, στις αρχές της δεκαετίας του ‘70,
προκειμένου ν’ αποφύγει τις αρνητικά φορτισμένες
λέξεις /όρους “informer/ πληροφοριοδότης” και
“snitch/καρφί”.
Ωστόσο, η προέλευση της λέξης χρονολογείται
από τον 19ο αιώνα και συνδέεται με τη χρήση της
σφυρίχτρας (whistle) και του σφυρίγματος
/φυσήματος (blowing), που χρησιμοποιούσαν οι
αστυνομικοί, προκειμένου να ενεργοποιήσουν το
πλήθος για μια έκτακτη κατάσταση, ή τη διάπραξη
κάποιου εγκλήματος ή την εν γένει παραβίαση
κανόνων. Το 1883 στην εφημερίδα Gazesville
Gazette υπάρχει σαφής καταγραφή/ αναφορά του
όρου. Αλλά και οι αθλητικοί διαιτητές, που
χρησιμοποιούν
σφυρίχτρα,
ομοίως
ονομάζονται whistleblowers.
Συκοφάντης:
Η αρχαία αυτή λέξη προέρχεται από το σύκο (το
φρούτο) και το ρήμα φαίνω = φανερώνω.
Πρώτη φορά τη συναντάμε στους Αχαρνείς του
Αριστοφάνη, με το πρόσωπο/ρόλο της κωμωδίας
ονόματι Συκοφάντης, ο οποίος εμφανίζεται στο
μαγαζί του Δικαιόπολη , θέλοντας να καταγγείλει τον
Μεγαρίτη και τα «γουρουνάκια» του, ως τάχα
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Δημ. Σταθακόπουλου
Δρα Παντείου Πανεπιστημίου
Δικηγόρου παρ’Αρείω Πάγω (Δ.Σ.Π)
Μέλους Δ.Σ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
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εχθρούς της πόλης!! Ο Δικαιόπολης, τον αποπαίρνει,
παρόλο που ο Συκοφάντης ενίσταται «ου γαρ φανώ
τους πολεμίους;» (να μη μαρτυρήσω τους εχθρούς;)
Παρότι η λέξη έχει προφανή ετυμολογία και
πολλαπλή αναφορά στις αρχαίες πηγές εν τούτοις ,
ούτε οι αρχαίοι ήταν σίγουροι για το πώς προέκυψε
η χρήση της. Μιά πρώτη εκδοχή παρουσιάζει ο
Ζηνόδωρος, λέγοντας πως επειδή οι Αθηναίοι
αγαπούσαν πολύ τα σύκα, υπήρχαν αρκετοί που
πήγαιναν στους αγρούς και έβλεπαν αν ωρίμασαν.
Όποιος έφερνε πρώτος την είδηση ότι τα σύκα της
χρονιάς είχαν ωριμάσει, αυτός ονομαζόταν αρχικά
συκοσκόπος και αργότερα συκοφάντης· και από εκεί
μεταφορικά ονομάστηκε συκοφάντης όποιος
ασχολείτο με τη ζωή των άλλων. Μιά άλλη εκδοχή
του Ζηνόδωρου, είναι πως κάποτε είχε πέσει λιμός
στην Αθήνα και ο Δήμος ενέκρινε ψήφισμα που
απαγόρευε την εξαγωγή σύκων. Όποιοι κατήγγελλαν
άλλους ψευδώς ότι τάχα εξάγουν σύκα, ονομάστηκαν
συκοφάντες: « Οἱ δὲ λέγουσιν ὅτι λιμοῦ γενομένου ἐν
Ἀθήναις ψήφισμα ἐγένετο μὴ ἐκφέρειν σῦκα·
ἐπιτηροῦντες οὖν τινὲς ἐκφέροντα σῦκα διέβαλλον,
καὶ παρὰ τὸ περὶ σύκων φάναι, συκοφάντης ὁ
ψευδῶς περὶ σύκων φαίνων.».
Τα ίδια, περίπου, αναφέρει και ο Πλούταρχος:
«κεκωλυμένου γὰρ ἐκφέρειν τὰ σῦκα μηνύοντες
καὶ
φαίνοντες
τοὺς
ἐξάγοντας
ἐκλήθησαν συκοφάνται.».
Αλλά και ο Αθήναιος, ο οποίος επικαλείται το
χαμένο σύγγραμμα του Ίστρου, αναφέρει: «Ἴστρος δ΄
ἐν τοῖς Ἀττικοῖς οὐδ΄ ἐξάγεσθαί φησι τῆς Ἀττικῆς τὰς

ἀπ΄ αὐτῶν γινομένας ἰσχάδας͵ ἵνα μόνοι ἀπολαύοιεν
οἱ κατοικοῦντες· καὶ ἐπεὶ πολλοὶ ἐνεφανίζοντο
διακλέπτοντες͵ οἱ τούτους μηνύοντες τοῖς δικασταῖς
ἐκλήθησαν τότε πρῶτον συκοφάνται.»
Αν συνοψίσουμε τους παραπάνω όρους, τότε
Συκοφάντης, αρχικά ήταν αυτός που ανέφερε στους
δικαστές παρανομίες άλλων όπως, λαθρεμπόριο,
φοροδιαφυγή, παράνομο πλουτισμό και βέβαια
αργότερα αυτός που εκβίαζε πλούσιους πολίτες για
πραγματικά ή για ανύπαρκτα αδικήματά τους και μ’
αυτή τη σημασία βρίσκουμε άφθονες χρήσεις ήδη
στην κλασική εποχή. Τελικά αυτή η αρνητική σημασία
επικράτησε αν και, όπως βλέπουμε στον
Αριστοφάνη, από την αρχή είχε (και) αρνητική χροιά
ο όρος.
Στα λατινικά, sycophanta, και μέσω αυτών στις
ευρωπαϊκές γλώσσες, σημαίνει Κόλαξ και μάλιστα
χαμερπής, δουλοπρεπής κόλακας.
Παρότι οι λέξεις/όροι whistleblower και

Συκοφάντης, έχουν διαφορετική ετυμολογική ρίζα /
προέλευση, εν τούτοις εννοιολογικά αμφότερες
σήμαιναν αυτόν που ανέφερε στους δικαστές
παρανομίες
άλλων
όπως
λαθρεμπόριο,
φοροδιαφυγή, παράνομο πλουτισμό και εν γένει τη
διαφθορά.
Στην πορεία ο όρος whistleblower διατήρησε το
θετικό πρόσημο, ελπίζοντας να μην περιπέσει , όπως
περιέπεσε ο όρος Συκοφάντης, σημαίνοντας πλέον
τον ψευδώς επικαλούμενο γεγονότα/κατηγορίες και
μάλιστα δολίως με σκοπό την βλάβη τρίτων, στα δε
αγγλικά ο sycophanta είναι ο δουλοπρεπής κόλακας.

«ΑΓΚΙΤΑΤΣΙΑ»
του Φάνη Μούλιου

Εκυκλοφόρησε το έργο «Αγκιτάτσια» σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων με
οκτώ διηγήσεις (σελίδες 60) κοινωνικού προβληματισμού του γνωστού συγγραφέως διακεκριμένου πεζογράφου και ποιητού συναδέλφου Δικηγόρου ε.τ. Φάνη
Μούλιου, ο οποίος ετιμήθη με το κρατικό βραβείο Πεζογραφίας, με πρώτο βραβείο
Μυθιστορήματος Δήμου Αθηναίων και με το Πρώτο Βραβείο Πεζογραφίας της
Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και με πολλές άλλες τιμητικές διακρίσεις.
Μιχάλης Βλάμος

Στη μνήμη
του Κώστα Πεταλά

ΔΙEΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

Με επιτυχία έλαβε χώρα το διήμερο 24-25 Ιου-

εμφανείς απουσίες του, επικράτησε της Πάτρας με

την αιγίδα του Συλλόγου μας, η ομάδα μπάσκετ του

την προσπάθειά της, ηττήθηκε από την πλήρη και

Συλλόγου μας, για να τιμήσει τη μνήμη του ΚΩΣΤΑ

ΠΕΤΑΛΑ, πρώην Προέδρου του Συλλόγου μας και

υπεύθυνου της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου μας,

ο οποίος, πέρυσι τον Ιούλιο, δύο (2) μόλις ημέρες

σκορ 61-51, ενώ η ομάδα του Συλλόγου μας, παρά
πολύ δυνατή ομάδα της Αθήνας με σκορ 71-52. Τόσο

η απουσία, από την αρχή του ΤΟΥΡΝΟΥΑ, του πολύ
σημαντικού για την ομάδα μας συναδέλφου Βασίλη
Μπαστάνη, λόγω προβλήματος στη μέση, όσο και ο

μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Δικηγο-

τραυματισμός, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την

έφυγε από τη ζωή με τραγικό και αναπάντεχο τρόπο.

δαρά και Βασίλη Κοντογιάννη, δεν επέτρεψαν στην

ρικών Συλλόγων Ελλάδας και Κύπρου στην Πάτρα,
Στο ΤΟΥΡΝΟΥΑ, που έφερε το όνομά του, συμμετεί-

χαν, εκτός από την ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου μας,
οι ομάδες μπάσκετ του Δικηγορικού Συλλόγου της

Αθήνας, της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης «ΑΡΙΣΤΟ-

ΤΕΛΗΣ». Το Σάββατο 24 Ιουνίου διεξήχθησαν οι αγώ-

νες της Πάτρας με τον «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» Θεσσαλονίκης

και της Αθήνας με την ομάδα του Συλλόγου μας. Ο
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» Θεσσαλονίκης, παρά τις πολλές και

Αθήνα, των παικτών της ομάδας μας Λεωνίδα Καρομάδα μας να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από αυτό

το ματς, με την ούτως ή άλλως πολύ δυνατή ομάδα

της Αθήνας, η οποία την επόμενη μέρα κέρδισε άνετα
στον τελικό και την ελλιπή ομάδα του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»

Θεσσαλονίκης και κατέκτησε την πρώτη θέση του

ΤΟΥΡΝΟΥΑ. Η δε ομάδα μας, αποδεκατισμένη από τις
απουσίες και τους τραυματισμούς της προηγούμενης

μέρας, δεν κατόρθωσε, παρότι πάλεψε, να κερδίσει
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νίου το ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ που διοργάνωσε, υπό
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την ομάδα της Πάτρας και έτσι ηττήθηκε με 6 πόν-

την οικογένεια του εκλιπόντος, στην ταράτσα της Τα-

της θέσης.

ιδιαίτερα συγκινησιακή ατμόσφαιρα, ήπιαμε ένα πο-

τους διαφορά στον αγώνα για την κατάληψη της τρί-

Μετά το τέλος του τελικού του ΤΟΥΡΝΟΥΑ, πα-

ρουσία του Προέδρου του Συλλόγου μας Γιώργου

Σταματογιάννη, ο Σύλλογός μας έδωσε αναμνηστικά
σε όλες τις ομάδες για τη συμμετοχή τους στο ΤΟΥΡ-

τήρι κρασί και θυμηθήκαμε στιγμές που ζήσαμε με
τον εκλιπόντα, με τον οποίο είχαμε βρεθεί στην παραπάνω Ταβέρνα αρκετές φορές.

Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους

ΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΑΛΑΣ, το κύπελλο του νι-

όσους βοήθησαν στην επιτυχημένη διοργάνωση και

πλακέτα στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του εκλιπόντος που παρέ-

ΛΑΣ (Γραμματεία ΔΣΠ, Δήμο Πειραιά, χορηγούς) και

κητή στην ομάδα της ΑΘΗΝΑΣ και αναμνηστική
λαβαν τα παιδιά του Βασίλης και Αννα μέσα σε κλίμα

έντονης συγκινησιακής φόρτισης. Ολες οι ομάδες
που συμμετείχαμε στο ΤΟΥΡΝΟΥΑ δώσαμε υπόσχεση, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, να ξανα-
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βέρνας «ΡΗΓΑΣ» στον Προφήτη Ηλία, όπου μέσα σε

βρεθούμε του χρόνου και να προσπαθήσουμε να

διεξαγωγή του ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΑ-

κυρίως τις ομάδες που συμμετείχαν σ’ αυτό, με ιδιαίτερη αναφορά στην ομάδα του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»
Θεσσαλονίκης που διένυσε και τη μεγαλύτερη απόσταση για να βρεθεί κοντά μας.

Κατά τα λοιπά, η ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου

κάνουμε το ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΑΛΑΣ

μας πρόκειται να μας εκπροσωπήσει στο 10ο Πρω-

λιεργούμε το ευ αγωνίζεσθαι, για τα επόμενα χρόνια.

και Κύπρου που πρόκειται να λάβει χώρα στα Χανιά,

θεσμό, ο οποίος θα μας δίνει την ευκαιρία να καλΕίναι ο ελάχιστος φόρος τιμής που οφείλουμε στον
εκλιπόντα, για τον οποίο, η ομάδα μπάσκετ του Συλ-

λόγου μας, αποτελούσε ένα σημαντικό κομμάτι της
ζωής του τα τελευταία χρόνια.

Το Σάββατο το βράδυ της 25ης Ιουνίου, μετά το

πέρας της πρώτης μέρας διεξαγωγής του ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΜΠΑΣΚΕΤ, η ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου μας δε-

ξιώθηκε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες, καθώς και

τάθλημα Μπάσκετ Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

κατά το χρονικό διάστημα 18 έως 23 Ιουλίου και το
διοργανώνει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος.

Για την ομάδα μπάσκετ του ΔΣΠ
Ιωάννης Βούτας
Σύμβουλος ΔΣΠ

