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Αποφάσεις Ολομέλειας | 22/07/2020

Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ( Συνεδρ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα υπό την Π

1. Οικονομική ενίσχυση δικηγόρων

Η Ολομέλεια εμμένει στο διεκδικητικό πλαίσιο για την οικονομική στήριξη των δικηγόρων, όπως έχε

α. Την καταβολή αποζημίωσης
, σύμφωναειδικού
και με την
σκοπού
από 2.4.2020 ρητή εξαγγελία του Πρωθυπουργού.

β. Την άμεση καταβολή
που
χορηγήματος
έχει δημιουργηθεί
από τον
και από
ειδικό
εισφορές
λογαριασμό
που καταβάλλουν
του ν. 3996/2011,
οι δικηγόροι από

γ. Την ένταξη των δικηγόρων
σε προγράμματα
στον Κανονισμό
επιδότησης
SURE
για κεφάλαιο
672/2020 ΕΕ
επανεκκίνησης των δικηγορικών

δ. Την απαλλαγή, άλλως,
στιςτην
δικαστηριακές
μείωση στο
υπηρεσίες
χαμηλότερο
και την
συντελεστή
επέκταση της
τουαπαλλαγής
ΦΠΑ
από τον ΦΠ

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

ζ. Τη διεύρυνση της δικηγορικής
προς διασφάλιση
ύλης σε
τωνδιαδικασίες
εννόμων συμφερόντων των πολιτών, την ασφάλεια τω

- Η διατήρηση της δυνατότητας λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρων και μετά την 15.9.20

- Η θεσμοθέτηση βεβαίωσης ελέγχου από δικηγόρο στις εμπράγματες και σε συγκεκριμένες ενοχικές

- Η αποδοχή κληρονομιών από δικηγόρους,

- Η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, για αδικήματα για τα

Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές λύσεις από την Κυβέρνηση, η Ολομέλεια, στην επόμεν

2. Εκκαθάριση αμοιβών Νομικής Βοήθειας

Η κατάσταση της εκκαθάρισης
περιγράφεται
αμοιβώναναλυτικά
νομικής βοήθειας
στον συνημμένο
έχει φτάσειΠίνακα.
στο απροχώρητο. Η Ολομέλει

Σε περίπτωση μη επίλυσης του ζητήματος αυτού στο αμέσως προσεχές διάστημα, η Ολομέλεια απο

3. Διακοπή συνεδριάσεων ποινικών δικαστηρίων

Η Ολομέλεια εμμένει στην από 14-15 Απριλίου 2006 απόφασή της, η οποία επικαιροποιήθηκε με την
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Στα πλαίσια αυτά, η Ολομέλεια αποφάσισε ότι οι διακοπές των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστη

4. Νέος Πτωχευτικός Κώδικας

Η Ολομέλεια, από κοινού
https://bit.ly/32LfRuw
με τους λοιπούς θεσμικούς
, ζήτησεκοινωνικούς
από την Κυβέρνηση
φορείς, να
στογνωστοποιήσει
πλαίσιο της Επιτροπή
επίσημα

Η Ολομέλεια ζητά επίσης να κληθούν να μετέχουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς στην αρμόδια νομοπαρα

5. Παράταση των προθεσμιών κτηματογράφησης

Η Ολομέλεια θεωρεί αναγκαία την παράταση των προθεσμιών κτηματογράφησης, συμπεριλαμβανομ

Συνημμένα
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