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Σχετικά με την εξαίρεση των δικηγόρων από το κατεπείγον μέτρο για τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

της αγοράς - ευεργετικό βοήθημα ύψους 800,00 ευρώ για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19).  

 

Η χώρα μας όπως και ο υπόλοιπος πλανήτης, διανύει μια πρωτόγνωρη και κρίσιμη 

περίοδο. Από την πρώτη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε έγκαιρα και 

στοχευμένα λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού 

(COVID-19). Όλοι μαζί συλλογικά αλλά και ο κλάδος μας από τους πρώτους, 

βρεθήκαμε στη πρώτη γραμμή και συμβάλαμε ανασταλτικά σε αυτή τη «μάχη», 

υποστηρίζοντας και επικροτώντας την απόφαση για την αναστολή των Δικαστηρίων 

για το κοινό καλό και την προστασία του ύψιστου αγαθού της υγείας. 

 

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε μέσω του Πρωθυπουργού της χώρας αλλά και 

των αρμόδιων Υπουργών της, συμπεριλαμβάνοντας και τον κλάδο μας  στους 

δικαιούχους του ευεργετικού βοηθήματος ύψους 800,00 ευρώ για την αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19). Το βοήθημα αυτό σε κάθε περίπτωση 

δεν λύνει το πρόβλημα της επιβίωσης ενός μάχιμου δικηγόρου προς κάλυψη των 

πάγιων εξόδων του παρά ταύτα αποτελεί μια ελάχιστη, αναγκαία και αναμενόμενη 

οικονομική ενίσχυση σε έναν κλάδο, ο οποίος πλήττεται άμεσα από την αναστολή της 

λειτουργίας των Δικαστηρίων, όπως και των Υποθηκοφυλακείων και 

Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας, γεγονός που συνεπάγεται όχι τη σημαντική 

μείωση των εσόδων μας, αλλά τη μηδαμινή πηγή εσόδων καθώς πρόκειται για ολική 

αναστολή της λειτουργίας όλων των ανωτέρω. Ειρήσθω ότι ειδίκα και όσον αφορά 

στα μέλη της ένωσής μας (ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι), το εν λόγω βοήθημα θα 

αποτελούσε τον μοναδικό εισόδημά μας προς ικανοποίηση τόσο των ασφαλιστικών 

και φορολογικών υποχρεώσεών μας όσο και των λοιπών βιοποριστικών αναγκών μας. 

 

Ωστόσο, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης μέσω των αρμοδίων, ύστερα 

και από τις νέες κυβερνητικές εξαγγελίες προκύπτει ο αιφνίδιος αποκλεισμός της 

δραστηριότητας μας από τη λίστα των δικαιούχων. Λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση 

του Υπουργού Οικονομικών ότι πρόκειται για μια λίστα 

 

«δυναμική», η οποία μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές αποφάσεις και 

εκτιμώντας ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να λάβει μέτρα στήριξης μεταξύ 

άλλων και των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, θεωρούμε 

ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εν λόγω αδικία,  να αναθεωρήσει η 

Κυβέρνηση τις αποφάσεις  της  και να συμπεριληφθούμε στους δικαιούχους αυτού 

του οικονομικού βοηθήματος. 

 



Αποτελεί αυταπόδειχτο γεγονός ότι ανήκουμε στα πληττόμενα από την πανδημία του 

κορωνοϊού (COVID-19) επαγγέλματα για τους λόγους που αναλυτικά εκθέσαμε ως 

άνω. 

 

Εκφράζουμε για ακόμη μια φορά την θλίψη μας για τις τραγικές επιπτώσεις του εν 

λόγω ιού τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην χώρα μας αλλά και την ισχυρή 

πρόθεσή μας να συμβάλλουμε εμπράκτως ατομικά και συλλογικά για το κοινό καλό 

και για την προστασία του ύψιστου αγαθού της υγείας όπως άλλωστε πράττουμε έως 

σήμερα, γεγονός το οποίο επιβάλλεται να αναγνωρισθεί δια των αναγκαίων ενεργειών 

της από την παρούσα Κυβέρνηση.   

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Ν.ΔΙ.Λ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γεώργιος Κ. Καραμέτος 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Παναγιώτα Σπ. Βλαχά 


