
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2016 - 2018 

Εν μέσω μιας εξαιρετικά κρίσιμης περιόδου για το δικηγορικό επάγγελμα, το 

οποίο ήδη δοκιμάζεται κατά τα τελευταία χρόνια από την ύφεση και τις πολιτικές 

λιτότητας, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης καλείται να 

ισχυροποιήσει περαιτέρω την παρουσία της σε συνδικαλιστικό και επιστημονικό 

επίπεδο, προκειμένου να εκπροσωπήσει με τον πλέον δυναμικό τρόπο τις ανάγκες 

των νέων και ασκούμενων συναδέλφων. Στα πλαίσια αυτά υιοθετείται το παρακάτω 

πλαίσιο δράσεων για την διετία 2016 – 2018, αφήνοντας περιθώριο για περαιτέρω 

εξειδίκευση από μελλοντικές ΓΣ και ειδικές αποφάσεις του ΔΣ και της Επιτροπής 

Ασκουμένων: 

 Σε συνδικαλιστικό επίπεδο: 

1. Συνέχιση της παρουσίας μας και της διατύπωσης θέσεων και προτάσεων σε κάθε 

ζήτημα που ανακύπτει και αφορά τόσο τον χώρο της Δικαιοσύνης όσο και γενικότερα 

κοινωνικά ζητήματα. 

2. Ενίσχυση της παρέμβασής μας και έμφαση σε δράσεις κινηματικού χαρακτήρα. Η 

μαζικότερη κινητοποίηση των ασκούμενων και νέων δικηγόρων, την στιγμή που 

αυτοί θίγονται περισσότερο, τόσο από το επίκαιρο ασφαλιστικό όσο και από τις 

γενικότερες πολιτικές (φορολογικά κλπ) καθιστά αναγκαία την κινητοποίησή τους. Η 

μαζικότερη κινητοποίηση όλων μας, με άξονα συντονισμού την ΕΑΝΔιΘ και σε 

συνεργασία με άλλες οργανώσεις, ομάδες και συλλογικότητες με αντίστοιχους 

στόχους και οπτική, αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχημένη διεκδίκηση και 

σύγκρουση όπου χρειάζεται. 

3. Διαμόρφωση σαφών, προοδευτικών και ρεαλιστικών προτάσεων για σημαντικά 

νομοθετήματα που μας επηρεάζουν και διορθωτικές παρεμβάσεις σε ήδη 

ψηφισθέντες νόμους, όπως το φορολογικό αλλά και ο Κώδικα Δικηγόρων (ιδιαίτερα 

σχετικά με τα πτυχία του εξωτερικού και την αναμόρφωση του θεσμού της άσκησης). 

 Σε επιστημονικό επίπεδο: 

1. Ενίσχυση της παρουσίας μας στην διαδικασία διαρκούς ενημέρωσης και 

επιμόρφωσης των συναδέλφων σε πρακτικά ζητήματα δικηγορίας αλλά και 

ειδικότερα επιστημονικά θέματα. Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και 

σεμιναρίων, σε συνεργασία με τον ΔΣΘ και άλλους φορείς ή οργανώσεις τίθεται ως 

βασικός μας στόχος. 

2. Συγκρότηση ομάδων επιστημονικού χαρακτήρα με στόχο την έγκαιρη διαμόρφωση 

επιστημονικών επεξεργασιών, θέσεων και προτάσεων για υπάρχοντα, συζητούμενα ή 

προτεινόμενα νομοθετήματα. Οι επεξεργασίες αυτές αφού υιοθετούνται από την 

Ένωση θα εντάσσονται στο πλαίσιο αιτημάτων μας ώστε η συνδικαλιστική μας 

παρουσία να συνοδεύεται σταθερά από συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις. 



3. Ανάληψη της διοργάνωσης ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς και οργανώσεις 

εκδηλώσεων και συνεδρίων που θα ενισχύσουν την παρουσία της ΕΑΝΔιΘ, του ΔΣΘ 

και της πόλης της Θεσσαλονίκης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διοργάνωση 

ενός πανελλήνιου συνεδρίου νέων δικηγόρων το 2016 και ενός πανευρωπαϊκού το 

2017, αποτελούν κύριο άξονα του σχεδιασμού μας. 

 Σχετικά με την βελτίωση της λειτουργίας της Ένωσης: 

1. Εμβάθυνση της δημοκρατικής λειτουργίας και διαφάνειας στην διαμόρφωση των 

αποφάσεων, ιδίως όταν αυτές λαμβάνονται από το ΔΣ. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ και 

της Επιτροπής Ασκουμένων θα ανακοινώνονται έγκαιρα ώστε όλα τα μέλη να έχουν 

την δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις αλλά και να παρίστανται και να τις 

εισηγούνται.  

2. Ενίσχυση της Επιτροπής Ασκουμένων και υποστήριξη των αποφάσεών της. Οι 

συνεδριάσεις θα διεξάγονται συχνότερα και με ανοιχτό τρόπο ώστε να έχουν την 

δυνατότητα να παρίστανται κατά το δυνατόν περισσότεροι ασκούμενοι δικηγόροι. 

 Ειδικότερα σχετικά με την Επιτροπή Ασκουμένων: 

1. Έναρξη διαλόγου για τον συνολικό επανασχεδιασμό του θεσμού της άσκησης, με 

την εμπλοκή όλων των συναδέλφων αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να 

διαμορφωθεί μια πλήρης πρόταση από μηδενική βάση που θα περιλαμβάνει όλες τις 

πτυχές του θεσμού (ασφαλιστικά, φορολογικά, αμοιβές, συνθήκες απασχόλησης, 

περιεχόμενο, επιμορφωτικός χαρακτήρας). 

2. Έμφαση σε προγράμματα διευκόλυνσης της εύρεσης γραφείου άσκησης. 

Διεκδίκηση της επαναφοράς του προγράμματος άσκησης στα δικαστήρια, εφαρμογής 

αντίστοιχων προγραμμάτων σε άλλα ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπούς φορείς με παράλληλη 

διασφάλιση της αξιοκρατίας στην επιλογή. Συνεργασία με τον ΔΣΘ για την 

ενιαιοποίηση του συστήματος αναζήτησης γραφείου (αγγελίες κλπ). 

3. Ενίσχυση της υποστήριξης των ασκούμενων δικηγόρων σε ζητήματα 

καθημερινότητας. Επαναλειτουργία του θεσμού του «Συνηγόρου του Ασκούμενου» 

για την ανάδειξη περιπτώσεων εκμετάλλευσης και αντισυναδελφικών συμπεριφορών. 

Διαμόρφωση και παροχή ενημερωτικού υλικού σε όλα τα νέα μέλη της Ένωσής μας. 

4. Στενή συνεργασία με τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ για την ενημέρωση των 

αποφοίτων. Διοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης των νέων ασκούμενων δικηγόρων 

– αποφοίτων νομικής για πρακτικά ζητήματα αλλά και για τα δικαιώματά τους. 

 

 

 


