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ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ:

Κατεβάστε εδώ το πρότυπο προσφυγής κατά ΔΕΗ

Κατεβάστε εδώ το πρότυπο προσφυγής εισφοράς και τέλους

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ:
Γιατί το μνημόνιο οδηγεί στην εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας και ανοίγει διάπλατα το
δρόμο προς τη χρεωκοπία. Η εξαθλίωση των πολιτών σημαίνει και την εξαθλίωση των
δικηγόρων.
Γιατί τα μέτρα που προβλέπει το μνημόνιο μετατρέπουν ακόμα περισσότερο τη δικαιοσύνη σε
εμπόρευμα πολυτελείας. Στα δικαστήρια θα μπορούν να προσφεύγουν μόνο όσοι αντέχουν το
διογκούμενο οικονομικό κόστος, καθώς πέρα από την επιβολή ΦΠΑ που αύξησε το κόστος των
δικηγορικών υπηρεσιών κατά 23%, το εισαχθέν προς ψήφιση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου
Δικαιοσύνης καθιερώνει νεα αυξημένα παράβολα υπέρ του Δημοσίου και οικονομικές
επιβαρύνσεις (100 ευρώ για μήνυση –από 15, 200 ευρώ για έφεση, 300 ευρώ για αναίρεση, 300
ευρώ για προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος και νέο τόκο επιδικίας), ενώ ήδη το
μεγαρόσημο αυξήθηκε από 0,5 ή 1 ή 2 ευρώ σε 3, 5 και 15 ευρώ αντίστοιχα!! (άρθρο 7 παρ.10
του Ν. 4043/12) Ταυτόχρονα φαλκιδεύονται βασικά δικαιώματα του κατηγορουμένου με την
ίδρυση μονομελών εφετείων κακουργημάτων, ενώ και η ταχύτητα και ποιότητα απονομής της
δικαιοσύνης αναμένεται να χειροτερεύσουν ακόμα περισσότερο αφού η πλειονότητα των
υποθέσεων μεταφέρεται στα ειρηνοδικεία χωρίς όμως να ενισχύονται οι πόροι για αίθουσες και
προσωπικό (που άλλωστε μειώθηκε με τα νεα βαθμολόγια/μισθολόγια και την εφεδρεία)
Γιατί το μνημόνιο προβλέπει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου την αναμόρφωση του κώδικα δικηγόρων,
έτσι ώστε να καταργηθούν τα κατώτατα όρια αμοιβών για τους έμμισθους δικηγόρους, μέτρο
που πλήττει τόσο τους δικηγόρους που δουλεύουν σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και σε
νπδδ, όσο και τους μισθωτούς δικηγόρους των μεγάλων δικηγορικών γραφείων και εταιρειών.
Ταυτόχρονα καταργεί ολοσχερώς την παράσταση των δικηγόρων στα συμβόλαια (με την
αναμόρφωση του Κώδικα), καθώς και τα γραμμάτια προείσπραξης στα δικαστήρια (ρητά
επιτάσσει την απεξάρτηση των ασφαλιστικών εισφορών και των συνδρομών προς τους συλλόγους
από την δικηγορική αμοιβή, καθώς και την κατάργηση της φορολόγησης στην πηγή μέχρι τον
Απρίλιο του 2012) με αποτέλεσμα είτε την πλήρη κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, είτε
την τεράστια διόγκωση των ασφαλιστικών εισφορών στο ποσό των 9.000 ευρώ ετησίως (ήδη
άλλωστε οι εισφορές αυξήθηκαν κατά 20% για όλους και οι δικηγόροι μετά την 1-1-93
μετατάσσονται υποχρεωτικά ανά τριετία σε ανώτερη -και πιο ακριβή- ασφαλιστική κατηγορία). Με
την κατάργηση άλλωστε της φορολόγησης στην πηγή ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για τα νεα
φορολογικά τεκμήρια
Γιατί το μνημόνιο προβλέπει για το 1ο τρίμηνο του 2012 την απαλλαγή από την δικαστική κρίση
μιας σειράς διαδικασιών (προσημειώσεις, σωματεία, οικογενειακές, διαταγές πληρωμής), που
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υποτίθεται ότι είχε αποφευχθεί από τις προηγούμενες αποχές μας.
Γιατί οι μόνοι που θα κερδίσουν από τα μέτρα αυτά είναι οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες της
Ελλάδας και του εξωτερικού που «απελευθερωνονται» ώστε να επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα, να
πετάξουν έξω από το επάγγελμα τη μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων και να «ανοίξουν» ώστε
να δέχονται κεφαλαιακές επενδύσεις
Γιατί το μνημόνιο και η νεα δανειακή σύμβαση ανατρέπουν κάθε έννοια λαϊκής κυριαρχίας.
Γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε το ρόλο του δικηγόρου ως υπερασπιστή των δημοκρατικών
δικαιωμάτων και όχι ως αναξιοπρεπή υπηρέτη της τρόϊκας.
Γιατί ξέρουμε ότι μόνο αν τους ανατρέψουμε μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες
Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
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