
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Η καταγραφή  της  ευρύτερης  νομικής  ιστορίας  των  Γιαννιτσών, 

αποτελεί  την  φιλόδοξη  βούληση  και  επιθυμία  του  παρόντος  Δ.Σ.  του 

Συλλόγου,  να  εντοπίσει  και  να  περισώσει  τα  υπάρχοντα  ιστορικά 

στοιχεία και να τα εντάξει στο ιστορικό αρχείο της πόλης. Η καταγραφή 

της νομικής μας ιστορίας, θεωρούμε ότι αποτελεί επιταγή και υποχρέωση 

του Δικηγορικού Συλλόγου, προκειμένου να παραδοθεί στους νεότερους, 

το  νομικό  γίγνεσθαι  της  περιοχής,  ως  κομμάτι  της  γενικότερης 

κοινωνικής και ιστορικής εξέλιξης του τόπου, αλλά και για να αποδοθεί 

φόρος τιμής και αναγνώρισης σε όλους όσους ανέβαλλαν στην ανάπτυξη 

και  διαμόρφωση  του  νομικού  πολιτισμού  της  περιοχής  μας.  Η 

προσπάθεια αυτή, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και κλιμακώνεται με στόχο 

την  συγκέντρωση,  αξιολόγηση  και  αρχειοθέτηση  όσο  το  δυνατόν 

περισσότερων  και  εγκυρότερων  ιστορικών  στοιχείων  από  την  νομική 

ιστορία  της  πόλης  και  της  περιοχής.  Στην  προσπάθειά  του  αυτή  ο 

Σύλλογος  συνεργάζεται  με  τις  αρχές  της  πόλης  και  του  Νομού,  με 

ιστορικούς-λαογραφικούς  συλλόγους,  με  δημόσιες  υπηρεσίες,  με 

υπηρεσίες  τήρησης  αρχείων,  με  άλλους  συλλόγους  και  με  δικαστικές 

υπηρεσίες και αρχές, ενώ παράλληλα αντλεί πολύτιμο υλικό και από τις 

μαρτυρίες  και  τα  αρχεία  των  βετεράνων  και  παλαιών  συναδέλφων. 

Φιλοδοξούμε  σύντομα  η  προσπάθεια  αυτή  να  ολοκληρωθεί  και  να 

εκδοθεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου, βιβλίο με θέμα την νομική ιστορία 

των Γιαννιτσών. Η παρούσα αναφορά, αποτελεί την πρώτη, διστακτική 

αλλά  φιλότιμη  προσπάθεια,  καταγραφής  της  νομικής  ιστορίας  των 

Γιαννιτσών, αλλά και ειδικότερα του Δικηγορικού τους Συλλόγου. 



Η  παραπάνω  προσπάθεια,  αντιμετωπίζει  όμως  τεράστια 

προβλήματα, αφού η περιοχή των Γιαννιτσών ήταν πάντα πολυτάραχη 

και  πεδίο  βίαιων  αντιπαραθέσεων  και  ανώμαλων  καταστάσεων,  με 

μοιραίο επακόλουθο να μην έχει σωθεί και διατηρηθεί επαρκές αρχειακό 

και ιστορικό υλικό. Το μεγαλύτερο σχετικό πρόβλημα, δημιούργησαν τα 

γνωστά γεγονότα του 1944, οπότε τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής 

σε αντίποινα για την αντιστασιακή δράση των κατοίκων της περιοχής, 

πυρπόλησαν  μεταξύ  άλλων  και  δημόσιες  υπηρεσίες  της  πόλης,  με 

αποτέλεσμα να καταστραφούν και να χαθούν πολύτιμα αρχεία δημοσίων 

και  δικαστικών  υπηρεσιών  του  χρονικού  διαστήματος  από  την 

απελευθέρωση  της  πόλης  (1912)  έως  και  τον  Β’  παγκόσμιο  πόλεμο 

(1944). Παράλληλα όμως πρέπει να καταστράφηκαν πολύτιμα έγγραφα 

και  αρχεία  και  από  το  τελευταίο  διάστημα  της  περιόδου  της 

Τουρκοκρατίας (προ του 1912 δηλαδή).  Εν τούτοις  πολύτιμα στοιχεία 

που  διασώθηκαν  από  το  αρχείο  του  Ειρηνοδικείου  Γιαννιτσών,  μας 

παρέχουν ανεκτίμητη βοήθεια. 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ) 

Τα Γιαννιτσά ευτύχησαν σχεδόν αμέσως μετά την απελευθέρωσή 

τους το 1912 από τους Τούρκους, να αποκτήσουν δικαστική αρχή, που 

ήταν το Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών. Με τον Νόμο 147/1914 που προέβλεπε 

την  δικαστική  οργάνωση  των  απελευθερωμένων  περιοχών  και  με  τα 

σχετικά εκδοθέντα Βασιλικά Διατάγματα, αποφασίσθηκε η σύσταση και 

λειτουργία του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών, το οποίο αποτελεί ένα από τα 

πρώτα δικαστήρια που συστάθηκαν μετά την απελευθέρωση του 1912 

στην  Βόρεια  Ελλάδα.  Το  Ειρηνοδικείο  Γιαννιτσών  έχει  συνεχή  και 

αδιάκοπη  παρουσία  και  λειτουργία  μέχρι  και  σήμερα  και  επομένως 

κατατάσσεται αναμφίβολα στις ιστορικότερες δικαστικές υπηρεσίες της 



χώρας,  αφού  σε  5  μόλις  χρόνια  κλείνει  100  χρόνια  ζωής,  αφού  η 

λειτουργία του ξεκίνησε τον Μάϊο του 1914. 

ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΚΟΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

Από το βιβλίο αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών (1915-

1956)  προκύπτει  ότι  οι  πρώτοι  δικολάβοι  και  δικηγόροι  που 

εμφανίσθηκαν στα Γιαννιτσά οι εξής: Αστέριος Φλώρος (1915 και 1927-

1934), Χρήστος Ζαννιάς (1915 έως 1931), Βασιλείου Αθανάσιος (1915), 

Παπαθεοδώρου  Βασίλειος  (1915),  Πατρίκος  Μηνάς  (1915  και  1916), 

Αναστασιάδης Γεώργιος (1917 και 1918), Ζωγράφος Νικόλαος (μάλλον 

ο  πρώτος  δικηγόρος  των  Γιαννιτσών,  εμφανίζεται  σε  αποφάσεις  του 

1917, 1918 και 1924), Καλογερόπουλος Νικόλαος (1918-1919 και 1930-

1931),  Δαραμάρας  Δημήτριος  (1919  έως  1934),  Οικονομόπουλος 

Δημήτριος (1923-1924), Τζαβαλάς Σπύρος (1924 έως 1930), Ζουπάνος 

Ιωάννης  (μάλλον  η  μεγαλύτερη  δικηγορική  μορφή  στα  προπολεμικά 

Γιαννιτσά αφού φέρεται να δικηγορεί για 30 περίπου χρόνια, από το 1926 

έως  το  1955),  Τριπυδάκης  Ιωάννης  (1928-1929),  Μαμμίδης 

Κωνσταντίνος  (1930  έως  1933),  Φωτεινόπουλος  Κωνσταντίνος  (1933 

έως  1940),  Ακτύπης  Χρήστος  (1934  έως  1940),  Βασίλογλου  Βλάσιος 

(1934  έως  1937),  Χατζησταύρου  Απόστολος  (1936  έως  1942,  με 

επανεμφάνιση το 1954), Χαχάμης Παναγιώτης (1937 έως 1942), Νοταρά 

Αυγή (η πρώτη γυναίκα που εμφανίζεται να παρίσταται σε δικαστήριο 

των Γιαννιτσών, τα έτη 1938  και 1939), Αλεβιζάκος Δημήτριος (1938 

και στη συνέχεια 1952, 1953 και 1954).  

Μεταπολεμικά  οι  πρώτοι  δικηγόροι  που  εμφανίζονται  να 

πραγματοποιούν παραστάσεις  στα δικαστήρια των Γιαννιτσών είναι  οι 

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (είχε ξεκινήσει  το 1939 και  κατόπιν έγινε 

συμβολαιογράφος),  Οικονομάκης  Παναγιώτης  (1951),  Κόντος 

Παναγιώτης (άρχισε το 1952 και στη συνέχεια έγινε συμβολαιογράφος), 



Παπαδημητρίου Νικόλαος (άρχισε το 1952 και δικηγόρησε έως και το 

1986 οπότε  απεβίωσε,  φέρει  τον  αριθμό μητρώου 1  στον  Δικηγορικό 

Σύλλογο  Γιαννιτσών),  Γαϊτάνης  Γεώργιος  (1953),  Πέρρος  Περικλής 

(ξεκίνησε  το  1954  και  συνταξιοδοτήθηκε  πρόσφατα,  έχει  αριθμό 

μητρώου 2), Γαλαζούλας Δημήτριος (1954-1955), Ζωγράφος Αθανάσιος 

(1954  και  στη  συνέχεια  συμβολαιογράφος),  Τριανταφύλλου  Ιωάννης 

(δικηγορεί  τα  έτη  1954,  1955  και  στη  συνέχεια  γίνεται 

συμβολαιογράφος),  Τσίτσος Χρήστος (ξεκινάει  την δικηγορία το 1955 

και στη συνέχεια μετατέθηκε στο Σύλλογο Θεσσαλονίκης, απ’ όπου και 

συνταξιοδοτήθηκε),  Κασάπης  Διονύσιος  (ξεκίνησε  την  δικηγορία  το 

1955  και  την  ασκεί  έως  και  σήμερα,  αποτελώντας  το  παλαιότερο  εν 

ενεργεία  μέλος  του  Συλλόγου  με  αριθμό  μητρώου  3)  και  Αντωνάρας 

Χρήστος  (ξεκίνησε  την  δικηγορία  το  1955  και  στη  συνέχεια  έγινε 

συμβολαιογράφος). 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ

Ο  «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»  ιδρύθηκε  το 

έτος 1985, με σχετικό Νόμο, λόγω ίδρυσης-σύστασης του Πρωτοδικείου 

Γιαννιτσών και είναι ένας από τους 5 νεότερους σε ηλικία Δικηγορικούς 

Συλλόγους  της  χώρας  (μαζί  με  τους  συλλόγους  Αιγίου,  Ορεστιάδας, 

Νάξου και Κιλκίς). Η ακριβής ημερομηνίας γέννησης (ίδρυσής) του είναι 

η 24η Μαϊου του 1985. Μέχρι τότε, οι δικηγόροι των Γιαννιτσών, ανήκαν 

στον  «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΕΔΕΣΣΑΣ»,  αφού  τα  Γιαννιτσά 

υπάγονταν στο Πρωτοδικείο Έδεσσας. 

Οι πρώτοι δικηγόροι των νεοελληνικών Γιαννιτσών ανήκαν αρχικά 

στον  Δικηγορικό  Σύλλογο  Βέροιας,  αφού  εδαφικά  (κατά  τοπική 

αρμοδιότητα)  τα  Γιαννιτσά  υπάγονταν  δικαστικά  στο  Πρωτοδικείο 

Βέροιας.  Πριν όμως από την εμφάνιση των δικηγόρων κυριαρχούν οι 

δικολάβοι,  που  φαίνεται  ότι  χειρίζονται  και  αναλαμβάνουν  σχεδόν  το 



σύνολο  των  τότε  νομικών  υποθέσεων.  Οι  χρονιές  σταθμοί  για  τους 

δικηγόρους των Γιαννιτσών ήταν το 1968 και  το 1985.  Έτσι  το 1968 

λόγω ίδρυσης του Πρωτοδικείου Έδεσσας και υπαγωγής των Γιαννιτσών 

στην περιφέρειά του, οι δικηγόροι των Γιαννιτσών, μετατέθηκαν από τον 

Δικηγορικό  Σύλλογο  της  Βέροιας,  σε  αυτόν  της  Έδεσσας,  όπου  και 

παρέμειναν ως μέλη έως και το 1985, οπότε ιδρύθηκαν το Πρωτοδικείο 

Γιαννιτσών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών. Έτσι το 1985 όλοι 

οι τότε δικηγόροι των Γιαννιτσών (συνολικά 31) μετατέθηκαν κατόπιν 

αίτησής  τους  και  εγγράφηκαν  στον  νεοϊδρυθέντα  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. 

ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Το  Πρωτοδικείο  Γιαννιτσών  (που  συστάθηκε  το  1984,  αλλά  η 

λειτουργία  του  ξεκίνησε  το  1985),  ιδρύθηκε  μετά  από  μεγάλους  και 

πολύχρονους αγώνες των δικηγόρων και της κοινωνίας των Γιαννιτσών. 

Μέχρι  τότε  τα  Γιαννιτσά  υπάγονταν  στο  Πρωτοδικείο  Έδεσσας  και  η 

ταλαιπωρία όλων ήταν μεγάλη, αφού είτε για τις δίκες, είτε για τις απλές 

διαδικαστικές  πράξεις  (έκδοση  πιστοποιητικών,  λήψη  αντιγράφων, 

υποβολή  δηλώσεων,  μαρτυρικές  καταθέσεις  κ.λ.π.)  έπρεπε  να 

μεταβαίνουν υποχρεωτικά στην Έδεσσα. 

Στην ίδρυσή του πρέπει να συντέλεσε πέραν των άλλων λόγων, η 

αυξημένη και μεγάλη δικαστική κίνηση των Γιαννιτσών και της περιοχής 

τους  (που  έτσι  κι  αλλιώς  ήταν  ανέκαθεν  το  πολυπληθέστερο  και 

δυναμικότερο κομμάτι του Νομού Πέλλας), αφού είναι χαρακτηριστικό 

ότι  με  Βασιλικό  Διάταγμα  του  1972  το  Ειρηνοδικείο  Γιαννιτσών, 

χαρακτηρίζονταν από τότε ως  «μεγάλης κίνησης». Συγκεκριμένα με το 

Βασιλικό  Διάταγμα  142  της  16.2./2.3.1972  περί  καθορισμού  μεγάλης 

κίνησης Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων, μεταξύ των 24 συνολικά 

παρόμοιων  Ειρηνοδικείων  της  χώρας  συμπεριλαμβανόταν  και  το 



Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών, την στιγμή μάλιστα που όλα τα υπόλοιπα ήταν 

Ειρηνοδικεία  και  Πταισματοδικεία  μεγάλων  πόλεων  και  αστικών 

κέντρων  (Αθηνών,  Πειραιώς,  Λαρίσης,  Πατρών,  Βόλου,  Ηρακλείου, 

Ξάνθης,  Κομοτηνής,  Ρόδου,  Σερρών,  Τρικάλων,  Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Δράμας και Αγρινίου). 

Μάλιστα είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις Πανελλαδικά που στον 

ίδιο  Νομό υπάρχουν  περισσότερα  Πρωτοδικεία  και  αυτά  μάλιστα  για 

ιστορικούς  ή  συγκοινωνιακούς  κυρίως  λόγους  (Αττική  [Αθήνα-Πειραιάς], 

Έβρος [Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα], Αιτωλοακαρνανία [Αγρίνιο-Μεσολόγγι], Βοιωτία 

[Λειβαδιά-Θήβα],  Μεσσηνία [Καλαμάτα-Κυπαρισσία],  Ηλεία [Πύργος-Αμαλιάδα],  Αχαϊα 

[Πάτρα-Αίγιο-Καλάβρυτα],  Κυκλάδες  [Σύρος-Νάξος],  Λακωνία  [Σπάρτη-Γύθειο], 

Δωδεκάνησα [Ρόδος-Κως]). 

Άρα  η  ευρύτερη  περιφέρεια  των  Γιαννιτσών  και  της  Επαρχίας 

τους,  παρουσίαζε  ανέκαθεν  αυξημένη  και  μεγάλη  δικαστική  και 

δικαστηριακή  κίνηση,  γεγονός  που  δεν  είναι  και  τόσο  γνωστό  και 

διαδεδομένο  και  το  οποίο  πρέπει  να  αποτελέσει  μοχλό  πίεσης  και 

διεκδίκησης για την αναμόρφωση και  βελτίωση του δικαστικού χάρτη 

της  πόλης  μας  και  της  περιοχής  μας.  Ακόμη  το  γεγονός  αυτό 

καταδεικνύει  την  ύπαρξη  και  διαμόρφωση  εκατονταετούς  περίπου 

νομικής  ιστορίας  στην  πόλη  των  Γιαννιτσών,  που  επίσης  πρέπει  να 

αναδειχθεί και να προβληθεί. 

Το  Πρωτοδικείο  Γιαννιτσών  συστάθηκε  με  την  διάταξη  του 

άρθρου 1 του Νόμου 1487/1984 που προέβλεπε σχετικά: 

«1.Συνιστώνται: … β)Πρωτοδικείο Γιαννιτσών στην περιφέρεια του 

Εφετείου Θεσσαλονίκης, με έδρα τα Γιαννιτσά και  με δικαιοδοσία την 

περιφέρεια  του  Ειρηνοδικείου  Γιαννιτσών,  που  αποσπάται  από  την  

περιφέρεια του Πρωτοδικείου Έδεσσας». 



Με την υπ’ αριθμ. 50000/10-6/9.7.1985 απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης  ορίσθηκε  ο  τόπος  συνεδριάσεων  του  Πρωτοδικείου 

Γιαννιτσών, με την σχετική απόφαση να ορίζει τα εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 1)τις διατάξεις του άρθρου 250 του Οργανισμού  

των  Δικαστηρίων  και  2)την  9/27.5.85  αναφορά  του  Προέδρου 

Πρωτοδικών  Γιαννιτσών,  αποφασίζουμε:  Ορίζουμε  τόπο  συνεδριάσεων 

του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, 

το οίκημα που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 5, στην 

πόλη των Γιαννιτσών».

Το οίκημα που ορίσθηκε με την ανωτέρω απόφαση, είναι το κτίριο 

όπου  στεγάζεται  και  λειτουργεί  μέχρι  και  σήμερα  το  Πρωτοδικείο 

Γιαννιτσών, ενώ μέχρι τότε λειτουργούσε και στεγάζονταν στο κτίριο το 

Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών.  

Επίσης  με  την  υπ’  αριθμ.  70057/12-19.8.1985  απόφαση  του 

Υπουργού  Δικαιοσύνης,  η  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Πρωτοδικείου 

Γιαννιτσών,  ορίσθηκε  και  ως  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Βέροιας στην μεταβατική έδρα του στα Γιαννιτσά. 

Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών 

ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 54055/27/31.5.1985 απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης, η 24-5-1985 οπότε και ξεκίνησε την λειτουργία του. 

Το  πρώτο  δικόγραφο  (αγωγή)  κατατέθηκε  στο  νεοϊδρυθέν 

Πρωτοδικείο  Γιαννιτσών,  την  28-5-1985,  από  τον  δικηγόρο  Βασίλειο 

Μαυρόπουλο  και  ήταν  αγωγή  οικογενειακών  διαφορών-διαζυγίου 

(αριθμός  έκθεσης  κατάθεσης:  1/28-5-1985),  για  την  οποία  δικάσιμος 

συζήτησης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Γιαννιτσών ορίσθηκε 

η 17-9-1985. 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 



Από  τα  παραπάνω  προκύπτει  ότι  το  Ειρηνοδικείο  ήταν  ο 

«πρόδρομος» του Πρωτοδικείου, αφού ήταν η πρώτη δικαστική αρχή που 

λειτούργησε στα Γιαννιτσά, μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1912 

από τους Τούρκους και την ένταξή τους στο Ελληνικό κράτος. Σύμφωνα 

με μία αναφορά σε βιβλίο που ασχολείται με την ιστορία της πόλης, το 

Ειρηνοδικείο  Γιαννιτσών  φέρεται  να  συστάθηκε  και  να  ξεκίνησε  την 

λειτουργία του το έτος 1917. Όμως όπως αδιαμφισβήτητα προκύπτει από 

ένα  καταπληκτικό  ιστορικό  και  αρχειακό  εύρημα,  το  Ειρηνοδικείο 

Γιαννιτσών ξεκίνησε την λειτουργία του, τουλάχιστον το έτος 1914. Στα 

αρχεία λοιπόν του Ειρηνοδικείου υπάρχει βιβλίο με τίτλο  «Ευρετήριον 

πολιτικών αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών, αρχομένου από 

το έτος 1915», το οποίο βιβλίο έχει θεωρηθεί από τον τότε Ειρηνοδίκη 

Γιαννιτσών,  την  25η Μαϊου  1914.  Αυτό  σημαίνει  ότι  από  τότε 

τουλάχιστον  (25-5-1914)  υπήρχε  και  λειτουργούσε  Ειρηνοδικείο 

Γιαννιτσών. Το βιβλίο αυτό περιέχει κατ’ αύξοντα αριθμό τις εκδοθείσες 

δικαστικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών, από την 1-1-1915 

έως την 11-3-1956.  Επίσης  στο  αρχείο του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών 

υπάρχουν αποφάσεις και πράξεις από το έτος 1922. Όπως φαίνεται το 

Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών μάλλον θα γλύτωσε από την πυρπόληση του 

1944. 

Κατά  καιρούς  φέρεται  να  είχε  μεγάλη  και  ευρεία  περιφέρεια 

δικαιοδοσίας,  αφού  ανήκαν  σε  αυτό  μεταξύ  άλλων  και  οι  περιοχές 

Γουμένισσας,  Αξιούπολης,  Χαλκηδόνας,  Αθύρων,  Ραχώνας, 

Καλλίπολης, Μανδάλου, Λιπαρού, Καλυβίων κ.λ.π.. 

Πάντως  στα  αρχεία  του  Ειρηνοδικείου  διασώζονται  δικαστικές 

πράξεις και αποφάσεις από το έτος 1922, στοιχεία ανεκτίμητης αξίας που 

παρέχουν σημαντικότατα ιστορικά στοιχεία για την νομική και δικαστική 

ιστορία των Γιαννιτσών. 



Σχετικά  νομοθετήματα  που  ανευρέθηκαν  και  που  ρυθμίζουν 

θέματα  του  Ειρηνοδικείου  Γιαννιτσών,  δίνοντάς  μας  και  μέρος  του 

ιστορικού του στίγματος, είναι ενδεικτικά τα παρακάτω: 

1914: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το προαναφερόμενο βιβλίο αποφάσεων ετών 1915-1956, φέρεται 

να έχει θεωρηθεί στο τέλος του από τον τότε Ειρηνοδίκη Γιαννιτσών την 

25-5-1914.  Σε  συνδυασμό  με  τον  Νόμο  147/1-2-1914  περί  «της  εις  

προσηρτημένας  χώρας  εφαρμοστέας  νομοθεσίας  και  της  δικαστικής  

οργανώσεως αυτών» και με το δεδομένο ότι η πόλη απελευθερώθηκε από 

τους Τούρκους την 20-10-1912, συνάγεται ότι μάλλον με τον παραπάνω 

νόμο  (ή  με  κάποιο  σχετικό  Β.Δ.)  προβλέφθηκε  και  η  σύσταση 

Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών, το οποίο σίγουρα υπήρχε από την 25-5-1914 

(βάσει  της  παραπάνω  θεώρησης).  Παραμένει  άγνωστο  όμως  πότε 

ακριβώς άρχισε την λειτουργία του. Αν δηλαδή άρχισε από την 1-1-1915 

δηλαδή που υπάρχει το παραπάνω βιβλίο αποφάσεων ή αν άρχισε και 

νωρίτερα (από τις αρχές ή τα μέσα του 1914 δηλαδή). 

1968: ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ – ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ – 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ  ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  ΣΤΟ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με το υπ’ αριθμ. 586/1968 Βασιλικό Διάταγμα το Ειρηνοδικείο 

Γιαννιτσών  υπήχθη  στην  δικαιοδοσία  του  Πρωτοδικείου  Έδεσσας, 

αποσπώμενο  από  την  δικαιοδοσία  του  Πρωτοδικείου  Βέροιας.  Μέχρι 

τότε  (1968)  το  Ειρηνοδικείο  Γιαννιτσών  ανήκε  στην  δικαιοδοσία  του 

Πρωτοδικείου Βέροιας, διότι δεν υπήρχε Πρωτοδικείο στην Έδεσσα και 

στο Νομό Πέλλας. Με την σύσταση του Πρωτοδικείου Έδεσσας λοιπόν 

το 1968, αποσπάσθηκε η περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών από 

την δικαιοδοσία του Πρωτοδικείου Βέροιας και υπήχθη στην δικαιοδοσία 

του  Πρωτοδικείου  Έδεσσας,  πλην  της  Κοινότητας  Χαλκηδόνας  που 



αποσπώμενη από το Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών, υπήχθη στην περιφέρεια 

του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι και η Χαλκηδόνα 

μέχρι το 1968 ανήκε στην δικαιοδοσία του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών. 

Το  γεγονός  της  ανωτέρω  απόσπασης  είχε  επίδραση  και  στους 

Γιαννιτσώτες δικηγόρους που μέχρι τότε (1968) ανήκαν στον Δικηγορικό 

Σύλλογο  Βέροιας  και  οι  οποίοι  με  την  ίδρυση  του  Πρωτοδικείου 

Έδεσσας και την ίδρυση οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, μετατέθηκαν το 

1968 στον Δικηγορικό Σύλλογο Έδεσσας, όπου και ανήκαν έως το έτος 

1985.  

1970: ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

Με το υπ’  αριθμ.  576/1970 Βασιλικό Διάταγμα,  αποσπάσθηκαν 

από την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Γιαννιτσών, όπου ανήκαν μέχρι 

τότε και υπήχθησαν στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, ο 

Δήμος Αξιούπολης και οι κοινότητες της περιοχής επαρχίας Παιονίας: 

Άγιος  Πέτρος,  Γοργόπη,  Γουμένισσα,  Γρίβα,  Ειδομένη,  Κάρπη, 

Καστανερή, Μεσιά, Πεντάλοφος, Πλάγια, Ρύζια, Σκρα, Τούμπα, Φανός, 

Φιλλυριά  και  Πολύπετρο.  Αυτό  σημαίνει  ότι  μέχρι  το  1970  όλες  οι 

παραπάνω  περιοχής  ανήκαν  στην  αρμοδιότητα  του  Ειρηνοδικείου 

Γιαννιτσών. 

1980: ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΡΑΧΩΝΑΣ 

Με  το  υπ’  αριθμ.  109/1980  Προεδρικό  Διάταγμα,  με  το  οποίο 

αποφασίσθηκε  και  η  σύσταση  του  Ειρηνοδικείου  Κουφαλίων, 

αποσπάσθηκαν  από  την  περιφέρεια  του  Ειρηνοδικείου  Γιαννιτσών,  οι 

κοινότητες  Αθύρων  και  Ραχώνας.  Η  περίεργη  αυτή  απόσπαση 

εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα, δημιουργώντας ένα ανεξήγητο 

μόρφωμα  που  δημιουργεί  τεράστιο  πρόβλημα  στην  δικαστική 

εξυπηρέτηση των κατοίκων των δύο αυτών χωριών. Έτσι ενώ τα Άθυρα 

και  η  Ραχώνα ανήκουν  διοικητικά στον  Νομό Πέλλας  και  αποτελούν 

δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πέλλας, δικαστικά εξακολουθούν να 



ανήκουν  στο  Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης  και  στο  Ειρηνοδικείο 

Κουφαλίων. Έτσι οι δικαστικές υποθέσεις που δημιουργούνται στα δύο 

αυτά  χωριά  του  Νομού  Πέλλας,  δεν  ανήκουν  στην  δικαστική 

αρμοδιότητα  των  δικαστηρίων  του  Νομού,  αλλά  σε  αυτή  των 

Δικαστηρίων  του  Νομού  Θεσσαλονίκης,  ενώ  παρεπόμενα  και  από 

πλευράς  Υποθηκοφυλακείου  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  του 

Υποθηκοφυλακείου Κουφαλίων. Η απάλειψη του μορφώματος αυτού και 

η ένταξη των δύο χωριών στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου και του 

Πρωτοδικείου Γιαννιτσών αποτελεί  πάγιο και  μακρόχρονο αίτημα του 

Δικηγορικού  Συλλόγου  Γιαννιτσών,  που  ήδη  έχει  κλιμακώσει  τις 

ενέργειές του για την επανένταξή τους στην εδαφική αρμοδιότητα των 

δικαστικών αρχών των Γιαννιτσών. 

1985: ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 150 της 24/30.1.1985 απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης,  ορίζεται  ως  τόπος  συνεδριάσεως  του  Ειρηνοδικείου 

Γιαννιτσών από 14-2-1985 το οίκημα που βρίσκεται στα Γιαννιτσά και 

στην  οδό Κουγιουμτζίδη  αριθμός  3  στον  3ο όροφο.  Πρόκειται  για  το 

οίκημα όπου στεγάζεται και λειτουργεί μέχρι και σήμερα το Ειρηνοδικείο 

Γιαννιτσών.  Μέχρι  τότε το Ειρηνοδικείο στεγαζόταν και  λειτουργούσε 

στο κτίριο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 5, όπου σήμερα στεγάζεται το 

Πρωτοδικείο  Γιαννιτσών.  Η  παραπάνω  απόφαση  λήφθηκε  προφανώς, 

γιατί  το κτίριο αυτό (Εθνικής  Αντιστάσεως 5)  παραχωρήθηκε για την 

στέγαση του Πρωτοδικείου και έτσι ανέκυψε ανάγκη μεταστέγασης του 

Ειρηνοδικείου. 

1997: ΙΔΡΥΣΗ – ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 

Με το υπ’ αριθμ. 85/1997 Προεδρικό Διάταγμα αποφασίσθηκε η 

ίδρυση Ειρηνοδικείου Κρύας Βρύσης με έδρα τον Δήμο Κρύας Βρύσης 

και περιφέρεια αυτού τον Δήμο Κρύας Βρύσης και τις κοινότητες Αγίου 

Λουκά,  Ακρολίμνης,  Γαλατάδων,  Σταυροδρομίου,  Εσωβάλτων  και 



Παλαιφύτου,  αποσπώμενο  από  το  Ειρηνοδικείο  Γιαννιτσών  και 

υπαγόμενο στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης. 

Με  το  υπ’  αριθμ.  198/1999  Προεδρικό  Διάταγμα  ορίσθηκε  ως 

ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Κρύας Βρύσης η 20η 

Σεπτεμβρίου 1999. 

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ Δ.Σ. 

Η σύσταση του «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» 

αποφασίσθηκε με το άρθρο 3 του Νόμου 1487/1984 με τίτλο «Σύσταση 

Πρωτοδικείων  και  δικηγορικών  συλλόγων,  αύξηση  του  αριθμού  των 

συμβολαιογράφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 166/1984). 

Σύμφωνα λοιπόν με την διάταξη του ανωτέρω άρθρου 3 του Ν. 

1487/1984 ορίζονταν τα εξής: 

«1.Συνιστώνται  στην  έδρα  του  πρωτοδικείου  Ορεστιάδας  και 

Γιαννιτσών δικηγορικοί σύλλογοι με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος  

Ορεστιάδας» και «Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών», μέλη των οποίων 

θα είναι οι διορισμένοι στα ομώνυμα πρωτοδικεία δικηγόροι». 

Η πρώτη προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου διορίσθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 54055/27-31.5.1985 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και 

την αποτελούσαν οι δικηγόροι: 

1)Αχτσιόγλου Θεμιστοκλής, 

2)Μαυρόπουλος Βασίλειος, 

3)Παπαδόπουλος Γεώργιος, 

4)Τερζούδης Παναγιώτης και 

5)Χατζημιχαηλίδης Χρήστος.

Η  παραπάνω  υπουργική  απόφαση  είχε  τίτλο:  «Ορισμός 

ημερομηνίας  έναρξης  λειτουργίας  του  Δικηγορικού  Συλλόγου 



Γιαννιτσών  και  συγκρότηση  επιτροπής  για  την  άσκηση  της  

προσωρινής  διοίκησης  του  Δ.Σ.  αυτού» και  δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ 

τεύχος Β’ υπ’ αριθμ. 359/1985. 

Το περιεχόμενο της ιστορικής αυτής απόφασης είχε ως εξής:  

«1.Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου 

Γιαννιτσών την 24-5-1985. 2.Συγκροτούμε πενταμελή επιτροπή για την 

άσκηση  προσωρινής  διοίκησης  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Γιαννιτσών 

μέχρις της αναλήψεως καθηκόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα  

αναδειχθεί με την διεξαγωγή αρχαιρεσιών, που θα προκηρυχθεί με άλλη 

απόφασή  μας.  Η  προσωρινή  διοίκηση  του  Δικηγορικού  Συλλόγου 

Γιαννιτσών, θα αποτελείται από τους κάτωθι δικηγόρους Εδέσσης που 

έχουν  γραφείο  στα  Γιαννιτσά:  Θεμιστοκλή  Αχτσιόγλου,  Βασίλειο 

Μαυρόπουλο,  Γεώργιο  Παπαδόπουλο,  Τερζούδη  Παναγιώτη,  Χρίστο 

Χατζημιχαηλίδη». 

ΤΑ 31 ΠΡΩΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Ως  πρώτα  μέλη  του  Συλλόγου  ενεγράφησαν  με  μεταγραφή 

(μετάθεση) από τον Δικηγορικό Σύλλογο Έδεσσας, όλοι οι δικηγόροι που 

είχαν  έδρα  τα  Γιαννιτσά  και  που  υπέβαλλαν  σχετικές  αιτήσεις,  ήτοι 

συνολικά 31 δικηγόροι  που ήταν οι  εξής  και  από τους  οποίους  οι  21 

εξακολουθούν να είναι εν ενεργεία μέλη του Συλλόγου: 

1) Παπαδημητρίου Νικόλαος (απεβίωσε)

2) Πέρρος Περικλής (έχει συνταξιοδοτηθεί) 

3) Κασάπης Διονύσιος 

4) Καρύπης Ευστράτιος (απεβίωσε, ενώ είχε συνταξιοδοτηθεί) 

5) Σμυρνής Γεώργιος (έχει συνταξιοδοτηθεί) 

6) Μαυρόπουλος Βασίλειος 

7) Μητώση Ευφράνθη (έχει συνταξιοδοτηθεί) 



8) Δεληγιάννης Δημοσθένης 

9) Ζαχαριάδης Χρήστος 

10)Παπαδόπουλος Γεώργιος 

11)Ντιούδης Μιχαήλ 

12)Μουχταρίδου Χαρίκλεια 

13)Τερζούδης Παναγιώτης 

14)Χατζημιχαηλίδης Χρήστος 

15)Λαγομάτης Γρηγόριος 

16)Σαββόπουλος Διαμαντής 

17) Παπαδημητρίου Αντωνία (απεβίωσε, ενώ είχε αποχωρήσει από 

τον Σύλλογο, διατελώντας Υποθηκοφύλακας Γιαννιτσών) 

18)Νικέζης Δημήτριος 

19)Γεωργιάδης Θεόδωρος (έχει συνταξιοδοτηθεί) 

20)Φουντουκίδου-Θεοδωρίδου Παρθένα 

21)Γιώτας Βασίλειος 

22)Παπαμανώλης Γεώργιος 

23)Αχτσιόγλου Θεμιστοκλής 

24) Νικολαϊδης Παύλος (έχει μετατεθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο 

Θεσσαλονίκης)

25)Κέφαλος Μαύρος 

26)Κουμαράς Νικόλαος 

27)Χατζηγάγιος Θωμάς 

28)Μάγγου Αικατερίνη (έχει συνταξιοδοτηθεί) 

29)Μαντζούδη Σωτηρία 

30)Μπανιώτης Απόστολος 

31) Αναργυροπούλου Ελισάβετ  (έχει  διαγραφεί  λόγω μετοίκησης 

στο εξωτερικό) 

Οι παραπάνω 31 δικηγόροι αποτέλεσαν τα πρώτα (και κατ’ ουσίαν 

ιδρυτικά) μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών. Ακολούθησε η 



εγγραφή  2  ακόμη  δικηγόρων  με  μεταγραφή  (μετάθεση)  από  τον 

Δικηγορικό Σύλλογο Έδεσσας (Άννα Πισμίση και Αθανάσιος Ξυνίδης), 

που ήταν οι τελευταίοι  που ορκίσθηκαν στο Πρωτοδικείο Έδεσσας.  Ο 

πρώτος δικηγόρος – μέλος που ορκίσθηκε στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών 

και  ενεγράφη απευθείας  στο  Σύλλογο  των  Γιαννιτσών  ήταν  η  Μαρία 

Καρύπη στις 19-2-1986. 

ΜΟΡΦΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Βάσει  των  σχετικών  διατάξεων  του  Κώδικα  περί  Δικηγόρων  ο 

Σύλλογος  διοικείται  από  Διοικητικό  Συμβούλιο  που  εκλέγεται  κάθε 

τριετία  (την  τελευταία  Κυριακή  του  Φεβρουαρίου)  και  το  οποίο 

αποτελείται από 5 μέλη (ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. εξαρτάται από 

τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου – έως 100 μέλη 

5μελές  και  άνω  των  100  μελών  9μελές).  Ο  Πρόεδρος  του  Συλλόγου 

εκλέγεται  απευθείας με χωριστό ψηφοδέλτιο,  ενώ για την εκλογή των 

συμβούλων  καταρτίζεται  ξεχωριστό  ψηφοδέλτιο  (εκλέγονται  4 

σύμβουλοι).  Ο  εκάστοτε  Πρόεδρος  του  Συλλόγου  συμμετέχει  στην 

Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας (την 

οποία απαρτίζουν οι 63 Πρόεδροι των κατά τόπους Συλλόγων και στην 

οποία Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), που 

είναι το ανώτατο όργανο των δικηγόρων της Ελλάδας.  

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Οι  πρώτες  αρχαιρεσίες  για  την  ανάδειξη  του  πρώτου  αιρετού 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου έγιναν την 8-9-1985. Κατήλθαν 4 

υποψήφιοι για την θέση του Προέδρου (Διονύσιος Κασάπης, Βασίλειος 

Μαυρόπουλος,  Περικλής  Πέρρος  και  Διαμαντής  Σαββόπουλος)  και  5 

υποψήφιοι για τις θέσεις των συμβούλων (Βασίλειος Γιώτας, Γρηγόριος 

Λαγομάτης,  Χαρίκλεια  Μουχταρίδου,  Παύλος  Νικολαϊδης  και 



Παναγιώτης Τερζούδης). Δικαίωμα ψήφου είχαν τα παραπάνω 31 πρώτα 

μέλη του Συλλόγου. 

Πρώτος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών (μετά 

από  επαναληπτική  εκλογή  στις  15-9-1985)  αναδείχθηκε  ο  Περικλής 

Πέρρος,  ενώ μέλη του πρώτου Δ.Σ.  εκλέχθηκαν οι  Βασίλειος Γιώτας-

Γενικός  Γραμματέας,  Μουχταρίδου  Χαρίκλεια,  Νικολαϊδης  Παύλος-

Ταμίας  και  Τερζούδης  Παναγιώτης.  Το  πρώτο  αιρετό  Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα με το υπ’ αριθμ. 4/30-

9-1985 πρακτικό του. 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

Πρόεδροι του Συλλόγου έχουν διατελέσει μέχρι σήμερα οι εξής: 

1)Περικλής Πέρρος (1985-1987). 

2)Διαμαντής Σαββόπουλος (1987-1990, 1990-1993). 

3)Παύλος Νικολαϊδης (1993-1996, 1996-1999, 1999-2002). 

4)Μαύρος Κέφαλος (2002-2005, 2005-2008).

5)Αθανάσιος Ξυνίδης (2008 έως σήμερα). 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

Τα  διατελέσαντα  αιρετά  Διοικητικά  Συμβούλια  του  Συλλόγου, 

απαρτίζονταν από τους παρακάτω δικηγόρους (ανά τριετία): 

1985-1987: Πέρρος Περικλής (Πρόεδρος), Γιώτας Βασίλειος (Γεν. 

Γραμματέας),  Νικολαϊδης  Παύλος  (Ταμίας),  Μουχταρίδου  Χαρίκλεια, 

Τερζούδης Παναγιώτης.  

1987-1990: Σαββόπουλος  Διαμαντής  (Πρόεδρος),  Παπαμανώλης 

Γεώργιος  (Γεν.  Γραμματέας),  Νικολαϊδης  Παύλος,   Ντιούδης  Μιχαήλ 

(Ταμίας), Αντωνάρα Μαρία. 



1990-1993: Σαββόπουλος  Διαμαντής  (Πρόεδρος),  Νικολαίδης 

Παύλος (Γεν. Γραμματέας), Σαχπατζίδης Χρήστος (Ταμίας), Τερζούδης 

Παναγιώτης, Ξυνίδης Αθανάσιος.  

1993-1996: Νικολαϊδης  Παύλος  (Πρόεδρος),  Παπανικολάου 

Νικόλαος  (Γεν.  Γραμματέας),  Λαζαρίδης  Βασίλειος  (Ταμίας), 

Τριανταφυλλίδης Ζήσης, Πισμίση Άννα.   

1996-1999: Νικολαϊδης  Παύλος  (Πρόεδρος),  Παπανικολάου 

Νικόλαος  (Γεν.  Γραμματέας),  Λαζαρίδης  Βασίλειος  (Ταμίας), 

Κρουσταλλακίδου Βάγια, Κέφαλος Μαύρος.  

1999-2002: Νικολαϊδης  Παύλος  (Πρόεδρος),  Κρουσταλλακίδου 

Βάγια  (Γεν.  Γραμματέας),  Λαζαρίδης  Βασίλειος  (Ταμίας), 

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Τριανταφυλλίδης Ζήσης.  

2002-2005: Κέφαλος  Μαύρος  (Πρόεδρος),  Κουμαράς  Νικόλαος 

(Γεν. Γραμματέας), Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Χατζηγεωργίου Γεώργιος 

(Ταμίας), Λαζαρίδης Βασίλειος.   

2005-2008: Κέφαλος  Μαύρος  (Πρόεδρος),  Κουμαράς  Νικόλαος 

(Γεν.  Γραμματέας),  Χατζηγεωργίου  Γεώργιος  (Ταμίας),  Μητώσης 

Χρήστος,  Χατζημιχαηλίδης Μιχαήλ. 

2008-σήμερα: Ξυνίδης  Αθανάσιος  (Πρόεδρος),  Καραντζίκος 

Νικόλαος,  Μητώσης  Χρήστος  (Γεν.  Γραμματέας),  Μπαλάσκα 

Σταυρούλα (Ταμίας), Τανάσκος Χρήστος. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Σήμερα ο Σύλλογος αριθμεί ενενήντα (92) εγγεγραμμένα μέλη και 

τέσσερις  (4)  ασκούμενους  δικηγόρους,  ενώ  2  μέλη  βρίσκονται  σε 

αναστολή (λόγω εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δικαστών). Ο αριθμός 

αυτός  συνεχώς αυξομειώνεται  αφού άλλοι  συνάδελφοι  αποχωρούν για 

διάφορες  αιτίες  (συνταξιοδότηση,  παραίτηση,  εισαγωγή  στο  Δημόσιο, 

εισαγωγή στην σχολή δικαστών, διορισμός ως συμβολαιογράφου κ.λ.π.) 



και  άλλοι  πρωτοεγγράφονται  (μεταθέσεις,  διορισμοί  κ.λ.π.).  Ο  αύξων 

αριθμός   μητρώου  μελών  ανέρχεται  σήμερα  στον  αριθμό  139,  τόσοι 

δικηγόροι  δηλαδή έχουν εγγραφεί  στο μητρώο του Συλλόγου από την 

ίδρυσή του έως και σήμερα. Αναλυτική κατάσταση των εγγεγραμμένων 

σήμερα μελών του Συλλόγου, με τα ειδικότερα στοιχεία τους, υπάρχει σε 

ειδική ενότητα της παρούσας ιστοσελίδας.  

Αρχαιότερος εν ενεργεία συνάδελφος είναι ο Διονύσιος Κασάπης, 

ο οποίος πρωτοδιορίσθηκε ως δικηγόρος την 26-1-1955. 

Από τα 92 σήμερα μέλη του Συλλόγου οι 51 είναι άνδρες και οι 41 

γυναίκες. Ο αριθμός των δικηγόρων των Γιαννιτσών ήταν αρχικά σχετικά 

μικρός, αφού μέχρι το 1979 κυμαίνονταν γύρω στους 20 και ο ρυθμός 

εγγραφής νέων δικηγόρων ήταν περιορισμένος. Από το 1981 και μετά 

όμως ο ρυθμός εγγραφής και εισόδου νέων μελών άρχισε να αυξάνεται 

με  αποτέλεσμα  την  20ετία  1982-2002  να  εγγραφούν  διαδοχικά  στον 

Σύλλογο (αρχικά στης Έδεσσας και μετά στων Γιαννιτσών) 73 συνολικά 

μέλη. Ο ρυθμός εγγραφής νέων μελών έγινε ακόμη πιο αλματώδης και 

ραγδαίος την τελευταία δεκαετία, αφού από το 2003 έως σήμερα έχουν 

εγγραφεί στον Σύλλογο 44 νέα μέλη. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η 

συντριπτική  πλειοψηφία  των  εν  ενεργεία  μελών  του  Συλλόγου,  είναι 

νεαρής δικηγορικής ηλικίας, αφού από τους 92 συνολικά ενεργούς μόνο 

οι 14 δικηγόροι είναι άνω της 30ετίας, οι 41 είναι κάτω της 30ετίας και 

άνω της 5ετίας και οι 37 είναι κάτω της 5ετίας.  

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, πέραν των 92 που είναι σήμερα 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του, διετέλεσαν κατά καιρούς και οι εξής: 

1) Παπαδημητρίου Νικόλαος (απεβίωσε το 1986, ως εν ενεργεία 

δικηγόρος)

2) Πέρρος Περικλής (συνταξιούχος)



3) Καρύπης Ευστράτιος (απεβίωσε, ενώ είχε συνταξιοδοτηθεί)

4) Σμυρνής Γεώργιος (συνταξιούχος)

5) Μητώση Ευφράνθη (συνταξιούχος)

6) Παπαδημητρίου  Αντωνία  (απεβίωσε  το  2002,  ενώ  ήταν 

Υποθηκοφύλακας Γιαννιτσών)

7) Νικολαϊδης  Παύλος  (μετατέθηκε  στον  Δικηγορικό  Σύλλογο 

Θεσσαλονίκης)

8) Αναργυροπούλου  Ελισάβετ  (διεγράφη  λόγω  μετοίκησης  στο 

εξωτερικό) 

9) Μάγγου Αικατερίνη (συνταξιούχος) 

10) Δημοπούλου Χρυσή (δικαστική υπάλληλος)

11) Παπαδημητρίου Γιαννούλα (δικαστική υπάλληλος) 

12) Παπαδημητρίου  Σταματία  (μετατέθηκε  στον  Δικηγορικό 

Σύλλογο Κεφαλληνίας) 

13) Παπακωνσταντίνου Μαρία (δικαστής)

14) Μαυρίδου Ευαγγελία  (δικαστής)

15) Αντωνάρα Μαρία (συμβολαιογράφος Γιαννιτσών)

16) Καρύπη Μαρία (δημόσια υπάλληλος)

17) Καρύπη Αναστασία (δημόσια υπάλληλος)  

18) Βαλαβάνης Κωνσταντίνος (δικαστής)

19) Τσαπαρίδου Κυριακή (δικαστής) 

20) Βεζυρίδου Δέσποινα (δικαστής)

21) Στάχταρη Ελευθερία 

22) Στόγια  Στυλιανή  (μετατέθηκε  στον  Δικηγορικό  Σύλλογο 

Θεσσαλονίκης)

23) Αντωνιάδου  Μαρία  (μετατέθηκε  στον  Δικηγορικό  Σύλλογο 

Θεσσαλονίκης)

24) Ροϊδου Αλεξάνδρα 



25) Κρομλίδης  Ηλίας  (μετατέθηκε  στον  Δικηγορικό  Σύλλογο 

Κοζάνης)

26) Τσιτερίδου Ελένη (παραιτήθηκε) 

27) Ίμπα Σοφία  (συμβολαιογράφος Γιαννιτσών)

28) Διαμαντίδου Ροδή  (συμβολαιογράφος Γιαννιτσών)

29) Σκενδερίδου Ευανθία  (συμβολαιογράφος Γιαννιτσών)

30) Μαυροπούλου Ξανθίππη (συμβολαιογράφος Γιαννιτσών)

31) Μπόσκου Αικατερίνη 

32) Βικελίδου  Μαριάνα  (μετατέθηκε  στον  Δικηγορικό  Σύλλογο 

Θεσσαλονίκης)

33) Πάσχου Ευτυχία (δημόσια υπάλληλος)

34) Βουδρισλή Φιλιππίνα  (δικαστής) 

35) Κουβρούκη Σουλτάνα  (δημόσια υπάλληλος)

36) Κυριαζή Πολυξένη (δημόσια υπάλληλος)

37) Νικολαϊδου Μαρία (δημόσια υπάλληλος)

38) Βερυκούκης Σπυρίδων (δικαστής)

39) Γεωργιάδης Θεόδωρος (συνταξιούχος)

40) Γαλάνη Σωσάνα (συμβολαιογράφος Υπάτης Λαμίας)

41) Χρηστάκη Έλλη (συμβολαιογράφος Αλεξάνδρειας) 

42) Ντιούδη  Αναστασία  (μετατέθηκε  στον  Σύλλογο  Αθηνών  και 

στη συνέχεια εισήχθη στην Σχολή Δικαστών)

43) Τερζούδης Αθανάσιος (δικαστής)

44) Βασιλειάδης Φώτιος (εισήχθη στην Σχολή Δικαστών) 

45) Ρωμανίδου Χρυσούλα (παραιτήθηκε για συνταξιοδότηση) 

46) Κυρμά  Αναστασία  (μετατέθηκε  στον  Δικηγορικό  Σύλλογο 

Βόλου)

47) Γκουγκουλούδη Αγγελική (εισήχθη στην Σχολή Δικαστών) 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΝΟΜΑΡΧΕΣ 



Από τις τάξεις του Συλλόγου έχουν αναδειχθεί όχι μόνο κορυφαίοι 

δικηγόροι και επιστήμονες, αλλά και βουλευτές, νομάρχες, δήμαρχοι και 

λοιποί  πολιτειακοί  παράγοντες.  Σήμερα  δύο  μέλη  του  Συλλόγου,  και 

μάλιστα  γυναίκες,  είναι  εν  ενεργεία  βουλευτές  του  Ελληνικού 

Κοινοβουλίου.  Η Παρθένα Φουντουκίδου-Θεοδωρίδου (Ν.Δ.),  η οποία 

εκλέγεται συνεχώς από το 1993 και η Θεοδώρα Τζάκρη (ΠΑΣΟΚ), που 

έχει εκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά (2004 και 2007). Βουλευτές 

επίσης έχουν διατελέσει οι συνάδελφοι Δημοσθένης Δεληγιάννης (ΝΔ) 

με 2 θητείες (1974 και 1977) και Θεόδωρος Γεωργιάδης (ΠΑΣΟΚ) το 

1996.  Ο  Θεόδωρος  Γεωργιάδης  έχει  διατελέσει  και  Δήμαρχος 

Γιαννιτσών,  έχοντας  εκλεγεί  2  φορές (1982 και  1986).  Δικηγόρος και 

μέλος  του  Συλλόγου  είναι  και  ο  σημερινός  Δήμαρχος  Γιαννιτσών 

Νικόλαος Παπανικολάου (εκλέχθηκε το 2006). Νομάρχης (σε διάφορους 

Νομούς)  έχει  διατελέσει  και  η  Ευφράνθη  Μητώση.  Επίσης  πολλοί 

συνάδελφοι  έχουν  διατελέσει  νομαρχιακοί  και  δημοτικοί  σύμβουλοι, 

αντιδήμαρχοι,  πρόεδροι  δημοτικού  συμβουλίου,  ενώ  αρκετοί  υπήρξαν 

και  υποψήφιοι  βουλευτές.  Εν ενεργεία νομαρχιακή σύμβουλος  είναι  η 

Αικατερίνη Πατσιάνη, ενώ και η σημερινή Πρόεδρος του Νομαρχιακού 

Συμβουλίου Πέλλας Έλλη Χρηστάκη ήταν μέχρι τον Μάρτιο του 2008 

μέλος  του  Συλλόγου,  αλλά  στη  συνέχεια  διορίσθηκε  ως 

συμβολαιογράφος Αλεξάνδρειας. 

Επίσης μέλη του Συλλόγου διαπρέπουν και στον καθηγητικό χώρο 

της  Ανώτατης  Εκπαίδευσης,  όπως  ο  Θωμάς  Χατζηγάγιος  που  είναι 

Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Τέλος, αξίζει να τονίσουμε και να σημειώσουμε (χωρίς να θεωρεί 

περιαυτολόγημα), ότι ανέκαθεν οι δικηγόροι των Γιαννιτσών, φημίζονταν 

και  διακρίνονταν  για την  νομική και  επιστημονική  τους  επάρκεια  και 

κατάρτιση, καθώς και για τον επιμελή τρόπο διαχείρισης των υποθέσεών 



τους,  συμβάλλοντας  τα  μέγιστα  στην  παραγωγή  πλούσιας  και 

πολυποίκιλης νομολογίας. 

ΔΙΚΑΣΤΕΣ  –  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ  –  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Επίσης μεγάλος αριθμός μελών του Δικηγορικού Συλλόγου (άνω 

των 10) έχει εισέλθει στο Δικαστικό Σώμα και είναι πλέον εν ενεργεία 

δικαστικοί λειτουργοί, διακονώντας με επιτυχία την Θέμιδα από την θέση 

του Δικαστή και του Εισαγγελέα. 

Σήμερα στο Δικαστικό σώμα υπηρετούν οι παρακάτω που έχουν 

διατελέσει  μέλη  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Γιαννιτσών: 

Παπακωνσταντίνου  Μαρία,  Βαλαβάνης  Κωνσταντίνος,  Τσαπαρίδου 

Κυριακή,  Μαυρίδου  Ευαγγελία,  Βουδρισλή  Φιλιππίνα,  Βεζυρίδου 

Δέσποινα,  Βερυκούκης  Σπύρος,  Τερζούδης  Αθανάσιος.  Πρόσφατα 

εισήχθησαν με επιτυχία και φοιτούν ήδη στην Εθνική Σχολή Δικαστών 

και  οι  Βασιλειάδης  Φώτιος,  Αγγελική Γκουγκουλούδη  και  Αναστασία 

Ντιούδη. 

Επίσης  αρκετοί  δικηγόροι  (κυρίως  γυναίκες)  μεταπήδησαν  σε 

θέσεις Συμβολαιογράφων, ενώ αρκετοί διορίσθηκαν και στο Δημόσιο ως 

ανώτεροι υπάλληλοι.

Στην  έδρα  του  Πρωτοδικείου  Γιαννιτσών  υπηρετούν  και 

απασχολούνται  στις αντίστοιχα ορισθείσες θέσεις 16 συμβολαιογράφοι 

(15  στα  Γιαννιτσά  και  1  στην  Κρύα  Βρύση)   και  12  δικαστικοί 

επιμελητές. Σε ειδική ενότητα της ιστοσελίδας υπάρχουν τα στοιχεία των 

Συμβολαιογράφων και των Δικαστικών Επιμελητών των Γιαννιτσών. 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ 

Ιδιαίτερη συμβολή στην προαγωγή και διαμόρφωση της νομικής 

επιστήμης  και  του  τοπικού  νομικού  πολιτισμού  έχουν  επίσης  και  οι 



συμβολαιογράφοι, που προέρχονται από τον χώρο της νομικής επιστήμης 

και της δικηγορίας. Ο μεγάλος αριθμός θέσεων συμβολαιογράφων που 

πάντα προβλέπονταν για τα Γιαννιτσά, αποδεικνύει και αυτός την μεγάλη 

και αυξημένη δικαστική και νομική κίνηση που πάντα είχαν τα Γιαννιτσά 

και η περιοχή τους. Με την τελευταία σχετική απόφαση (υπ’ αριθμ. 5/10-

2-2002  Προεδρικό  Διάταγμα)  ο  αριθμός  των  οργανικών  θέσεων 

συμβολαιογράφων  στην  περιφέρεια  του  Ειρηνοδικείου  Γιαννιτσών, 

αυξήθηκε  και  ορίσθηκε  σε  δέκα  πέντε  (15),  όπως  ισχύει  μέχρι  και 

σήμερα. 

Οι 15 συμβολαιογράφοι που σήμερα καλύπτουν οργανικές θέσεις 

στην  περιφέρεια  του  Ειρηνοδικείου  Γιαννιτσών  είναι  οι  εξής  (σε 

παρένθεση τα αρχεία παλαιότερων συμβολαιογράφων που φυλάσσει  ο 

καθένας): 

1) Αντωνάρα Μαρία (αρχείο Αντωνάρα Χρήστου)

2) Βουζιανά Λεμονιά 

3) Δεληγιάννης Κωνσταντίνος (αρχείο Πραβίτα Ευρυβιάδη)

4) Διαμαντίδου Ροδή (αρχείο Χατζόπουλου Αλέξανδρου)

5) Δοϊτσίνη-Γραμματικού Ευαγγελία (αρχεία Καπλάνη Γεωργίου και 

Παπαδόπουλου Αλέξανδρου) 

6) Δοϊτσίνη-Μανδάλτση  Μαρία  (Κόντου  Δημητρίου  και  Κόντου 

Παναγιώτη)

7) Ίμπα Σοφία (αρχείο Ροϊδη Νικολάου)

8) Κοντός Γεώργιος (αρχείο Τριανταφύλλου Ιωάννη) 

9) Λάζου  Ελένη  (αρχεία  Πισμίση  Γλυκερίας  και  Ευθυμιάδου 

Αικατερίνης)

10) Μαναβάκη-Παπαμανώλη Βάγια 

11) Μαυροπούλου Ξανθίππη (αρχεία Ζωγράφου Αθανασίου και 

Τριανταφυλλίδη Αθανασίου)

12) Περπερίδου-Παντελίδου Ελένη 



13) Σιγκούδη –Ψαρρή Ανθούλα 

14) Σκενδερίδου Ευανθία (αρχείο Βαϊανού Καλλιόπης) 

15) Τσουκτορίδου-Μανδάλτση Παρασκευή 

Επίσης  μία  οργανική  θέση  συμβολαιογράφου  υπάρχει  και  στην 

περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρύας Βρύσης, την οποία κατέχει από της 

συστάσεώς της η Μαρία Ράνιου.  Η σύσταση θέσης συμβολαιογράφου 

στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κρύας Βρύσης αποφασίσθηκε με το 

υπ’ αριθμ. 332/1997 Προεδρικό Διάταγμα. 

Οι συμβολαιογράφοι των Γιαννιτσών και της Κρύας Βρύσης ανήκουν 

στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

Τέλος  συμβολαιογράφοι  στα  Γιαννιτσά,  πέραν  των  εν  ενεργεία, 

διετέλεσαν κατά καιρούς και οι εξής: 

1) Αντωνάρας Χρήστος (απεβίωσε)

2) Βαϊανού Καλλιόπη (συμβολαιογράφος Αριδαίας)

3) Ευθυμιάδου Αικατερίνη (συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης) 

4) Τριανταφύλλου Ιωάννης 

5) Ζωγράφος Αθανάσιος 

6) Καπλάνης Γεώργιος (συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης) 

7) Κόντος Δημήτριος (απεβίωσε) 

8) Κόντος Παναγιώτης (απεβίωσε) 

9) Παπαδόπουλος Αλέξανδρος (απεβίωσε) 

10) Πισμίση Γλυκερία 

11) Πραβίτας Ευρυβιάδης 

12) Ροϊδης Νικόλαος (συνταξιούχος) 

13) Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος (απεβίωσε) 

14) Χατζόπουλος Αλέξανδρος (συνταξιούχος)

Η ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 



Ο  Δικηγορικός  Σύλλογος  Γιαννιτσών  έχει  ως  έδρα  την 

πρωτοδικειακή  περιφέρεια  του  Πρωτοδικείου  Γιαννιτσών,  στο  οποίο 

ανήκουν το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία και το Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών 

και  το Ειρηνοδικείο Κρύας Βρύσης.  Στην περιφέρειά του λειτουργούν 

και  2  Άμισθα  Υποθηκοφυλακεία,  των  Γιαννιτσών  (υποθηκοφύλακας 

Πηνελόπη Βασδάρη) και της Κρύας Βρύσης (υποθηκοφύλακας Γεώργιος 

Ζυγανιτίδης).  Εφετειακά  ο  Σύλλογος  και  το  Πρωτοδικείο  Γιαννιτσών 

υπάγονται  στο  Εφετείο  Θεσσαλονίκης,  μαζί  με  άλλα  7  Πρωτοδικεία 

(Θεσσαλονίκης,  Σερρών,  Χαλκιδικής,  Κιλκίς,  Κατερίνης,  Βέροιας  και 

Έδεσσας). 

Στον χώρο της διοικητικής δικαιοσύνης, τα Γιαννιτσά υπάγονται 

στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας (πρωτοβάθμια) και στο Διοικητικό 

Εφετείο Θεσσαλονίκης (δευτεροβάθμια). 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

Στην  περιφέρεια  του  Πρωτοδικείου  Γιαννιτσών  υπάγονται 

δικαστικά οι παρακάτω περιοχές της Επαρχίας Γιαννιτσών: 

Ι.  Δήμος Γιαννιτσών (Γιαννιτσά, Οικισμοί Γιαννιτσών [Δαμιανό, 

Πενταπλάτανος,  Ασβεσταριό,  Ελευθεροχώρι,  Λεπτοκαρυά,  Παραλίμνη, 

Μεσσιανό, Αρχοντικό], Αμπελειές και Μελίσσι).  

ΙΙ.  Δήμος  Πέλλας  (Πέλλα,  Νέα Πέλλα,  Αγροσυκιά,  Δυτικό –  η 

Ραχώνα και  τα Άθυρα ανήκουν στο Ειρηνοδικείο Κουφαλίων και  στο 

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης). 

ΙΙΙ. Δήμος Κύρρου (Νέος Μυλότοπος, Παλιός Μυλότοπος, Αξός, 

Αραβησσός, Πλαγιάρι, Αχλαδοχώρι – η Λάκκα ανήκει στο Πρωτοδικείο 

Έδεσσας και στο Ειρηνοδικείο Σκύδρας). 

IV.  Δήμος  Μεγάλου  Αλεξάνδρου  (Γαλατάδες,  Καρυώτισσα, 

Δροσερό, Τριφύλλι, Γυψοχώρι, Άνυδρο, Παλαίφυτο)



V.  Δήμος  Κρύας  Βρύσης  (Κρύα  Βρύση,  Άγιος  Λουκάς, 

Εσώβαλτα, Σταυροδρόμι, Ακρολίμνη). 

Στην  περιφέρεια  του  Ειρηνοδικείου  Κρύας  Βρύσης  ανήκουν  οι 

περιοχές  του Δήμου Κρύας  Βρύσης  και  το Παλαίφυτο από τον  Δήμο 

Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Ο Δικηγορικός  Σύλλογος  στεγάζεται  σε  εκμισθούμενα  γραφεία, 

στην  οδό  Κουγιουμτζίδη  3  στα  Γιαννιτσά,  στον  2ο όροφο  της 

πολυκατοικίας  όπου  εδρεύουν  και  λειτουργούν  η  Εισαγγελία  και  το 

Ειρηνοδικείο  Γιαννιτσών.  Επίσης  διατηρεί  γραφείο  εξυπηρέτησης  των 

μελών  του  και  στον  ισόγειο  χώρο  του  κτιρίου  του  Πρωτοδικείου 

Γιαννιτσών (οδός Εθνικής Αντίστασης 5). 

Τα γραφεία του Συλλόγου είναι άρτια εξοπλισμένα και παρέχουν 

πλήθος  υπηρεσιών  στα  μέλη  του.  Ο  Σύλλογος  διατηρεί  μία  από  τις 

καλύτερες  και  πλουσιότερες  νομικές  βιβλιοθήκες  της  χώρας,  η  οποία 

περιλαμβάνει  νομικά  συγγράμματα,  βοηθήματα,  περιοδικά  και 

μονογραφίες  όλων  σχεδόν  των  κλάδων  δικαίου.  Η  βιβλιοθήκη  είναι 

άριστα  οργανωμένη  και  ταξινομημένη  και  τα  μέλη  έχουν  συνεχή  και 

εύκολη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό της. Στα γραφεία του Συλλόγου 

λειτουργούν  επίσης  σύστημα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  σύνδεση 

διαδικτύου  και  φωτοτυπικά  μηχανήματα.  Υπάρχει  αίθουσα 

συνεδριάσεων και ο χώρος της γραμματείας, όπου εξυπηρετούνται με την 

έκδοση διπλοτύπων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών δικηγόροι, ιδιώτες 

και συμβολαιογράφοι. 

Ο  Σύλλογος  απασχολεί  2  μόνιμες  υπαλλήλους,  την  Βικτωρία 

Στεργιοπούλου  (στο  γραφείο  Ειρηνοδικείου)  και  την  Ευαγγελία 

Παπαδημητρίου  (στο  γραφείο  του  Πρωτοδικείου).  Πρώτος  υπάλληλος 

του Συλλόγου υπήρξε ο αείμνηστος Ιωάννης Γιαντσής.  



ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Το  ανώτερο  διοικητικό  όργανο  του  Συλλόγου  είναι  η  Γενική 

Συνέλευση  των  μελών  του,  στην  οποία  συμμετέχουν  όλα  τα 

εγγεγραμμένα μέλη του και η οποία συνεδριάζει έκτακτα και τακτικά, 

όπως  προβλέπει  ο  Κώδικας  περί  Δικηγόρων,  που  είναι  το  βασικό 

νομοθέτημα που ρυθμίζει την λειτουργία των Δικηγορικών Συλλόγων. 

Την διοίκηση και  διαχείριση του Συλλόγου ασκεί  το Διοικητικό 

Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε τριετία. 

Την  πειθαρχική  εξουσία  προς  τα  μέλη  ασκεί  το  Πειθαρχικό 

Συμβούλιο  του  Συλλόγου  (αποτελούμενο  από  5  τακτικά  και  5 

αναπληρωματικά  μέλη),  το  οποίο  επιλαμβάνεται  αναφορών  κατά 

δικηγόρων μελών του  Συλλόγου  και  πειθαρχικών παραπτωμάτων  των 

τελευταίων. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ορίζεται κάθε χρόνο από το Δ.Σ. 

Την τήρηση του μητρώου μελών του Συλλόγου και τον έλεγχο των 

προϋποθέσεων  διατήρησης  της  δικηγορικής  ιδιότητες,  ελέγχουν  οι 

Επιτροπές Μητρώου του Συλλόγου (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) 

αποτελούμενες από 5 μέλη η κάθε μία, που ορίζονται κάθε δύο χρόνια 

από το Δ.Σ.  

Επίσης με πρωτοβουλία και απόφαση του τωρινού Δ.Σ. ιδρύονται 

και λειτουργούν πλέον και προαιρετικές επιτροπές του Συλλόγου (όπως 

προβλέπει ο Κώδικας περί Δικηγόρων). Ήδη συστάθηκε και λειτουργεί η 

Επιτροπή Διενέξεων και Δεοντολογίας, ενώ μελετάται και βρίσκεται σε 

εξέλιξη  η  σύσταση  5  ακόμη  επιτροπών  (οικονομικών,  βιβλιοθήκης, 

επιστημονική, εκδηλώσεων και νέων δικηγόρων). 

Για τις Επιτροπές και τις δραστηριότητές τους θα υπάρξει ειδική 

ενότητα στην ιστοσελίδα μας. 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 



Οι δικαστικές υπηρεσίες που σήμερα λειτουργούν στα Γιαννιτσά 

είναι: 

Το  Πρωτοδικείο  Γιαννιτσών,  που  στελεχώνουν  ένας  Πρόεδρος 

Πρωτοδικών και 4 πρωτοδίκες, καθώς και 11 δικαστικοί υπάλληλοι. Το 

Πρωτοδικείο εκδικάζει πολιτικές υποθέσεις (Μονομελές και Πολυμελές 

Πρωτοδικείο – εναλλάξ κάθε Τρίτη) και ποινικές υποθέσεις (Μονομελές 

Πλημμελειοδικείο  κάθε  Δευτέρα  και  Τριμελές  Πλημμελειοδικείο  κάθε 

Τετάρτη).  Έκτακτα  εκδικάζει  υποθέσεις  ασφαλιστικών  μέτρων  και 

αυτοφώρων  αδικημάτων.  Επίσης  υπάρχει  και  γραφείο  ανάκρισης  με 

Πρωτοδίκη-Ανακριτή, που διενεργεί τις ανακρίσεις ποινικών υποθέσεων. 

Η Εισαγγελία Γιαννιτσών, που στελεχώνουν ένας Εισαγγελέας και 

ένας Αντιεισαγγελέας και στην οποία υπηρετούν 7 δικαστικοί υπάλληλοι. 

Επίσης  λειτουργεί  και  Δικαστήριο  Ανηλίκων  (που  εκδικάζει 

ποινικές υποθέσεις ανηλίκων) στο οποίο υπάρχει υπηρεσία Επιμελητών 

Ανηλίκων, όπου υπηρετεί μία επιμελήτρια ανηλίκων και που στεγάζεται 

σε χωριστό γραφείο στην οδό Κουγιουμτζίδη 3 (2ος όροφος). 

Το Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών, που το στελεχώνουν 3 Ειρηνοδίκες 

και  4  δικαστικοί  υπάλληλοι  και  το  Ειρηνοδικείο  Κρύας  Βρύσης  με  1 

Ειρηνοδίκη  και  1  δικαστικό  υπάλληλο.  Το  Ειρηνοδικείο  Γιαννιτσών 

εκδικάζει  υποθέσεις  3  φορές  τον  μήνα  (ημέρα  Παρασκευή)  και  το 

Ειρηνοδικείο Κρύας Βρύσης 1 φορά τον μήνα (ημέρα Παρασκευή, την 

τελευταία  του  μήνα),  ενώ  έκτακτα  δικάζει  υποθέσεις  ασφαλιστικών 

μέτρων.  Στα  Ειρηνοδικεία  λειτουργούν  και  Πταισματοδικεία  που 

εκδικάζουν ποινικές υποθέσεις πταισμάτων (ημέρα Τετάρτη). Επίσης οι 

Πταισματοδίκες διενεργούν προκαταρκτικές εξετάσεις και προανακρίσεις 

των ποινικών υποθέσεων.  

Επίσης κάθε μήνα (ημέρα Πέμπτη) στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών 

μία  τουλάχιστον  φορά  συνεδριάζει  το  Μ.Ο.Δ.  (Μικτό  Ορκωτό 



Δικαστήριο) – Κακουργιοδικείο Γιαννιτσών, το οποίο εκδικάζει ποινικές 

υποθέσεις κακουργημάτων. 

Τέλος δύο φορές τον χρόνο (Μάϊο και Νοέμβριο) συνεδριάζει στην 

μεταβατική  έδρα  των  Γιαννιτσών  και  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο 

Βέροιας, στο οποίο υπάγονται οι διοικητικές υποθέσεις της περιφέρειας 

των Γιαννιτσών.  

Σε ειδική ενότητα της ιστοσελίδας υπάρχουν τα στοιχεία και τα 

τηλέφωνα  επικοινωνίας  όλων  των  δικαστικών  υπηρεσιών  των 

Γιαννιτσών. 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

Από πλευράς κίνησης, διεκπεραίωσης δικαστικών υποθέσεων και 

έκδοσης αποφάσεων, το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών παρουσιάζει ιδιαίτερα 

αυξημένη κίνηση και κατατάσσεται σε ιδιαίτερα υψηλή θέση μεταξύ των 

63 Πρωτοδικείων της χώρας. Από στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης  που αφορούν το  έτος  2004,  προκύπτει  ότι  το  αντίστοιχο 

έτος  το  Πρωτοδικείο  Γιαννιτσών  εξέδωσε  8.522  αποφάσεις, 

κατατασσόμενο στην 32η θέση.  Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 

αναλογικών  στοιχείων  του  κάθε  Πρωτοδικείου  και  της  περιοχής  που 

εκπροσωπεί, η θέση είναι ιδιαίτερα υψηλή και καταδεικνύει το μεγάλο 

έργο που επιτελεί. 

Επίσης ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση του Ειρηνοδικείου 

Γιαννιτσών, για το οποίο όπως προαναφέραμε από 40ετίας περίπου είχε 

χαρακτηρισθεί και επίσημα ως Ειρηνοδικείο «μεγάλης κίνησης». 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 

Το κτιριακό αποτελεί το μεγαλύτερο σήμερα πρόβλημα τόσο του 

Συλλόγου όσο και του ευρύτερου χώρου της τοπικής Δικαιοσύνης.  Οι 

παραπάνω  δικαστικές  υπηρεσίες  λειτουργούν  διάσπαρτες  και 



κατακερματισμένες,  με  αποτέλεσμα  να  υφίσταται  οξύ  λειτουργικό 

πρόβλημα.  Το  Πρωτοδικείο  στεγάζεται  στο  παλαιό  κτίριο  (πρώην 

Ειρηνοδικείο)  της  οδού  Εθνικής  Αντιστάσεως  αριθμός  5  (μεταξύ 

Δημαρχίας και Αστυνομίας), το οποίο είναι ιδιοκτησίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 

Στο  ισόγειο  έχει  2  ακροατήρια,  χώρο  αναμονής  και  γραφείο  του 

Δικηγορικού  Συλλόγου.  Στον  όροφο  στεγάζονται  γραφεία  δικαστών, 

υπαλλήλων και τα αρχεία. Το κτίριο δεν πληρεί ούτε τους στοιχειώδεις 

κανόνες ασφάλειας και εξυπηρέτησης, διότι είναι και παλαιό αλλά και 

ανεπαρκές.  Στις  πολιτικές  δικασίμους,  που  δικάζουν  5  δικαστές 

ταυτόχρονα, οι 3 από τις 5 συνεδριάσεις γίνονται σε αίθουσες των 10 τ.μ. 

Στο Ειρηνοδικείο και στην Εισαγγελία η κατάσταση είναι ακόμη 

χειρότερη.  Και  οι  δύο  υπηρεσίες  στεγάζονται  σε  μισθωμένα 

διαμερίσματα πολυώροφης παλιάς πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης 

(οδός  Κουγιουμτζίδη  3).  Η  Εισαγγελία  στον  4ο όροφο  και  το 

Ειρηνοδικείο στον 3ο όροφο. Το ακροατήριο του Ειρηνοδικείου είναι μία 

αίθουσα  30  μόλις  τ.μ.,  άκρως  ανεπαρκής  για  συνεδριάσεις  και 

συνάθροιση  κόσμου  και  η  πρόσβαση  και  στις  2  υπηρεσίες  είναι 

δυσχερέσταστη. 

Τα δύο κτίρια απέχουν πάνω από 1 χιλιόμετρο μεταξύ τους και το 

γεγονός  αυτό καθιστά δυσχερή την ομαλή λειτουργία των δικαστικών 

αρχών,  κυρίως  όταν  (συχνά)  απαιτείται  συνεργασία  μεταξύ  2  αρχών 

(Εισαγγελέα και Ανακριτή), με αποτέλεσμα δικογραφίες και φάκελοι να 

περιφέρονται  ανά  την  πόλη.  Αλλά  και  δεκάδες  άλλα  πρακτικά 

προβλήματα  να  καθιστούν  δυσχερή  την  διεκπεραίωση  απλών 

προδικαστικών διαδικασιών. 

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 

Η κατασκευή του Νέου Δικαστικού Μεγάρου των Γιαννιτσών, που 

θα λύσει όλα τα παραπάνω προβλήματα, αποτελεί τον διακαή πόθο και 



στόχο του Συλλόγου και των δικηγόρων των Γιαννιτσών, αλλά και όλου 

του  νομικού  κόσμου  της  πόλης.  Η  δημιουργία  ενός  σύγχρονου, 

λειτουργικού και αξιοπρεπούς δικαστικού κτιρίου, όπου θα στεγασθούν 

όλες  οι  δικαστικές  υπηρεσίες,  θα  αναβαθμίσει  τον  χώρο  της  τοπικής 

δικαιοσύνης,  θα δημιουργήσει αξιοπρεπείς συνθήκες απονομής της και 

θα λύσει πληθώρα τρεχόντων λειτουργικών προβλημάτων. Η πορεία της 

έναρξης  των  εργασιών  και  των  διαδικασιών  δεν  είναι  όμως  και  τόσο 

ενθαρρυντική, με αποτέλεσμα ο νομικός κόσμος της πόλης να βρίσκεται 

σε διαρκή εγρήγορση. 

Το  ευχάριστο  γεγονός  της  υπόθεσης  είναι  η  ολοκλήρωση  του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου, όπου πρόκειται να ανεγερθεί το 

Δικαστικό  Μέγαρο.  Ο  χώρος,  έκτασης  4  περίπου  στρεμμάτων,  έχει 

παραχωρηθεί με δωρεά από το έτος 2006 από τον Δήμο Γιαννιτσών στο 

Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Βρίσκεται 

στο Νότιο άκρο του πρώην Στρατοπέδου Καψάλη (επί της οδού 20ής 

Οκτωβρίου) και αποτελεί ιδανικό σημείο (τόσο χωροταξικά όσο και από 

πλευράς πρόσβασης) για την στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών. Δεν 

υπάρχει καμία ιδιοκτησιακή ή άλλου είδους εκκρεμότητα και ο χώρος 

επαρκεί απόλυτα τόσο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, όσο και για τις 

λοιπές χρήσεις (πάρκινγκ, χώροι πρασίνου κ.λ.π.). 

Το δυσάρεστο και ανησυχητικό γεγονός είναι η καθυστέρηση των 

διαδικασιών για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του. Η μελέτη του 

έργου  από  την  ΘΕΜΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.  (εταιρία  του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατασκευάζει δικαστικά κτίρια) βρίσκεται 

στο  στάδιο  της  ολοκλήρωσής  της.  Στο  κτίριο θα στεγάζονται  όλες οι 

δικαστικές υπηρεσίες των Γιαννιτσών και ο Δικηγορικός Σύλλογος. Στην 

μορφή του κτιρίου θα δοθούν έντονα στοιχεία της τοπικής Μακεδονικής 

αρχιτεκτονικής και θα δένει απόλυτα με τον περιβάλλοντα χώρο. 



Από εκεί  και  πέρα  η  πολυαναμενόμενη  ενέργεια  που  θα  δώσει 

ώθηση στην  εκτέλεση  του έργου θα είναι  η έγκριση και  διάθεση της 

σχετικής πίστωσης,  η δημοπράτησή του και η ανάδειξη του αναδόχου 

που  θα  το  εκτελέσει.  Η  συνεχιζόμενη  καθυστέρηση  όμως  στην 

υλοποίηση  των  παραπάνω  ενεργειών  (παρά  τις  επανειλημμένες 

υποσχέσεις των αρμοδίων) έχει προκαλέσει αναταραχή και αναβρασμό 

στις τάξεις των δικηγόρων των Γιαννιτσών, που πιέζουν με κάθε τρόπο 

για  την  προώθηση  του  έργου.  Ήδη  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  εκστρατεία 

ενημέρωσης αλλά και προσπαθειών του Δικηγορικού Συλλόγου, για την 

ανάδειξη  και  προώθηση  του  προβλήματος,  αλλά  και  μαχητικές  και 

διεκδικητικές ενέργειες με στόχο την αφύπνιση των αρμοδίων και την 

εντατικοποίηση  των  απαιτουμένων  ενεργειών.  Μάλιστα  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο  του  Συλλόγου  έχοντας  αναγάγει  σε  μείζον  θέμα  την 

κατασκευή του Νέου Δικαστικού Μεγάρου, αναλώνει το σύνολο σχεδόν 

των  ενεργειών  του,  στην  επίσπευση  των  σχετικών  εργασιών.  Για  τις 

σχετικές κινήσεις και διεκδικήσεις θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από 

την ιστοσελίδα του Συλλόγου. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, παρά το νεαρό 

της  ηλικίας  του και  τον  σχετικά μικρό αριθμό μελών του,  είναι  ένας 

ιδιαίτερα δραστήριος και δυναμικός Σύλλογος που αναπτύσσει ποικίλες 

δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, 

παρακολουθεί  τα  προβλήματα  της  Δικαιοσύνης  σε  Πανελλαδικό  και 

τοπικό επίπεδο και  παρεμβαίνει  προς  επίλυση αυτών με  διεκδικήσεις, 

παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις,  αλλά και με υποβολή προτάσεων και 

σχεδίων. Συμμετέχει στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών 

Συλλόγων  της  χώρας,  δια  του  εκάστοτε  Προέδρου  του.  Επίσης 

συμμετέχει  δια  εκπροσώπων  του  σε  πλήθος  κοινωνικών  φορέων  και 



οργανώσεων της πόλης και του Νομού, καθώς και σε Επιτροπές όπου 

προβλέπεται εκπροσώπηση και συμμετοχή του.

Διοργανώνει  συνέδρια,  σεμινάρια,  ημερίδες,  ενημερωτικές 

εκδηλώσεις  και  διαλέξεις  για  νομικά  θέματα,  αλλά  και  για  ευρύτερα 

εθνικά  και  κοινωνικά  θέματα.  Επίσης  επετειακές  εκδηλώσεις,  με 

κορυφαία  την  εκδήλωση  για  τον  εορτασμό  των  20  χρόνων  του 

Πρωτοδικείου Γιαννιτσών που έγινε  το  2005 στο Πνευματικό Κέντρο 

Γιαννιτσών. 

Έχει  αναπτύξει  σχέσεις  και  επαφές  με  όλους  σχεδόν  τους 

Συλλόγους  της  χώρας,  αλλά  και  του  εξωτερικού.  Μάλιστα  έχει 

αδελφοποιηθεί  με  τους  Δικηγορικούς  Συλλόγους  του  Βελιγραδίου της 

Σερβίας και της Αμμοχώστου της Κύπρου. Ιστορική και κορυφαία ίσως 

στιγμή  του  Συλλόγου,  στα  πλαίσια  των  παραπάνω  σχέσεων,  ήταν  η 

οργάνωση, συλλογή και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον Σερβικό 

λαό το 1992.

Παράλληλα παρεμβαίνοντας και  σε τοπικά κοινωνικά ζητήματα, 

συνδιοργανώνει  με  άλλους  φορείς  διάφορες  εκδηλώσεις,  όπως 

παρουσίαση  βιβλίων  και  διοργάνωση  πολιτιστικών  εκδηλώσεων,  ενώ 

συμμετέχει  ενεργά και  σε κάθε προσπάθεια ίδρυσης νέων θεσμών και 

φορέων που στόχο έχουν την αναβάθμιση της πόλης και της περιοχής. 

Τελευταία πρωτοβουλία είναι η συμμετοχή ως χορηγού στην έκδοση από 

την Ιστορική Λαογραφική Εταιρία ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γιαννιτσών βιβλίου για 

τον  Μακεδονικό  Αγώνα  και  τα  Δημοτικά  Τραγούδια  του.  Επίσης 

αναπτύσσει  κοινωνικό  και  φιλανθρωπικό  έργο,  με  την  καθιέρωση 

παροχής βοήθειας σε αναξιοπαθούντες  συμπολίτες μας,  με διακριτικές 

φιλανθρωπικές κινήσεις και με την συνεργασία με φορείς που παράγουν 

φιλανθρωπικό  και  κοινωνικό  έργο  (Ιερούς  Ναούς,  Ορφανοτροφεία, 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ κ.λ.π.). Μάλιστα κάθε μήνα 

συμβάλλει  με  την  καταβολή  χρηματικού  ποσού  στην  παροχή  του 



Γεύματος Αγάπης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών. Επίσης 

έχει συχνά παράσχει βοήθεια και υλικό σε Ελληνόπουλα του εξωτερικού. 

Η  τελευταία  σχετική  πρωτοβουλία  του  Συλλόγου  αφορά  την  ίδρυση 

Τράπεζας Αίματος, η οποία βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσής της.  

Ο  Σύλλογος  αναπτύσσει  επίσης  και  αθλητικές  δραστηριότητες, 

αφού  διατηρεί  2  αθλητικές  ομάδες,  που  συμμετέχουν  στα  αντίστοιχα 

πανελλήνια  πρωταθλήματα  Δικηγορικών  Συλλόγων.  Είναι  η  ομάδα 

ποδοσφαίρου, που συμμετέχει ανελλιπώς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Ποδοσφαίρου  Δικηγορικών  Συλλόγων  και  η  ομάδα  μπάσκετ,  που  το 

2008 ήταν μία από τις 8 ομάδες που συμμετείχαν στο πρώτο πανελλήνιο 

τουρνουά  μπάσκετ  Δικηγορικών  Συλλόγων,  που  έγινε  στην 

Θεσσαλονίκη, καταλαμβάνοντας την τιμητική 5η θέση.   

ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ 

Οι  δικηγόροι  με  την  εγγραφή  τους  στον  οικείο  Δικηγορικό 

Σύλλογο ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον κύριο κλάδο ασφάλισής τους 

που είναι το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΑ.Ν.), καθώς και στον επικουρικό 

κλάδο ασφάλισης που είναι το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.). Ήδη τα παραπάνω ταμεία, με την πρόσφατη 

ασφαλιστική  μεταρρύθμιση  έχουν  ενταχθεί  στο  ΕΝΙΑΙΟ  ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  (Ε.Τ.Α.Α.),  μαζί  με  τους 

μηχανικούς  και  τους  υγειονομικούς,  παρά  την  εκδηλωθείσα  σφοδρή 

αντίθεση  του  κλάδου  στην  σχετική  ενοποίηση.  Οι  σημερινές 

ασφαλιστικές  και  συνταξιοδοτικές  παροχές,  δεν  μπορούν  να  κριθούν 

ικανοποιητικές,  αντίθετα  μάλιστα  και  κυρίως  για  τους  νέους 

ασφαλισμένους (μετά την 1-1-1993) οι προβλέψεις είναι απογοητευτικές. 

Η βελτίωσή τους  αποτελεί  πάγιο  και  συνεχές  αίτημα και  μέλημα του 

κλάδου των δικηγόρων. 



Στον Τομέα Υγείας οι  δικηγόροι  των Γιαννιτσών (ως δικηγόροι 

επαρχίας)  ασφαλίζονται  υποχρεωτικά  στον  Τομέα  Υγείας  Δικηγόρων 

Επαρχιών  (Τ.Υ.Δ.Ε.),  που  παλαιότερα  ήταν  ανεξάρτητο  Ταμείο,  αλλά 

που  και  αυτό  (λόγω  της  μεταρρύθμισης)  εντάχθηκε  στο  Ε.Τ.Α.Α.  Ο 

Τομέας αυτός έχει ως αντικείμενο τις υγειονομικές παροχές προς τα μέλη 

του.  Στο  ΤΥΔΕ  δεν  υπάγονται  οι  δικηγόροι  Αθηνών,  Πειραιά  και 

Θεσσαλονίκης. 

Επειδή οι παραπάνω κλάδοι ασφάλισης δεν κάλυπταν επαρκώς τις 

αντίστοιχες  απαιτήσεις  και  ανάγκες  των  δικηγόρων,  ιδρύθηκαν  και 

λειτουργούν και αλληλοβοηθητικά σωματεία (πανελλαδικά και τοπικά). 

Έτσι  σε  Πανελλήνιο  επίπεδο  ιδρύθηκε  και  λειτουργεί  ο 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.), 

στον  οποίο  εγγράφονται  προαιρετικά  οι  δικηγόροι  των  επαρχιακών 

Συλλόγων, και σε τοπικό επίπεδο ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  (Λ.Ε.Α.ΔΙ.Γ.),  ο 

οποίος διαδέχθηκε το καταργηθέν ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ,  το  οποίο  ιδρύθηκε  το  1989  (υπ’  αριθμ.  32/1989 

Προεδρικό  Διάταγμα).  Για  τον  Λ.Ε.Α.ΔΙ.Γ.,  τις  δραστηριότητες,  το 

αντικείμενο και τον τρόπο λειτουργίας του, υπάρχει ειδική αναφορά σε 

ενότητα της ιστοσελίδας μας.  

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Αντιμέτωπος  με  τις  προκλήσεις  των  καιρών  ο  Δικηγορικός 

Σύλλογος Γιαννιτσών συνεχίζει την πορεία του στο σύγχρονο κοινωνικό 

και  νομικό  γίγνεσθαι.  Παρά τις  αντίξοες  συνθήκες  και  προβλέψεις,  η 

Διοίκηση  και  τα  μέλη  του  Συλλόγου,  με  συμμετοχική  δράση  και  με 

ζωηρό ενδιαφέρον, συνεχίζουν τον αγώνα τους, για εμπέδωση καλύτερων 

συνθηκών άσκησης  και  απονομής δικαιοσύνης,  για την  βελτίωση των 

προοπτικών άσκησης του λειτουργήματος του δικηγόρου, αλλά και για 



την  τήρηση  των  νόμων  και  του  δικαίου,  παρεμβαίνοντας  τοπικά  και 

εθνικά  σε  κάθε  ανακύπτον  ζήτημα.  Διακονώντας  την  δύσκολη  και 

απαιτητική,  αλλά  γοητευτική  και  κορυφαία  νομική  επιστήμη, 

συνεχίζουμε το δύσκολο αλλά όμορφο ταξίδι μας, αισιοδοξώντας στην 

επιτυχή υλοποίηση του θεσμικού, νομικού και κοινωνικού μας ρόλου.- 
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