
 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΤΡΟΤ 

Διεύθυνση Πλατεία Μιαούλη 

 84100 Ερμούπολη ύρος 

Σηλέφωνα +30 22810 87400 - 82407 

Fax +30 22810 88116  

E-mail dssyros@gmail.com 
Πληροφορίες Νατάσα Ρενιέρη 

Ερμούπολη, 30Μαρτίου 2020 

Αριθμ. πρωτ.157 
 
 
ΠΡΟ 
Τπουργό Εργασίας 
Βουλευτές Νομού Κυκλάδων 
Ολομέλεια Δικηγορικών υλλόγων Ελλάδος 
Δικηγορικοί ύλλογοι Ελλάδος 
Μέλη Δύρου 
ΜΜΕ 
 

 
 

 

 

  
 

 

 
Ψ Η Φ Ι  Μ Α 

 
 

Σο Διοικητικό υμβούλιο του Δικηγορικού υλλόγου ύρου, συνεδρίασε 

εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη, την 30η Μαρτίου 2020, με θέμα τη μη ένταξη των 

Δικηγόρων στους δικαιούχους της καταβολής του επιδόματος των 800,00 

ευρώ ως κλάδου πληττόμενου από την κρίση. 

Ο ύλλογος μας καταγγέλλει τον πρωτοφανή εμπαιγμό τον οποίο 

υφίσταται το Δικηγορικό ώμα, αναφορικά με την μη ένταξη των νομικών 

υπηρεσιών στις δραστηριότητες που πλήττονται κατάφωρα από την αναστολή 

λειτουργίας των Δικαστηρίων, των Τποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών 

Γραφείων, αλλά και από την αποχή των δικαστικών επιμελητών από τα 

καθήκοντά τους, από τον περιορισμό λειτουργίας σχεδόν όλου του Δημόσιου 

Σομέα και από τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας. 

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και των 

Τποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, που είναι ο φυσικός 

χώρος ενάσκησης καθηκόντων των Δικηγόρων, ήταν κρατική επιλογή, 

επιβεβλημένη μεν και απολύτως δικαιολογημένη εκ των συνθηκών, αλλά όχι 

άνευ σοβαρότατων συνεπειών για τον βιοπορισμό των Δικηγόρων, οι οποίοι, για 

όλους αυτούς τους λόγους, δεν μπορούν καθόλου να εργαστούν. 

Από την αρχή η Κυβέρνηση δεσμεύθηκε μέσω διαφόρων εκπροσώπων 

της, ότι θα τους καταβληθεί το συγκεκριμένο επίδομα, καθώς έχει παύσει 

οποιαδήποτε δικαστική και εξωδικαστική εργασία, με κορυφαία την 

ανακοίνωση του πρωθυπουργού, που ρητά δήλωσε ότι του επιδόματος των 

800,00 ευρώ θα τύχουν όλοι ανεξαιρέτως οι ελεύθεροι επαγγελματίες.  
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ε μια πρωτοφανή υπαναχώρηση  η Κυβέρνηση προέβη στην εξαίρεση 

των Δικηγόρων από το βοήθημα αυτό, αγνοώντας ότι η πλειοψηφία αυτών δεν 

είναι «τηλεαστέρες» Δικηγόροι, δεν διατηρούν μεγάλα δικηγορικά γραφεία με 

υπαλλήλους άλλους Δικηγόρους, δεν έχουν καταστήσει το γραφείο τους 

εισπρακτική εταιρία, δεν λαμβάνουν δυσθεώρητες αμοιβές, είναι απλά 

αγωνιστές που πολλές φορές με αντίξοες συνθήκες ζουν τις οικογένειές τους 

και  πολλοί από αυτούς αδυνατούν να διατηρήσουν όχι μόνο το γραφείο τους, 

αλλά και μία αξιοπρεπή διαβίωση. 

Οι Δικηγόροι αν και έπεσαν θύματα επώδυνης νομοθέτησης μέτρων, 

που διαφοροποίησαν εντελώς τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματός τους, 

έχουν σταθεί διαχρονικά στο ύψος των περιστάσεων που επιβάλλει η 

κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της Φώρας μας. Δεν είναι επαίτες, 

δεν ζητιανεύουν, αξιώνουν ίση μεταχείριση από την πολιτεία. Ο Δικηγορικός 

κόσμος και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που διέρχεται η πατρίδα μας, θα αρθεί 

στο ύψος των περιστάσεων και θα «βάλει πλάτη», είναι όμως υποχρέωση όλων 

μας και οπωσδήποτε και του ελληνικού κοινοβουλίου και της ελληνικής 

κυβέρνησης να πράξει το ίδιο. Μόνο έτσι αφενός μεν θα γίνει σαφές ότι όσοι 

αξιώνουν από εμάς να κάνουμε «θυσίες» είναι οι πρώτοι που το πράττουν στους 

ίδιους τους εαυτούς τους και αφετέρου η κοινωνία θα ανταποκριθεί στις 

αξιώσεις τους αυτές. Με τα δεδομένα αυτά ίσως είναι σκόπιμο να αναλογιστούν 

οι έλληνες βουλευτές και υπουργοί την περικοπή του μισθού τους, στις ώρες 

τούτες. 

Από κανένα σοβαρό στοιχείο που τουλάχιστον να μπορούμε να 

κατανοήσουμε δεν προκύπτει ο λόγος εξαίρεσης των Δικηγόρων από την 

καταβολή του επιδόματος, που δικαιούνται άλλες κατηγορίες εργαζομένων 

αυτοαπασχολουμένων, ενώ δεν είναι δυνατόν να εξισωθούμε με μηχανικούς 

που μπορούν να εκδίδουν άδειες, να υποβάλουν και να διεκπεραιώνουν 

αιτήματα προς τις αρχές με τις οποίες συναλλάσσονται, με λογιστές που 

εξακολουθούν να εργάζονται και με γιατρούς που επίσης δεν επηρεάζονται 

από την επιδημία αρνητικά.      

Διεκδικούμε αξιοπρεπή μεταχείριση λόγω της επιβεβλημένης εκ του 

Κράτους αναστολής της εργασίας μας. Διεκδικούμε ελάχιστη μερική απόδοση 

των όσων καταβάλλουμε υπέρ τρίτων, όπως ο ΟΑΕΔ. 
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Ο διασυρμός του ώματος που επιχειρείται με τακτικές «παζαριού», δεν 

θα επιτευχθεί. Η προσπάθεια εξίσωσης των Δικηγόρων με κλάδους που 

εξακολουθούν να εργάζονται δεν θα ευοδωθεί. Η δήθεν παροχή «επιταγών 

κατάρτισης», που εξήγγειλε η Κυβέρνηση δεν αποτελεί αντιστάθμισμα στην 

ζημία που προκαλείται λόγω αναστολής της εργασίας μας, καθώς δεν είναι 

οικονομικό βοήθημα. Οι «επιταγές κατάρτισης» για τις οποίες κάνει λόγο η 

Κυβέρνηση, εκτός του ότι συνιστούν μία άκαιρη και απροκάλυπτα ανούσια -

υπό τις παρούσες συνθήκες- αντιπρόταση, είναι κυριότατα «σκιώδεις» όσον 

αφορά τους φορείς κατάρτισης στους οποίους θα καταλήξουν, ενώ πρακτικά 

δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα επιβίωσης των Δικηγόρων και των 

οικογενειών τους. 

Μετά τα παραπάνω και εν όψει της τακτικής κοροϊδίας που έχει 

υιοθετήσει η κυβέρνηση απέναντί μας, αλλά και του ότι ήδη απέχουμε από 

την εργασία μας από την 13-3-2020, με προοπτική να ξαναλειτουργήσουν τα 

δικαστήρια μετά το καλοκαίρι: 

Δεν αποδεχόμαστε το μέτρο της παροχής επιταγών κατάρτισης που 

συνιστούν σκανδαλώδη υποτίμηση της νοημοσύνης μας, σε αντιστάθμισμα της 

καθολικής αδυναμίας μας να εργαστούμε. 

Προτείνουμε στα μέλη μας να αρνηθούν την παραλαβή των επιταγών 

επιμόρφωσης της ντροπής. 

Απαγορεύουμε από τούδε και στο εξής τη συμμετοχή των Δικηγόρων σε 

κάθε διοικητική επιτροπή του Δημοσίου και φορέων του δημοσίου και 

ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

Ασκούμε από κοινού με την Ολομέλεια αίτηση ακυρώσεως κατά των 

εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, κατά το μέτρο που εξαιρούνται οι 

Δικηγόροι από υπαγωγή στο καθεστώς επιδότησης των 800,00 ευρώ. 

Καταγγέλλουμε τις δηλώσεις του αντιπροέδρου του ΔΑ Θεμιστοκλή 

οφού, που κινούνται εκτός των θέσεων του δικηγορικού σώματος.   

Επιπλέον τούτων ζητάμε οι υπάλληλοι των Δικηγορικών υλλόγων να  

δικαιούνται το επίδομα των 800,00 ευρώ, δεδομένης πλέον της έλλειψης 

εσόδων των συλλόγων από κρατήσεις μελών επ’ αμοιβών.  

Και ζητούμε από την κυβέρνηση: 
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1)Σην άμεση ένταξη των Δικηγόρων στο μέτρο στήριξης με το ποσό των 

800,00 ευρώ, για τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο και ομοίως με τα ίδια ποσά 

για όλους τους επόμενους μήνες υποχρεωτικής αναστολής της δραστηριότητάς 

μας. 

2) Σην ένταξή μας στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος που 

καταβάλουν οι δικηγόροι μισθωτές  κατά 40%, όπως ισχύει και για τους 

υπόλοιπους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που θίγονται. 

3) Σην ένταξή μας στο καθεστώς της επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών 

των εργαζομένων στα γραφεία μας.    

4)Σην άμεση καταβολή σε όλους τους δικαιούχους Δικηγόρους των 

οφειλόμενων από το ΣΑΦΔΙΚ και το Πρόγραμμα Νομικής Βοήθειας. 

5) Σην άμεση ενεργοποίηση και καταβολή του βοηθήματος ανεργίας 

από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ Δικηγόρων, που έχει συγκροτηθεί με 

χρήματα των Δικηγόρων από το 2011, καθώς και την ενημέρωση – λογοδοσία 

από τα αρμόδια όργανα για τη διαχείρισή του μέχρι σήμερα. 

6)Σην μετάθεση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων 

μετά το μήνα Οκτώβριο τρέχοντος έτους. 

7)Μη καταβολή τέλους επιτηδεύματος για το τρέχον φορολογικό έτος. 

8)Κατάργηση προκαταβολής φόρου για το τρέχον φορολογικό έτος. 

9)Μείωση εισφοράς αλληλεγγύης. 

 

 

Για το Δ του Δικηγορικού υλλόγου ύρου 

ΟΠρόεδρος  

 

 

 

Κωνσταντίνος Ι. Υιφλής 


