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Θεσσαλονίκη, 24 Ιανουαρίου 2011 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέµα: Σύγκληση συνέχισης της Ολοµέλειας στη Θεσσαλονίκη 

 

O Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και µέλος του Προεδρείου της Ολοµέλειας 
των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της χώρας µε την ιδιότητά του ως προεδρεύοντα της 
Ολοµέλειας, οι εργασίες της οποίας είχαν διακοπεί στις 17 Ιανουαρίου 2011, απέστειλε επιστολή- 
πρόσκληση σε όλους τους Προέδρους προκειµένου να συνεχιστούν οι εργασίες της στη 
Θεσσαλονίκη, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Ολοµέλειας. 

Σε αυτή την πρωτοβουλία αναγκάστηκε να προχωρήσει λόγω των ταχύτατων εξελίξεων στο ζήτηµα 
της λεγόµενης «απελευθέρωσης» και µετά την αποχώρηση του Προέδρου του ∆ΣΑ και Προέδρου 
της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της χώρας, κυρίου ∆ηµήτριου Παξινού, 
από τη τελευταία συνάντηση πριν αποφασιστεί η τριήµερη πανελλαδική αποχή και πριν διακοπούν οι 
εργασίες της. Το κείµενο της επιστολής-πρόσκλησης είναι το παρακάτω:  

 
«Προς τον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθήνας 
και Πρόεδρο της Ολοµέλειας των Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας 
Κύριο ∆ηµήτριο Παξινό 
και προς όλους τους κ.κ. Προέδρους των ∆ικηγορικών Συλλόγων της χώρας 
       

Θεσσαλονίκη, 24.1.2011 
 
Κύριοι συνάδελφοι, 
Ως  Προεδρεύων της Ολοµέλειας της 17ης Ιανουαρίου 2011, της οποίας οι εργασίες διακόπηκαν, σας 
καλώ, ύστερα και από γραπτά και προφορικά διατυπωµένα αιτήµατα περισσότερων από 35 
Προέδρων Συλλόγων, να παραστείτε στη συνέχιση των εργασιών της, που θα γίνουν στη 
Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011 στις 16:00 (4 µ.µ.), στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου 
ορόφου του Ξενοδοχείου «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ» προκειµένου, ενόψει των εξελίξεων, να  
διατυπώσουµε τις τελικές µας παρατηρήσεις, να διαµορφώσουµε θέσεις και απόψεις για το 
περιεχόµενο του  προσχεδίου νόµου τροποποίησης του Κώδικα περί ∆ικηγόρων 
(«Απελευθέρωση Επαγγελµάτων») και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος  για τη σύσταση και 
λειτουργία δικηγορικών  εταιρειών, καθώς και να καθορίσουµε την περαιτέρω στάση του 
σώµατος.  
 
Με τιµή, 
 
Μανόλης Λαµτζίδης 
Πρόεδρος ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
Μέλος του Προεδρείου της Ολοµέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων» 
    
 

 


