ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Θεσσαλονίκης, Βεροίας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Κατερίνης, Κιλκίς Σερρών, Χαλκιδικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας του Εφετείου
Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν στο Κιλκίς στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, παρουσία του
δημάρχου Κιλκίς και συναδέλφου Δημητρίου Κυριακίδη, προκειμένου να συζητηθούν
επίκαιρα ζητήματα του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Κατά τη σχετική συζήτηση μετά από διάλογο και επιχειρηματολογία από όλους τους
Προέδρους:
 Εκφράστηκε για μία ακόμη φορά η δυσαρέσκεια του σώματος, διά των Προέδρων,
για την κατάσταση που επικρατεί στον ΤΥΔΕ και τον ΤΑΝ (τομείς ασφάλισης του
ΕΦΚΑ στους οποίους ασφαλίζονται οι δικηγόροι) που απασχολεί καθημερινά
25.000 δικηγόρους της περιφέρειας. Για τον λόγο αυτόν συντάχθηκε έγγραφο που
καταγράφει τις δυσλειτουργίες των παραπάνω τομέων και συνυπογράφηκε από
όλους τους Προέδρους του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Αναλήφθηκε δε πρωτοβουλία
από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κύριο Ευστάθιο
Κουτσοχήνα, να παραδώσει το έγγραφο στην κυρία Μαρία Αντωνίου, επικεφαλής
του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την επίλυση των
εκτεθέντων, δια του εγγράφου, προβλημάτων. Η Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Κιλκίς κυρία Ευρώπη Αρτόγλου ενημέρωσε ότι, ως Πρόεδρος του
«Λογαριασμού Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών», ζήτησε συνάντηση του Δ.Σ. με τον
αρμόδιο Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων κύριο Νότη Μηταράκη για το ως άνω
θέμα που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 9 ή 10 Σεπτεμβρίου 2019.
 Επιβεβαιώθηκε η βούληση του σώματος για καθιέρωση της σύνταξης των
δηλώσεων αποδοχής κληρονομιάς από τους δικηγόρους σε όλα τα Ειρηνοδικεία,
όπως ορίζει ο νόμος, πρωτοβουλία που ανέλαβε να διεκπεραιώσει ο Πρόεδρος του
Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, κύριος Παναγιώτης Καρίπογλου.
 Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αποδέχθηκε αίτημα των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την τεχνική

διερεύνηση της δυνατότητας να ενημερώνονται οι Σύλλογοι για τα εκθέματα των
ποινικών δικαστηρίων στη Θεσσαλονίκη, την πορεία έκδοσης των αποφάσεων στις
πολιτικές δίκες αλλά και για άλλες χρήσιμες εφαρμογές τεχνολογίας, τις οποίες
έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
 Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο θεσμό της διαμεσολάβησης.
 Συζητήθηκαν θέματα για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Εφετείου
Θεσσαλονίκης και των κτηματολογικών γραφείων της.
Οι Πρόεδροι δεσμεύτηκαν να επαναλάβουν τη συνάντηση αυτήν με στόχο την
ενημέρωση και την περαιτέρω ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση
προβλημάτων που ανακύπτουν και αφορούν το Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Κιλκίς, 3 Σεπτεμβρίου 2019
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