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Κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεως κατά του ασφαλιστικού νόμου από τους 

Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας 

 

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Βασίλης 

Αλεξανδρής, κατέθεσε σήμερα στο Συμβούλιο Επικρατείας τρεις αιτήσεις 

ακυρώσεως όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που βάλλουν κατά του 

νέου ασφαλιστικού. 

 

Με τις αιτήσεις ακύρωσης προσβάλλονται οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί 

κατ’ εφαρμογή του ν. 4387/2016 και προβάλλεται κατ’ εξοχήν ο απροκάλυπτα 

φορολογικός χαρακτήρας των ασφαλιστικών εισφορών και το δημευτικό 

αποτέλεσμα της σωρευτικής φορολογικής και εισφοροδοτικής επιβάρυνσης.  

 

Ειδικότερα, διατυπώνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής αιτιάσεις:  

 

α) Ο αόριστος και ασαφής καθορισμός της έννοιας του «καθαρού φορολογητέου 

αποτελέσματος», που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 

των δικηγόρων, κατά παράβαση της συνταγματικής και υπερνομοθετικής αρχής της 

βεβαιότητας και προβλεψιμότητας του φόρου και της αρχής της ασφάλειας και 

βεβαιότητας δικαίου καθώς και της προβλεψιμότητας του νόμου, που απορρέουν 

από το άρθρο 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 

της ΕΣΔΑ. 

β) Ο καθορισμός της φορολογικής βάσης υπολογισμού των εισφορών με 

κανονιστική απόφαση της διοικήσεως κατά παράβαση του άρθρου 78 παρ. 1 και 4 

του Συντάγματος. 



γ) Η επιβολή φορολογικού ή οικονομικού βάρους επί πλασματικής βάσεως, με 

αδικαιολόγητα προνόμια υπέρ του ΕΦΚΑ και ανισότητα σε βάρος των δικηγόρων, 

ιδίως ως προς τον συμψηφισμό των εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και 

την άτοκη επιστροφή ή συμψηφισμό αυτών κατά παράβαση των άρθρων 78 παρ. 1 

και 2, 43 παρ. 2 και 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 του Συντάγματος και 14 της ΕΣΔΑ και του 

άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου 1 αυτής. 

δ) Ο πλασματικός προσδιορισμός του ελάχιστου ύψους του φορολογητέου 

εισοδήματος με βάση το οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 

παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 20 παρ. 1, 25 παρ. 1 του Συντάγματος και των 

άρθρων 6 παρ. 1,13 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1 

αυτής και του άρθρου 14 παρ. 1 του ΔΣΑΠΔ του ΟΗΕ . 

ε) Ο δημευτικός και άνισος χαρακτήρας των ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των 

δικηγόρων, κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ 1 και 5, 25 παρ. 1 του Συντάγματος 

και των άρθρων 14 της ΕΣΔΑ . 

στ) Ο απαγορευτικός και αποτρεπτικός χαρακτήρας των ασφαλιστικών και των 

λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της δικηγορικής αμοιβής σε συνδυασμό με τα 

λοιπά δικαστικά δαπανήματα σε ό,τι αφορά το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο 

και σε δίκαιη δίκη των εντολέων των δικηγόρων, κατά παράβαση των άρθρων 20 

παρ. 1, 25 παρ 1 του Συντάγματος, των άρθρων 6 παρ. 1 και 13 της ΕΣΔΑ και του 

άρθρου 14 παρ. 1 του ΔΣΑΠΔ του ΟΗΕ.  

  

 


