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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Αριστερό ενωτικό ψηφοδέλτιο

Ενάντια στην πασαρέλα (14) υποψηφίων Προέδρων, που είναι στην ουσία συντεταγμένη πλήρως με
την τροϊκανή πολιτική εγκλωβίζοντας τους δικηγόρους σε ένα παράλληλο σύμπαν, οφείλουμε να
χτίσουμε ένα μέτωπο αγώνα. Υπερασπιζόμενοι την πλειοψηφία των δικηγόρων, τους μισθωτούς,
τους «συνεργάτες», τους αυταπασχολούμενους, αλλά και τους ασκούμενους συναδέλφους,
συμμετέχουμε στις εκλογές του ΔΣΑ χωρίς υποψήφιο Πρόεδρο, αντιδρώντας στο προεδροκεντρικό
σύστημα και στην υπερπροβολή των προσώπων. Προκρίνουμε την εναλλαγή των συμβούλων και τη
μαζική δραστηριότητα! Δεν ζητάμε μικροδιορθώσεις στη συνεχώς χειρότερη κατάσταση που
βιώνουμε στη δουλειά μας. Διεκδικούμε τομές στα ουσιαστικά.
Συμμετέχουμε στις εκλογές και ζητάμε τη στήριξη των συναδέλφων επειδή θα παλέψουμε για:

για τους «συνεργάτες»:
Υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων για την πλειοψηφία των μισθωτών δικηγόρων.
Κλιμακούμενος κατώτατος μισθός. Κατοχύρωση αδειών και ωραρίων.
Κατοχύρωση δικαιωμάτων για την ανάπτυξη προσωπικής πελατείας.
Κατοχύρωση δικαιωμάτων για τους γονείς συναδέλφους και ειδικά για τις γυναίκες συναδέλφους.
Υποχρεωτική ασφάλιση και καταβολή των 2/3 της ασφάλισης από τους εργοδότες επιπλέον του
ποσού του καθαρού μισθού.

για τους ασκούμενους:
Υπεράσπιση των ασκούμενων συναδέλφων. Νομοθετική κατοχύρωση αξιοπρεπούς μισθού,
ωραρίων, αδειών.
Υποχρεωτική καταβολή εισφορών από τους εργοδότες.
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Στήριξη από το Σύλλογο των ασκούμενων τόσο στην αναζήτηση εργασίας (μητρώο θέσεων) όσο
και κατά τη διάρκεια της άσκησης για την τήρηση των όρων από τους εργοδότες. Εγγραφή των
εργαζόμενων ασκούμενων στους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Πειθαρχικός έλεγχος των εργοδοτών.
Κατάργηση των εξετάσεων για την εισαγωγή στο επάγγελμα.
Κατάργηση του θεσμού της άσκησης γενικά, ως θεσμού που διατηρεί ευέλικτο και χωρίς
δικαιώματα εργαζόμενο δυναμικό για τα δικηγορικά γραφεία.

για τους ελευθέρους επαγγελματίες:
Υπεράσπιση των χιλιάδων συναδέλφων ελεύθερων επαγγελματιών.
Κατάργηση του ΦΠΑ στις δικηγορικές αμοιβές.
Επαναφορά του αφορολογήτου ορίου. Κατάργηση των χαρατσιών.
Επαναφορά της κλιμακωτής φορολόγησης με δραστική μείωση των συντελεστών για τα χαμηλά
εισοδήματα και αύξηση για τα πολύ υψηλά.
Αναδιάταξη της δικηγορικής ύλης με επιβολή γραμματίου σε ιδιωτικές συμβάσεις μεγάλης αξίας.

για το ασφαλιστικό:
Αγώνας ενάντια στο νέο ασφαλιστικό.
Σεισάχθεια, διαγραφή των χρεών των δικηγόρων στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι ένα ποσό χωρίς
άλλες συνέπειες.
Να αποδοθούν στα Ταμεία τα αποθεματικά που κλάπηκαν είτε μέσω του κουρέματος του 2012 είτε
μέσω της ανακεφαλαιοποίησης του 2015.
Ενιαία και δημόσια υγεία και περίθαλψη για όλους τους συναδέλφους άνευ προϋποθέσεων
καταβολής εισφορών.
Οχι στο κεφαλαιοποιητικό ασφαλιστικό σύστημα , το γνήσιο ή τις παραλλαγές του.
Οχι σε ατομικούς κουμπαράδες και ατομικούς υπολογισμούς εισφορών και παροχών. Αμεση
δραστική μείωση των εισφορών.
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Να πληρώσουν επιτέλους όσοι φταίνε για το πρόβλημα, κράτος, τράπεζες και εργοδότες.
Καμία εισφορά για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους με εισόδημα κάτω από 12.000 €.
Καμία μείωση, αλλά αύξηση συντάξεων.

για τη δικαιοσύνη:
Αγώνας για την άρση των περιορισμών πρόσβασης στη δικαιοσύνη.
Ριζική μείωση του κόστους πρόσβασης στη δικαιοσύνη.
Αύξηση του αριθμού των δικαστικών υπαλλήλων.
Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της καθυστέρησης στην εκδίκαση των υποθέσεων με
πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού δικαστών Κατοχύρωση πραγματικού συστήματος νομικής
βοήθειας (legal aid)
Κατάργηση των τρομονόμων και άλλων νομοθετημάτων που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα του
κατηγορουμένου.
Κατάργηση των Μονομελών εφετείων Κακουργημάτων.
Καμία σκέψη για επιπλέον Πρωτοδικεία στην Αττική.

για το ΔΣΑ:
Δραστική δημοκρατική αναδιαμόρφωση των διαδικασιών του Συλλόγου, με κατάργηση του
αυταρχικού προεδροκεντρικού συστήματος, ανασύσταση του συνδικαλισμού και υπεράσπιση των
δημοκρατικών διαδικασιών συλλογικής απόφασης (Γενικές Συνελεύσεις).
Κατάργηση του νέου Κώδικα Δικηγόρων. Επαναφορά απλής αναλογικής. Κατάργηση της άμεσης
εκλογής Προέδρου. Λειτουργία Πανελλαδικού Δικηγορικού Συνεδρίου και εκλογή Συντονιστικού
Οργάνου.
Ενεργή και όχι δι’ επιστολών συμμετοχή του Συλλόγου σε πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη
θεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης, ως αντίβαρο στην βαρβαρότητα της κυβερνητικής πολιτικής.
Λειτουργία στο ΔΣΑ επιτροπών για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των
πληττόμενων κοινωνικών στρωμάτων.
Λειτουργία θεσμών αλληλεγγύης προς τους πληττόμενους δικηγόρους (κοινωνικό παντοπωλείο,
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συνεταιρισμός παροχής αναλώσιμων σε χαμηλό κόστος, παιδικός σταθμός)

Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος
Βλάχος Γιώργος
Βουρεκάς Μιχάλης
Γεωργάκης Θεόφιλος
Ζερβού Δανάη
Θεοδωρόπουλος Σαράντος
Καμπαγιάννης Θανάσης
Καψή Νικολέτα
Κολοβός Παναγιώτης
Κουνιάκη Ευγενία
Κουρτζής Κωνσταντίνος
Κυρούδη Δώρα
Λιναρδάκη Δήμητρα
Μοσχοχωρίτου Όλγα
Πατρικουνάκος Πατρίκιος
Σαραφιανός Δημήτρης
Σεραφείμ Αγγελική
Σταυροπούλου Μαργαρίτα
Στεντούμη Ιωάννα
Συμεωνίδης Θεόδωρος
Τριανταφυλλοπούλου Τότα
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Τριμπόνιας Βαγγέλης
Τσίχλη Μαριάνα
Τσούτσουβας Γιώργος.
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