
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

31 Μαρτίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τους Υπουργούς: α) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, β) Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση, και γ) Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο 

Τσιάρα. 

 

Θέμα: «Αιτήματα στήριξης δικηγορικού σώματος» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Μετά και τις νεότερες εξαγγελίες της Κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης του δικηγορικού 
σώματος, για μια ακόμα φορά δεν αποκαθίσταται η κατάφωρη αδικία σε βάρος ενός 
κλάδου που αριθμεί 42.000 ελεύθερους επαγγελματίες και πλήττεται αδιαμφισβήτητα από 
τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες 
εξαγγελίες, η  κυβέρνηση, αν και δήλωσε ότι εκτιµά απεριόριστα την εθνική συμβολή του 
επιστημονικού κόσμου της χώρας, εμμένει στην απαξιωτική για το δικηγορικό κλάδο 
απόφασή της να καταβληθεί από πόρους του ΕΣΠΑ εκπαιδευτικό επίδοµα-αποζηµίωση 
ύψους 600 ευρώ για το µήνα Απρίλιο, δια υλοποίησης ειδικού ανοιχτού προγράµµατος 
τηλεκατάρτισης, αντί του επιδόματος-αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ που θα 
καταβληθεί σε λοιπά πληττόμενα φυσικά πρόσωπα-εργαζομένους. Η δε καταβολή της 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ στους δικηγόρους και στους άλλους 
επιστημονικούς κλάδους, θα λάβει χώρα μόνο εφόσον τα μέτρα συνεχιστούν, όπως 
ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας κ Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

Δεδομένης δε της διαφαινόμενης μακράς περιόδου ανεργίας για τους δικηγόρους της 

χώρας- σειρά ζητημάτων παραμένουν αρύθμιστα, όπως καταγράφονται στην από 30 

Μαρτίου 2020 ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, προτάσσονται τα 

παρακάτω εύλογα αιτήματα που προφανώς χρήζουν ικανοποίησης:  

«Α. Άρση της αδικαιολόγητης εξαίρεσης των δικηγόρων από τη μείωση του μισθώματος για 

την επαγγελματική τους στέγη, μέτρο δημοσιονομικά ουδέτερο. 

Β. Καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που 

αποτελείται από εισφορές που καταβάλλουν αποκλειστικά οι δικηγόροι από το 2011. 

Γ. Άμεση καταβολή των οφειλόμενων του Δημοσίου προς τους δικηγόρους, ιδίως τις 

οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη νομική βοήθεια, τις οφειλές των φορέων του δημοσίου και του 
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ευρύτερου δημοσίου τομέα προς τους συνεργαζόμενους δικηγόρους και τις οφειλές από 

παροχές σε είδος και σε χρήμα του ΕΦΚΑ παρελθόντων ετών. 

Δ. Άμεση προώθηση των διαδικασιών της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. 

Ε. Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος. 

ΣΤ. Κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους. 

Ζ. Κατ’ εξαίρεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι ένα ποσό, 

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλόμενων από τους φορείς του 

δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Η. Ένταξη στο προστατευτικό πλαίσιο και των συναδέλφων ασκουμένων δικηγόρων. 

Θ. Νομοθέτηση της αναστολής των δανειακών υποχρεώσεων, ενήμερων και μη οφειλετών, 

προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Πόσα και ποια από τα προαναφερθέντα αιτήματα προτίθεστε να ικανοποιήσετε, και 

πότε;  

2. Εφόσον δεν προτίθεστε να ικανοποιήσετε ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα 

αιτήματα, ποια ισοδύναμα μέτρα προτίθεστε να νομοθετήσετε για να ελαφρυνθεί η 

δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το δικηγορικό σώμα της χώρας; 

3. Προτίθεστε να ανακαλέσετε το πρόσφατο εξαγγελθέν μέτρο και να προβείτε σε 

αντιμετώπιση της ευάλωτης κατάστασης στην οποία ευρίσκεται ο κλάδος των 

δικηγόρων, σύμφωνα  με την αρχή της αναλογικής ισότητας, δεδομένης και της 

μείζονος επιστημονικής και κοινωνικής συμβολής τους, καταβάλλοντας το ποσό των 

800 ευρώ για διάστημα 45 ημερών όπως ισχύει για τους  μισθωτούς όλων των 

πληττόμενων λόγω μειωμένου τζίρου και βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεων;  

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 


