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Κατά 10-15% αυξάνονται, 
σε βάθος χρόνου τριετίας 
(σταδιακά), οι αποδοχές 

των έµµισθων δικηγόρων του 
∆ηµοσίου κ.λπ., ενώ πολύ πε-
ρισσότερο αυξάνονται οι απο-
δοχές των έµµισθων δικηγόρων 
των ανεξάρτητων Αρχών.

Ειδικότερα, µε απόφαση 
(28.2.2012) του υπουργού ∆ι-
καιοσύνης Μ. Παπαϊωάννου, 
του υφυπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης Κ. Ρόβλια και 
του αναπληρωτή υπουργού Οι-
κονοµικών Φ.Σαχινίδη αυξάνο-
νται κατά 10-15% οι αποδοχές 
των δικηγόρων του ∆ηµοσίου, 
των Νοµικών Προσώπων ∆η-
µοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης (πρώτου και δεύτερου 
βαθµού) και του Οργανισµού 
Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε 
την επίµαχη απόφαση, οι απο-
δοχές (βασικός µισθός) των 
εµµίσθων δικηγόρων οι οποίοι 
µπορούν να παρασταθούν στο 
Πρωτοδικείο ανέρχονται στα 
1.250 ευρώ, των εµµίσθων δι-
κηγόρων οι οποίοι µπορούν να 
παρασταθούν στο Εφετείο στα 
1.652 ευρώ και των δικηγόρων 
οι οποίοι µπορούν να παραστα-
θούν στα τρία µεγάλα δικαστή-

ρια της χώρας (Συµβούλιο της 
Επικρατείας, Άρειο Πάγο και 
Ελεγκτικό Συνέδριο) στα 1.906 
ευρώ. Παράλληλα, επανέρχεται 
το χρονοεπίδοµα 2% επί του βα-
σικού µισθού για κάθε δύο χρό-
νια δικηγορίας από την ηµερο-
µηνία εγγραφής στα µητρώα του 
οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
Να σηµειωθεί ότι προ επταετίας 
(2004) είχε σταµατήσει η χο-
ρήγηση του χρονοεπιδόµατος 
στους δικηγόρους του ∆ηµοσί-
ου κ.λπ.

Επίσης, οι έµµισθοι δικηγό-
ροι θα λαµβάνουν το επίδοµα οι-
κογενειακής παροχής (τέκνων), 
όπως και τα δώρα εορτών (Χρι-
στουγέννων και Πάσχα), καθώς 
και το επίδοµα αδείας (τα τρία 
τελευταία όχι πλήρη, αλλά µε 
τις σχετικές περικοπές). 

Ακόµη, όσοι ασκούν καθήκο-

ντα προϊσταµένου νοµικής υπη-
ρεσίας θα λαµβάνουν επίδοµα 
250 ευρώ, ενώ όσοι ασκούν 
καθήκοντα προϊσταµένου διεύ-
θυνσης νοµικής υπηρεσίας θα 
λαµβάνουν επίδοµα 400 ευρώ.

Με άλλη, δεύτερη, απόφα-
ση των κ.κ. Ρόβλια και Σαχι-
νίδη (28.2.2012) οι αποδο-
χές των έµµισθων δικηγόρων 
των ανεξάρτητων διοικητικών 
ή ρυθµιστικών Αρχών (π.χ. 
Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα), της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς και της Επιτρο-
πής Λογιστικής Τυποποίησης 
αυξάνονται πέραν του 10-15% 
και κατά 400 ευρώ µηνιαίως. 
Επιπρόσθετα, οι δικηγόροι 
των Αρχών κ.λπ. λαµβάνουν 
και το χρονοεπίδοµα 2%. Η 
αύξηση των αποδοχών των 
έµµισθων δικηγόρων και των 
δύο επίµαχων κατηγοριών 
έχει αναδροµική ισχύ από 1 
Νοεµβρίου 2011 και θα είναι 
σταδιακή σε βάθος χρόνου 
τριετίας, σύµφωνα µε τις επι-
ταγές του Ν. 4024/2011 που 
αναφέρεται στο ενιαίο µισθο-
λόγιο, την εργασιακή εφεδρεία 
και το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 
2012-2015.

Στον εισαγγελέα Ρόδου πρόκει-
ται ήταν προγραµµατισµένο να 
προσαχθούν χθες δύο άτοµα 

που συνελήφθησαν για τα επεισόδια 
που σηµειώθηκαν στην διάρκεια της 
παρέλασης για την ενσωµάτωση της 
∆ωδεκανήσου. Στο τµήµα Ασφαλεί-
ας Ρόδου, προσήχθησαν συνολικά 
οκτώ άτοµα από τα οποία τελικά κρα-
τήθηκαν δύο και σε βάρος τους σχη-
µατίστηκε δικογραφία, για διατάραξη 
κοινής ειρήνης και αντίσταση κατά 
της αρχής. Εξω από το Τµήµα Ασφα-
λείας Ρόδου, αµέσως µετά τις προσα-
γωγές, συγκεντρώθηκαν δεκάδες Ρο-

δίτες, απαιτώντας την απελευθέρωση 
των νεαρών. Οµάδα αγανακτισµένων 
πολιτών είχε διακόψει νωρίτερα την 
παρέλαση για τον εορτασµό της Εν-
σωµάτωσης, απαιτώντας να φύγουν 
από την εξέδρα των επισήµων οι 
εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, 
γεγονός τελικά που έγινε κάτω από 
αυτή την πίεση. Η παρέλαση, συνε-
χίστηκε χωρίς του εκπροσώπους της 
πολιτικής, ενώ στο τέλος µια οµάδα 
πολιτών «πολιόρκησε» το κτίριο της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου 
βρίσκονταν οι πολιτικοί, χωρίς πε-
ραιτέρω συνέχεια.

Τ η συµπαράσταση τους στον 
δοκιµαζόµενο ελληνικό λαό 
καταρχήν µε κείµενό τους και 

ακολούθως µε την «όποια συµπα-
ράσταση στο µέτρο του δυνατού» 
αποφάσισαν να εκφράσουν ο Αρχι-
επίσκοπος και τα µέλη της Ιεραρχίας 
της Εκκλησίας της Ελλάδος που συ-
νεδρίασαν εκτάκτως µε κύριο θέµα 
την οικονοµική κρίση.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε δοκιµα-
σία και η Εκκλησία πρέπει να σταθεί 
όσο ποτέ άλλοτε στο πλευρό των Ελ-
λήνων» δήλωσαν ο Αρχιεπίσκοπος 

και τα µέλη της Ιεραρχίας, και σε µια 
προσπάθεια ενίσχυσης του ηθικού 
των πιστών θα αποστείλουν ειδικό 
κείµενο «Προς το Λαό», που θα δια-
βαστεί σε όλες τις ενορίες της χώρας, 
µέσα από το οποίο θα εκφράζονται οι 
θέσεις της Ιεραρχίας.

Κατά τη συνεδρίαση, αίσθηση 
προκάλεσε η εισήγηση του Μητρο-
πολίτη Εδέσσης κ. Ιωήλ, ο οποίος 
είπε στους συναδέλφους του ότι 
στην περιοχή που ποιµαίνει τέσσε-
ρις άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει 
εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης.

Στις 19 Μαρτίου θα συνε-
χιστεί ενώπιον του Πρω-
τοδικείου η συζήτηση της 

αίτησης της εταιρείας Χ.Κ.Τε-
γόπουλος για την υπαγωγή της 
εφηµερίδας «Ελευθεροτυπία» 
στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού 
Κώδικα. Η εκδίκαση της υπόθε-

σης ξεκίνησε την Τετάρτη και δι-
εκόπη λόγω λήξης του ωραρίου. 
Κατά την επανάληψη της διαδι-
κασίας αναµένεται να εξεταστεί 
ακόµη ένας µάρτυρας εκ µέρους 
της εταιρείας και µάρτυρες εκ 
µέρους των εργαζοµένων και άλ-
λων πιστωτών.

ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αυξάνονται οι αποδοχές 
των έµµισθων δικηγόρων του ∆ηµοσίου

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες 
για τα επεισόδια στη Ρόδο

Μήνυμα «προς τον Λαό» για την οικονομική κρίση 
από την Εκκλησία της Ελλάδος

Ξεκίνησε η συζήτηση για την αίτηση 
υπαγωγής της «Ελευθεροτυπίας» 
στο άρθρο 99

FOR SALE TOYOTA COROLLA Csi 
1999 model, as new, auto, very low klms, 

mag tyres, rear spoiler, 
3 months rego, fully serviced.

Price: $11,500

For details call Bill 0409 746 506   

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
(Coaching College)

360 Homer St. EARLWOOD – 175 Alison Rd. RANDWICK
9314 5550 – 0412 645 615

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
ΦΥΣΙΚΗ & ΧΗΜΕΙΑ για τις τάξεις 11 και 12.

Άριστα αποτελέσματα κάθε χρόνο στο HSC (από το 1983)
Διδάσκει προσωπικά ο καθηγητής κος  Άγγελος Καθρεπτάκης,

Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Lecturer στο UNSW. 13
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