ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθηνα
eanda.gr@gmail.com

Αθήνα 16/03/2021
Προς: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Τον Διοικητή του ΟΑΕΔ

Θέμα: Οικονομική ενίσχυση επιστημόνων – ελ. επαγγελματιών
Αξιότιμοι κύριοι,
Στα πλαίσια της οικονομικής ενίσχυσης των επιστημόνων και των ελ. επαγγελματιών με βάση το αρθρ.
66 του Ν. 4756/2020 (Α’ 235) και την με αριθμ. 5629/22/2021 ΚΥΑ (Β΄ 450) διαπιστώθηκαν διάφορα
σφάλματα τα οποία έθεσαν εκτός ενίσχυσης σημαντική μερίδα συναδέλφων, ιδίως των πολύ νέων εξ’
ημών.
Συγκεκριμένα, ιδιαίτερο πρόβλημα παρατηρήθηκε στους πολύ νέους αυτοαπασχολούμενους
δικηγόρους με έναρξη εργασιών το διάστημα Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021, των οποίων οι
αιτήσεις απορρίφθηκαν με την αιτιολογία: «Δεν πληροί τα κριτήρια ΑΑΔΕ – ΚΑΔ». Καταρχάς θα θέλαμε
να μας παρέχετε διευκρινήσεις αναφορικά με την ανωτέρω αιτιολογία ούτως ώστε να ενημερώσουμε με
τη σειρά μαςτα μέλη μας. Περαιτέρω, στο ενδεχόμενο οι αιτήσεις αυτές να απορρίφθηκαν λόγω
αδυναμίας διασταύρωσης του ΚΑΔ των δικαιούχων, έχουμε να παραθέσουμε τα εξής: Το σύνολο των
ανωτέρω αιτούντων κατά την περίοδο Μαρτίου – Νοεμβρίου 2020 είχε την ιδιότητα του ασκούμενου
δικηγόρου βάσει της οποίας – εικάζουμε εκ του αποτελέσματος – έπρεπε να υποβάλλει την σχετική
αίτηση. Ωστόσο, επειδή κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων (Φεβρουάριος 2021) οι αιτούντες είχαν
προβεί σε έναρξη εργασιών και ενόσω δεν είχε δοθεί κάποια αντίθετη οδηγία από τους αρμόδιους φορείς,
εκείνοι έκαναν αίτηση ως αυτοαπασχολούμενοι. Εξού μάλλον και η αδυναμία διασταύρωσης. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, οι αιτούντες είτε υπό την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου είτε υπό την ιδιότητα
του αυτοαπασχολούμενου καθίστανται δικαιούχοι καθώς πληρούν όλα τα ουσιαστικά κριτήρια που θετεί
ο νόμος και δεν δύναται να αποκλειστούν λόγω τεχνικών ζητημάτων διασταύρωσης των αρμόδιων
υπηρεσιών του Δημοσίου. Επομένως, οι Υπηρεσίας σας πρέπει να μεριμνήσουν ούτως ώστε η οικονομική

ενίσχυση να δοθεί στα ανωτέρω πρόσωπα ή έστω να τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση
στον δεύτερο κύκλο αιτήσεων καθώς πρόκειται για την κατεξοχήν αδύναμη οικονομικά μερίδα του
κλάδου μας.
Επίσης, στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Εργάνη διαπιστώθηκε ότι δεν καταχωρήθηκαν ή σε κάθε
περίπτωση δεν λήφθηκαν από την Εργάνη καθόλου οι αιτήσεις προσώπων οι οποίες, ωστόσο, είχαν
υποβληθεί κανονικά και εμπρόθεσμα. Μέχρι σήμερα καμία Υπηρεσία δεν μας έχει δώσει σαφή απάντηση.
Για την αποφυγή, λοιπόν, ανάλογων περιπτώσεων στον δεύτερο κύκλο αιτήσεων, σας συνιστούμε να
διερευνήσετε άμεσα τα ανωτέρω και να διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξουν ανάλογα περιστατικά.
Τέλος, επειδή εκτός των άλλων, διαπιστώθηκαν και περιπτώσεις προσώπων που τέθηκαν εκτός
ενίσχυσης ενώ πληρούσαν τα εισοδηματικά και οικονομικά κριτήρια, θεωρούμε αναγκαία την δυνατότητα
υποβολής ένστασης (όπως υφίσταται άλλωστε και στις περιπτώσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής) ή
τουλάχιστον την δυνατότητα επανυποβολής αίτησης στον δεύτερο κύκλο αιτήσεων.
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