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  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

————————————— 

      Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου, σήμερα 1 Δεκεμβρίου 2015 σε έκτακτη συνεδρίαση 

του αποφάσισε ομόφωνα  την αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά μας την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 

εκφράζοντας την αντίθεσή του: 

      -Στην κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων (άρθρο 39 N. 4332/2015), που αφορούν τους μετά την 1/1/1993 

ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ και η οποία επήλθε με το άρθρο 23 του Ν. 4337/2017, για τις ποινικές φορολογικές 

διατάξεις του ίδιου νόμου που παραβιάζουν δικαιώματα πολιτών και θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως η αρχή να μην διώκεται κανείς δύο φορές για την ίδια παράβαση καθώς και να 

υποβάλλει σε εξέταση κάθε μάρτυρα κατηγορίας, υπονομεύοντας τις αρχές της ηθικής απόδειξης και της κατ΄ 

αντιδικία διεξαγωγής της ποινικής δίκης. 

      -Στην αδυναμία πρόσβασης όλων των πολιτών στην Δικαιοσύνη και όχι τη δυνατότητα μόνο  των προνομιούχων. 

      -Στην άρση της προστασίας της πρώτης και μόνης κατοικίας του Έλληνα πολίτη 

      -Στην κατάργηση του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα νησιά 

      – Στην παράβαση της υποσχέσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης για τροποποιήσεις του Κωδ. Πολ. Δικ., όπως είχε 

δεσμευτεί κατά τη ψήφιση, τροποποιήσεις που εξέφρασαν θεσμοθετημένα όργανα και η επιτροπή που συγκρότησε ο 

ίδιος  ΕΠΙΤΡΟΠΗ κ. Κράνη. 

      -Στην επιβολή του δικ. ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, των παραβόλων έφεσης  και αναίρεσης και την 

μείωση του παραβόλου μηνύσεως. 

      -Στην κατάργηση ισχύος της διάταξης για επιλογή χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας στους δικηγόρους 

      -Στον μη καθορισμό ασφαλιστικών εισφορών και τέλους επιτηδεύματος με εισοδηματικά κριτήρια στους 

δικηγόρους 

      -Στην αδράνεια και κωφότητα των αρμοδίων για την άμεση κάλυψη των κενών των δικαστηρίων σε δικαστές, 

εισαγγελείς και δικ. υπαλλήλους στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σύρου και ειδικότερα στην επείγουσα ανάγκη της 

άμεσης κάλυψης των πολλών κενών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, που  παρά τις διαρκείς παραστάσεις και 

οχλήσεις μας προς το αρμόδιο Υπουργείο και τους Βουλευτές του Νομού…. συνεχίζουν να υφίστανται και να 

διογκώνουν την εκκρεμότητα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, παρά τις άοκνες προσπάθειες των 

εναπομεινάντων δικαστικών υπαλλήλων. 



      Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου συμπαρίσταται στα δίκαια αιτήματα της κοινωνίας και υπερασπίζεται το 

Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, τα οποία  κάποιοι συνεχίζουν να παραβιάζουν διαρκώς από το 2010 μέχρι 

και σήμερα. 

      Στο πλαίσιο περί χορήγησης αδειών είναι όπως αυτό έχει καθορισθεί από τις αποφάσεις της Ολομέλειας και 

ειδικότερα: 

*Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης 

* Κρατούμενοι (Ποινικά)– συνεχιζόμενες ποινικές δίκες  Αντιρρήσεις(Διοικητικά) –Αυτόφωρα (κρατούμενοι) 

*Παραγραφές–Προθεσμίες 

*Αναστολές πλειστηριασμών 

*Αιτήσεις Προσωρινών Διαταγών -Συζήτηση υποθέσεων όπου έχει χορηγηθεί    προσωρινή διαταγή. 

*Κατάθεση αιτήσεων υπερχρεωμένων με τις διατάξεις του νόμου 4161/13. 

*Για τις ποινικές υποθέσεις στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που 

από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β′ βαθμό . 

Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης. 

Αναβολές: Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση 

ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη 

παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του 

συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. 

παραβιάζονται από το 2010 μέχρι σήμερα διαρκώς. 

 


