
Αναφορά για την Κατάσταση του Δικηγορικού Επαγγέλματος στην Ελλάδα 

Θεσσαλονίκη 24-2-2016, 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Από τις 12 Ιανουαρίου 2016 το σύνολο των δικηγορικών συλλόγων στην 

Ελλάδα έχει προκηρύξει αποχές. Κύρια αιτία αποτελεί το σχέδιο του νέου νόμου για 

την κοινωνική ασφάλιση που εισηγείται η ελληνική κυβέρνηση.  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου αυτού, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 

μεταξύ τους και οι δικηγόροι καλούνται, ανεξαρτήτως εισοδήματος, να καταβάλλουν 

ασφαλιστικές εισφορές, ύψους 38,5% του εισοδήματός τους. Από την πρόταση δεν 

εξαιρούνται ούτε οι νεώτεροι δικηγόροι, παρά τις έως σήμερα ευνοϊκότερες 

συνθήκες. Οι εισφορές δεν συνδέονται με το ύψος της σύνταξης που οι σημερινοί 

ασφαλισμένοι θα λάβουν στο μέλλον και η οποία πρόκειται να είναι εξαιρετικά 

μειωμένη σε σχέση με τις σημερινές.  

 Ωστόσο, το νέο ασφαλιστικό έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά μέτρων που 

θίγουν τους δικηγόρους στην Ελλάδα. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 26% (13% 

για τους νέους, 33% για υψηλότερα εισοδήματα) χωρίς την ύπαρξη αφορολόγητου 

ορίου και με τεκμήριο 3.000 ευρώ για όλους. Σε αυτό προστίθεται η προκαταβολή 

φόρου του επόμενου έτους, ύψους 50% που αναμένεται όμως να αυξηθεί στο 100% 

του καταβαλλόμενου φόρου και πλήθος έκτακτων και ειδικών φορολογικών 

επιβαρύνσεων. Τέλος, οι δικηγορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

23%. Όλα τα ανωτέρω οδηγούν στο αποτέλεσμα περί το 85% του συνολικού ετήσιου 

τζίρου των δικηγόρων να καταλήγει στο Δημόσιο, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη 

την επαγγελματική επιβίωση.  

 Η Δικαιοσύνη έχει υποστεί πλήθος παρεμβάσεων τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα. Εκτός της κατακόρυφης αύξησης των οικονομικών υποχρεώσεων των 

δικηγόρων, τα δικαστικά έξοδα που επιβαρύνουν τους πολίτες επίσης έχουν αυξηθεί 

δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των πολιτών. Τα κύρια νομοθετήματα 

αναθεωρήθηκαν, κατά κανόνα αποσπασματικά και πρόχειρα, με πιο πρόσφατο 

παράδειγμα των Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπου καταργήθηκε πρακτικά η 

προφορική διαδικασία στο μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων και επιταχύνθηκαν οι 

κατασχέσεις.  

 Απέναντι στην οικονομική εξόντωση που επιβάλλεται στους δικηγόρους, 

αλλά και σε ένα ευρύτερο περιβάλλον, όπου ο θεσμός της Δικαιοσύνης βάλλεται, 

αντιδρούμε απέχοντας από τα καθήκοντά μας.  

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ 

Ο Πρόεδρος …………………………………………..Η Γραμματέας 

Μιχάλης Μήττας…………………………….………..Ανδριάνα Φουλίδου 


