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Συνάδελφε – συναδέλφισσα,

εργαζόμενε και εργαζόμενη με μισθό σε δικηγορικά 
γραφεία και εταιρείες, στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, 
αυτοαπασχολούμενε και αυτοαπασχολούμενη, άνεργε και 
άνεργη.

Απευθυνόμαστε σε ΕΣΕΝΑ που:
- Βιώνεις τη συνεχή υποβάθμιση της εργασίας και της ζωής 
σου. 

- Ζεις με την ανασφάλεια, τα εξαντλητικά ωράρια και τους 
πενιχρούς μισθούς.

- Έρχεσαι αντιμέτωπος με τη φοροληστεία, τις υπέρογκες 
ασφαλιστικές εισφορές και τα έξοδα,  παλεύεις να μείνεις 
στο επάγγελμα.

- Δεν ανέχεσαι την άδικη νομοθεσία που ευνοεί τα μεγάλα 
συμφέροντα και τσακίζει το λαό, τις άθλιες συνθήκες 
απονομής της Δικαιοσύνης, τη σήψη του συστήματος.

- Αγανακτείς με τη σημερινή κατάσταση, αναζητάς τον 
ένοχο αλλά και την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή με 
δικαιώματα, για σένα και την οικογένειά σου.

ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΛΟΥΜΕ
• ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙΣ ΘΕΑΤΗΣ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ ΣΟΥ!
• ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ, ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ!

στις φετινές δικηγορικές εκλογές

• ΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ 
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ!
• ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ! 

Συνάδελφε – συναδέλφισσα,

ΒΙΩΝΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΤΣΙ ΣΟΥ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

• Φοροεπιδρομή, με αλλεπάλληλα χαράτσια, τεκμήρια
διαβίωσης, ΦΠΑ, κατάργηση του αφορολόγητου ορίου, 
σφίγγουν τη θηλιά γύρω από το λαιμό σου και σε 
σπρώχνουν βίαια έξω από το επάγγελμα.

• Υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, που σε οδηγούν 
ακόμη και να στερείσαι την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.

• Διαχρονική καταλήστευση των αποθεματικών των
ταμείων, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ατέλειωτο 

πετσόκομμα των συντάξεων, επικουρικών βοηθημάτων 
και όλων των έτσι κι αλλιώς ανεπαρκών παροχών. Πλήρη 
υποβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας και πρόνοιας. 

• Διάλυση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης.

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» ΄Η ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΥ ΣΕ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

• Οι μισθοί, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, δεν ξεπερνούν
τα 600 € - 800 € και για τους ασκούμενους δικηγόρους 
τα 400 € – 500 €. Για δώρα, επιδόματα, αποζημίωση 
απόλυσης ούτε λόγος βέβαια….

• Οι υψηλότεροι σχετικά μισθοί σε ορισμένες μεγάλες
δικηγορικές εταιρείες για τους δικηγόρους με 
αναβαθμισμένη ειδίκευση και επιστημονικά προσόντα, 
αντιστοιχούν σε εξαντλητικά και απάνθρωπα ωράρια 
και φυσικά είναι εντελώς δυσανάλογοι με τα κέρδη της 
εταιρείας. 

• Η κάλυψη των ασφαλιστικών σου εισφορών, ενα-
πόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Η αμοιβή 
με το μπλοκάκι σε εξομοιώνει με τον αυτοαπασχολούμενο, 
σε φέρνει κι εσένα αντιμέτωπο με τη φοροληστεία και την 
εισφορολεηλασία. Μάλιστα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 
φρόντισε να εξαιρέσει τις δικηγορικές εταιρείες ακόμη και 
από την εγκύκλιο – κοροϊδία για την προστασία δήθεν των 
εργαζομένων με μπλοκάκι στο νέο ασφαλιστικό.

• Δεν υπάρχει καμία κατοχύρωση στο ωράριο εργασίας,
με τα 12ωρα και τα 14ωρα να γίνονται όλο και περισσότερο 
καθεστώς. Οι νέες μητέρες που δεν μπορούν αντικειμενικά 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εργοδοτών, 
απολύονται χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα. 

• Δεν σου αναγνωρίζουν κανένα συνδικαλιστικό δι-
καίωμα, ούτε καν το δικαίωμα της απεργίας που κα-
τακτήθηκε με αιματηρούς αγώνες της εργατικής τάξης. Η 
απεργία ισοδυναμεί με απόλυση ή όπως την ονομάζουν, 
με «διακοπή της συνεργασίας». 

• Ενισχύεται ακόμη περισσότερο το αναχρονιστικό κα-
θεστώς της άσκησης. Οι εξετάσεις για την απόκτηση 
της άδειας επαγγέλματος, με τον πανελλαδικό πλέον 
χαρακτήρα τους, γίνονται ολοένα και πιο αυστηρές, με το 
ποσοστό των αποτυχόντων να φτάνει  μέχρι και το 30%, σε 
πρόσφατες εξετάσεις.

• Προωθείται η πλήρης αποσύνδεση πτυχίου – επαγ-
γέλματος. Το πτυχίο θα σου εξασφαλίζει απλά το εισι-
τήριο για ένα ατέλειωτο γαϊτανάκι εξετάσεων και πι-
στοποιήσεων, μέσω του οποίου λίγοι και εκλεκτοί θα 
μπορούν να ασκούν το επάγγελμα ενώ οι υπόλοιποι θα 
μετατρέπονται σε φτηνή, ανακυκλούμενη επιστημονική 
εργατική δύναμη για να κερδίζουν οι μεγάλες επιχει-
ρήσεις και δικηγορικές εταιρείες (μέσω των paralegal 
επαγγελμάτων κλπ.). 

• Ταυτόχρονα, με τα προγράμματα άσκησης στα δικα-
στήρια και σε άλλους δημόσιους φορείς, στα πρότυπα των 
άθλιων προγραμμάτων μαθητείας του ΟΑΕΔ, με μισθούς 
των 600 Ευρώ και μήνες καθυστέρησης στην πληρωμή 
τους, καλύπτονται κενά στον κρατικό μηχανισμό, που 



θα έπρεπε να καλυφθούν με προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 

Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ -
ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Σήμερα, έχεις τα στοιχεία και δεδομένα να αντιληφθείς 
ότι:

Οι ένοχοι των προβλημάτων μας έχουν ονοματεπώνυ-
μο: Είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, το κεφάλαιο και η 
εξουσία του, οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ που τους στηρίζουν, οι κυβερνήσεις που τους 
υπηρετούν. Αυτοί είναι και οι αντίπαλοί μας. 

• Γιατί η δική τους ευημερία, «πατάει» στο τσάκισμα των 
δικών μας δικαιωμάτων. 

• Γιατί τα μνημόνια είναι το εργαλείο και όχι η αιτία της 
αντιλαϊκής πολιτικής, αφού παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται 
σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ, με ή χωρίς μνημόνια.

• Γιατί το χρέος είναι το πρόσχημα για να επιταχυνθούν 
τα προαποφασισμένα αντιλαϊκά μέτρα, αφού κρίση, 
ελλείμματα και χρέος δοκιμάζουν όλες οι καπιταλιστικές 
οικονομίες. 

• Γιατί η αιτία της κρίσης βρίσκεται στον πυρήνα του 
καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματος. Έτσι 
«ξεμπουκώνει» η μηχανή του συστήματος από τα 
υπερσυσσωρευμένα κέρδη του κεφαλαίου, με “λιπα-
ντικό” την ένταση της εκμετάλλευσης, τις κατεστρα-
μμένες παραγωγικές δυνάμεις, την καμένη γη των ιμπε-
ριαλιστικών πολέμων, την προσφυγιά. 

• Γιατί ενώ οι μισθοί και οι συντάξεις έχουν φτάσει 
στα Τάρταρα και η φοροληστεία σε βάρος των λαϊκών 
στρωμάτων αυξάνεται, την ίδια ώρα ψηφίζονται 
αναπτυξιακοί νόμοι, που δίνουν φοροαπαλλαγές και 
“κίνητρα” στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για 
να αυξάνουν τα κέρδη τους. 

• Γιατί η χώρα μας εμπλέκεται ακόμη περισσότερο στους 
επικίνδυνους για το λαό ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, 
για τα συμφέροντα της εγχώριας αστικής τάξης. 

Σήμερα, έχεις την πείρα να διακρίνεις και να αποκρούσεις 
τα ψέματα, τις παγίδες και τα αφηγήματα που 
σκαρφίζονται κάθε φορά οι κυβερνήσεις και τα κόμματα 
του συστήματος.

Η κάλπικη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση της 
“πρώτη φορά αριστεράς”  ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και στη ΝΔ 
προσπαθεί να κρύψει τη στρατηγική τους σύμπλευση στα 
καθοριστικά ζητήματα που αφορούν τη ζωή του λαού. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη «δίκαιη ανάπτυξη» και η ΝΔ με τη 
«βιώσιμη ανάπτυξη», καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες, 
ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη μπορεί να ωφελήσει και τα 
μονοπώλια και το λαό. 

Μην τους πιστεύεις! Δίκαιη ανάπτυξη μέσα σε ένα άδικο  
σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει. Στην πραγματικότητα, 
όταν μιλάνε για ανάπτυξη με “δικαιοσύνη” και 
“βιωσιμότητα” εννοούν την εξασφάλιση των κερδών των 
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και παράλληλα το να 

παίρνουν ψίχουλα από τους φτωχούς και να τα δίνουν 
στους εντελώς εξαθλιωμένους. 

Οι λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα στο 
στόχαστρο και της σημερινής κυβέρνησης
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συνεχίζει, με πιο σύγχρονο 
και ευέλικτο τρόπο, την εφαρμογή και τον εμπλουτισμό 
της ποινικής-κατασταλτικής νομοθεσίας και πρακτικής, 
που ακολούθησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ 
και του ΠΑΣΟΚ, με στόχαστρο τις λαϊκές ελευθερίες και 
δικαιώματα.

– Ευθυγραμμίζει πλήρως τη νομοθεσία της χώρας με 
τις κατευθύνσεις, οδηγίες, αποφάσεις κλπ. της ΕΕ, που 
δίνουν εκτεταμένες εξουσίες στις κατασταλτικές αρχές, 
συρρικνώνουν τα δικαιώματα των κατηγορούμενων ή 
υπόπτων.

– Ενισχύονται οι πολυπλόκαμοι μηχανισμοί και μέθο-
δοι φακελώματος, με την ευρεία χρήση των νέων τεχνο-
λογιών: ενεργοποίηση των drones της Αστυνομίας, λήψη 
βιομετρικών και γεωγραφικών δεδομένων,  τα οποία 
εφαρμόζονται και στην καθημερινότητά μας, όπως με την 
εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτήριου, την καταχώριση 
πληροφοριών και δεδομένων από το διαδίκτυο κ.ά.  

– Στα παραπάνω, πρέπει να προστεθούν η εργοδοτική 
τρομοκρατία και καταστολή, η οποία εντείνεται, με την 
αξιοποίηση του αντεργατικού και κατασταλτικού πλαι-
σίου, το οποίο παραμένει άθικτο,  τις τρομοκρατικές 
απολύσεις εργαζομένων και τις εκφοβιστικές μηνύσεις 
από εργοδότες εναντίον τους και βέβαια η επιδίωξη 
της κυβέρνησης να βάλει στο “γύψο” το δικαίωμα 
της απεργίας με την επικείμενη τροποποίηση του 
συνδικαλιστικού νόμου. 

– Παράλληλα, οι πρακτικές αστυνομοκρατίας και αυταρ-
χισμού δεν έχουν εγκαταλειφθεί από τη σημερινή 
κυβέρνηση, όπως π.χ. συνέβη με το χτύπημα της πορείας 
των συνταξιούχων στο Σύνταγμα, τον Οκτώβρη του 2016, 
ενώ η ΕΛ.ΑΣ δοκιμάζει νέα «έξυπνα» όπλα κατά των 
διαδηλωτών. 

– Επιπλέον, εντείνονται στους κόλπους της ΕΕ, στην 
οποία ορκίζεται και η σημερινή κυβέρνηση, ο αντι-
κομμουνισμός και η ανιστόρηση εξίσωση του φασισμού 
με τον κομμουνισμό. Η εκστρατεία αυτή δεν αφορά μόνο 
τους κομμουνιστές, αλλά στοχεύει στην καθυπόταξη 
όλων των εργαζόμενων και των λαών, είναι προπομπός 
για νέα επίθεση στα δικαιώματά τους. Γι’ αυτό και η 
απόκρουσή της απαιτεί την αγωνιστική απάντηση κάθε 
εργαζόμενου, επιστήμονα, τίμιου ανθρώπου.



Η Δικαιοσύνη και το δίκαιο έχουν το δικό τους 
ξεχωριστό και αναβαθμισμένο ρόλο στην 
υλοποίηση της στρατηγικής του κεφαλαίου
Οι αντιδραστικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη των τελευταίων 
χρόνων, δεν είναι ούτε τυχαίες, ούτε αθώες, δεν γίνονται 
για την ταχύτερη ή δικαιότερη απονομή της, όπως 
ισχυρίζονται κάθε φορά οι κυβερνήσεις. 

Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας μεταρρυθμίσεις, 
απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
μονοπωλιακών ομίλων, που χρειάζονται μια πιο 
αποτελεσματική Δικαιοσύνη, που θα δικαιώνει καλύτερα 
και ταχύτερα τα συμφέροντά τους σε βάρος βεβαίως των 
εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.

Ορισμένα πρόσφατα παραδείγματα:

–  νέα διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε όφελος 
των πιστωτικών ιδρυμάτων (νέος Κώδικας Πολιτικής Δι-
κονομίας), ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.

– νέες «ευέλικτες» διαδικασίες στην πτώχευση επι-
χειρήσεων σε βάρος των εργατικών απαιτήσεων (νέος 
Πτωχευτικός Κώδικας).

–   θεσμοθέτηση fast truck διαδικασιών για τις υποθέσεις 
που σχετίζονται με επενδύσεις (Διοικητική Δικονομία).

–  εντατική προώθηση των εξωδικαστικών μορφών επί-
λυσης διαφορών, όπως διαιτησία, διαμεσολάβηση κλπ.

Ταυτόχρονα η Δικαιοσύνη, ως μηχανισμός του αστικού 
κράτους, δεν αποτελεί μόνο θεσμό εφαρμογής του 
αντεργατικού και αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου, αλλά 
και ερμηνείας του στην ίδια αντιδραστική κατεύθυνση. 
Έτσι: 

- οι απεργίες των εργαζομένων συνεχίζουν να κηρύσσονται 
σχεδόν στο σύνολό τους παράνομες ή και καταχρηστικές.

- δικαστικές αποφάσεις επεμβαίνουν ευθέως στην εσω-
τερική λειτουργία και αυτονομία των συνδικάτων.

- παγιώνεται η νομολογία σε βάρος των εργατικών δι-
καιωμάτων, όπως για παράδειγμα ως προς τα όρια 
του διευθυντικού δικαιώματος, τις απολύσεις για «οι-
κονομοτεχνικούς λόγους», την καταχρηστικότητα της 
επίσχεσης εργασίας, το δικαίωμα του εργοδότη σε έμμεσο 
λοκ άουτ κλπ. 

- πρωτόποροι συνδικαλιστές και λαϊκοί αγωνιστές σέρ-
νονται στα Δικαστήρια με στημένα κατηγορητήρια, 
προκειμένου να κατασταλεί η συνδικαλιστική και 
αγωνιστική τους δράση.

- αυταρχικές αποφάσεις εκδίδονται από ποινικά Δικα-
στήρια, όπως π.χ. η πρόσφατη γνωστή περίπτωση της 
Ηριάννας, οι οποίες δημιουργούν αρνητικό προηγούμενο 
και γενικότερο κίνδυνο για τις λαϊκές ελευθερίες.

Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη γίνεται όλο 
και πιο ακριβή, σχεδόν αδύνατη για τα εργατικά και λαϊκά 
στρώματα (καθιέρωση “αναβολόσημου”, διατήρηση ή 
και αύξηση παραβόλων και τελών, αύξηση μεγαρόσημου 
κ.ο.κ.). 

Τι κρύβεται πίσω από τη φιλολογία για το 
“σύγχρονο δικηγόρο” και την “απελευθέρωση” 
του επαγγέλματος
Συνυφασμένες με τις μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία 
και απονομή της Δικαιοσύνης, είναι και οι αλλαγές που 
προωθούνται στο δικηγορικό επάγγελμα και υπηρετούν 
την ίδια ακριβώς κατεύθυνση. 

Το τελευταίο διάστημα, έχει ανοίξει η συζήτηση 
για τον «σύγχρονο δικηγόρο», ο οποίος πρέπει να 
προσαρμόζεται στις εξελίξεις της αγοράς και της 
«υγιούς» επιχειρηματικότητας, να ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες μορφές απονομής της Δικαιοσύνης,  
όπως για παράδειγμα με την πιστοποίησή του ως δια-
μεσολαβητής. Για την απόκτηση αυτών των προσόντων, 
προσφέρονται πανάκριβα προγράμματα κατάρτισης, 
σεμινάρια, μεταπτυχιακοί κύκλοι κ.ά., τα οποία μπο-
ρούν να πληρώνονται από τους ιδιοκτήτες των μεγάλων 
δικηγορικών εταιρειών για την εκπαίδευση των 
υπαλλήλων τους και όχι φυσικά από τους δικηγόρους με 
τα χαμηλότερα εισοδήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην 
προώθηση της διαμεσολάβησης και των εξωδικαστικών 
μορφών επίλυσης διαφορών, πρωτοστατούν ο ΣΕΒ, 
η ΄Ενωση Ελληνικών Τραπεζών και άλλοι φορείς των 
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που συμμετέχουν μαζί 
με το Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιριών, τον ΔΣΑ, το ΤΕΕ κ.ά. 
στον “Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων 
Επίλυσης Διαφορών” (ΟΠΕΜΕΔ).

Οι εξελίξεις και οι συντελούμενες αλλαγές στην 
άσκηση της δικηγορίας επιβεβαιώνουν ότι τα μέτρα 
που προωθήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια για τη 
λεγόμενη “απελευθέρωση” του επαγγέλματος (άρση των 
γεωγραφικών περιορισμών, κατάργηση των ελάχιστων 
αμοιβών, πλαίσιο ενίσχυσης των πολυεπαγγελματικών 
εταιρειών, απελευθέρωση διαφήμισης κλπ.), απο-
σκοπούν στην κατοχύρωση ενός κερδοφόρου μοντέλου 
της μεγάλης δικηγορικής εταιρείας, που θα μπορεί 
να έχει κεφαλαιουχικό χαρακτήρα και να παρέχει είτε 
μόνο νομικές υπηρεσίες είτε ένα ευρύτερο πακέτο 
νομικοοικονομικών υπηρεσιών (εταιρείες πολυ-



επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με δικηγόρους, λογι-
στές, φοροτεχνικούς, δικαστικούς επιμελητές, τηλεφω-
νικό εισπρακτικό κέντρο κ.ά.). Το μοντέλο αυτό, από 
τη μία πλευρά θα  εξασφαλίζει φθηνές, γρήγορες και 
αποτελεσματικές υπηρεσίες στο κεφάλαιο και κέρδη 
στους ιδιοκτήτες της, από την άλλη πλευρά θα οδηγήσει 
στην ένταση της εκμετάλλευσης των υπαλλήλων – 
«συνεργατών» δικηγόρων και θα επιταχύνει τον εξο-
βελισμό από το επάγγελμα αυτοαπασχολούμενων 
δικηγόρων, που δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στον 
ανταγωνισμό. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΗΓΕΣΙΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Η τριετία που πέρασε από τις προηγούμενες δικηγορικές 
εκλογές είναι γεμάτη κραυγαλέα παραδείγματα για τη 
στάση των κυρίαρχων παρατάξεων στο χώρο και τον 
επιζήμιο ρόλο που παίζουν διαχρονικά αυτές και οι 
ηγεσίες των δικηγορικών συλλόγων -κυρίως των μεγάλων- 
και της Ολομέλειας των προέδρων, για τα συμφέροντα της 
πλειοψηφίας των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων 
δικηγόρων.

Οι ηγεσίες αυτές και οι κυρίαρχες παρατάξεις, δεν μπορούν 
και δεν θέλουν να εκφράσουν τα συμφέροντά μας. Είναι 
αυτές που: 

• Eκφύλισαν στο περιεχόμενο και τη μορφή την πολύ-
μηνη κινητοποίησή μας για το ασφαλιστικό. Πίσω από 
τις κορώνες και τα κροκοδείλια δάκρυα για το αντι-
ασφαλιστικό νομοσχέδιο, προχώρησαν σε ένα άθλιο 
παζάρι με την κυβέρνηση αλλά και τους θεσμούς, με 
τα γνωστά πλέον σε όλους non papers και όχι μόνο, 
διαπραγματευόμενοι ουσιαστικά στο παρασκήνιο, 
το ύψος της εισφοροληστείας για λογαριασμό των 
μεγαλοδικηγόρων και των δικηγορικών εταιρειών.

• Υπονόμευσαν κάθε μαζική συλλογική διαδικασία και τις 
όποιες αγωνιστικές διαθέσεις αναπτύσσονταν στο χώρο 
μας, με αποφάσεις από τα πάνω και όχι από τους ίδιους 
τους δικηγόρους, με την άρνηση ή την ανοικτή υπονόμευση 
των γενικών συνελεύσεων, με αιτήματα συντεχνιακά έως 
και αντιδραστικά, χωρίς οργάνωση, εναλλαγή μορφών 
αγώνα, κλιμάκωση και συνέχεια  και βέβαια, χωρίς 
συμπόρευση με το εργατικό και λαϊκό κίνημα.

• Προσπάθησαν να  δώσουν αντιδραστική μορφή στις 
όποιες συλλογικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα 
με την αντικατάσταση των γενικών συνελεύσεων με 

ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, σηκώνοντας τη σημαία 
αντιδραστικών αλλαγών που προωθούνται γενικότερα για 
τα σωματεία και τα πανεπιστήμια.

• Δεν αμφισβήτησαν ποτέ την ουσία και τις κατευθύνσεις 
των αλλεπάλληλων αντιασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων. 
Αποδέχονται πλήρως τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της 
ασφάλισης και τη διάλυση του κοινωνικού της χαρακτήρα.

• Σήμερα, υλοποιούν τις κατευθύνσεις της αντιασφαλιστι-
κής πολιτικής και προωθούν την ιδιωτικοποίηση της 
επικουρικής ασφάλισης και της Πρόνοιας αλλά και της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είτε με τα ομαδικά 
ασφαλιστήρια ιδιωτικής ασφάλισης είτε με τη στήριξη 
της ίδρυσης επαγγελματικών ταμείων, που αποτελεί και 
αίτημα του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών.

• Στήριξαν την ουσία και συνέβαλαν στην προώθηση των 
αντιδραστικών αλλαγών στη Δικαιοσύνη και στο δικη-
γορικό επάγγελμα. 

• Πανηγύρισαν για το νέο Κώδικα Δικηγόρων που 
ενσωμάτωσε τα μέτρα για την απελευθέρωση του 
επαγγέλματος και εισήγαγε νέες και πιο αντιδραστικές 
ρυθμίσεις, όπως το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις δικηγορικές 
εκλογές για συλλόγους έως 1000 μέλη, τη χειροτέρευση 
των όρων σύγκλησης και λήψης απόφασης στις ΓΣ, τον 
πανελλαδικό χαρακτήρα των εξετάσεων των ασκουμένων, 
την επιδείνωση της θέσης των έμμισθων δικηγόρων στον 
ιδιωτικό τομέα. 

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ
ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ!

Με την ψήφο σου στις φετινές εκλογές:

• ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ τις παρατάξεις που στηρίζονται – φανερά 
ή κρυφά, άμεσα ή έμμεσα- από ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ –ΠΑΣΟΚ και 
τους δορυφόρους τους και υλοποιούν διαχρονικά την 
αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων.

• ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕ τις διάφορες «εναλλακτικές» παρατάξεις 
(εναλλακτικές παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες κλπ.), που 
στηρίζονται κυρίως από ΛΑΕ – ΑΝΤΑΡΣΥΑ και συνεχίζουν να 
αποπροσανατολίζουν και να αφοπλίζουν τους δικηγόρους, 
γιατί συσκοτίζουν τον πραγματικό χαρακτήρα της κρίσης 
και των αντιλαϊκών μέτρων, την καπιταλιστική διαχείριση 
και την ΕΕ, περιορίζουν τον αγώνα στην ανώδυνη 
αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, στη θολή γραμμή των 
αντιμνημονιακών μετώπων κλπ. 

• ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ τις κορώνες των δήθεν «ανεξάρτητων», 
«νέων» και «άφθαρτων» υποψηφίων. Φοράνε το μοδάτο 
κοστούμι του «ανεξάρτητου» για να κρύψουν την 
εξάρτησή τους από την κυρίαρχη πολιτική. Το πραγματικό 
δίλημμα και η πραγματική διαχωριστική γραμμή δεν είναι 
«νέος» - «παλιός», «ανεξάρτητος ή μη», αλλά ποιού τα 
συμφέροντα υπηρετεί: Της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με τα 
χαμηλά εισοδήματα ή της μειοψηφίας των δικηγορικών 
εταιρειών και των μεγαλογραφείων, που κερδοφορούν 
στις πλάτες σου;  

• ΑΠΟΜΟΝΩΣΕ τη ναζιστική Χρυσή Αυγή και την εγκλη-
ματική δράση της, το μακρύ χέρι του συστήματος 
και τα τσιράκια των αφεντικών. Μην επιτρέψεις να 



κατεβάσει ψηφοδέλτια ή μεμονωμένους υποψήφιους 
στις δικηγορικές εκλογές. “Μαύρισε” τους υποψήφιους  
-ανάμεσά τους και απερχόμενα μέλη του ΔΣ του ΔΣΑ - που 
δεν ντράπηκαν να είναι μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη 
των εγκληματιών ναζιστών!

ΣΤΗΡΙΞΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ 
τα ψηφοδέλτια της 

‘’ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ’’

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ  

- Δεν κρύβει την ταυτότητά της, δεν πλασάρει το προφίλ του 
δήθεν “ανεξάρτητου” και “υπερκομματικού” υπερασπιστή 
των συμφερόντων όλων των δικηγόρων! Δηλώνει ανοιχτά 
ότι μεροληπτεί υπέρ των δικαιωμάτων των μισθωτών και 
αυτοαπασχολούμενων συναδέλφων με τα χαμηλότερα 
εισοδήματα, των άνεργων, όλων όσοι πλήττονται από την 
αντιλαϊκή πολιτική. Σε αυτήν συμμετέχουν οι κομμουνιστές 
και άλλοι ριζοσπάστες και τίμιοι αγωνιστές.

- Δεν υποτάσσεται στο “ρεαλισμό” της παραίτησης από 
τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας, αγωνίζεται 
μαζί με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα, 
για ριζικές αλλαγές στην οικονομία και την εξουσία προς 
όφελος της πλειοψηφίας του λαού μας. 

- Ανέδειξε τον πραγματικό χαρακτήρα της κρίσης και τις 
στοχεύσεις των αντιλαϊκών μέτρων.

- Αντιτάχθηκε με συνέπεια στην υλοποίηση της κυρίαρχης 
πολιτικής και στο χώρο μας,  αποκάλυψε το βρώμικο ρόλο 
που έπαιξαν στις πλάτες μας οι συμβιβασμένες ηγεσίες 
- κυρίως των μεγάλων δικηγορικών συλλόγων - και της 
Ολομέλειας των προέδρων.

ΓΙΑΤΙ
Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν

στα ψηφοδέλτια με την
 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

• Βρέθηκαν, παρά τις όποιες αδυναμίες, στην πρώτη γραμ-
μή της πάλης για τα συμφέροντα   της πλειοψηφίας των 
δικηγόρων. Δεν έλειψαν,  από κανένα μικρό ή μεγάλο 
αγώνα, υπερασπίστηκαν με σθένος τις συλλογικές 
διαδικασίες. Έδωσαν και δίνουν αταλάντευτα, χωρίς 
«αστερίσκους», τη μάχη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, 
για την υπεράσπιση των εργασιακών και ασφαλιστικών 
μας δικαιωμάτων. 

• Πήραν πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση Επιτροπών 
Αγώνα στους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους 
δικηγόρους, που συσπείρωσαν εκατοντάδες συναδέλ-
φους σε κινητοποιήσεις, αποχές, διαδηλώσεις, απεργίες, 
άνοιξαν δρόμους στην πάλη του κινήματος για αλλαγή των 
συσχετισμών σε όλα τα επίπεδα. Ανέδειξαν την ανάγκη 
για νέες διαφορετικές μορφές οργάνωσης των μισθωτών 
και αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με τα χαμηλότερα 
εισοδήματα, έξω από την ομπρέλα της δήθεν «ενιαίας 
επιστημονικής οργάνωσης», που κρύβει τη βαθιά 
και συνεχώς εντεινόμενη ταξική διαστρωμάτωση στη 
δικηγορία.

• Πρωτοστάτησαν στο συντονισμό του αγώνα των μισ-
θωτών και αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με τα χα-
μηλότερα εισοδήματα, με το ταξικό εργατικό κίνημα, 

το ΠΑΜΕ, τις αγωνιστικές δυνάμεις των υπόλοιπων 
αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου, τις 
ριζοσπαστικές κινήσεις της νεολαίας, των γυναικών.

• ‘Έθεσαν τις επιστημονικές τους γνώσεις στη διάθεση  του 
εργατικού και λαϊκού κινήματος, των Λαϊκών Επιτροπών, 
για την υπεράσπιση διωκόμενων συνδικαλιστών και 
αγωνιστών, μεταναστών και προσφύγων, ενάντια στις 
κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς της λαϊκής 
κατοικίας και των λαϊκών εισοδημάτων. 

Η ενίσχυση των δυνάμεων της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στα Δ.Σ. των δικηγορικών συλλόγων 
μπορεί να συμβάλλει στη συγκρότηση ενός διακριτού 
ριζοσπαστικού πόλου και στο χώρο των δικηγόρων, που 
βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο : τους 
μονοπωλιακούς ομίλους, την Ε.Ε. και τις κυβερνήσεις 
που τους υπηρετούν, παλεύει σε συμμαχία με τους 
εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα για τη ρήξη και την 
ανατροπή της πολιτικής τους.

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ
Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, οι μισθωτοί και 
αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες δεν έχουμε κανένα 
συμφέρον να υποταχθούμε στη λογική του μονόδρομου 
και των μειωμένων απαιτήσεων. 

Υπάρχει κι άλλος δρόμος. Αυτός του αγώνα, της 
σύγκρουσης και της ανατροπής. 

- Για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μιαν άλλη 
ανάπτυξη, που θα έχει στο επίκεντρο την ικανοποίηση 
των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και όχι τα κέρδη των 
επιχειρηματικών ομίλων, με αποδέσμευση από την ΕΕ, 
μονομερή διαγραφή του χρέους, κοινωνικοποίηση των 
συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής.

- Για μία κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, όπου οι έννοιες 
ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη θα αποκτήσουν το 
πραγματικό τους περιεχόμενο, γιατί θα αφορούν τους 
πολλούς και όχι μια χούφτα παράσιτα πλουσίων.



ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ
√ Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση.

√ Δωρεάν και αποκλειστικά δημόσια περίθαλψη με βάση 
τις σύγχρονες ανάγκες. Κατάργηση των εισφορών στον 
κλάδο υγείας και της συμμετοχής στη φαρμακευτική 
δαπάνη. Καμία ιδιωτική δραστηριότητα στους τομείς της 
υγείας και πρόνοιας.

√ Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων των 
κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

√ Πάγωμα των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
– τράπεζες – δημόσιο για τους εργαζόμενους, τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους μικροεπαγγελματίες όσο 
διαρκεί η κρίση, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα. 

√ Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Καμία κατάσχεση πρώτης 
κατοικίας – επαγγελματικής στέγης για μισθωτούς και 
φτωχούς αυτοαπασχολούμενους.

√ Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, στα επίπεδα πριν 
από το 1992. Όχι στα επαγγελματικά Ταμεία. Να πλη-
ρώσουν το κράτος και η εργοδοσία για τα ελλείμματα. 
Κάλυψη με κρατική χρηματοδότηση του συνόλου των 
απωλειών των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων 
από τη διαχρονική καταλήστευσή τους και τις επιπτώσεις 
του PSI.

√ Πλήρη σύνταξη στο ύψος των σύγχρονων αναγκών μετά 
από 30 χρόνια εργασίας ή στην ηλικία των 60 ετών για 
τους άνδρες και 55 για τις γυναίκες.

√ Αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων 
στο ύψος που ήταν το 2009. Επαναφορά 13ης και 14ης 
κύριας και επικουρικής σύνταξης. 

√ Να μπει τέρμα στη φοροληστεία και τα χαράτσια, να 
φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο με συντελεστή 45% 
στα διανεμόμενα και αδιανέμητα κέρδη. Αφορολόγητο 
για όλους 20.000 ευρώ ατομικό, 40.000 οικογενειακό και 
5.000 επιπλέον για κάθε παιδί.

√ Κατάργηση των εξοντωτικών τεκμηρίων διαβίωσης, 
φορολόγηση αποκλειστικά με βάση τα έσοδα-έξοδα 
των βιβλίων και στοιχείων.  Κατάργηση του ΦΠΑ στις δι-
κηγορικές υπηρεσίες και του «τέλους επιτηδεύματος». Να 
καταργηθεί η υποχρέωση λήψης μηχανήματος POS.

√ Πλήρη και σταθερή εργασία για όλους.

√ Κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των μι-
σθωτών δικηγόρων. Ελάχιστος μηνιαίος μισθός που 
να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, χορήγηση 
επιδομάτων και δώρων, 7ωρο–5ήμερο–35ωρο. 

Αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης. Υποχρεωτική 
κάλυψη των 2/3 της ασφαλιστικής εισφο-ράς του 
μισθωτού δικηγόρου και του συνόλου της εισφο-ράς του 
ασκούμενου από τον εργοδότη και  το κράτος.  

√ Ανακοπή της επιδείνωσης της θέσης των εμμίσθων 
δικηγόρων, που προβλέπει ο νέος Κώδικας Δικηγόρων. 
Επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς. 

√ Ανατροπή της πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων για 
τη λεγόμενη «απελευθέρωση» των νομικών υπηρεσιών, 
την εγκατάσταση κεφαλαιουχικών δικηγορικών και 
πολυεπαγγελματικών εταιριών, την κατάργηση των 
ελαχίστων ορίων αμοιβής και της τοπικής αρμοδιότητας 
των δικηγορικών συλλόγων, την ελεύθερη διαφήμιση, την 
υποχρεωτική ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου.  

√ Επίδομα ανεργίας και στους άνεργους δικηγόρους που 
έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα ή το πραγματικό εισόδημά τους βρίσκεται 
σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

√ Ουσιαστική προστασία της μητρότητας που έχει κατα-
στεί πρακτικά ασυμβίβαστη με την άσκηση δικηγορίας. 
Κρατικό δίκτυο υποδομών, με δωρεάν υπηρεσίες για 
την οικογένεια, το παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τους 
ανάπηρους. 

√ Μη εφαρμογή της κατεύθυνσης για την αποσύνδεση 
πτυχίου- επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

√ Κατάργηση της άσκησης, ένταξή της σε ένα αναβα-
θμισμένο πρόγραμμα σπουδών, μόνη προϋπόθεση για 
την άσκηση του επαγγέλματος να είναι το πτυχίο. Μέχρι 
την κατάργησή της να κατοχυρωθεί ελάχιστος μισθός που 
να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες.

√ Κατάργηση του ενιαίου ψηφοδελτίου σε όλους τους 
δικηγορικούς συλλόγους ανεξάρτητα από αριθμό μελών. 
Εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής, έμμεση 
ανάδειξη του Προέδρου κάθε δικηγορικού συλλόγου από 
το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεωτική σύ-
γκληση γενικής συνέλευσης των μελών κάθε δικηγορικού 
συλλόγου τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο.  

√ Πλήρη κάλυψη των οργανικών θέσεων δικαστικών 
υπαλλήλων και δικαστών, αναβάθμιση κτιριακής και υλι-
κοτεχνικής υποδομής των δικαστηρίων.

√ Δραστική μείωση της δυσβάστακτης οικονομικής επι-
βάρυνσης των εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων που 
προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη. Κατάργηση του δικαστικού 
ενσήμου σε όλες τις εργατικές διαφορές, ανεξάρτητα από 
το ύψος της απαίτησης. Άρση των δικονομικών εμποδίων 
στην πρόσβασή τους. Κατάργηση του νέου ΚΠολΔ. Όχι 
στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Πλήρη προστασία 
της πρώτης κατοικίας για την εργατική και λαϊκή οικογένεια.

√ Να σταματήσει η ποινικοποίηση των εργατικών και 
λαϊκών αγώνων, η συστηματική  κήρυξη από τα δικα-
στήρια των απεργιακών αγώνων ως παράνομων και 
καταχρηστικών, η συρρίκνωση και  καταπάτηση των λαϊ-
κών ελευθεριών και δικαιωμάτων.
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