ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ!

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΜΟΧΘΟΥ!

ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ!
ΠΛΑΤΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 16/6 και ώρα 3.30 μμ στην ΕΣΗΕΑ
(Ακαδημίας 20 – αίθουσα 1ου ορόφου)

ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΔΥΝΑΜΗ! ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΕΛΠΙΔΑ!
Συνάδελφε, συναδέλφισσα
Η Επιτροπή Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων απευθύνει κάλεσμα συμπόρευσης και αγωνιστικής
συλλογικής διεκδίκησης σε κάθε αυτοαπασχολούμενο δικηγόρο του καθημερινού αγώνα της δουλειάς. Σε
καλεί να βαδίσουμε μαζί και να γυρίσουμε σελίδα, για να ανασάνουμε, να ζήσουμε, όπως μας αξίζει στον 21ο
αιώνα. Απευθυνόμαστε:
• Σ’ εσένα που συνθλίβεσαι από την ακρίβεια, τις απανωτές υπέρογκες αυξήσεις στο ρεύμα, τα
καύσιμα, το σούπερ-μάρκετ, τα είδη πρώτης ανάγκης.
• Σ’ εσένα που δεν αντέχεις κάθε μήνα να καλύψεις τις ασφαλιστικές σου εισφορές, που οργίζεσαι
με τους αλλεπάλληλους άμεσους και έμμεσους φόρους, τα τεράστια έξοδα για την λειτουργία και
διατήρηση του γραφείου σου, την καταλήστευση του εισοδήματός σου.
• Σ’ εσένα που αγανακτείς με την εξαντλητική δουλειά πρωί βράδυ, τις βασανιστικές συνθήκες
άσκησης του επαγγέλματός μας, ενώ παράλληλα αντικρίζεις το εισόδημά σου να εξανεμίζεται πριν
τελειώσει ο μήνας.
• Σ’ εσένα, τη γυναίκα συνάδελφο, που βιώνεις σε πολλαπλάσιο βαθμό τα παραπάνω, που
αντιμετωπίζεις το οπισθοδρομικό δίλημμα «εργασία ή μητρότητα».
• Σ’ εσένα που προβληματίζεσαι με τις απανωτές αντιδραστικές αλλαγές στη νομοθεσία και την
δικαιοσύνη, που δεν συμφωνείς με την περιστολή βασικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και
λαϊκών ελευθεριών, την ένταση της κατασταλτικής πολιτικής.

ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ
Από τη μια είμαστε εμείς, οι πολλοί: η μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, οι
μισθωτοί και ασκούμενοι. Από την άλλη είναι οι λίγοι: οι ιδιοκτήτες των μεγάλων δικηγορικών εταιρειών, οι
μεγαλοδικηγόροι. Μας χωρίζει άβυσσος. Εμείς παλεύουμε για τη ζωή μας και αυτοί για τα κέρδη τους. Εμείς
έχουμε συμφέρον από την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και αυτοί τη στηρίζουν. Εμείς έχουμε ανάγκη
από συλλογικές διαδικασίες και αγωνιστικές συσπειρώσεις, στις οποίες θα έχουμε λόγο και δύναμη, κι αυτοί
από Δικηγορικούς Συλλόγους προσωποκεντρικούς, «συνομιλητές» και συνεργάτες της εκάστοτε αντιλαϊκής
κυβέρνησης που μας επιτίθεται.

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΥΤΕ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ
Η καθημερινότητα επιβεβαιώνει ότι Ολομέλεια και Δικηγορικοί Σύλλογοι, ιδίως οι μεγάλοι, όπως ο ΔΣΑ και
ο ΔΣΠ, βρίσκονται μακριά από τις αγωνίες μας, τα προβλήματά μας, τις ανάγκες μας. Κάτω από την ενιαία
επιστημονική ταμπέλα κρύβεται η αμείλικτη πραγματικότητα που βιώνουμε, με την σύγκρουση εκ διαμέτρου
αντίθετων συμφερόντων. Η κοινή «στέγη» οδηγεί να θυσιάζονται οι δικές μας ανάγκες, τα συμφέροντα των
πολλών, για τις επιδιώξεις των λίγων. Δεν είναι θέμα προσώπων, αλλά θεσμού. Οι ηγεσίες τους διαχρονικά
έχουν βάλει τη σφραγίδα τους για το σημερινό αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε:
• Στήριξαν την ουσία όλων των αντιασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων, την ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ,
έτρεξαν να φτιάξουν ομαδικά ιδιωτικά ασφαλιστήρια και προωθούν τα επαγγελματικά ταμεία.
• Υλοποιούν τις κατευθύνσεις για την απελευθέρωση του επαγγέλματος, την ίδρυση και γενίκευση
μεγάλων εταιρειών, αποδέχονται την εκμετάλλευση μισθωτών επιστημόνων δικηγόρων, τους οποίους,
μάλιστα, δεν αναγνωρίζουν ως τέτοιους, κρατώντας τους σε ομηρία κάτω από την ομπρέλα του
«συνεργάτη», με τη μη αναγνώριση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους.
• Συμβάλλουν με τον «δημιουργικό θεσμικό» τους ρόλο στις απανωτές αντιδραστικές αλλαγές στη
νομοθεσία και την δικαιοσύνη, σκορπούν αυταπάτες για την περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών και
την ένταση της καταστολής, πολλές φορές αναπαράγουν το επικίνδυνο δόγμα «νόμος και τάξη».
• Στηρίζουν τα σχέδια της «πράσινης ψηφιακής μετάβασης», που ευνοούν μόνο τους λίγους, γι’ αυτό και
επιλέγουν την εκάστοτε κυβέρνηση ως συνομιλητή και «συνέταιρό» τους, την ίδια στιγμή που αρνούνται
το στοιχειώδες, τη διεξαγωγή ΓΣ του Δικηγορικού Συλλόγου, για να συζητήσουμε τι θα κάνουμε απέναντι
σε όλα όσα βιώνουμε και μας πνίγουν.

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΛΙΨΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙ
ΙΔΡΥΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Οι μισθωτοί επιστήμονες δικηγόροι συνάδελφοί μας με την απόφασή τους να ιδρύσουν
το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων άνοιξαν τον δρόμο. Ήταν το δίκιο που έγινε πράξη.
Οργανώθηκαν για να εκφράσουν τις δικές τους ανάγκες, τα δικά τους συμφέροντα. Το σωματείο
τους μεγαλώνει και μετράει νίκες ενάντια στην εκμετάλλευση και την εργοδοτική αυθαιρεσία.
Παίρνουμε τη σκυτάλη. Μπαίνουμε μπροστά με τόλμη και αποφασιστικότητα, για να ιδρύσουμε
το δικό μας σπίτι, τον Σύλλογο Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων. Σύλλογο με καταστατικό που
θα διασφαλίζει την ανοιχτή και δημοκρατική του λειτουργία, με ζωντανές συλλογικές διαδικασίες,
με αγωνιστική διεκδίκηση και δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, τη διεκδίκηση
των δίκαιων αιτημάτων μας. Σωτήρες δεν υπήρξαν και δεν θα υπάρξουν. Η μόνη απάντηση είναι
η οργάνωση, η συλλογική διεκδίκηση, η ενότητα και η αλληλεγγύη. Όποτε ο λαός μας πίστεψε στη
δύναμή του, στόχευσε τον πραγματικό αντίπαλο και πάλεψε συλλογικά, έγραψε τις πιο λαμπρές
σελίδες. Οι σημερινοί αγώνες που αναπτύσσονται σε μια σειρά χώρους, οι εστίες αντίστασης που
υπάρχουν, οι νίκες που πετυχαίνουν, δείχνουν τον δρόμο.

ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Η ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ
ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ
Έχει συγκεντρωθεί πλούσια πείρα για το που πηγαίνουν τα πράγματα. Η συγκέντρωση της δικηγορικής
ύλης προχωρά, με την εδραίωση και γιγάντωση δικηγορικών εταιρειών. Οι προτεραιότητες του ψηφιακού
- επιτελικού κράτους, με αναπόσπαστο στοιχείο την προώθηση της ψηφιακής δικαιοσύνης, βρίσκονται
στην αντίπερα όχθη από τις δικές μας ανάγκες. Όσο πιο γρήγορο, αποτελεσματικό και επιτελικό γίνεται
το κράτος για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τόσο πιο εχθρικό είναι για τα δικά
μας. Ο εμπαιγμός με το επίδομα πτωχοκομείου και την επιστρεπτέα προκαταβολή την περίοδο της πανδημίας
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ψευτοκατάρτιση και φιλοδωρήματα την περίοδο αναστολής της
λειτουργίας των γραφείων μας από τη μια μεριά, πακτωλός χρημάτων για τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου
με πολλαπλή και πολύμορφη στήριξη από την άλλη.

ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΘΕΑΤΕΣ
ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ
Το ΠΑΣΟΚ προχτές, ο ΣΥΡΙΖΑ χτες, η ΝΔ σήμερα και
όποιος από κοινού ή μόνος αύριο, όλοι τους, με τις
όποιες παραλλαγές, βαδίζουν στον ίδιο χρεοκοπημένο
δρόμο για τις λαϊκές ανάγκες. Αρνούμαστε την
κανονικότητά τους, τον φαύλο κύκλο της κρίσης
και ανάπτυξης για τους επιχειρηματικούς ομίλους,
που τσακίζει όλους εμάς, τη μεγάλη πλειοψηφία του
λαού. Αρνούμαστε τον 21ο αιώνα να ζούμε κατά
πολύ χειρότερα από τις προηγούμενες δεκαετίες, ενώ
η επιστήμη και η τεχνολογική πρόοδος έχουν κάνει
άλματα μπροστά. Αρνούμαστε να μένουμε θεατές
στο νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα και τη συμμετοχή της
χώρας μας σε αυτό, με το φιτίλι ενός γενικευμένου
ιμπεριαλιστικού πολέμου να έχει ανάψει για τα καλά,
εγκυμονώντας τεράστιους κινδύνους για τον λαό μας
και συνολικά για όλους τους λαούς. Τίποτα δεν μπορεί
να ξεπλύνει την ηγεσία της Ολομέλειας, που αυτές τις
κρίσιμες στιγμές, στηρίζοντας ενεργά την πολιτική
της εμπλοκής της χώρας, μετατράπηκε σε φερέφωνο
των ιμπεριαλιστικών οργανισμών του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ, καλώντας τους δικηγόρους να στρατευθούν
με το «ευρωατλαντικό στρατόπεδο». Αρνούμαστε
να δεχτούμε ότι η σύγχρονη κανονικότητα θα είναι
φτώχεια και εξαθλίωση, πόλεμοι και προσφυγιά.

Αναλαμβάνουμε μια μεγάλη πρωτοβουλία
στον χώρο των αυτοαπασχολούμενων
δικηγόρων. Επιδιώκουμε να εκφράσουμε
την οργή και την αγανάκτηση εκατοντάδων
συναδέλφων και να τη μετατρέψουμε σε
οργανωμένη δύναμη. Φιλοδοξούμε, μέσα
από πλατιά συζήτηση, συσπείρωση και
δράση, να εκφράσουμε όλους αυτούς τους
εκατοντάδες συναδέλφους και ιδιαίτερα
τους νέους που λένε «κάτι πρέπει να γίνει».
Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο
από όσα μας ανήκουν.

Διεκδικούμε:
● Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Παύση της άμεσης βεβαίωσης εισφορών. Κοινωνική Ασφάλιση για
όλους, δημόσια, δωρεάν και υποχρεωτική με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
● Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας. Κανένας αυτοαπασχολούμενος και μισθωτός
δικηγόρος να μην στερηθεί την ιατροφαρμακευτική του κάλυψη
● Κατάργηση κάθε είδους τελών και χαρατσιών. Αφορολόγητο για όλους 20.000 ευρώ ατομικό
εισόδημα, 40.000 ευρώ οικογενειακό και 5.000 επιπλέον για κάθε παιδί. Κατάργηση του ΦΠΑ στις
νομικές υπηρεσίες.
● Διαγραφή χρεών που προέκυψαν κατά την διάρκεια της πανδημίας προς ασφαλιστικά ταμεία –
τράπεζες – δημόσιο. Εξαίρεση από την επιστροφή των «επιστρεπτέων προκαταβολών» για τους μικρούς
αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους.
● Κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν τη λεγόμενη «απελευθέρωση» νομικών υπηρεσιών.
● Δραστική μείωση των δυσβάσταχτων οικονομικών εξόδων προσφυγής στη Δικαιοσύνη για τους
εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, άρση των δικονομικών εμποδίων στην πρόσβασή τους. Όχι στους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας για την εργατική και λαϊκή
οικογένεια.
● Ουσιαστική προστασία της μητρότητας. Κρατικό δίκτυο υποδομών, με δωρεάν υπηρεσίες για την
οικογένεια, το παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τα ΑΜΕΑ.
● Πλήρη σύνταξη στο ύψος των σύγχρονων αναγκών μετά από 30 χρόνια εργασίας ή στα 60 έτη για
τους άνδρες και 55 για τις γυναίκες. Αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων στο ύψος
του 2009. Επαναφορά 13ης και 14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης.
● Αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός μας. Άμεση πρόσληψη μόνιμων δικαστικών
υπαλλήλων. Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστηρίων.

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ:
➔ Τετάρτη 08.06.2022
και ώρα 12μμ

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ.
Εργασίας

Κανένας συνάδελφος χωρίς ασφαλιστική
κάλυψη!

➔ Τετάρτη 15.06.2022
και ώρα 9πμ
έξω από το Εφετείο της Αθήνας,
ημέρα έναρξης της δίκης της Χρυσής Αυγής
στον δεύτερο βαθμό, για να εκφράσουμε την
καταδίκη μας απέναντι στην εγκληματική
φασιστική οργάνωση και τη δράση της.

ΠΕΜΠΤΗ 16/6 και ώρα 3.30 μμ στην ΕΣΗΕΑ
(Ακαδημίας 20 – αίθουσα 1ου ορόφου)

ΣΥΖΗΤΑΜΕ, ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ, ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ!

