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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
• ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 9 χΡΟΝΩΝ 

δ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2016 - 2019
• ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟχΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

δ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2016



Συνάδελφοι,

Η ΠΡΟΣΥ∆Ε για µία ακόµα τριετία αγωνίζεται να κατοχυ-
ρώσει και να περιφρουρήσει την οργανωτική δοµή και το 
κύρος του κλάδου µας.
Με προσήλωση στη νοµιµότητα, µε σεβασµό στους θε-
σµούς, µε ρεαλισµό και δίχως ίχνος λαϊκισµού. Με εντι-
µότητα, µε συλλογικότητα, µε αλληλεγγύη, µε τεκµηριω-
µένο προγραµµατισµό και στέρεο λόγο. Για την επαγγελ-
µατική και επιστηµονική αναγέννηση του κλάδου µας. 
Για την αυθεντική φυσιογνωµία και το κύρος που µας 
αρµόζει. Για να δώσουµε ένα ρεαλιστικό όραµα τους νέους 
µας συναδέλφους και να τους πείσουµε ότι το µέλλον του 
κλάδου θα στηριχθεί τους ώµους τους. 

Με ευθύνη
για τις επόµενες γενιές

Ο υποψήφιος Πρόεδρος του Συλλόγου, Μιχαήλ Κανέλλος, ανάµεσα στον Πρόεδρο της 
Οµοσπονδίας, Ευθύµιο Πρεκετέ και στον π. Πρόεδρο της Οµοσπονδίας, ∆ιονύσιο Κριάρη.



ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Υποψήφιος Πρόεδρος

Όπλα µας η σαφήνεια, η αλήθεια, η ειλικρινής 
διάθεση και κυρίως η συµµετοχή όλων στους προ-
βληµατισµούς και τις αναζητήσεις λύσεων. 
Στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες όπου οι οικο-
νοµικές εξελίξεις έχουν αντίκτυπο όχι µόνο στην 
κοινωνία αλλά προκαλούν και αλλαγές στα δικα-
στικά συστήµατα, η ΠΡΟ.ΣΥ.∆.Ε. µε τον σηµερινό 
αλλά και τον προηγούµενο Πρόεδρό της στην ηγε-
σία του κλάδου, καθώς και µε τους αντιπροσώπους 
της στην Οµοσπονδία - µεταξύ των οποίων είναι 
και ο υποψήφιος Πρόεδρός της - στάθηκε όρθια 
και ήταν έτοιµη να αντιµετωπίσει και αντιµετώπι-
σε, χωρίς αµφιβολία, µε επιτυχία τις νέες µεγάλες 
προκλήσεις.
Συνειδητοποίησε κάτω και από το κράτος ασφυ-
κτικής πίεσης, την αναγκαιότητα ριζικών µεταρ-
ρυθµίσεων στον κλάδο µας και ταυτόχρονα δρο-
µολόγησε σύγχρονες µεθόδους προσαρµογής στην 
ψηφιακή πραγµατικότητα που βιώνουµε.
Αυτονόητο είναι ότι, όταν ο κόσµος µας εξελίσσεται 
συνεχώς, θα ήµασταν απροστάτευτοι αν επιµέναµε 
στη διατήρηση του επαγγέλµατος µας στην παρού-
σα κατάσταση, δίχως αλλαγές.
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα της αβεβαιότητας και της 
ανασφάλειας, η ηγεσία του κλάδου ανέπτυξε µε 
γρήγορα αντανακλαστικά και συνεχές έργο, ισχυρό 
πλέγµα προστασίας του επαγγέλµατός µας ακόµα 
και µέσα από τη διεθνή µας ένωση. Το αποτέλεσµα 
είναι γνωστό τους τελευταίους µήνες.
Για να αντέξουµε στο µέλλον όµως, πρέπει να δώ-
σουµε και άλλες µάχες.
Ο σχεδιασµός, ο στόχος, η εµπειρία, τα αντανακλα-
στικά, η πίστη στο δηµόσιο λειτούργηµά µας θα 
είναι ο οδηγός µας. 
Αν η αλήθεια, η σαφήνεια, η ειλικρίνεια και ο γό-
νιµος οραµατισµός για το µέλλον είναι προϋποθέ-
σεις για ένα αξιόλογο επαγγελµατικό µέλλον, τότε 
σας καλούµε να συµµεριστείτε τις προσπάθειες και 
τους αγώνες που έχουµε κάνει και θα συνεχίσουµε 
να κάνουµε. 
Και σας θέλουµε όλους δίπλα µας για να δηλώσου-
µε το δυναµικό και δηµιουργικό παρόν µας, πάντα 
για το κοινό καλό του κλάδου µας.
Γιατί αυτό επιβάλλει και το ελάχιστο χρέος µας 
απέναντι στις επόµενες γενιές των ∆ικαστικών 
Επιµελητών.

Ισχυρή
διοίκηση
σηµαίνει
δυνατό

επάγγελµα



ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Υποψήφιος
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψήφιος

ΑντιπρόσωποςΑντιπρόσωπος

ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ

Υποψήφιος
ΑντιπρόσωποςΑντιπρόσωπος

ΓΕΜΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υποψήφιος
Σύµβουλος

δ Π.∆.  68/2011 – Κλειστό επάγγελµα.  Το µοναδικό 
Π.∆. από όλα τα επαγγέλµατα. ∆ιατήρηση του numerous 
clausus.  ∆ιατήρηση των καθορισµένων αµοιβών. ∆ιατή-
ρηση των γεωγραφικών περιορισµών. 

δ Επιτυχής αντιµετώπιση της επίθεσης  στα Ευρω-
παϊκά ∆ικαστήρια κατά του Π.∆.  Πανηγυρική αναγνώ-
ριση από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δικαιωµάτων του 
Λουξεµβούργου µε τη φράση:  explanations accepted!!! 

δ Ν. 4072/2012. Απαραίτητο το πτυχίο νοµικής. 
Επιτέλους! Αναβάθµιση. 

δ ∆υνατότητα αναγνώρισης χρόνου άσκησης στο 
Ταµείο Νοµικών µε χρέωση κάτω της πρώτης πεντα-
ετίας. Τεράστια ανακούφιση για τους δικαστικούς επιµε-
λητές που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν. Κυρίως για τις 
γυναίκες συναδέλφους. 

δ Αγορά γραφείων και δηµιουργία του σπιτιού του 
δικαστικού επιµελητή µε στόχο και την ανάληψη των 
δικογράφων του εξωτερικού. Στόχος που παραµένει 
στην οπτική της παράταξης, όπως ισχύει και σε άλλες χώ-
ρες. 

δ Έκδοση ΠΟΛ 1163 για το χρόνο έκδοσης των 
αποδείξεων από δικαστικούς επιµελητές, µε την οποία 
περιορίσαµε το πρόβληµα της καθηµερινής έκδοσης πα-
ραστατικών. 

δ Ν. 3994/2011. Τροποποιήσεις ΚΠολ∆ικ.   Η ηλε-
κτρονική επίδοση µόνο από τον κατά τόπο αρµόδιο δικα-
στικό επιµελητή.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έργο των τελευταίων 9 χρόνων 



ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψήφιος

ΑντιπρόσωποςΑντιπρόσωπος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ - ΓΛΗΓΟΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψήφιος

ΑντιπρόσωποςΑντιπρόσωπος

ΓΡΙΒΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ

Υποψήφιος
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

∆ΗΛΑΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Υποψήφιος
Σύµβουλος

δ Ν. 3994/2011 «Τροποποιήσεις ΚΠολ∆ικ.  Λύνο-
νται πολλά θέµατα καθηµερινότητας των δικαστικών 
επιµελητών.  Θυροκόλληση στην εξώθυρα της πολυκα-
τοικίας, δεν γίνονται εξώσεις, πλειστηριασµοί και προσω-
ποκρατήσεις τα Χριστούγεννα, το Πάσχα κλπ . 

δ Αύξηση εφάπαξ κατά 43%. Από 16.850 € έφτασε τα 
25.000 €. Συντονισµένες ενέργειες και µελέτες φέρουν το 
επιθυµητό αποτέλεσµα. 

δ ∆ύο ΦΕΚ αµοιβών για την κοινή διαδικασία και 
ένα για τον ΚΕ∆Ε. 

δ Έκδοση αδειών δακτυλίου για τους δικαστικούς 
επιµελητές. 

δ Νέα εργασιακή ύλη - δικόγραφα διοικητικών 
δικαστηρίων. ∆ικόγραφα που αφορούν σε σφραγίσεις 
καταστηµάτων και εν γένει προσφυγών  και αιτήσεις πολι-
τών προς τη δηµόσια διοίκηση, υποχρεωτικά επιδίδονται 
από δικαστικό επιµελητή. 

δ Επέκταση των αµοιβών για το δικαστικό επιµελητή 
σε κατασχέσεις πολλαπλών ακινήτων κατά τον Κ.Ε.∆.Ε. 

δ Νοικοκύρεµα του Συλλόγου µε καταβολή του µε-
ρίσµατος µέσω τραπεζικού λογαριασµού της ΕΤΕ.  Στα-
µατήσαµε τη συναλλαγή και το «ηθικό µπούλινγκ» των 
συναδέλφων. 

δ Νέα επαγγελµατική ύλη – επιδόσεις καταλογιστι-
κών πράξεων από τις ∆.Ο.Υ. και τα τελωνεία. 

δ Συνεχείς αγώνες για την πληρωµή των συναδέλ-
φων του Κ.Ε.∆.Ε.  όλα τα έτη. 
Κυρίως το έτος 2015 πληρωµή 3.500.000 €.



∆ΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υποψήφιος
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

∆ΟΥΚΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
Υποψήφια

ΑντιπρόσωποςΑντιπρόσωπος

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
Υποψήφια

ΑντιπρόσωποςΑντιπρόσωπος

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ
ΜΑΡΙΑ

Υποψήφια
Αντιπρόσωπος

δ Κατάθεση πρότασης για µετατροπή της έκθεσης 
επίδοσης σε φορολογικό στοιχείο και κατάθεση πρό-
τασης για αλλαγή των βιβλίων µας σε ηλεκτρονικά, 
µε ελεύθερη πρόσβαση ελέγχου σον οικείο Σύλλογο, την 
Ο∆ΕΕ και την αρµόδια ∆.Ο.Υ.   Η ΛΥΣΗ για τον έλεγχο και 
την καταπολέµηση του αθέµιτου ανταγωνισµού. 

δ Εκ νέου αποτροπή της απελευθέρωσης του επαγ-
γέλµατος, περιορισµός της αρµοδιότητας σε Εφετειακή  
και απαγόρευση διαπραγµάτευσης των αµοιβών. 

δ Ικανοποιητικές αµοιβές σε εποχές πανελλήνιου 
ορυµαγδού. Μετατροπή της έκθεσης επίδοσης σε φο-
ρολογικό στοιχείο. Πρόβλεψη πολύ καλής τιµής για την 
ηλεκτρονική επίδοση. 

δ Εκλογή του ∆ιονύση Κριάρη για δύο συνεχείς φο-
ρές στο µόνιµο γραφείο της ∆Ε∆Ε και επίσης του Γιώρ-
γου Γρηγόρη στη θέση του.  Παγκόσµια αναγνώριση του 
Έλληνα δικαστικού επιµελητή.

δ Καταθέσεις προτάσεων για µείωση της ετήσιας 
εισφοράς (ταυτότητα) και της αποζηµίωσης των εκλεγµέ-
νων. Πρόταση του Γ.Γ. της Ο∆ΕΕ Νίκου Αντωνίου. 

δ Συνεχείς επαφές µε τους αρµόδιους φορείς και 
Υπουργείου για την ανάληψη νέων δραστηριοτήτων 
και καθηκόντων. Θετική ανταπόκριση των θεσµών - 
Τρόϊκα λόγω της κατοχής πλέον πτυχίου Νοµικής. 

δ Σχεδόν ολοκλήρωση της απόκτησης προηγµένων 
ηλεκτρονικών υπογραφών και πιστοποίησης στη νέα 
ηλεκτρονική εποχή. 
δ Μείωση των οργανικών θέσεων στα περισσότερα 
Πρωτοδικεία της χώρας. 

δ Αναβάθµιση του τρόπου επικοινωνίας και ενηµέ-
ρωσης των συναδέλφων µέσω  της ιστοσελίδας και των 
newsletters.  



ΚΑΠΟΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ

Υποψήφια
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΚΑΡΑΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Υποψήφιος
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΚΟΡ∆ΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υποψήφιος
Αντιπρόσωπος

δ Μεγάλη αναβάθµιση των σεµιναρίων ακόµα και 
µε µαθήµατα επικοινωνίας από τη σηµερινή πρόεδρο της 
∆Ε∆Ε κ. Φρανσουάζ Αντριέ. 

δ Συνεχής και αδιάκοπη συµµετοχή σε ηµερίδες  µε 
σηµαντικές και υψηλού επιπέδου  παρεµβάσεις επί νοµι-
κών θεµάτων. Κάποια από αυτά συµπεριλαµβάνονται στα 
συµπεράσµατα των ηµερίδων.   Συµµετοχή σε επιτροπές 
όπως της κτηµατολόγιο ΑΕ, της δηµιουργίας πλατφόρµας 
για την ηλεκτρονική δηµοσίευση αποσπασµάτων στο 
Τ.Ν. 

δ Φορολογικά σεµινάρια σε νέους δικαστικούς επι-
µελητές και ηµερίδες σε όλη την Ελλάδα.

δ Έκδοση βιβλίων, υποδειγµάτων για όλο το εύρος 
των αρµοδιοτήτων µας.

δ ∆ροµολόγηση όσων ενεργειών απαιτούνται για 
την ένταξη του Κλάδου στην ηλεκτρονική εποχή.  

Σηµείωση: Πρόεδροι της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Επι-
µελητών Ελλάδας στο πιο πάνω διάστηµα ήταν οι ηγέτες 
της ΠΡΟΣΥ∆Ε: Ευθύµιος Πρεκετές και ∆ιονύσης Κριάρης.

Η παράταξη της αλήθειας,
         της εντιµότητας,
                    της ειλικρίνειας,

των έργων

Αντιπρόσωπος

ΚΟΤΤΙΚΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποψήφιος
Αντιπρόσωπος



ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υποψήφιος
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
Υποψήφια

ΑντιπρόσωποςΑντιπρόσωπος

ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ

Υποψήφια
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΛΕΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποψήφιος
Αντιπρόσωπος

Οι προτάσεις µας, που αποτελούν και τους στόχους της 
παράταξης για την επόµενη τριετία εντάσσονται σε ένα 
στρατηγικό σχέδιο δράσης µε Αξονες έργου, Στόχους, 
Προτάσεις .

Ένα ολοκληρωµένο σχέδιο ενεργειών ούτως ώστε:

‹ Να δηµιουργήσει  νέα επαγγελµατική ύλη
‹ Να διασφαλίσει το νέο ΦΕΚ των αµοιβών µας  
‹ Να θωρακίσει το επάγγελµα µας από ενδεχόµενες
 µελλοντικές απειλές
‹ Να αντιµετωπίσει ριζικά τις παθογένειες
 του παρελθόντος και τα προβλήµατα που
 αυτές δηµιουργούν στον κλάδο µας
‹ Να εµπεδώσει σε κάθε συνάδελφο το αίσθηµα
 ισονοµίας, ισοτιµίας και ίσων ευκαιριών 
‹ Να ενσωµατώσει τις βέλτιστες πρακτικές που
  ισχύουν σε Ευρωπαϊκό και παγκόσµιο
 επίπεδο στο Ελληνικό δικαιϊκό σύστηµα
‹ Να εντάξει τις νέες τεχνολογίες στη
 καθηµερινότητα του ∆ικαστικού Επιµελητή
‹ Να αναβαθµίσει το εκπαιδευτικό µας επίπεδο 
‹ Να καταστήσει τον ∆ικαστικό Επιµελητή
 ισότιµο µέλος της Ελληνικής και ∆ιεθνούς 
 Νοµικής Κοινότητας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

2016 - 2019

ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΟχΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υποψήφιος
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΜΑΝΤΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Υποψήφια
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΜΕΛΛΙΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Υποψήφιος
Αντιπρόσωπος

Με βάση τις παραπάνω αρχές σχεδιάσαµε το Στρατη-
γικό πλαίσιο δράσης για την τριετία 2016 - 2019 το 
οποίο στηρίζεται σε τέσσερεις κύριους πυλώνες - δρά-
σεις:

Ï Ψηφιοποίηση του κλάδου
Ï ∆ιεκδίκηση νέας ύλης
Ï Εκπαίδευση
Ï Αναµόρφωση, εκσυγχρονισµός,
 µεταρρύθµιση του κλάδου

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η λειτουργία της ∆ικαιοσύνης - και κατ’ επέκταση ο κλά-
δος µας - δεν  θα µείνει εκτός των εξελίξεων.                                                                  

l Πρόταση για τον αθέµιτο ανταγωνισµό
l Πρόταση εφαρµογής για το άρθρο 51 του Κώδικα 
µας
l Πρόταση για την Πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπο-
γραφής
l Πρόταση Εφαρµογής Μητρώου ∆ικαστικών επι-
µελητών 
l Πρόταση Εφαρµογής Ηλεκτρονικού Βιβλίου 
l Πρόταση για τις Ηλεκτρονικές Επιδόσεις και τρό-
που εφαρµογής των Ηλεκτρονικών Επιδόσεων µε 
Εξασφάλιση Τοπικής Αρµοδιότητας 

Σύλλογος µε ωραία 

πρόσωπα, µε νέους 

ανθρώπους

Αντιπρόσωπος

ΜΟΤΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Υποψήφιος

Αντιπρόσωπος



ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ

Υποψήφια
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Υποψήφια
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υποψήφιος
ΑντιπρόσωποςΑντιπρόσωπος

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Υποψήφια
Αντιπρόσωπος

l Πρόταση για την Ηλεκτρονική Προείσπραξη Αµοι-
βής
l Προτάσεις για τροποποίηση διατάξεων του Ν. 
2318/95 Κώδικα ∆ικαστικών Επιµελητών 
l Πρόταση για υλοποίηση του άρθρου 139 παρ. 2 
για ίση κατανοµή της ύλης των Τραπεζών και του ∆η-
µοσίου
l Πρόταση δηµιουργίας WEB εφαρµογής για να δο-
θεί τέλος στον αθέµιτο ανταγωνισµό και δηµιουργίας 
WEB εφαρµογής για το άρθρο 139 παρ. 2 
l Επίσπευση της ηλεκτρονικής διαδικασίας των 
αποϋλοποιηµένων ενσήµων (µέχρι το νέο ασφαλιστι-
κό) 
l Επεξεργασία αµοιβών ΚΕ∆Ε

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΕΑΣ ΥΛΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσµατικότητα 
της ∆ικαιοσύνης (CEPEJ) θέλει τον Ευρωπαίο ∆ικαστι-
κό Επιµελητή να κάνει ανάληψη νέων ∆ραστηριοτή-
των και αρµοδιοτήτων στην βάση των κατευθυντήρι-
ων γραµµών της όπως:

l ∆ιαπιστωτικές Πράξεις και εξωδικαστικός  Συµβι-
βασµό 
l Καταγραφή και αναφορά αποδεικτικών στοιχεί-
ων  
l Φιλικός διακανονισµός - Ανάληψη χρεών – ∆ια-
µεσολάβηση 

Όχι τα συµφέροντα

στο Σύλλογο



ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιος Σύµβουλος &
Υποψήφ. ΑντιπρόσωποςΥποψήφ. Αντιπρόσωπος

ΠΛΑΚΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ

Υποψήφιος
ΑντιπρόσωποςΑντιπρόσωπος

ΠΟΓΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υποψήφιος
Σύµβουλος

l Μεσεγγύηση - σφράγιση - αποσφράγιση και απο-
γραφή πτωχευτικής περιουσίας
l Επικυρώσεις αντιγράφων - Μεταφραστικές Επι-
κυρώσεις
l ∆ιαβαλκανική συνεργασία δικαστικών επιµελη-
τών στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ύλης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του 
συνόλου των ∆ικαστικών Επιµελητών.                                                                      

l Επιµόρφωση - Σεµινάρια                                                                    
l ∆ιασύνδεση µε ελληνικές νοµικές σχολές και 
ανοιχτό πανεπιστήµιο για την εξοµοίωση µε τους µη 
πτυχιούχους                              
l Θέσπιση «υπευθύνου» «εφόρου»  εκπαίδευσης σε 
κάθε Σύλλογο και την Οµοσπονδία µε στόχο την προ-
ώθηση της εκπαιδευτικής αναβάθµισης του κλάδου
l Συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης
l Θέσπιση “εφόρου” διεθνών σχέσεων στην Οµο-
σπονδία µε στόχο την διεκδίκηση Ευρωπαϊκών κον-
δυλίων και projects 
l Συνεργασία και σύγκλιση µε Ευρωπαίους ∆ικα-
στικούς επιµελητές 

Πορεία
προς τα εµπρός

Η τα πας καλά µε όλους, ή 

έχεις προσωπικότητα!



ΠΡΕΚΕΤΕΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Υποψήφιος

ΑντιπρόσωποςΑντιπρόσωπος

ΡΟΥΜΑΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψήφιος
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψήφιος
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψήφιος
Σύµβουλος

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΚΣΥΓχΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

l Μείωση της Ετήσιας Εισφοράς (Ταυτότητα) 
l Μείωση Εξόδων Παράστασης 
l Αντιπρόσωποι ∆ικαστικής Αρχής στις Εκλογές
l Πρόσβαση σε ∆ηµόσια Αρχεία-Κτηµατολογικά 
Γραφεία (Ε9) 
l Εκπόνηση σε συνεργασία µε τους λοιπούς κλά-
δους ελεύθερων επαγγελµατιών βιώσιµης πρότασης 
για το ασφαλιστικό-φορολογικό
l Αναβάθµιση του ρόλου των Συλλόγων στην κα-
τεύθυνση της βελτίωσης της καθηµερινότητας των συ-
ναδέλφων, (µόνιµη πρόβλεψη για άδειες δακτυλίου 
και ελεγχόµενης στάθµευσης, ιδιωτική ασφάλιση)
l Νοµική βοήθεια
l Ενθάρρυνση της συµµετοχής όλων στα κοινά του 
κλάδου µε την δηµιουργία οµάδων εργασίας ανά το-
µέα
l Αναµόρφωση των διαδικασιών εποπτείας και 
ελέγχου στον Κώδικα µας στο πλαίσιο των κατευθυ-
ντήριων γραµµών της CEPEJ (δηµιουργία επιτροπής 
πειθαρχικού ελέγχου, για σωστό έλεγχο, ποινικών 
και πειθαρχικών  αδικηµάτων, κ.λ.π)
l Ενσωµάτωση σύγχρονων εργαλείων επικοινωνί-
ας ( π.χ. Skype – video conference-συνδιάσκεψη) στα 
κλαδικά όργανα µε στόχο την αµεσότητα στην επικοι-
νωνία και την εξοικονόµηση πόρων 
l ∆ιαµόρφωση και καθιέρωση συστήµατος εξασφά-
λισης ποιότητας σε πρώτη φάση σε Οµοσπονδία και 
Συλλόγους και στην συνέχεια στο σύνολο του κλάδου

Οι ηγέτες εµπνέουν

τη νέα γενιά



ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Υποψήφιος
ΑντιπρόσωποςΑντιπρόσωπος

ΧΟΝ∆ΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Υποψήφιος
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υποψήφιος
ΣύµβουλοςΣύµβουλος

ΧΡΥΣΑΦΙ∆ΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

Υποψήφιος
Σύµβουλος

Όλα τα ανωτέρω εντάσσονται σε ένα νέο πλαίσιο λει-
τουργίας του Συλλόγου και της Οµοσπονδίας, το οποίο 
περιληπτικά έχει ως εξής:

 1. Άµεση και έγκαιρη ενηµέρωση όλων των συναδέλ-
φων για τα κρίσιµα ζητήµατα του κλάδου, από τους 
αρµόδιους συνδικαλιστικούς µας φορείς µέσω του 
διαδικτύου.
 2. Ανάρτηση των εισηγήσεων του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του Συλλόγου µας, των εισηγήσεων άλλων 
Συλλόγων ή και της Οµοσπονδίας µας, όπου υφίστα-
νται.
 3. Ηλεκτρονική ∆ιαβούλευση για τα κρίσιµα ζητή-
µατα, όπου κάθε συνάδελφος θα έχει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικά έκφρασης της γνώµης του, των ιδεών 
και των προτάσεών του επί των εισηγήσεων.
 4. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προκειµένου να 
συζητηθούν από το κατεξοχήν αρµόδιο Σώµα οι ειση-
γήσεις, προτάσεις, τροποποιήσεις, προσθήκες κ.λ.π, 
προκειµένου το αποτέλεσµα της διαβούλευσης να µε-
τουσιωθεί σε απόφαση. 
 5. ∆ιοργάνωση ηµερίδων για καθένα από τα κρίσιµα 
ζητήµατα που τίθενται και αφορούν το µέλλον του 
κλάδου µας. 

Ετσι θα πετύχουµε το µείζον που είναι η ΓΝΩΣΗ επι-
ζητώντας τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για να αναζητήσουµε κοι-
νούς τόπους και να επιτύχουµε τη ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ και 
τη ΣΥΝ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ των προτάσεων της παράταξής 
µας. 
Οι παραπάνω θέσεις µας για ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
- ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ - ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ µε ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και 
ΣΕΒΑΣΜΟ στο θεσµικό ρόλο του δικαστικού επιµελη-
τή δεν αποτελούν ευχολόγιο αλλά πεποίθησή µας για 
µία νέα λειτουργία του Συλλόγου καθώς έχουµε περά-
σει, ανεπιστρεπτί πια, από τη φαύλη περίοδο του µονό-
τονου «εγώ» στην εποχή του δηµιουργικού «εµείς». 



ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΨΑΡΟΜΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η µη εξάρτηση από πολιτικά και
κοµµατικά κέντρα.

Κατά την αντίληψή της το συνδικαλιστικό κίνηµα, ως 
βάθρο διεκδίκησης, δεν επιτρέπεται να δένεται στο άρµα 
ουδενός κόµµατος ή πολιτικού σχηµατισµού ανεξάρτητα 
από το γεγονός ότι τα µέλη της δικαιούνται να έχουν τους 
προσωπικούς τους ιδεολογικούς προσανατολισµούς και 
ενδεχοµένως να τους υπηρετούν σε άλλους όµως χώρους 
εκτός του συνδικαλιστικού βάθρου. Την αρχή αυτή την 
υπηρέτησε και την υπηρετεί µέχρι σήµερα η ΠΡΟ.ΣΥ.∆.Ε. 
και αυτό αποδεικνύεται από τη σύνθεσή της.

Η µη θέση της παράταξης στην υπηρεσία ή
την εξυπηρέτηση προσώπων ή
προσωπικών φιλοδοξιών.

Αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα αφού ο βίος της δεν ταυ-
τίστηκε χρονικά µε την επαγγελµατική διαδροµή ενός 
προσώπου.  Άλλωστε είναι γνωστή στο πανελλήνιο µε το 
όνοµά της - ΠΡΟ.ΣΥ.∆.Ε. - και όχι µε το όνοµα του εκάστο-
τε επικεφαλής της, όπως συµβαίνει µε τα άλλα σχήµατα.

Ο προσανατολισµός της για κοινωνική, πολιτι-
κή και οικονοµική καταξίωση συναδέλφων.

Αυτό, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται ή όχι στην πλειο-
ψηφούσα διοίκηση των οργάνων. Και αυτό γιατί αυτή η 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡχΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟ.ΣΥ.Δ.Ε.



παράταξη δεν είναι µιας χρήσεως όπως συνέβη µε άλλα 
ευκαιριακά σχήµατα και θα συµβεί και στο µέλλον.

Η αταλάντευτη προσήλωσή της στην αλήθεια 
και το ρεαλισµό.

Μια αρχή που υπαγορεύει ότι χρήσιµο είναι να «ερεθί-
ζουµε το πνεύµα και όχι να χαϊδεύουµε τα αυτιά». Αυτή η 
αρχή ίσως δεν είναι και η καλύτερη επικοινωνιακά αλλά 
είναι προϋπόθεση αναγκαία για να φτάσουµε στους επιθυ-
µητούς στόχους και να µη παλινδροµούµε µεταξύ ανεφάρ-
µοστων επιθυµιών και µοιρολατρικών καθιζήσεων.

Η δηµιουργία προϋποθέσεων και λήψη µέτρων 
για τη συγκρότηση του σύγχρονου ευρωπαίου 
∆ικαστικού Επιµελητή, απαλλαγµένου από την 

κοινωνική απαξίωση του παρελθόντος και τα χαρακτη-
ριστικά του «παραδικηγορικού επαγγέλµατος». Στην κα-
τεύθυνση αυτή είχαµε επεξεργαστεί και καταθέσει σηµα-
ντικές, πλήρεις και τεκµηριωµένες προτάσεις.  Ήδη µέχρι 
σήµερα έχουµε πετύχει πολλά και αυτό συνεχίζουµε και 
θα συνεχίζουµε να κάνουµε και στο µέλλον.

Η καλλιέργεια κλίµατος σεβασµού, εκτίµησης 
και αγάπης µεταξύ των συναδέλφων.

Και αυτή την αρχή την υπηρετήσαµε επιτυχώς µέχρι σή-
µερα. Απόδειξη η πανθοµολογουµένως αποδεκτή άποψη 
ότι κάθε κοινωνική - πολιτιστική εκδήλωση που οργανώ-
νεται από τους ανθρώπους της ΠΡΟ.ΣΥ.∆.Ε. στέφεται µε 
απόλυτη επιτυχία (συνέδρια κ.λ.π.).

Η ηθική αποτελεί

προστιθέµενη αξία

για την ΠΡΟ.ΣΥ.∆.Ε.



Ο κλάδος θα χαθεί όταν τα µέλη του

δεν θα µπορούν να ξεχωρίσουν

τους καλούς από τους κακούς.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2016


