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Συντονιστική Επιτποπή: Αύξηση 
ασυαλιστικών εισυοπών - 
κτηματολόγιο -187Π.Κ. 
 

Η Συντονιςτικό Επιτροπό τησ Ολομϋλειασ των Προϋδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλϊδοσ, που ςυνεδρύαςε εκτϊκτωσ ςτισ 3 Οκτωβρύου 2022, μϋςω 
τηλεδιϊςκεψησ, εξϋδωςε την ακόλουθη ανακούνωςη: 

Α. ΑΤΞΗΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΙΥΟΡΩΝ 

Η Συντονιςτικό Επιτροπό εκφρϊζει την ϋντονη αντύθεςό τησ ςτην αύξηςη, από 
1.1.2023, των αςφαλιςτικών ειςφορών των επιςτημόνων – ελεύθερων 
επαγγελματιών και μϊλιςτα ςε μια περύοδο οικονομικόσ ύφεςησ και ςυνεχούσ 
αύξηςησ του πληθωριςμού. 

Η Κυβϋρνηςη δεν ςτηρύζει τουσ δικηγόρουσ, όπωσ φϊνηκε τόςο με τη ςτϊςη που 
κρϊτηςε απϋναντύ τουσ μϋςα ςτην πανδημύα όςο και με τισ πρόςφατεσ 
εξαγγελύεσ του Πρωθυπουργού ςτη ΔΕΘ (τϋλοσ επιτηδεύματοσ, ΦΠΑ κλπ). 
Τουναντύον, τουσ επιβαρύνει με περαιτϋρω αύξηςη του λειτουργικού τουσ 
κόςτουσ. 

Σημειώνεται δε, ότι η αύξηςη αυτό, η οπούα εύναι βϋβαιο ότι δεν θα απορροφηθεύ 
ςτο μϋλλον, όταν οι οικονομικϋσ ςυνθόκεσ διαφοροποιηθούν, δεν ςυνδυϊζεται 
με αντύςτοιχη αύξηςη των ςυντϊξεων και δημιουργεύ δυςμενεύσ ςυνθόκεσ εισ 
βϊροσ ιδύωσ των αμύςθων δικηγόρων, οι οπούοι καλούνται να καλύψουν το 
ςύνολο των ειςφορών με ύδιεσ δαπϊνεσ, ςε αντύθεςη με τουσ μιςθωτούσ του 
δημοςύου και ιδιωτικού τομϋα, οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ των οπούων 
καλύπτονται κατϊ τα 2/3 από τον εργοδότη τουσ. 

Στο πλαύςιο αυτό, η Συντονιςτικό Επιτροπό αποφϊςιςε: 

1. Να αποςτεύλει επιςτολό, ςε ςυνεργαςύα με τουσ λοιπούσ επιςτημονικούσ και 
επαγγελματικούσ φορεύσ, ςτον Υπουργό Εργαςύασ και Κοινωνικών Υποθϋςεων, 
με την οπούα να εκφρϊζεται η ϋντονη διαμαρτυρύα τουσ για την επικεύμενη 
αύξηςη από 1-1-2023 των αςφαλιςτικών ειςφορών ςτο ύψοσ του τρϋχοντοσ 
Δ.Τ.Κ. 

2. Να δημοςιοποιόςει με κϊθε πρόςφορο τρόπο το θϋμα τησ αύξηςησ των 
ειςφορών και τισ αρνητικϋσ ςυνϋπειϋσ του ςτουσ επιςτόμονεσ – ελεύθερουσ 
επαγγελματύεσ. 

3. Σε περύπτωςη που η Κυβϋρνηςη εμμϋνει ςτην απόφαςό τησ αυτό, να προβεύ 
ϊμεςα ςε μαζικό ςυγκϋντρωςη διαμαρτυρύασ του δικηγορικού ςώματοσ και να 
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ςυγκαλϋςει εκτϊκτωσ την Ολομϋλεια για την περαιτϋρω κλιμϊκωςη των 
κινητοποιόςεων. 

Β. ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Η Συντονιςτικό Επιτροπό θεωρεύ, καταρχϊσ, θετικό την παρϊταςη μϋχρι 
31.12.2023 τησ προθεςμύασ για την ϊςκηςη του δικαιώματοσ διόρθωςησ των 
ανακριβών πρώτων εγγραφών ςτισ περιοχϋσ τησ Χώρασ που ϋχουν 
κτηματογραφηθεύ και την πρόθεςη του Υπουργεύου Ψηφιακόσ Πολιτικόσ για 
οριςτικό επύλυςη του ζητόματοσ με τον καθοριςμό τησ ϊνω προθεςμύασ, ωσ 
20ετούσ, αρχομϋνησ από τον χρόνο ϋναρξησ λειτουργύασ των Κτηματολογικών 
Γραφεύων. 

Γ. 187 παρ. 6 Π.Κ. 

Η Συντονιςτικό Επιτροπό θεωρεύ βελτιωτικό, ςε ςχϋςη με την υφιςτϊμενη, την 
προωθούμενη διϊταξη για τροποπούηςη του ϊρθρου 187 παρ. 6 ςύμφωνα με την 
οπούα το δικαςτόριο δύναται να κρύνει με ειδικό αιτιολογύα για την αναςταλτικό 
δύναμη τησ ϋφεςησ ςε περύπτωςη καταδύκησ για το πλημμϋλημα τησ 
παραγρϊφου 3 του ϊρθρου αυτού και τα ςυναφό πλημμελόματα ό 
κακουργόματα που επιςύρουν πρόςκαιρη ςτερητικό τησ ελευθερύασ ποινό. Η 
Συντονιςτικό Επιτροπό θα ειςηγηθεύ ςχετικϊ ςτην Ολομϋλεια, η οπούα θα 
ςυγκληθεύ εκτϊκτωσ ςτο αμϋςωσ προςεχώσ διϊςτημα. 

 


