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Προς:
Τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση

Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί,

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε κατ'
εφαρµογ ή της υπ'
αριθ.
∆1α/ΓΠ.οικ.18176/15.3.2020 ΚΥΑ (Β' 864), που αντικατέστησε την προϊσχύσασα υπ'

αρ. ∆1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β' 833) ΚΥΑ, έχει παύ σει σχεδόν καθ' ολοκληρίαν η
λειτουργ ία των δικαστηρίων της χώρας.
Τούτο, σε συνδυασµό και µετα γενικότερα µέτρα πρόληψης και προστασίας,
έχει οδηγ ή σει εκ των πραγµάτων σε ουσιαστική αναστολή της άσκησης του
δικηγορικού επαγγ έλµατος τόσο δικαστικώς όσο και εξωδί κως µε συνέπεια την
αντικειµενική αδυναµία προσπόρισης εισοδή µατος από τους δικηγ όρους, την
αδυναµί α εκπλή ρωσης υποχρεώσεων και τον κί νδυνο σε πολλές περιπτώσεις
απόκτησης των αναγκαίων προς βιοπορισµό. Εφόσον δε, παραταθού ν περαιτέρω τα
ως άνω περιοριστικά µέτρα πρόληψης και προστασίας από τη διάδοση του
κορωνοϊού, ενόψει και της έναρξης των δικαστικ ών διακοπών από αρχές Ιουνίου
µέχρι µέσα Σεπτεµβρίου, οπότε παύει ως γνωστόν η λειτουργ ία των δικαστηρίων, οι
συνέ πειες για τους συναδέλφους θα εί ναι καταστροφικές και µη αναστρέ ψιµες.
Το χθεσινό Eurogroup, όπως πληροφορηθή καµε από τις ανακοινώσεις της
Κυβέρνησης, παρέσχε τον αναγκαίο δηµοσιονοµικό χώρο στα κράτη µέλη και
ενέκρινε µέτρα οικονοµική ς στήριξης των πληπόµενων επιχειρή σεων, εργαζοµένων,
ελευθέ ρων επαγγελµατιών και πολιτών. 'Ηδη, η Κυβέρνηση ανακοί νωσε σήµερα ότι
µελετά τη λή ψη κανονιστικών µέτρων για τους πληπόµενους κλάδους της
οικονοµίας, στους οποίους προφανώς υπάγονται και οι 43.000 δικηγ όροι της χώρας,
όπως και οι δικηγορικές εταιρείες, για τους προαναφερθέντες λόγους.
Θεωρούµε λοιπόν ότι, στην παρούσα συγκυρία, επείγει να ληφθού ν τα κάτωθι
άµεσα µέτρα στήριξης των δικηγόρων και των δικηγορικών εταιριών:
Αµεση αναστολή των πάσης φύσεως φορολογικ ών και ασφαλιστικών τους
υποχρεώσεων καθώς και των δανειακών τους βαρών.
Άµεση ενεργοποί ηση του λογαριασµού ανεργ ίας του ΟΑΕ∆, ο οποίος έχει
δηµιουργηθεί αποκλειστικά µε εισφορές του κλάδου από το 2011.
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