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Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 2.11.2019 σ

1. Οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν ως αντισυνταγματ
Α. Ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές
α. Αποσύνδεση των εισφορών από το εισόδημα.
β. Θέσπιση ασφαλιστικών κλάσεων με υποχρεωτική υπαγωγή μόνο στην κατώτατη ασφαλιστική κλ
γ. Μηνιαία καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ισχύει.
δ. Διατήρηση των εισφορών ΕΤΕΑΕΠ στο ύψος του ν.4578/2018
ε. Ένταξη των εισφορών ΕΤΑΕΠ στην πλατφόρμα ΕΦΚΑ, η οποία πρέπει να διατηρηθεί.
στ. Συμψηφισμός των γραμματίων προκαταβολής, με τις οφειλόμενες εισφορές ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ
ζ. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης να καταβάλλεται μια εισφορά Υγείας και ΕΤΕΑΕΠ (όπω
η. Σταδιακή μείωση των εισφορών των εμμίσθων δικηγόρων (κύριας ασφάλισης και υγείας).
θ. Βελτίωση του συστήματος 120 δόσεων (ν.4611/2019) και της πάγιας ρύθμισης (αύξηση των δόσε
ι. Άμεση έκδοση ηλεκτρονικής ασφαλιστικής ενημερότητας και δυνατότητας είσπραξης σε περίπτω
ια. Διατήρηση εκπτώσεων σε περίπτωση μητρότητας, 40ετίας και για νέους ασφαλισμένους (5ετί
ιβ. Διατήρηση υποχρεωτικής ασφάλισης ασκούμενων δικηγόρων μόνο στον Κλάδο Υγείας με καταβ
ιγ. Εκκαθάριση και επιστροφή όλων των υφιστάμενων πιστωτικών υπολοίπων.
Β. Ως προς τις συντάξεις
α. Διατήρηση των κατηγοριών Εθνικής και ανταποδοτικής Σύνταξης.
β. Αύξηση του ποσού της Εθνικής Σύνταξης τουλάχιστον στα 420 ευρώ για όσους έχουν χρόνο ασφ
γ. Θέσπιση κατωτάτου ορίου σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στα 500 ευρώ.
δ. Αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης κατά 0,20% για 15-30 έτη ασφάλισης, κατά 0,40% για 30-40 έτ
ε. Επανυπολογισμός επικουρικών συντάξεων σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Ολομέλειας το
στ. Διατήρηση συστήματος επικουρικής ασφάλισης, άλλως εξεύρεση πόρων για τη βιωσιμότητα αυτ
Γ. Ως προς τα λοιπά θεσμικά θέματα
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α. Διαχωρισμός του ΕΦΚΑ σε 3 Ταμεία (μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμ
β. Εξέταση της λύσης του Επαγγελματικού Ταμείου προαιρετικής ασφάλισης, σε συνεργασία με άλλ
γ. Αμεση θέσπιση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΦΚΑ.

2. Η Ολομέλεια έχει ταχθεί, κατ' επανάληψη, υπέρ των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών

3. Η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την άμεση τροποποίηση συγκ

4. Η Ολομέλεια συντάσσεται με την πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επιστροφ
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