«Μέτρα ενίσχυσης των Δικηγόρων»
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 21:05

Οι Βουλευτές Α’ και Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ Δρίτσας Θοδωρής, Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα),
Αλεξιάδης Τρύφωνας, Ραγκούσης Γιάννης, κατέθεσαν ως Αναφορά την με αρ. πρωτ.
864/25-05-2020 επιστολή που έλαβαν, από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, στην οποίο
διατυπώνονται προτάσεις για μέτρα ενίσχυσης των Δικηγόρων λόγω της πανδημίας
COVID-19.
Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος
Πειραιά στο άνω έγγραφό του,
πλέον των δύο μηνών από το
κλείσιμο των Δικαστηρίων, τα οποία δεν πρόκειται να επανέλθουν στα πλαίσια της νέας
κανονικότητας σε πλήρη λειτουργία πριν από τα μέσα Ιουνίου, οι Δικηγόροι αποτελούν τον
μοναδικό κλάδο στην Ελλάδα της πανδημίας που δεν έχουν άμεσα στηριχθεί οικονομικά
από την Πολιτεία. Με το έγγραφό τους ζητούν τα ακόλουθα:

1.Την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο, ύψους 800 ευρώ,

2.Την απαλλαγή, άλλως, τη μείωση στο χαμηλότερο συντελεστή του ΦΠΑ στις
δικαστηριακές υπηρεσίες και την επέκταση της απαλλαγής από ΦΠΑ εισοδημάτων
ελευθέρων επαγγελματιών από το ποσό των 10.000 ευρώ στο ποσό των 25.000 ευρώ,

3.Την ένταξη όλων των δικηγόρων στο καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου
και όχι μόνο αυτών που απασχολούν τουλάχιστον ένα άτομο ως προσωπικό,

4.Την μη καταβολή, άλλως την αναλογική μείωση, του τέλους επιτηδεύματος για το έτος
2020.
Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

Προς τους κ.κ.

•
Υπουργό Δικαιοσύνης
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•
Υπουργό Οικονομικών

•
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

«Ουσιαστική οικονομική στήριξη Δικηγόρων»

Οι Βουλευτές Α’ και Β’ Πειραιά ΣΥΡΙΖΑ Δρίτσας Θοδωρής, Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα),
Αλεξιάδης Τρύφωνας, Ραγκούσης Γιάννης, καταθέτουν ως Αναφορά την με αρ. πρωτ.
864/25-05-2020 επιστολή που έλαβαν, από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, στην οποίο
διατυπώνονται προτάσεις για μέτρα ενίσχυσης των Δικηγόρων λόγω της πανδημίας
COVID-19.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στο άνω έγγραφό
του, πλέον των δύο μηνών από το κλείσιμο των Δικαστηρίων, τα οποία δεν πρόκειται να
επανέλθουν στα πλαίσια της νέας κανονικότητας σε πλήρη λειτουργία πριν από τα μέσα
Ιουνίου, οι Δικηγόροι αποτελούν τον μοναδικό κλάδο στην Ελλάδα της πανδημίας που δεν
έχουν άμεσα στηριχθεί οικονομικά από την Πολιτεία. Με το έγγραφό τους ζητούν τα
ακόλουθα:

1. Την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο, ύψους 800 ευρώ,

2.Την απαλλαγή, άλλως, τη μείωση στο χαμηλότερο συντελεστή του ΦΠΑ στις
δικαστηριακές υπηρεσίες και την επέκταση της απαλλαγής από ΦΠΑ εισοδημάτων
ελευθέρων επαγγελματιών από το ποσό των 10.000 ευρώ στο ποσό των 25.000 ευρώ,

3. Την ένταξη όλων των δικηγόρων στο καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής
φόρου και όχι μόνο αυτών που απασχολούν τουλάχιστον ένα άτομο ως προσωπικό,
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4. Την μη καταβολή, άλλως την αναλογική μείωση, του τέλους επιτηδεύματος για το έτος
2020.

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 864/25-05-2020 επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες και να μας ενημερώσετε
σχετικά.

Οι Καταθέτοντες Βουλευτές

Δρίτσας Θοδωρής
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Ραγκούσης Γιάννης
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