
 Επιτροπή Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων
Δικηγόρων

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ! ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

Προκήρυξη  πανελλαδικής  ΑΠΟΧΗΣ  όλων  των  δικηγόρων  στις  9
Νοέμβρη, ημέρα γενικής απεργίας, για να ενώσουμε τη φωνή μας με
όλους τους εργαζόμενους

Συναδέλφισσα, συνάδελφε

Ξέρεις πολύ καλά τα προβλήματα που διογκώνονται.  Ζεις τον φόβο και  την
ανασφάλεια, όπως και εμείς.  

Το ερώτημα που ακούγεται σε αρκετά χείλη είναι: Τι θα κάνουμε;

Θα υποταχθούμε στην «κακιά μας μοίρα»;

Θα  προσαρμοστούμε,  για  να  μην  πεθάνουμε,  κάνοντας  ακόμα  μεγαλύτερες
θυσίες, όπως ξεδιάντροπα ορισμένοι μας νουθετούν;

Θα  επαναπαυτούμε  στο  «θεσμικό  ρόλο»  των  δικηγορικών  συλλόγων,  που
ευαγγελίζονται  την  προστασία  του  «δικηγορικού  σώματος»,  ενώ  η
καθημερινότητα μάς έχει γίνει βραχνάς; 

Θα  περιμένουμε  την  ηγεσία  του  ΔΣΑ  να  «μιλήσει  για  εμάς,  χωρίς  εμάς»,
προσπαθώντας να  εκτονώσει  την  οργή  και  την  αγανάκτησή  μας  χωρίς
αποτέλεσμα και προοπτική;

ΟΧΙ!  Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή!

Κάθε μέρα που περνά, από κάθε τους κίνηση, επιβεβαιώνεται ότι η Ολομέλεια
και οι δικηγορικοί σύλλογοι βρίσκονται μακριά από τις αγωνίες, τα προβλήματα
και  τις  ανάγκες  μας.  Εκπροσωπούν  τα  συμφέροντα  και  τις  ανάγκες  των
«μεγαλοεταίρων»  των  δικηγορικών  εταιρειών  και  των  μεγαλοδικηγόρων.
Αναπαράγουν  αδιέξοδες  συντεχνιακές  αυταπάτες  και  βάζουν  πλάτη  στην
αντιλαϊκή πολιτική. 

Έχουμε πλούσια πείρα, άλλωστε, από τη «διεκδικητική» γραμμή του ΔΣΑ και
της Ολομέλειας την περίοδο της πανδημίας, με τις θεσμικές συναντήσεις στα
υπουργικά γραφεία, το παζάρεμα της προστασίας και των συμφερόντων των
λίγων και των μεγάλων. Δεν έδωσαν ούτε τη στοιχειώδη ανάσα στη μεγάλη
πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών δικηγόρων υπονομεύοντας
παράλληλα  τη  συνδικαλιστική  έκφραση και  την  αγωνιστική συσπείρωση της
μεγάλης πλειοψηφίας των δικηγόρων του καθημερινού μόχθου. Αυτή η γραμμή,
μας οδήγησε στον εμπαιγμό με τα  vouchers και την ανέχεια, συμβάλλει στον
εξοβελισμό μας από το επάγγελμα.

Είναι  χαρακτηριστικά  άλλωστε  τα  αιτήματα  που  προβάλλει  ο  ΔΣΑ  σήμερα,
απέναντι από τις δικές μας ανάγκες:

-Αναστολή  της  αύξησης  των  ασφαλιστικών  εισφορών  από  το  2023  αντί  για
διαγραφή χρεών και μείωση των εισφορών. 

-  Χορήγηση  κινήτρων  και  ΕΣΠΑ  για  τους  νέους  δικηγόρους  αντί  για
αφορολόγητο όριο και μείωση του     χαρατσώματος  . 



- Επιβολή πιστοποιητικού βαρών στις εμπράγματες δίκες, που τάχα θα αυξήσει
το  εισόδημα  των  δικηγόρων,  αντί  για  μέτρα  προστασίας  ενάντια  στην
ακρίβεια και τον πληθωρισμό που καλπάζει, ανακούφισης από τα χρέη
στην Εφορία και τον ΕΦΚΑ. 

 Φτάνει πια! Στο προσκήνιο οι δικές μας ανάγκες! 

Η μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με τα χαμηλότερα
εισοδήματα,  μαζί  με  τους  μισθωτούς  συναδέλφους  και  τους  άλλους
εργαζόμενους  στην  δικαιοσύνη,  τους  μισθωτούς  και  αυτοαπασχολούμενους
επιστήμονες άλλων κλάδων,  τους υπόλοιπους εργαζόμενους και  όλο το λαό,
έχουμε  την  δύναμη  να  βάλουμε  φρένο  στην  αντιλαϊκή  πολιτική  και  να
κερδίσουμε κατακτήσεις.  Ήδη αντηχούν ελπιδοφόρα μηνύματα αγώνα σε όλη
την Ελλάδα όπου ομοσπονδίες,  εργατικά σωματεία και άλλοι μαζικοί φορείς,
βρίσκονται σε αγωνιστικό ξεσηκωμό, κλιμακώνοντας την πάλη απέναντι στην
ενεργειακή φτώχεια,  την  ακρίβεια,  παλεύοντας για  αυξήσεις  στους  μισθούς,
ΣΣΕ,  ενάντια  στην  καταστολή  και  την  ποινικοποίηση  των  αγώνων,  δίνουν
καθημερινά τη μάχη για την επιτυχία της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας
στις 9 Νοέμβρη.   

Δεν έχουν δικαίωμα να «μιλούν για εμάς, χωρίς εμάς».

Η Επιτροπή Αγώνα Αυτοαπασχολουμένων Δικηγόρων πρωτοστατεί στην 
οργάνωση του αγώνα και σταθερά διεκδικεί: 

Γενναία μείωση της τιμής του ρεύματος και των καυσίμων, κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φορών 
κατανάλωσης.  Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους συναδέλφους δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Διαγραφή χρεών για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους και τα λαϊκά νοικοκυριά, σε εφορία, 
τράπεζες, δήμους.  

Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

 Άμεση επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε 
προστατευόμενο μέλος. Αύξηση φορολογίας στο 45% για το μεγάλο κεφάλαιο.  

Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας. Κανένας συνάδελφος να μη μείνει ανασφάλιστος λόγω 
χρεών. 

Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Παύση της απαράδεκτης και προκλητικής πρακτικής της άμεσης βεβαίωσης οφειλών. 


