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ΕΡΩΣΗΗ  

Προσ: Σθν Τπουργό Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ 

Θέμα: «Δυσβάσταχτες Ασφαλιστικές Εισφορές για τους Δικηγόρους» 

τθν μαηικι φυγι των Ελλινων ςτο εξωτερικό λόγω τθσ οξυμζνθσ οικονομικισ κρίςθσ 

οδθγείται εξειδικευμζνο επιςτθμονικό προςωπικό ςτο οποίο ςυγκαταλζγονται οι δικθγόροι. 

Οι νζεσ αυξιςεισ ςτισ ιδθ διογκωμζνεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ οι οποίεσ αναρτϊνται ςτθν 

θλεκτρονικι ςελίδα του ΕΦΚΑ ιδθ από τον μινα Μάρτιο εκτιμάται ότι πλιττουν χιλιάδεσ 

δικθγόρουσ.  

Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ειδικά για τον δικθγορικό κλάδο εμφανίηουν απροκάλυπτα 

φορολογικό χαρακτιρα κακϊσ προκφπτει πλαςματικι και αναδρομικι επιβάρυνςθ από τθν 

πλθρωμι των τρεχουςϊν ειςφορϊν με βάςθ το ειςόδθμα του 2015 όπου τα ζςοδα 

εμφανίηονται ωσ δικεν ιδιαίτερα αυξθμζνα, ενϊ αντίκετα ςτθν πραγματικότθτα υπιρξαν 

μειωμζνα λόγω τθσ πολφμθνθσ αποχισ των δικθγόρων.   

Όπωσ επιςθμαίνει ο πρόεδροσ του Δικθγορικοφ υλλόγου Ακθνϊν ςτθν από 4/3/2017 

ςυνζντευξθ που παρζκεςε ςτθν εφθμερίδα «Σα ΝΕΑ», το δθμευτικό αποτζλεςμα τθσ 

ςωρευτικισ φορολογικισ επιβάρυνςθσ των δικθγόρων είναι πρόδθλο με τθν παρουςίαςθ 

παραδείγματοσ όπου δικθγόροσ με ετιςιο ειςόδθμα 20.000 ευρϊ καλείται να πλθρϊςει 5.448 

ευρϊ ετθςίωσ, ενϊ υπό το προθγοφμενο κακεςτϊσ κατζβαλλε ειςφορζσ 4.350 ευρϊ ετθςίωσ. 

Εάν ςτισ ςυνολικζσ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςυνυπολογιςτοφν ο φόροσ ειςοδιματοσ φψουσ 

4.400 ευρϊ, θ ειδικι ειςφορά αλλθλεγγφθσ 176 ευρϊ, θ προκαταβολι φόρου ςε ποςοςτό 

100% και το τζλοσ επιτθδεφματοσ 650 ευρϊ τότε είναι παςιφανισ θ φτωχοποίθςθ που 

επζρχεται. Αξιοςθμείωτο είναι ότι ζνασ δικθγόροσ με μθδενικό ετιςιο ειςόδθμα και από τθν 

πρϊτθ θμζρα εγγραφισ ςτον Δικθγορικό φλλογο Ακθνϊν καλείται να καταβάλει ειςφορζσ 

φψουσ 2.823 ευρϊ ετθςίωσ. 

το ςυνολικό επιβαρυντικό ςκθνικό ζρχεται να προςτεκεί θ εξαίρεςθ με εγκφκλιο των 

δικθγόρων-ςυνεργατϊν ςε δικθγορικζσ εταιρείεσ από τθ δυνατότθτα να αςφαλίηονται ωσ 

μιςκωτοί, με τον επιμεριςμό των ειςφορϊν μεταξφ εργοδότθ και εργαηομζνου, ενϊ ειδικά για 

τουσ δικθγόρουσ- μετόχουσ εταιρειϊν προβλζπεται καταβολι ειςφορϊν 26,95%, όχι μόνο επί 

των αμοιβϊν τουσ αλλά και επί των ειςπραττόμενων μεριςμάτων, όπωσ αποκαλφπτει ςτισ 

17/2/2017 ςε ςχετικό τθσ άρκρο θ εφθμερίδα «Κακθμερινι».  



Λαμβάνοντασ υπόψιν ότι θ καταβολι των ειςφορϊν είναι πλζον μθνιαία, ζκαςτοσ δικθγόροσ 

δφναται να κεωρθκεί υπεριμεροσ με μια μικρι κακυςτζρθςθ και να απωλζςει είτε το 

δικαίωμα υγειονομικισ περίκαλψθσ είτε ακόμθ και τυχόν ρυκμίςεισ παλαιότερων οφειλϊν.  

Με βάςθ τα παραπάνω ερωτάται θ αρμόδια υπουργόσ: 

- Με ποιό τρόπο προτίκεςτε να επιλφςετε τα προβλιματα που διαταράςςουν το ςυνολικό 

φάςμα τθσ απαςχόλθςθσ των δικθγόρων από τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ μζχρι και τισ μθνιαίεσ 

υποχρεϊςεισ προσ τον ΕΦΚΑ;  

 

- Τπάρχει πρόβλεψθ για τθν άρςθ τθσ εξαίρεςθσ αςφάλιςθσ των δικθγόρων-ςυνεργατϊν ςε 

δικθγορικζσ εταιρείεσ από τθ δυνατότθτα να αςφαλίηονται ωσ μιςκωτοί, με τον 

επιμεριςμό των ειςφορϊν μεταξφ εργοδότθ και εργαηομζνου; 

 

- Πωσ ςκοπεφετε να αποκαταςτιςετε τθν αδικία που προκφπτει με τθν πλαςματικι και 

αναδρομικι επιβάρυνςθ από τθν πλθρωμι των τρεχουςϊν ειςφορϊν με βάςθ το 

ειςόδθμα του 2015 όπου τα ζςοδα υπιρξαν μειωμζνα λόγω τθσ πολφμθνθσ αποχισ των 

δικθγόρων; 

 

- Ποιά θ προβλεπόμενθ διαδικαςία για τθν αφαίρεςθ ποςϊν από τισ οφειλόμενεσ 

αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που αναμζνεται να καταβλθκοφν ςε ποςοςτό 20%  υπζρ του ΕΦΚΑ 

επί τθσ ελάχιςτθσ αμοιβισ ανά δικθγορικι πράξθ ι παράςταςθ, μζςω του ςχετικϊσ 

εκδιδόμενου γραμματίου προείςπραξθσ;  

 

- Ποιζσ οι δικλείδεσ αςφαλείασ ϊςτε να μθν κεωρθκεί υπεριμεροσ με μια μικρι 

κακυςτζρθςθ ςτθν καταβολι των μθνιαίων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ζκαςτοσ δικθγόροσ 

και να μθν απωλζςει το δικαίωμα υγειονομικισ περίκαλψθσ ι/και τυχόν ρυκμίςεων 

παλαιότερων οφειλϊν; 
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