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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η τελευταία τριετία (2008 - 2011) αποτέλεσε για την πατρίδα
και το δικηγορικό λειτούργηµα µια εξαιρετικά δύσκολη και «πέ-
τρινη» περίοδο, µε αποκορύφωµα τα -κατ’ επιταγήν του «Μνηµο-
νίου» και της Τρόικας- νοµοθετήµατα και «µεταρρυθµιστικά»
µέτρα, που απείλησαν και απειλούν τα ατοµικά µας δικαιώµατα
και τις κοινωνικές κατακτήσεις.

Όλοι µαζί στο ∆.Σ. του ∆.Σ.Α. δώσαµε ενωµένοι, µε σύνεση
και χωρίς ψευτο-λεονταρισµούς και ακρότητες, τον σκληρό και δί-
καιο αγώνα υπερασπίζοντας σθεναρά την αξιοπρέπεια και τον
κοινωνικό ρόλο του δικηγόρου. Συγχρόνως σφυρηλατήσαµε την
συνεργασία και την κοινή δράση µε Επιστηµονικούς και Κοινωνι-
κούς Φορείς, παραµερίζοντας συντεχνιακές σκοπιµότητες και
αποβλέποντας αποκλειστικά στο κοινωνικό συµφέρον και την δια-
φύλαξη του Κράτους ∆ικαίου.

Οι διαρκείς παρεµβάσεις µας στα κοινωνικά προβλήµατα µε
αποκορύφωµα την κατάθεση και εκδίκαση στο ΣτΕ της Αίτησης
Ακύρωσης κατά του «Μνηµονίου», µαζί µε άλλους Φορείς και πο-
λίτες, ανέδειξε τον πρωτοποριακό ρόλο του ∆.Σ.Α. και τον κατέ-
στησε θεµατοφύλακα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων και των κοινωνικών κατακτήσεων των συµπολιτών µας.

Καθ’ όλη την τριετία πιεστικά, καταρχήν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ήδη από το 2008, και κατά τον τελευταίο χρόνο από το
«Μνηµόνιο» και την «Τρόικα», ετέθη το ζήτηµα της «απελευθέ-
ρωσης» του επαγγέλµατος και της άρσης των «περιττών» περιο-



ρισµών στην πρόσβασή του. ∆όθηκε ένας αγώνας αντίξοος και
δύσκολος, όπου φροντίσαµε µε το δυναµικό µας, υπεύθυνα και µε
επιστηµονική τεκµηρίωση, ν’ αναπτύξουµε τους ισχυρισµούς µας.
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα χρονικά περιθώρια µε το παρόν νοµο-
σχέδιο, κατόπιν συνεχών παρεµβάσεών µας, θεωρούµε ότι απο-
τρέψαµε την ουσιαστική κατάργηση του Κώδικα των ∆ικηγόρων,
αποφύγαµε την εξωγενή ρύθµιση και διασώσαµε τα Ασφαλιστικά
µας Ταµεία και την αυτοτέλεια των ∆ικηγορικών Συλλόγων. Πολλά
σηµεία αφήνονται αρρύθµιστα καθόσον προβλέπεται νοµοθετική
εξουσιοδότηση για έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και ΚΥΑ, για
τα οποία οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι και η Ολοµέλεια θα έχουν απο-
φασιστικό και καθοριστικό λόγο.

Βασισθέντες και στο πλούσιο επιστηµονικό µας δυναµικό µε-
ριµνήσαµε για την ενηµέρωση των συναδέλφων µε συνεχείς εκ-
δηλώσεις και εκδόσεις φυλλαδίων, διατυπώσαµε και καταθέσαµε
ολοκληρωµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις, αντιµετωπίζοντας
ακόµα και την κυβερνητική πολιτική των αιφνιδιαστικών νοµοσχε-
δίων

Μία σύντοµη καταγραφή των κοινωνικών παρεµβάσεων και
διαµαρτυριών, που εξήραν τον κοινωνικό ρόλο του δικηγόρου,
των αποχών από τα ∆ικαστήρια, όταν ήταν απαραίτητο, της δηµι-
ουργίας του «βήµατος των πολιτών» στο διαδίκτυο για επίλυση
κοινωνικών προβληµάτων, των ενηµερωτικών εκδηλώσεων, που
διοργανώσαµε, ή συνδιοργανώσαµε, µε άλλους Επιστηµονικούς
Φορείς, Πανεπιστήµια, ∆ικαστικούς Λειτουργούς κλπ., των σεµι-
ναρίων, ηµερίδων και Συνεδρίων, και ιδιαιτέρως της εκδοσης των
εισηγήσεων και Πρακτικών αυτών, αποτελεί και το ανά χείρας
φυλλάδιο, το οποίο αποδίδει το πνεύµα µιας αγωνιστικής τριετίας,
χωρίς εξαλλοσύνες και σκοπιµότητες κάθε είδους.

Αυτονόητο είναι ότι θα συνεχίσω να ενδιαφέροµαι και να
εκφράζοµαι σ’ όλα τα θέµατα, που έχουν σχέση µε το δικηγο-
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ρικό επάγγελµα - λειτούργηµα, την σχέση τους µε τη χειµα-
ζόµενη κοινωνία, καθώς και τη συνετή διαχείριση των οικο-
νοµικών του ∆.Σ.Α., ο οποίος σήµερα είναι ακµαιότατος
οικονοµικά και µε αναγνωρισµένο κύρος στην Ελληνική
πραγµατικότητα.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό ∆ιευθυντή του ∆.Σ.Α.,
κ. Χαράλαµπο Ναούµη, για την άριστη συνεργασία που είχαµε
και όλο το προσωπικό, το οποίο συνέβαλε στην ευόδωση των
σκοπών και λειτουργιών του Συλλόγου.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΣΑ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

! 21/1: ∆ιαµαρτυρία για τον προπηλακισµό συναδέλφων (∆ι-
εύθυνση Αλλοδαπών Υπ. Προστασίας Πολίτη).

! 7/2: Επιστολή - ∆ιαµαρτυρία για την συµπεριφορά ∆ικαστή
σε δικηγόρους σε Ορκωµοσία νέων συναδέλφων. Συγκρότηση
Επιτροπής ∆.Σ.Α. µε καθηµερινή παρουσία στα ∆ικαστήρια
για την αντιµετώπιση αναλόγων “κρουσµάτων”.

! Ανακοίνωση - ∆ιαµαρτυρία για την δίωξη κ. Σ. Μπάγια (Προ-
έδρου Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος).

! ∆ιαµαρτυρία Συντονιστικής για τα Μαγνητοφωνούµενα Πρα-
κτικά Συνεδριάσεων Πολυµελών Πρωτοδικείων (Μη ανανέωση
σύµβασης µε ανάδοχο).

! 11/5: Ανακοίνωση Ολοµέλειας για το «Ξέπλυµα Βρώµικου
Χρήµατος» (ν/σ) και την νοµιµότητα του Εθνικού Χωροταξι-
κού Πλαισίου/ Προτάσεις.

! Παρέµβαση ∆.Σ.Α. για τη λειτουργία των δικαστηρίων και
επαναλειτουργία των Αυτοφώρων το θέρος.

! ∆ιαµαρτυρία ∆.Σ.Α. για την επικρατούσα κατάσταση στις φυ-
λακές και τον διπλασιασµό εξαγοράς ποινών.

! Πρωτοβουλία ∆.Σ.Α. - ∆ικαστικός αγώνας κατά εισπρακτι-
κών εταιριών.

! 8/7: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής για την έγκαιρη
πληροφόρηση των θεσµικών φορέων για τις αλλαγές της νο-
µοθεσίας (συµβολή στην προετοιµασία νέων ν/σ).

! 3/8: Κοινή Επιστολή (Επιστηµονικών Φορέων) για τη Φορολο-
γική Μεταρρύθµιση.

! Επιστολή - ∆ιαµαρτυρία για παρεµπόδιση παράστασης δι-
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κηγόρων από Αστυνοµικούς.
! ∆ιαµαρτυρία για τη δίωξη ∆ικαστή κ. Ν. Σαλάτα.
! Μηνύσεις κατά Εισπρακτικών Εταιρειών – Ενηµέρωση Εισαγ-

γελέα.
! Συµπαράσταση :

- στους εξαναγκασθέντες σε παραίτηση 2 Εισαγγελείς (υπό-
θεση Βατοπεδίου)

- στους κρατουµένους (κινητοποιήσεις λόγω των απαραδέ-
κτων συνθηκών των φυλακών)

! ∆ιαµαρτυρία για την απαράδεκτη κατάσταση στο Εφετείο/
άµεση αποκατάσταση των φθορών.

! Επιστολή - Πρόταση για παράταση υποβολής δηλώσεων του
Κτηµατολογίου.

! 25/9: Πρόταση για συνέχιση προγράµµατος συνεργασίας µε
τον ΟΚΑΝΑ

! Προτάσεις για την αναµόρφωση της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών
! ∆ιαφωνία για τη λειτουργία ∆ικαστηρίων και τις απογευµα-

τινές ώρες.
! Συµµετοχή στη «Συνεργασία για το Περιβάλλον» των Επι-

στηµονικών Φορέων µε πρωτοβουλία της Υπερνοµαρχίας.
! Επιστολή Προέδρου κ. ∆ηµήτρη Παξινού στον Πρόεδρο της

Βουλής για την παραβίαση αρχής µυστικότητας (επεξεργα-
σία ν/σ).

! 29/10: Επιστολή για τη συµµετοχή δικηγόρων σε όργανα και
Επιτροπές Υπουργείου ΠΕΚΑ.

! Καταγγελία για την δολοφονία Γρηγορόπουλου.
! Καταδίκη επίθεσης οπλοφόρων κατά του Αστυνοµικού ∆. Μα-

ντζούνη
! 18/12: ∆ελτίο Τύπου για το ∆ικαίωµα Υπεράσπισης και τη ση-

µασία του.
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

! 10/1: Εκδήλωση µε θέµα: «Ζητήµατα του ν. 3604/07 για τις
Ανώνυµες Εταιρίες» (Οµιλητής: ο κ. Ευάγγελος Περάκης -
Καθηγητής Νοµικής)

! 13/3: Κοινή Συνέντευξη Τύπου µε Επιστηµονικούς Φορείς
στον ∆.Σ.Α. (Ασφαλιστικό, Ενοποίηση Ασφαλιστικών Ταµείων
Επιστηµόνων)

! 27/3: Εκδήλωση υποδοχής νέων συναδέλφων.
(∆ιανοµή Συντάγµατος, Κώδικα περί ∆ικηγόρων και Κώδικα ∆ε-

οντολογίας).
! 7/4: Εκδήλωση µε οµιλητή τον κ. Esteban Pesalta-Losilla, Επι-

κεφαλής της Υπηρεσίας Υπεράσπισης ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ι-
καστηρίου, µε θέµα: «Προστασία των ∆ικαιωµάτων της
Υπεράσπισης ενώπιον του ∆.Π.∆». (Παρεµβάσεις των Κα-
θηγητών Πανεπιστηµίου κ.κ.: Λ. Σισιλιάνου, Φ. Παζαρτζή, Γ.
Τριανταφύλλου, Ν. Κουράκη).

! 14/4: Κοινή, µε τους εκπροσώπους ∆ικαστικών Ενώσεων, συ-
νέντευξη τύπου. Αντίθεση στη δίωξη του κ. Σωτήρη Μπά-
για.

! 21/4: Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης µε θέµα: «Παρακαταθήκες
αντιστασιακού αγώνα». Οµιλητές: οι κ.κ. ∆ηµήτρης Αλευρο-
µάγειρος, ∆ώρα Μόσχου, Θεοφάνης Πάκος, Νικόλαος Παπα-
ναστάσης. Συνεργασία µε «Σύλλογο Φυλακισθέντων και Εξο-
ρισθέντων Αντιστασιακών».

! 21/4: Εκδήλωση µε θέµα «Ελληνική Εξωτερική Πολιτική.
Μετά το Βουκουρέστι τι;». Οµιλητές: οι κ.κ. Παναγιώτης
Μπεγλίτης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Γεώργιος Κουµουτσάκος, Εκ-
πρόσωπος Υπουργείου Εξωτερικών.

! 8/5: Μουσική Εκδήλωση Θεµατικών Οµάδων Μουσικής Έκ-
φρασης (θέατρο ΡΕΞ).
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! Προσφυγή στο ΣτΕ (Μαζί µε τους ∆.Σ. Θεσ/νίκης και Πει-
ραιώς), για την ακύρωση του νέου ασφαλιστικού νόµου (ν.
3655/08).

! Έκδοση - ∆ιανοµή του ν. 3659/08 («Βελτίωση και επιτά-
χυνση ∆ιοικητικής ∆ίκης»).

! 29/5: Εκδήλωση µε θέµα τη «Νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη της
Λισσαβόνας» (Οµιλητές: οι κ.κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας -
Βουλευτής Ν.∆., Γεώργιος Παπαδηµητρίου - Καθηγητής Πανε-
πιστηµίου Αθηνών, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ∆ιαµάντω Μανωλά-
κου, Βουλευτής ΚΚΕ και Φώτης Κουβέλης, Βουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ).

! 2/6: Τιµητική Εκδήλωση στον Επίτιµο Πρόεδρο Αρείου
Πάγου κ. Στέφανο Ματθία. Οµιλητές: οι κ.κ. Χρήστος Γερα-
ρής, ε.τ.Πρόεδρος Συµβουλίου Επικρατείας και Πρόεδρος της
Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων - Χριστόφορος
Αργυρόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολό-
γων - Φώτης Κουβέλης, Βουλευτής - Γιάννης Μανωλεδάκης,
οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Α.Π.Θ.

! 4/6: Εκδήλωση - Συνδιοργάνωση µε Επιστηµονικούς Φορείς,
την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τον SKY µε θέµα: «Ο Χωροταξικός
Σχεδιασµός και η Προστασία του Φυσικού Περιβάλλο-
ντος» (Οµιλητές: οι κ.κ. Κώστας Μενουδάκος, Πρόεδρος Ε΄
τµήµατος ΣτΕ, - Στέφανος Μάνος, τέως Υπουργός - Κωνστα-
ντίνος Κουσούλης, Πρόεδρος της Ένωσης ∆ικαστικών Λει-
τουργών ΣτΕ - Γιάννης Αλαβάνος, Πρόεδρος ΤΕΕ - Ιωάννα
Κουφάκη, ∆ικηγόρος - Ηλίας Αποστολίδης, ∆ασολόγος.

! 2/7: Κοινή Συνέντευξη Τύπου µε ∆ικαστικές Ενώσεις για το
Αυτοδιοίκητο στη ∆ικαιοσύνη.

! 3, 7, 15 και 17/7: Ενηµερωτικές εκδηλώσεις για το Κτηµατολό-
γιο µε θέµα: «Εθνικό Κτηµατολόγιο, νέες Κτηµατογραφή-
σεις» (Εισηγητές: οι κ.κ. Θεόδωρος Σχινάς, Α΄Αντιπρόεδρος
∆.Σ.Α. - Λάµπρος Κιτσαράς, Λέκτορας Νοµικής ∆.Π.Θ. - Ελε-
ονώρα Ανδρεδάκη, ∆ικηγόρος).
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! 23/9: Συνέντευξη Τύπου για τις παραπλανητικές διαφηµί-
σεις.

! 25/9: Μνηµόνιο Συνεργασίας για δωρεάν παροχή νοµικής
βοήθειας σε νέους (µεταξύ Γ.Γ.Ν.Γ., του Υπ.Ε.Π.Θ. και ∆.Σ.
Αθηνών, Ιωαννίνων, Βόλου και Ροδόπης).

! Οκτώβριος 2008 - Απρίλιος 2009: Σεµινάρια Ποινικού ∆ι-
καίου και Ποινικής ∆ικονοµίας.

! 2 - 5/10: Συµµετοχή στη συνδιάσκεψη ∆ικηγορικών Συλλόγων
Μεσογειακών Χωρών (Λίπαρι Ιταλίας).

! Συνέντευξη Τύπου Επιστηµονικών Φορέων για τη σωτηρία
του Πάρκου Γουδή.

! Συνάντηση Επιστηµονικών Φορέων για την προστασία απο-
θεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων.

! 29/10: ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων ∆ικαίου του Περιβάλλοντος
(συνεργασία µε Ένωση ∆ικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ). Οµι-
λητές: οι κ.κ. Κ. Μενουδάκο -Πρόεδρος Ε’ Τµήµατος ΣτΕ, Αικ.
Σακελλαροπούλου-Σύµβουλος ΣτΕ, Νίκος Ρόζος-Σύµβουλος
ΣτΕ, Γ. Κρεµλής-∆ικηγόρος, ∆/ντικό Στέλεχος Ευρ. Επιτροπής,
Γ. Καράκωστας-Καθηγητής Πανεπιστηµίου, Γλ. Σιούτη-Καθη-
γήτρια Νοµικής, Ι. Κουφάκη-∆ικηγόρος.

! 6/11: Εκδήλωση µε θέµα: «Κράτος ∆ικαίου στην Ε.Ε. και ο
ρόλος των ∆ιαµεσολαβητών» (παρουσία κ. Κ. Σηµίτη). Οµι-
λητής ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής κ. Νικηφόρος ∆ιαµαντού-
ρος.

! Πραγµατοποίηση Σεµιναρίων ∆ικαίου Περιβάλλοντος (Νο-
έµβριος 2008 - Απρ. 2009).

! 10/11: Εκδήλωση µε θέµα: «Ο νέος νόµος για το ξέπλυµα
χρήµατος (ν.3691/08). Υποχρεώσεις και ευθύνες δικηγό-
ρων και συµβολαιογράφων». Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης
Τσιρίδης, ∆.Ν. ∆ικηγόρος.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

! 6/2: Συνάντηση Επιστηµονικών Φορέων µε Υπουργό κ. Φάνη
Πάλλη-Πετραλιά (Ασφαλιστικό).

! 28/5: Επίσκεψη Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή κ. Νικ. ∆ιαµα-
ντούρου στον ∆.Σ.Α. (Συζήτηση για τη δυνατότητα προσφυγής
για κακοδιοίκηση θεσµικών οργάνων).

! 19/6: Συνάντηση µε Υπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Σ. Χατζηγάκη
Παρέµβαση στα προβλήµατα της ∆ικαιοσύνης.

! 23/6: Συνάντηση µε προεδρείο ΓΣΒΕΕ (Εισπρακτικές Εται-
ρίες).

! 25/6: Συνάντηση µε Πρόεδρο Αρείου Πάγου κ. Βασίλη Νικό-
πουλο για την δραµατική αύξηση των προβληµάτων της ∆ι-
καιοσύνης.

! 10/7: Συνάντηση ∆.Σ.Α. µε την Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγε-
λέων µε θέµα τα προβλήµατα, που απασχολούν τον χώρο της
∆ικαιοσύνης.

! 21/7: Συνάντηση Κοινωνικών και Επιστηµονικών Φορέων µε
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. “Μνη-
µόνιο Συνεργασίας” για την Υποστήριξη Περιβάλλοντος.
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ΑΠΟΧΗ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

! 17, 23/1: Αποχή.
! 6, 13/2: Αποχή για το Ασφαλιστικό.
! 15/2: Συγκέντρωση στη Βουλή (κατά τη συζήτηση του ασφα-

λιστικού ν/σ).
! 12-13/3: Αποχή (Αντίθεση στο Ασφαλιστικό).
! 19/3: Αποχή για το Ασφαλιστικό. Πορεία στη Βουλή.
! 17/3 - 21/3: Πανελλαδική Αποχή (Αντιδράσεις στο Νοµοσχέδιο

για την Ασφάλιση)
! 16/4: ∆ίωρη αποχή από τις ποινικές δίκες. ∆ιαµαρτυρία για τη

δίωξη κ. Σωτήρη Μπάγια (Προέδρου Ένωσης Εισαγγελέων).
! Παρατηρήσεις Συντονιστικής Επιτροπής για τη «βελτίωση

και την επιτάχυνση της δίκης» στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια.
! 11/5: Παρατηρήσεις Ολοµέλειας Προέδρων για το «Ξέπλυµα

Βρώµικου Χρήµατος».
! 4- 5-6-7/7: Ολοµέλεια στην Καλαµάτα για την τραγική κατά-

σταση της ∆ικαιοσύνης («Ακούει κανείς;»).
! 8-9-10-11/9: Αποχή για το Φορολογικό Νοµοσχέδιο.
! 14-15-16/11: Ολοµέλεια (Ναύπλιο). Θέµα: Το Μέλλον της ∆ι-

κηγορίας στην Ε.Ε.

----------
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

! 9/1: ∆ιαµαρτυρία για ενέργειες Αστυνοµικών εις βάρος ∆ικηγό-
ρων.

! Έµπρακτη Συµπαράσταση του ∆.Σ.Α. στις δράσεις της ∆ιε-
θνούς Αµνηστίας. Ευχαριστήρια Επιστολή αυτής.

! 17/2: ∆ιαµαρτυρία Συντονιστικής Επιτροπής για την προσβλη-
τική συµπεριφορά δικαστικού υπαλλήλου σε νεαρή δικηγόρο
(∆ελτίο Τύπου).

! Θέσεις του ∆.Σ.Α. για τη λειτουργία του ∆ιοικητικού Εφετείου
Αθηνών - ΄Εγγραφο στην Ολοµέλεια του ∆ικαστηρίου και πα-
ράσταση Αντιπροσωπείας του ∆.Σ.Α. σ’ αυτή.

! Επιστολή Προέδρου ∆.Σ.Α. στο δήµαρχο Γαλατσίου για την
αξιοποίηση του Ολυµπιακού Κέντρου Γαλατσίου.

! Έγγραφο ∆.Σ.Α. προς τις ∆ιοικητικές Αρχές και ΚΕΠ, σχετικά
µε την εκπροσώπηση των πολιτών σ’ αυτές.

! Επανειληµµένες επιστολές από τον Πρόεδρο του ∆.Σ.Α. στην
Υπουργό Απασχόλησης κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά (από
27.05.2009 - 21.7.2009) για το ζήτηµα της χορήγησης έκτα-
κτης ενίσχυσης στους συνταξιούχους Ταµείου Νοµικών.

! ∆ιαµαρτυρία Προέδρου Ολοµέλειας στον κ. Υπουργό ∆ικαιο-
σύνης για την γενική αδράνεια, που επικρατεί στην ∆ικαιοσύ-
νη, αλλά και για τη µη αποδοχή ουδεµίας προτάσεως προς
τροποποίηση στο υπό ψήφιση ν/σ “Μεταρρυθµίσεις στην Ορ-
γάνωση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική µετα-
χείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις”.

! 15/7: Κριτική του ∆.Σ.Α. σε τροπολογία για Ενεργοποίηση Κα-
µερών και Λήψη DNA. Παραβίαση Προσωπικότητας και
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Ιδιωτικού Βίου.
! Ανοικτή Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας ∆.Σ.Α. για την απαράδεκτη

κατάσταση στις καταθέσεις αγωγών (κτ. 2 Πρωτοδικείου).
! 5/11: (∆ελτίο Τύπου) Καταδίκη της προκλητικής συµπεριφο-

ράς του κ. Υπουργού ∆ικαιοσύνης, µε τον αποκλεισµό ∆ικη-
γόρων στις συγκροτηθείσες Επιτροπές για την επιτάχυνση
απονοµής ∆ικαιοσύνης.

! 10/11: Οµόφωνη απόφαση ∆.Σ. που χαρακτηρίζει άδικη την
κριτική εις βάρος της καθηγήτριας Νοµικής Αθηνών και ∆ικη-
γόρου κ. Γλυκερίας Σιούτη.

! 11/11: Καταδίκη εκ µέρους του ∆.Σ.Α. των συµβάσεων
Stage χαρακτηρίζοντας αυτές επαίσχυντη εκµετάλλευση της
ελπίδας των νέων για µία θέση εργασίας.

! 11/11: Έντονη ανησυχία ∆.Σ.Α. για την εγκατάσταση σε γρα-
φεία κλειστού κυκλώµατος παρακολούθησης.

! 11/12: Επιστολή - Καταγγελία του Προέδρου κ. ∆ηµ. Παξινού
προς τη Νοµαρχία Αθηνών για τις απαράδεκτες υγειονοµικές
συνθήκες, που επικρατούν στις τουαλέτες του Πρωτοδι-
κείου.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

! 8/1: Εκδήλωση σε συνεργασία µε την «Ελληνική Εταιρεία ∆ι-
καιοφιλοσοφικής και ∆ικαιοϊστορικής Μελέτης» µε θέµα: «Αγα-
θό, συµφέρον και δίκαιο».

! 12/1: Συνάντηση Φορέων για τη Γάζα.
! 2/2: Τιµητική Εκδήλωση στη Μνήµη του τ. Προέδρου του

∆.Σ.Α. κ. Επαµεινώνδα Ζαφειρόπουλου Οµιλητές: οι κ.κ.
Απόστολος Κακλαµάνης, Βουλευτής τ. Πρόεδρος Βουλής -
Ευάγγελος Μεϊµαράκης, Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Φώτης
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Κουβέλης, Βουλευτής τ. Πρόεδρος ∆.Σ.Α. - ∆ηµήτρης Παξινός,
Πρόεδρος ∆.Σ.Α.

! 3/2: Κοινή Συνεδρίαση Προέδρων ∆ικαστικών Ενώσεων και
∆.Σ.Α. στα Γραφεία µας για τα προβλήµατα στο χώρο της ∆ι-
καιοσύνης.

! 23/2: Συµµετοχή και υλική συνδροµή ∆.Σ.Α. στον Τηλε-Μα-
ραθώνιο για τη στήριξη των Παλαιστινίων.

! 9/3: Παρουσίαση του βιβλίου του Π. Τσιρίδη “Ο νέος νόµος
για το «ξέπλυµα χρήµατος» (ν. 3691/08)“ (Μέγαρο Καρατζά),
Οµιλητές: οι κ.κ. ∆ηµ. Παξινός, Πρόεδρος ∆.Σ.Α., Χρ. Αργυρό-
πουλος, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και οι κα-
θηγητές Πανεπιστηµίου Ι. Γιαννίδης και Άρης Χαραλαµπάκης.

! 12/3: Ηµερίδα µε θέµα: «Εκτός σχεδίου δόµηση, δικαίωµα
ιδιοκτησίας και αποζηµίωση». Σε συνεργασία µε Ένωση
Λειτουργών ΣτΕ και «Επιστηµονική Εταιρία Πολεοδοµικού ∆ι-
καίου». Οµιλητές: Ν. Ρόζος (Σύµβουλος Επικρατείας), Κ. Χο-
ροµίδης (∆ικηγόρος) και Ε. Κουτούπα - Ρεγκάκου (Καθηγή-
τρια, Νοµικής Α.Π.Θ.).

! 23/3: Συνέντευξη Τύπου για τα άτοµα µε αναπηρία (συµµε-
τοχή: οι κ.κ. Στ. Μανουσάκης, Πρόεδρος ∆.Σ.Π., Λ. Σισιλιάνος
αν. καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών και Ι. Βαρδακαστάνης,
Πρόεδρος Ατόµων µε Σωµατική Αναπηρία). Ανάγκη άµεσης
κύρωσης της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ατό-
µων µε αναπηρία.

! Επιστολή του Προέδρου κ. ∆ηµ. Παξινού στον πρώην
Υπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Νικόλαο ∆ένδια µε παράθεση των
απόψεων (από 13.12.2005) του ∆.Σ.Α. για τροποποίηση δια-
τάξεων περί Εκκλησιαστικών ∆ικαστηρίων.

! 2/4: Εκδήλωση µε θέµα: «Οι δεσµευµένοι Συνδυασµοί (Λί-
στες) σε περιπτώσεις Προώρων Εκλογών» σε συνεργασία
µε “Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου”, «Ίδρυµα Θε-
µιστοκλή και ∆ηµητρίου Τσάτσου». Οµιλητές οι βουλευτές: κ.κ.
Π. Παναγιωτόπουλος (Ν.∆.), Α. Λοβέρδος (ΠΑΣΟΚ), Αν. Σκυ-
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λάκος (ΚΚΕ), Κ. Σκανδαλίδης (ΠΑΣΟΚ), Φ. Κουβέλης (ΣΥ-
ΡΙΖΑ), Μ. Βορίδης (ΛΑΟΣ).

! 9/4: Εκδήλωση µε θέµα: «Η εξέλιξη του ∆ικαίου της προ-
στασίας του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» µε οµιλητές: Ευ-
άγγελο Βενιζέλο, Καθηγητή Συνταγµατικού ∆ικαίου - Βουλευ-
τή, Κωνσταντίνο Μενουδάκο Αντιπρόεδρο ΣτΕ, Γλυκερία Σι-
ούτη - Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εκδήλωση αφιε-
ρωµένη στη µνήµη του Καθηγητή και Βουλευτή Επικρατείας
Γιώργου Παπαδηµητρίου.

! 5/5: “Αιγιαλοί και Παραλίες εκτός Οικονοµικής Συναλλα-
γής”. Συνέντευξη Τύπου στο ∆.Σ.Α. µε ΤΕΕ και ΜΚΟ WWF
Ελλάς - ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS, για την προστασία του περι-
βάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς (Οµιλητές: οι κ.κ.
∆ηµ. Παξινός, Άννα Μητροπούλου, ∆ηµ. Καραβέλλας, Γιάννης
Αλαβάνος).

! 6/5: Συνέντευξη Τύπου µε θέµα: “Θεσµικό πλαίσιο προστα-
σίας Υµηττού” (Συνεργασία µε Νοµαρχία Ανατ. Αττικής. ∆ή-
µους Υµηττού, Καισαριανής, Ελληνικού, και ΤΕΕ).

! 14/5: Τροποποίηση άρθρου 9 του Κώδικα ∆εοντολογίας Απα-
γόρευση διαφήµισης του ∆ικηγόρου.

! 18/5: Ηµερίδα στον ∆.Σ.Α. για τη Νοµιµοποίηση των Ηµιυ-
παίθριων Χώρων Σε συνεργασία µε το ΤΕΕ, την Ένωση ∆ι-
καστικών Λειτουργών ΣτΕ και την Επιστηµονική Εταιρεία
Πολεοδοµικού και Χωροταξικού ∆ικαίου. Οµιλητές: οι κ.κ.
Κων/νος Γώγος, Καθηγητής Νοµικής ΑΠΘ, Αν. Παπαϊωάννου
Καθηγητής Ε.Μ.Π., ∆ηµ. Χριστοφιλόπουλος, Καθηγητής Νοµι-
κής Αθηνών, Στρ. Παραδιάς, Πρόεδρος Ιδιοκτητών. Συντονι-
στής: ο κ. Κων/νος Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ -
Έκδοση Φυλλαδίου.

! 11/6: “Προστασία του Περιβάλλοντος. Ζήτηµα του Νοµο-
θέτη, της ∆ιοίκησης ή του ∆ικαστή;” - Συνέντευξη Τύπου
στο ∆.Σ.Α. σε συνεργασία µε τις ∆ικαστικές Ενώσεις. Οµιλητές:
οι κ.κ. ∆ηµ. Παξινός, Σωτ. Μπάγιας, Αγγελική Θεοφιλοπούλου,
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Χαρ. Αθανασίου, Γιώργος Φαλτσέτος, Ι. Κουφάκη.
! 30/6: Συνέντευξη Τύπου στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την κα-

τάσταση στη ∆ικαιοσύνη και την άθλια υλικοτεχνική δοµή σε
Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο. Παρουσία ∆ικαστικών Λει-
τουργών και ∆ιοίκησης Πρωτοδικείου. Έκδοση Αφίσας (Ασχο-
λείται κανείς; ∆ικαιοσύνη: από το κακό στο χειρότερο!).

! 20/9: Συνέντευξη Τύπου Επιστηµονικών Φορέων ‘’Η επό-
µενη µέρα των δασικών πυρκαγιών στην Αττική και τις
άλλες περιοχές’’ Οµιλητές: οι κ.κ. ∆ηµ. Παξινός, Θ. Μαρκό-
πουλος, Ν. Μπόκαρης, Πρόεδρος Ένωσης ∆ασολόγων ∆Υ,
Νικ. Κακαβάς, Πανελλήνια Οµοσπονδία Γεωτεχνικών ∆Υ, ∆ηµ.
Καραβέλας, WWF Ελλάς, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανε-
πιστηµίου Γ. Ζέρβας, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. Σωτ. Ρηγάκης.

! ΄Εκδοση Φυλλαδίων:
α) για την ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά µε τα Κέ-
ντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, Κολλέγια κλπ., β)
“Χάρτα ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων Επιβατών και
Μεταφορέων στις Επιβατικές Τακτικές Θαλάσσιες Μεταφο-
ρές” (Συνεργασία µε Συνήγορο του Καταναλωτή κ. Ευ. Ζερ-
βέα).

! 9/11: Εορτασµός 50 χρόνων από την ίδρυση του Ε∆∆Α
(Μέγαρο Καρατζά). Οµιλητές J. P Costa Πρόεδρος Ε∆∆Α, Χρ.
Ροζάκης, Αντιπρόεδρος Ε∆∆Α, Μαρ. Τσίρλη, Εισηγήτρια.

! 11/11: Κοινή σύσκεψη ∆.Σ.Α. και προεδρείων ∆ικαστικών
Ενώσεων. Θέµα: Συνδιοργάνωση Συνεδρίου για τη ∆ικαιο-
σύνη.

! 24/11: Συνέντευξη Τύπου Επιστηµονικών και Επαγγελµατικών
Φορέων για την υπερφορολόγηση των ακινήτων.

! 9/12: Συνέντευξη Τύπου Επιστηµονικών Φορέων για το
Εθνικό Κτηµατολόγιο. «Μπορεί να ολοκληρωθεί έως το
2016» Οµιλητές: οι κ.κ. Θ. Σχινάς, Α’ Αντιπρόεδρος ∆.Σ.Α., Κ.
Βλαχάκης, Πρόεδρος Συµβολαιογραφικού Συλλόγου, Θ. Μαρ-
κόπουλος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Γ. Αλαβάνος, Πρόεδρος ΤΕΕ
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και Στ. ∆ιαµαντόπουλος, (ΓΕΩΤΕΕ).
! 10/12: Εκδήλωση τιµής στους δικηγόρους που συµπλήρωσαν

50 χρόνια δικηγορίας.
! 17/12: Εκδήλωση προς τιµή των συναδέλφων, οι οποίοι διε-

τέλεσαν (από το 1975 και µετά) σύµβουλοι του ∆.Σ.Α. Απο-
νοµή αναµνηστικού µεταλλίου.

! 25/12: Ηµερίδα µε θέµα: “Απαλλοτρίωση και Αποζηµίωση.
Ειδικές περιπτώσεις εκτιµήσεων”. Οµιλητές: οι κ.κ. Κ. Κα-
τερινόπουλος, ∆ικηγόρος - Β. ∆ωροβίνης, ∆ικηγόρος - Χαρ.
Χαραλαµπόπουλος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εκτιµητικής - ∆ηµ.
Λάµπρου, τ. ∆ιευθυντής Κτηµατικής Υπηρεσίας. Συντονίστρια:
Η ∆ικηγόρος και υπεύθυνη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του
∆.Σ.Α. κ. Ι. Κουφάκη. Έκδοση - ∆ιανοµή των Πρακτικών της
Εκδήλωσης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

! Επίσκεψη αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Μαρκογιαν-
νάκη στο ∆.Σ.Α. (Θεσµικός ρόλος Αστυνοµίας).

! 6-7/4: Επίσκεψη της Προέδρου του CCBE κ. A. B. Gammel-
ord και του Γ.Γ. αυτού κ. J. Goldsmith στα γραφεία του ∆.Σ.Α.
Συνάντηση µε Πρόεδρο ∆.Σ.Α. κ. ∆ηµήτρη Παξινό παρουσία
της Ελληνικής αντιπροσωπείας. Παρουσιάστηκε το Μανιφέ-
στο του CCBE για τη ∆ικαιοσύνη στην Ευρώπη και τη βελ-
τίωσή της.

! Συνάντηση της Ευρωβουλευτού του Κόµµατος των Οικολόγων
Πρασίνων κ. Jean Lambert µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ.Α. στα
γραφεία του Συλλόγου.

! 15/7: Επίσκεψη Προέδρου ΣτΕ κ. Π. Πικραµένου στο ∆.Σ.Α.
Υπογράµµιση από Πρόεδρο ∆.Σ.Α. κ. ∆ηµ. Παξινό του ρόλου
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της συνεργασίας για την προώθηση θεµάτων.
! 29/10: Επίσκεψη των κ.κ. Προέδρου και Εισαγγελέα Αρείου

Πάγου Γ. Καλαµίδα και Ι. Τέντε αντιστοίχως στο ∆.Σ.Α. Συζή-
τηση περί των χρονιζόντων και αυξανοµένων προβληµάτων
στο χώρο της ∆ικαιοσύνης.

! Επίσκεψη της Προέδρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Βουλγα-
ρίας D. Dokovska στο ∆.Σ.Α. ∆ιαβεβαίωση του Προέδρου κ.
∆ηµ. Παξινού για υποστήριξη του νεοφώτιστου ∆ικηγορικού
Σώµατος στην Ε.Ε. και το CCBE.

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ - ΑΠΟΧΗ

! 21/3: Ολοµέλεια. Αντίθεση στην επαναφορά του αδικήµατος
της «περιύβρισης αρχής».

! Σαφής θέση της Ολοµέλειας για τους εδαφικούς περιορισµούς
του ∆ικαιώµατος Πρόσβασης στο ∆ικαστήριο.

! Ολοµέλεια. ∆ιατήρηση της πρακτικής για τον υπολογισµό της
18µηνης άσκησης (Επιστολή Προέδρου ∆ΣΑ απάντηση στον
κ. Αθαν. Ανδρεουλάκο - Γ.Γ.Υπ.∆ικ.).

! Ολοµέλεια. ∆ιαφοροποίηση Υποχρεώσεων ∆ικηγόρων και
Συµβολαιογράφων από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ως προς
τη Νοµοθεσία για το «ξέπλυµα βρώµικου» χρήµατος. Επι-
στολή Προέδρου προς κ. Νικ. ∆ένδια.

! Ολοµέλεια. Πρόταση στον Υπ. ∆ικαιοσύνης κ. Νικ. ∆ένδια για
τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ∆ικηγόρων και εισα-
γωγή σχετικής τροπολογίας στο υπό ψήφιση ν/σ «Μεταρρυθ-
µίσεις στην Οργάνωση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη
θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και
άλλες διατάξεις».

! Επιστολή Ολοµέλειας στον Υπ. ∆ικαιοσύνης κ. Ν. ∆ένδια για
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τη δυσλειτουργία σε περιφερειακά δικαστήρια της χώρας.
! 1-2/5: Ολοµέλεια στην Ξάνθη. Επίκεντρο θεµάτων: ∆ικογρα-

φία Βατοπεδίου, δικαιοδοτικές αρµοδιότητες Μουφτή και Ευ-
ρωπαϊκή Έννοµη Τάξη, συνεργασία µε ΕΣΑµ.Α.

! 29/5: Επιστολή-Κλήση της Συντονιστικής των ∆ικηγορικών
Συλλόγων δια του Προέδρου της προς την Υπουργό Απασχό-
λησης κ. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά. Αίτηµα η ενηµέρωση επί της
θέσης του Υπουργείου για την χορήγηση έκτακτης ενίσχυ-
σης συνταξιούχων του Τ.Ν.

! 24/6: ∆ελτίο Τύπου Συντονιστικής- Αγανάκτηση ∆ικηγορικών
Συλλόγων για τον παραγκωνισµό τους στο Σωφρονιστικό
Σύστηµα.

! ∆έκα προτάσεις για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, από την
Ολοµέλεια (∆ελτίο Τύπου 27.08.2009) µαζί µε άλλους Επιστη-
µονικούς Φορείς. Επαναφορά παλαιοτέρων προτάσεων
(04.07.2007).

! 3-4-5/7: Ολοµέλεια Προέδρων (Ηράκλειο). Έµφαση στην
ανεξαρτησία της ∆ικαιοσύνης. ∆υσλειτουργίες ποινικής και
πολιτικής δίκης.

! 17/7: Επεξηγηµατικό ∆ελτίο Τύπου για τα ισχύοντα περί
“ανοίγµατος” επαγγελµάτων και δικηγορικού λειτουργήµα-
τος.

! 21/10 και 27/10: Επιστολές Ολοµέλειας στην Υπ. Περιβάλλο-
ντος και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρµπίλη µε αίτηµα την
συµµετοχή των δικηγόρων σε συλλογικά όργανα και Επι-
τροπές Υπουργείων µε αντικείµενο το φυσικό, οικιστικό και πο-
λιτιστικό περιβάλλον.

! 13 - 14/11: Ολοµέλεια Προέδρων (Λάρισα).
! Επιστολή του Προέδρου της Ολοµέλειας στον Υφυπουργό

Αποκέντρωσης κ. Κ. Ρόβλια µε αίτηµα την παροχή ειδικής
άδειας στους έµµισθους ∆ικηγόρους, που είναι ∆ήµαρχοι.

-----------
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2 0 1 0
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

! 9/2: Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας Επιστηµονικών Φορέων στον
Υπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου για να ισχύ-
σει η εξαγγελθείσα δηµόσια διαβούλευση στο Φορολο-
γικό.

! 19/2: Επιστολή στον κ. Χ. Καστανίδη - Υπουργό ∆ικαιοσύνης
για τη Μηχανοργάνωση της ∆ικαιοσύνης. (Θέµατα: Κενά σε
θέσεις ∆ικαστών και ∆ικαστικών Υπαλλήλων, καθυστέρηση
απονοµής ∆ικαιοσύνης, έλλειψη µηχανοργάνωσης στα ∆ικα-
στήρια κλπ.).

! 3/3: Επιστολή - Παρέµβαση ∆.Σ.Α. στον Πρόεδρο της ∆ιε-
θνούς ∆ιαφάνειας - ΕΛΛΑΣ.

! 10/3: Απόφαση ∆.Σ. και Επιστολή προς κ. Χ. Καστανίδη (Επι-
στολές ∆ικηγόρου κ. Μίχου) για απαράδεκτη ενέργεια (τη-
λεδίκη) Γενικού Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, και
Παρέµβαση ∆.Σ.Α. για έλεγχο Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά
την λειτουργία τους.

! 15/4: Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας προς κ. Σ. Κοµνηνό (Γ.Γ. Εµπο-
ρίου) (Σύσταση Επιτροπής Αναµόρφωσης ∆ικαίου Σηµάτων
χωρίς συµµετοχή εκπροσώπου ∆.Σ.Α). Άµεση και επιτυχής
παρέµβαση του Προέδρου κ. ∆ηµητρίου Παξινού / Πρόσκληση
συµµετοχής από Γ.Γ. στο ∆ικηγόρο κ. Ν. Λυµπέρη.

! 22/4: Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας προς τον Υπουργό Οικονοµικών
για τις δικηγορικές αµοιβές στη σύσταση Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και τη µε-
θοδευµένη παραπληροφόρηση.

! Συνεισφορά στην έκκληση UNICEF για την Αϊτή. Ευχαριστίες
του Προέδρου της στον ∆.Σ.Α.
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! Έγγραφο προς κ. ∆. Κυριτσάκη ενόψει αναµόρφωσης του
ν.703/77 (Επιτροπή Ανταγωνισµού).

! ∆ιαµαρτυρία για την επίθεση στη Γάζα (Ανθρωπιστική Βοή-
θεια).

! 17/5: Επιστολή Προέδρου ∆.Σ.Α. προς Υπουργούς ∆ικαιοσύ-
νης και Οικονοµικών για την αγνόηση των προτάσεων του
∆.Σ.Α. και την ουσιαστική έλλειψη δηµόσιας διαβούλευ-
σης.

! 18/5: Επιστολή Επιστηµονικών Φορέων στον Πρωθυπουργό.
Επανάληψη επιστολής 20/5, 21/5, 27/5, 31/5 και 3/6 - Αίτηµα
Συνάντησης για τα ανωτέρω προβλήµατα.

! Ανοικτή Επιστολή Επιστηµονικών Φορέων στους Βουλευτές
(Ασφαλιστικό Σύστηµα).

! 20/7: Επιστολή στους κ. Υπουργούς ∆ικαιοσύνης και Οικονο-
µικών για προβλήµατα επιβολής Φ.Π.Α., στην αµοιβή Νοµι-
κής Βοήθειας και τα προβλήµατα που παρουσιάσθηκαν.

! 21/7: Επιστολή στον κ. Μιχ. Απεσσό (Ν.Σ. Υπ.Εξ.) για την
επέκταση του συστήµατος Νοµικής Αρωγής.

! ∆ιαµαρτυρία αποκλεισµού του ∆.Σ.Α. από τα ΚΕ.Π.Υ Αλλοδα-
πών.

! 23/9: (∆ελτίο Τύπου) για τις «θεσµικές εκτροπές» στη ∆ιοι-
κητική και Φορολογική ∆ίκη, που θα πλήξουν καίρια την πα-
ροχή δικαστικής προστασίας του πολίτη.

! 13/10: Επιστολή ∆ιαµαρτυρίας προς κ. Υπουργό ΠΕΚΑ για
την παράλειψη συµµετοχής ∆.Σ.Α. στις Επιτροπές (ν/σ
χρηµατοδότησης Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων).

! 20/10: ∆ιαµαρτυρία Συντονιστικής για τη δηµόσια διαπό-
µπευση Ελευθέρων Επαγγελµατιών µε δικαιολογία τη φο-
ροδιαφυγή.

! 23/11: Αποστολή αναλυτικών παρατηρήσεων στη ∆ιαρκή
Επιτροπή ∆ικαιοσύνης της Βουλής για το ν/σ για τη ∆ιοικη-
τική ∆ίκη.
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

! Χριστουγεννιάτικα δώρα σε αλλοδαπά παιδιά (Γεωργιανή Κοι-
νότητα).

! 15/1: Μουσική Εκδήλωση (Harmonia Juris) για το καλωσό-
ρισµα του έτους (Στο Γαλλικό Ινστιτούτο).

! 21/1: Εκδήλωση για την Κλιµατική Αλλαγή (συνεργασία µε
περιβαλλοντικούς Φορείς). Οµιλητές: οι κ.κ. ∆ηµ. Παξινός, Μιχ.
Προµπονάς, Τάσος Κροµµύδας και Σεβαστιανός Μοιρασγε-
ντής.

! 27/1: Εκδήλωση µε θέµα: «∆ικαστική Αστυνοµία». Οµιλη-
τές: οι κ.κ. Λεωνίδας Κοτσαλής - Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Ι. Τέντες - Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Ι. Χαµηλοθώ-
ρης - Πρόεδρος Εφετών, Βασ. ∆ηµακόπουλος - ∆ικηγόρος.
(Έκδοση πρακτικών).

! 3/2: Εκδήλωση της Ε∆ΕΚΑ (υπό την αιγίδα ∆.Σ.Α.) «Ο ρόλος
της Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων στο σεβασµό
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» στη µνήµη Αθ. Καρ-
δαρά Οµιλητές: οι κ.κ. R. Brilat, Π. Στάγκος, Ν. Αλιπράντης, Ι.
Κουκιάδης, Π. Πετρόγλου.

! 9/2: Ηµερίδα µε θέµα: «Φορολογική Μεταρρύθµιση». Οµιλη-
τές: οι κ.κ. Πέτρος Χριστόφορος - Πρόεδρος ΕΕΦ∆∆Μ, Θεοδ.
Φορτσάκης - Καθηγητής - Πρόεδρος Νοµικής Σχολής Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, Θεόδ. Σχινάς - Α’Αντιπρόεδρος ∆.Σ.Α., και οι
δικηγόροι κ.κ. Γ. Πιτσιλής, Γ. Φουφόπουλος, Γ. Φωτόπουλος,
Ευ. Μπακάλης, ∆. Κυριακόπουλος, Γ. Νάσκαρης, Αν. Τσου-
ρουφλής, Ασπ. Μάλλιου, Γ. Κεραµέας, Μ. Αλλαµανή, Κ. Στου-
γιάννου, Κατ. Πέρρου, Κατ. Σαββαΐδου, Γ. Σταµατογιάννης, Π.
Πανταζόπουλος, Αλ. Φωτόπουλος. Έκδοση των Πρακτικών
της εκδήλωσης.

! Συνέντευξη (Επιστηµονικών Φορέων) για τη Φορολογία στα
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ακίνητα. (Οµιλητές: οι κ.κ. ∆ηµ. Παξινός, Γ. Αλαβάνος, Στρ. Πα-
ραδιάς, Γ. Ρεβύθης, Α. Μουζάκης, Γ. Καψιµάλης, Κ. Βλαχάκης).

! 22/2: Εκδήλωση µε θέµα «Πρόγραµµα Νοµικής Βοήθειας
για Νέους». Οµιλητές: οι κ.κ. Θεοδ. Σχινάς - Α΄ Αντιπρόεδρος
∆.Σ.Α., Σ. ∆ροσοπούλου - Σύµβουλος ∆.Σ.Α., Ευ. Κογιαννάκη
- Πρόεδρος Ν.Υ. Επιµελητών Ανηλίκων, Ελ. Τραγουδάρα -
Πρόεδρος ∆ικαστηρίων Ανηλίκων, ∆ήµ. Σουλελέ - ∆ικηγόρος,
Ευτ. Κατσιγαράκη - Εγκληµατολόγος, Έλενα Γκλεγκλέ - ∆ικη-
γόρος, Γ. Τζανακάκης - Αστυν. ∆/ντής, Γ. Μόσχος - Βοηθός Συ-
νηγόρου Πολίτη.

! 24/2: Κοινή συνεδρίαση µε ∆ικαστικές Ενώσεις.
! 5/3: ΕλληνοΓερµανικό Συµπόσιο µε θέµα: «Ελευθερία -

Υπευθυνότητα - Κράτος ∆ικαίου». Οµιλητές: οι κ.κ. F. Streng
- Καθηγητής, ∆. Κιούπης - Επ. Καθηγητής Π.Α., Ν. Φραγκάκης
- ∆ικηγόρος, M. Hettinger - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Mainz,
Φ. Σπυρόπουλος - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γ.
Τριανταφύλλου - Επικ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Β.
Χειρδάρης - ∆ικηγόρος. Συντονιστές: Ι. Τέντες - Εισαγγελέας
Αρείου Πάγου και Λ. Κοτσαλής - Καθηγητής Ποινικού ∆ικαίου.
Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Ινστιτούτο
Goethe.

! Ίδρυση βιβλιοθήκης ∆.Σ.Α. στο Εφετείο.
! 19/3: Φροντιστήριο Ιστορίας και Φιλοσοφίας ∆ικαίου, από την

«Ελληνική Εταιρεία ∆ικαιοφιλοσοφικής και ∆ικαιοϊστορικής Με-
λέτης» σε συνεργασία µε το ∆.Σ.Α. Οµιλητές: οι κ.κ. Θ. Ασπρο-
γέρακας-Γρίβας - ∆ικηγόρος, ∆. Χαραλάµπης - Καθηγητής,
Ιωάννης Στράγγας - Καθηγητής, Ν. Σιαβελής - ∆ικηγόρος, Οι-
κονοµολόγος, Χαρ. Παπαχαραλάµπους - Επικ. Καθηγητής.

! 22/3: Υπό την αιγίδα του ∆.Σ.Α. 3η Συνάντηση της «Ε.Ε.για τη
∆ιαιτησία» µε θέµα τη ∆ιαιτητική ∆ιαδικασία. Οµιλητές: οι
καθηγητές Πανεπιστηµίου κ.κ. Κ. Καλαβρός, Αντ. Τσαβδαρί-
δης και οι ∆ικηγόροι ∆.Ν. Αγγ. Φουστούκος - Πρόεδρος ΕΕ∆,
Α. Μαντάκου. Η 4η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στις 17/5
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µε εισηγητή τον κ. Αντ.Τσαβδαρίδη.
! 20/4: Συνεδρίαση Επιστηµονικών Φορέων. Προτάσεις (Φορο-

λογική Μεταρρύθµιση).
! 22/4: Συζήτηση µε θέµα: «∆ικαίωµα σε δικαστική εξέταση

της υπόθεσης στην αναιρετική διαδικασία κατά τη νοµο-
λογία του Ε∆∆Α». Οµιλητές: Ο Πρόεδρος του Α.Π. κ. Γ. Κα-
λαµίδας, οι καθηγητές Νοµικής κ.κ. Γ.-Ε. Καλαβρός και Κ.
Καλαβρός και ο Αρεοπαγίτης κ. Β. Ρήγας. - Έκδοση και δια-
νοµή εντύπου µε τις εισηγήσεις.

! 26/5: Επιστηµονικοί Φορείς - Συνέντευξη τύπου «Η κοινω-
νική συνοχή και η διαπόµπευση των επιστηµονικών κλά-
δων». Οµιλητές: οι κ.κ. ∆ηµ. Παξινός, Στ. Μανουσάκης, Γ.
Αλαβάνος - ΤΕΕ, Π. Καλλίρης - Οικονοµολόγος., Μ. Καλοκαι-
ρινός - ΠΙΣ, Κ. Βλαχάκης, Αθ. Κατσίκης, Κ. Λουράντος.

! 1/6: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ∆.Σ.Α. ενηµερωτικής επιστο-
λής κ. Προέδρου (Φ.Π.Α., «Κλειστά Επαγγέλµατα», Γραµµά-
τια Προείσπραξης, Γ.Ε.Μ.Η. - Ασφαλιστικό).

! Απάντηση Ελλάδος στην Αιτιολογηµένη Γνώµη Ε.Ε. Υιοθέ-
τηση θέσεων Ολοµέλειας Προέδρων από κ. Υπουργό ∆ικαιο-
σύνης (Θέµα: Κατάργηση Ελαχίστων Αµοιβών).

! 5/6: Ανακοίνωση Επιστηµονικών Φορέων (Παγκόσµια Ηµέρα
Περιβάλλοντος).

! 8/6: Πρωτοβουλία ∆.Σ.Α. για την άρση αποκλεισµού της
Γάζας.

! 15/6: Εκδήλωση σε συνεργασία µε Επιστηµονικούς Φορείς –
Θέµα: «Μνηµόνιο, Σύνταγµα, Ευρωπαϊκή Συνθήκη και
ΕΣ∆Α». Οµιλητές: οι κ.κ. Καθηγητές Νοµικής Γ. Κασιµάτης, Κ.
Χρυσόγονος και Ξ. Κοντιάδης. - Έκδοση διανοµή των εισηγή-
σεων.

! 16/6: Εκδήλωση µε θέµα: «Ο νέος νόµος για την ανάπτυξη
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την αντιµετώ-
πιση της κλιµατικής αλλαγής». Οµιλητές: Καθηγητής κ. ∆.
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Λάλας, Καθηγήτρια Νοµικής κ. Γλ. Σιούτη, η δικηγόρος κ. Σοφ.
∆ηµητρακοπούλου, Υπ. Περιβάλλοντος - Τίνα Μπιρµπίλη και
η κ. Ιωάννα Κουφάκη - ∆ικηγόρος, Υπεύθυνη Επιτροπής
∆.Σ.Α. για το Περιβάλλον.

! 21/6: Επιστηµονικοί Φορείς «Κοινωνική ασφάλιση και κα-
τάρρευσή της» (Ξενοδοχείο Αµαλία). Οµιλητές: οι κ.κ. Πα-
τρίνα Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη - Καθηγήτρια Νοµικής
Αθηνών, Σάββας Ροµπόλης - Καθηγητής Παντείου, Μαρία-
Μαγδαληνή Τσίπρα - ∆ικηγόρος).

! 21/6: Συνάντηση Εργασίας (Σύσταση Οµάδας για δικαστικές
ενέργειες κατά «Μνηµονίου» Υπεύθυνος: κ. Γ. Κασιµάτης).

! 24/6: Εκδήλωση µε θέµα: «Οικονοµική Κρίση και Ιδιωτικό
∆ίκαιο». Οµιλητές: οι κ.κ. Καθηγητές Πανεπιστηµίου Κ. Χρι-
στοδούλου, Γ. Ορφανίδης, Ν. Κατηφόρης, Αντ. Παπαδηµητρό-
πουλος.

! 28/6: Νέα Σύσκεψη Οµάδας για τις δικαστικές ενέργειες.
! 29/6: Μουσική Εκδήλωση ∆ιαµαρτυρίας των Οµάδων Μουσι-

κής ∆.Σ.Α. “Harmonia Juris”.
! 15/7: «∆ανειακή Σύµβαση Ελλάδας-Ευρωζώνης και

Εθνική Κυριαρχία». Οµιλητές οι κ.κ. Καθηγητές Γ. Κασιµάτης,
Κ. Χρυσόγονος, Κ. Μπέης και Ε. Μαριάς καθώς και η Καθηγή-
τρια Πανεπιστηµίου του Λονδίνου Αλ. Μανδαράκα - Σέππαρντ.

! Έκδοση-∆ιανοµή CD 8ετίας 2002-09 του ΝοΒ και ΚΝοΒ.
! 21/7: Επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Πα-

ρατηρήσεις στο Π.∆. για το Πολιτικό Άσυλο).
! 22/7: Εκδήλωση Επιστηµονικών Φορέων µε θέµα «Η ανά-

πτυξη ως σύνθηµα και ως πράξη». Οµιλητές: οι κ.κ. Κ. Βλα-
χάκης Πρόεδρος Συµβολαιογράφων, Γ. Αλαβάνος ΤΕΕ, Θ.
Σχινάς Α’ Αντιπρόεδρος ∆.Σ.Α., Θ. Μαρκόπουλος, Πρόεδρος
ΓΕΩΤΕΕ, Μιχ. Χάλαρης, Κ. Κόλλιας.

! 29/7: Κατάθεση στο ΣτΕ Αίτησης Ακύρωσης κατά του
«Μνηµονίου». Συνέντευξη Τύπου στο ∆.Σ.Α.
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! ∆ηµόσιος ∆ιάλογος για το “Μνηµόνιο’’ (∆ηµιουργία τόπου
στην Ιστοσελίδα του ∆.Σ.Α.). Ανακοίνωση για ‘’Μνηµόνιο’’ –
«Οι ενεργοί πολίτες λένε την αλήθεια».

! 27/9: Εκδήλωση µε θέµα: «Επιτάχυνση ή εξουδετέρωση
της ποινικής διαδικασίας;» Οµιλητές: οι κ.κ. Χριστ. Αργυρό-
πουλος, Πρόεδρος Ένωσης Ποινικολόγων, Στ. Χούρσογλου,
∆ικηγόρος ∆.Ν. και Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Νο-
µικής Σχολής Αθηνών.

! 29/9: Εκδήλωση - Συζήτηση για την επιτάχυνση της διοικητι-
κής δίκης µε θέµα: «Νοµοσχέδιο για την επιτάχυνση της
διοικητικής δίκης και φορολογικό νοµοσχέδιο. Περιορι-
σµός της δικαστικής προστασίας;» Οµιλητές: οι κ.κ. Π. Χρι-
στόφορος - Σύµβουλος Επικρατείας ε.τ., Καθηγητές Πανεπι-
στηµίου Θ. Φορτσάκης, Πάνος Λαζαράτος, Κατερίνα Σαββαϊ-
δου, Θεοδ. Ψυχογιός, Ασπ. Μάλλιου. Έκδοση Φυλλαδίου των
Εισηγήσεων.

! 29/9: Κοινή Συνέντευξη Τύπου µε τους Επιστηµονικούς Φο-
ρείς για την αντισυνταγµατικότητα της «περαίωσης» φορο-
λογικών εκκρεµοτήτων (Οµιλητές: οι κ.κ. ∆ηµ. Παξινός, Θ.
Κατσίκης, Γ. Καψιµάλης, Σ. Παραδιάς, ∆. Χιόνης, Κ. Βλαχάκης,
Β. Κορκίδης).

! Ενηµερωτικά Σεµινάρια για την επιβολή Φ.Π.Α. στις νοµικές
υπηρεσίες. Υπεύθυνοι διοργάνωσης οι Αντιπρόεδροι ∆.Σ.Α.
κ.κ Θ.Σχινάς και ∆.Βερβεσός.

! 13-10/8-12: ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων Φορολογικού ∆ικαίου
σε συνεργασία µε το Ελληνικό Παράρτηµα ∆ιεθνούς Ενώσεως
Φορολογικού ∆ικαίου.

! 27/10-4/11: Ενηµερωτικά Σεµινάρια για τους ∆ικαστικούς
Αντιπροσώπους (Εισηγητές: οι κ.κ. Θ. Σχινάς, Α’ Αντιπρόε-
δρος ∆.Σ.Α., Σπ. Λάλας, Εύη Χριστοφιδάκη). Έκδοση και ∆ια-
νοµή Πρακτικού Οδηγού των Εκλογών. Λειτουργία Υπη-
ρεσίας Επίλυσης Προβληµάτων ∆ικαστικών Αντιπροσώπων
τις ηµέρες των εκλογών.
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! 19/11: «Πρωτόκολλο» συνεργασίας µε ∆ικηγορικό Σύλ-
λογο Βουλγαρίας. Υπεγράφη από την σύµβουλο ∆.Σ.Α. κ.
Σοφία ∆ροσοπούλου και την Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλ-
λόγου Βουλγαρίας κ. D. Dokovska.

! 23/11: Συζήτηση στην Ολοµέλεια του ΣτΕ της Αίτησης
Ακύρωσης κατά του “Μνηµονίου’’ - Βροντερό ΟΧΙ του
∆.Σ.Α. κατά της αρνητικής εισήγησης.

! 25/11: Επιστηµονική ηµερίδα στο Υπουργείο Εξωτερικών µε
θέµα «Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις του Ιδιωτικού ∆ιε-
θνούς ∆ικαίου και Ελληνικό ∆ίκαιο» από το Υπουργείο Εξω-
τερικών - ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το ∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης. Οµιλητές: οι κ.κ. καθηγητές Πανεπι-
στηµίου Ι. Βούλγαρης, Ε-Γρ. Καλαβρός, Ευ. Βασιλακάκης,
Hans Van Loon, Σπ. Μπαζίνας, Χ. Ταγαράς, Αν. Γραµµατικά-
κης, Στ. Παπαγεωργίου-Γονατάς, Αντ. Τσαβδαρίδης, Σπ. Βρέλ-
λης.

! 2-3/12: “Η Συνθήκη της Λισσαβώνας εντός της ελληνικής
έννοµης τάξης”. (Επιστηµονικό Συµπόσιο σε συνεργασία µε
το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Πειραιά και το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο. Οµιλητές: Οι κ.κ. Καθηγητές Πανεπιστηµίου Παν. Κανελ-
λόπουλος, Ευ. Σαχπεκίδου, Αθ. Ράντος (Αντιπρόεδρος ΣτΕ),
Κ. Μπόσκοβιτς, Τατ. Παπαδοπούλου, Νικ. Φαραντούρη, Αικ.
Σαµώνη (∆/ντρια Ν.Υπ. ΥΠΕξ), και οι καθηγητές ΠΑ.ΠΕΙ. κ. Ν.
Μαλούχου-Κανελλοπούλου, Π. Λιάκουρας, Φωτ. Ασδεράκη και
Ι. Σαρµάς (Αντιπρόεδρος Ε.Σ.), Νικ. Μηλιώνης, Σύµβουλος
Ε.Σ., Ι. Κάρκαλης (Αντεπίτροπος Ε.Σ.).

! Ανακοίνωση του Προέδρου κ. ∆ηµ. Παξινού µε τίτλο “Αµετά-
κλητα και άνευ όρων’’ και αίτηµα να απαλειφθούν από το
‘’Μνηµόνιο’’ και τη ∆ανειακή Σύµβαση οι όροι, που θίγουν τα
κυριαρχικά της δικαιώµατα.

! 20/12: “Η Προστασία του Ατόµου στην Ευρωπαϊκή Έν-
νοµη Τάξη” - εκδήλωση στο ∆.Σ.Α. προς τιµήν του αποχω-
ρούντος Αντιπροέδρου του Ε∆∆Α κ. Χρήστου Ροζάκη. Οµι-
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λητές: οι κ.κ. Νικ. ∆ιαµαντούρος, Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής,
Β. Σκουρής, Πρόεδρος ∆ΕΚ, Ι. Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ, Μ.
Τσίρλη, Π. Βογιατζής, Εισηγητές Ε∆∆Α, Συντονιστής ο κ. Β.
Χειρδάρης, ∆ικηγόρος.

! 21/12: Χριστουγεννιάτικη Μουσική Εκδήλωση (Χορωδία
∆.Σ.Α. – ∆. Καρούζος).

! Έκδοση και διανοµή Ενηµερωτικού Φυλλαδίου του Οµότι-
µου Καθηγητή κ. Γ. Κασιµάτη µε θέµα «Οι Συµφωνίες ∆ανει-
σµού της Ελλάδας µε την Ε.Ε. και το ∆.Ν.Τ.».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

! 19/2: Επίσκεψη Υπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Χ. Καστανίδη στον
∆.Σ.Α. Έντονη αντιπαράθεση µε τον Πρόεδρο κ. ∆ηµήτρη Πα-
ξινό για τα προβλήµατα στη ∆ικαιοσύνη.

! Πρόσκληση του ∆.Σ.Α. από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για πα-
ρουσίαση -στην Ο∆ΕΣΣ- των δραστηριοτήτων και προτά-
σεων του ∆.Σ.Α. για τις Υπηρεσίες και έργα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης. Ειδική σύ-
σκεψη στο Υπουργείο. Παρουσίαση από κ.κ. Θ. Σχινά - Α’
Αντιπρόεδρο ∆.Σ.Α., Χαρ. Ναούµη - Γεν. ∆ιευθυντή, Β. Μανιό
- ∆ιευθυντή Πληροφορικής, Θανάση Παυλόπουλο - Σύµβουλο
∆.Σ.Α. και τον καθηγητή Πληροφορικής κ. Π. Γεωργιάδη.

! 29/9: Επίσκεψη πρώην Γ.Γ. Υπ. ∆ικαιοσύνης κ. Γ. ∆ηµή-
τραινα στο ∆.Σ.Α.. Προσφορά αναµνηστικών.

! 6/10: Εκπαιδευτική επίσκεψη Αραβοφώνων ∆ικαστών
στο ∆.Σ.Α. στο πλαίσιο του προγράµµατος “Euromend Justice
II Project”. Παρέστησαν οι κ.κ. Χ. Ναούµης, Γεν. ∆/ντής ∆.Σ.Α.,
Σ. ∆ροσοπούλου, Χαρ. Αναλυτής Σύµβουλοι, Π. Λυµπερόπου-
λος, Φρ. Βάσσος, Πρόεδροι Πρωτοδικών, Μ. Μαντούβαλου
∆ικηγόρος.
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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ - ΑΠΟΧΗ

! 13-14-15 και 23-24-26-30-31/3: Αποχή (Φορολογικό. Επιβολή
Φ.Π.Α., Εγκατάλειψη ∆ικαιοσύνης από Πολιτεία, προβλήµατα
κλάδου).

! 8/4: Επιστολή Ολοµέλειας προς Υπουργό Οικονοµικών µε
ολοκληρωµένες προτάσεις για τη «Φορολογική Μεταρρύθ-
µιση».

! 13-14-15/4: Αποχή (συζήτηση φορολογικού νοµοσχεδίου στην
Βουλή).

! 5/5: Αποχή (Συνεχής επιδείνωση κατάστασης της ∆ικαιοσύ-
νης, υπονόµευση θεσµικού ρόλου του ∆ικηγόρου και των ∆ι-
κηγορικών Συλλόγων).

! 20/5: Αποχή (Ασφαλιστικό).
! 1-4, 7-11, 16-17/6: Αποχή (υποβάθµιση ∆ικαιοσύνης, ∆ικηγο-

ρικών Συλλόγων, δικηγορικού λειτουργήµατος, Ασφαλιστικό,
Φορολογικό, Γραµµάτια Προείσπραξης).

! 8/12: Ολοµέλεια Προέδρων. Ανακοίνωση Προέδρου κ. ∆ηµ.
Παξινού για την κρισιµότητα της χρονικής περιόδου, που διερ-
χόµεθα και ιδιαιτέρως για το δικηγορικό λειτούργηµα.

! 15/12: Πανελλαδική αποχή δικηγόρων (ενάντια στην επιχει-
ρούµενη απαξίωση του δικηγορικού λειτουργήµατος). Κοινή
απόφαση Επιστηµονικών Φορέων και διατράνωση της αντί-
θεσης στην επιχειρούµενη ισοπέδωση.
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Ε Κ ∆ Ο Σ Ε Ι Σ

2 0 0 8

! ∆ιανοµή Συντάγµατος, Κώδικα περί ∆ικηγόρων και Κώδικα ∆ε-
οντολογίας στους νέους συναδέλφους.

! Έκδοση - ∆ιανοµή του ν. 3659/08 «Βελτίωση και επιτά-
χυνση ∆ιοικητικής ∆ίκης».

2 0 0 9

! Έκδοση Πρακτικών της ηµερίδας µε θέµα τη νοµιµοποίηση
των ηµιυπαιθρίων χώρων.

! Έκδοση Φυλλαδίων: α) για την ενηµέρωση των καταναλω-
τών σχετικά µε τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης,
Κολλέγια κλπ., β) “Χάρτα ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων
Επιβατών και Μεταφορέων στις Επιβατικές Τακτικές Θαλάσ-
σιες Μεταφορές”.

! Έκδοση των Πρακτικών της Εκδήλωσης µε θέµα: “Απαλλο-
τρίωση και Αποζηµίωση. Ειδικές περιπτώσεις εκτιµή-
σεων”.

! Έκδοση Εισηγήσεων Επιστηµονικής Εκδήλωσης, την οποία
διοργάνωσε ο ∆ΣΑ στις 29 Νοεµβρίου 2007 µε τίτλο: «Αλλο-
δαποί και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα».

! Έκδοση και ∆ιανοµή Συντάγµατος, Κώδικα περί ∆ικηγόρων
και Κώδικα ∆εοντολογίας στους αποκτήσαντες την άδεια ∆ι-
κηγόρου νέους συναδέλφους.
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2 0 1 0

! Ενηµερωτική Έκδοση Εισηγήσεων της Εκδήλωσης «∆ικα-
στική Αστυνοµία».

! Έκδοση Πρακτικών Ηµερίδας µε θέµα: «Φορολογική Μεταρ-
ρύθµιση».

! Έκδοση Εισηγήσεων Εκδήλωσης µε θέµα: «Πρόγραµµα Νο-
µικής Βοήθειας για νέους, ανάγκες και προοπτικές».

! Έκδοση Εισηγήσεων της Εκδήλωσης µε θέµα: «Το δικαίωµα
σε ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης στην αναιρετική
διαδικασία και τη νοµολογία του Ε∆∆Α».

! Έκδοση Πρακτικών της Εκδήλωσης: «Νοµοσχέδιο για την
επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και φορολογικό νοµο-
σχέδιο: Περιορισµός της ∆ικαστικής Προστασίας;».

! Έκδοση των Εισηγήσεων της εκδήλωσης µε θέµα: «Μνηµό-
νιο, Σύνταγµα, Ευρωπαϊκή Συνθήκη και ΕΣ∆Α».

! Έκδοση CD 8ετίας 2002-09 του ΝοΒ και ΚΝοΒ.
! Ενηµερωτικό Φυλλάδιο: «Επιβολή ΦΠΑ στις ∆ικηγορικές

Υπηρεσίες».
! Έκδοση Πρακτικού Οδηγού των ∆ηµοτικών και Περιφερεια-

κών Εκλογών της 7.11.2010.
! Έκδοση των Εισηγήσεων εκδήλωσης µε θέµα: «Η ∆ανειακή

Σύµβαση µεταξύ Ελλάδας - Κρατών µελών Ευρωζώνης
και Εθνική µας Κυριαρχία».

! Έκδοση Ενηµερωτικού Φυλλαδίου του Οµότιµου Καθηγητή κ.
Γ. Κασιµάτη µε θέµα: «Οι Συµφωνίες ∆ανεισµού της Ελλά-
δας µε την Ε.Ε. και το ∆.Ν.Τ.».

! Ενηµερωτική έκδοση για την ΠΟΛ 1208/29.12.2010 «Εφαρ-
µογή των διατάξεων του ΚΒΣ στους δικηγόρους µετά την
ισχύ του ν. 3842/2010».

! Ενηµερωτική έκδοση µε θέµα: «Οι Ρυθµίσεις των Νέων
Ασφαλιστικών Νόµων (ν. 3863/2010 και ν. 3865/2010)».
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! Ενηµερωτικό φυλλάδιο για τον ν. 3904/10. Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής ∆ικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις.


