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ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΑΝΔΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Η Ελλάδα είναι ίσως, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία μέχρι σήμερα δεν
υφίσταται εργασιακό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση του υποψηφίου δικηγόρου.
Μάλιστα, ο μανδύας της «μαθητείας» που περιβάλλει τον ασκούμενο δικηγόρο νομιμοποιεί
κατ’ ουσίαν, την ανεξέλεγκτη και χωρίς όρους εργασία, μετακυλώντας ωστόσο, ασφαλιστικές
και φορολογικές υποχρεώσεις στο πρόσωπο του ασκούμενου δικηγόρου. Είναι δε εύλογη η
απορία όλων των νέων συναδέλφων μας, πως ο Έλληνας νομοθέτης έχει αποφασίσει να
νομοθετήσει για μία σειρά από ζητήματα που αφορούν το φορολογικό και ασφαλιστικό
καθεστώς των ασκούμενων δικηγόρων, χωρίς ωστόσο, να έχει επιδείξει ανάλογη βούληση για
τα αυτονόητα εργασιακά του δικαιώματα, όπως η αμοιβή, το ωράριο, οι νόμιμες άδειες κ.α.
Είναι όμως, προφανές ότι σε ένα κράτος δικαίου, όπως είναι η Ελλάδα, δεν μπορεί η
αξιοπρέπεια της εργασιακής συνθήκης των ασκούμενων δικηγόρων να εξαρτάται από την
γενναιοδωρία του εργοδότη τους και όχι από ένα ρυθμισμένο νομοθετικό πλαίσιο.
Δυστυχώς, εδώ και χρόνια, οι αμοιβές των ασκούμενων δικηγόρων αναδεικνύονται
μονάχα σε προεκλογικές περιόδους με την γνωστή προεκλογική εξαγγελία της κατώτατης
μηνιαίας αμοιβής, ύψους 600,00€. Ωστόσο, η Ένωση μας ήταν εξαρχής αποφασισμένη ούτως
ώστε αυτή η προεκλογική εξαγγελία να γίνει επιτέλους πράξη. Μάλιστα, προσφάτως
αποφασίστηκε ομόφωνα να αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΑΝΔΑ αγγελίες στις οποίες θα
προβλέπεται α) κατώτατη αμοιβή τουλάχιστον 600,00€ και β) πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών
εισφορών υπέρ υγείας. Το μέτρο αυτό, παρά την φοβική αντιμετώπιση που έλαβε στην αρχή,
αποτέλεσε ρυθμιστικό παράγοντα καθώς πλέον αναρτώνται καθημερινά αγγελίες με το
ανωτέρω περιεχόμενο τόσο στον ιστότοπο της ΕΑΝΔΑ όσο και στους λοιπούς ιστότοπους
νομικού και δικηγορικού ενδιαφέροντος. Άλλωστε, η ενέργεια μας αυτή αποτέλεσε κινητήριος
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δύναμη ούτως ώστε και άλλες ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων να προβούν σε
αντίστοιχες ενέργειες ενώ καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες ερωτημάτων από δικηγορικά
γραφεία και δικηγορικές εταιρίες σχετικά με το εργασιακό καθεστώς που ισχύει για τους
ασκούμενους δικηγόρους.
Αν και με μεγάλη καθυστέρηση, είναι προφανές ότι πλέον έχει φτάσει ο καιρός όλοι οι
θεσμικοί παράγοντες να λάβουμε υπεύθυνες αποφάσεις και να αποκαταστήσουμε μία χρόνια
αδικία που βαρύνει την βιωσιμότητα και την αξιοπρέπεια των νεότερων γενεών δικηγόρων.
Με το παρόν ψήφισμα, η Ένωση μας δηλώνει παρούσα και έτοιμη να συμμετέχει σε
οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο και την
βελτίωση του θεσμού της άσκησης.
Ειδικά, για τις αμοιβές των ασκουμένων δικηγόρων καθιστούμε σαφές ότι οποιαδήποτε
συζήτηση σχετικά με τη νομική φύση της πρακτικής άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων και
τους όρους εργασίας αυτών, δεν μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει α) την κατοχύρωση
κατώτατης αμοιβή τουλάχιστον 600,00€ και β) την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών
τουλάχιστον υπέρ υγείας από τον/ην εργοδότη/τρια δικηγόρο/δικηγορική εταιρία. Τα
ανωτέρω, καλύπτουν τα ελάχιστα που πρέπει να επιδιώξουμε ως δικηγορικό σώμα
επεκτείνοντας εν συνεχεία την συζήτηση σε θέματα που αφορούν την εν γένει κατοχύρωση
και προστασία αυτονόητων εργασιακών συνθηκών όπως οι νόμιμες άδειες, το ωράριο
εργασίας κ.α.
Είναι χρέος όλων μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξουμε τα
όνειρα των πιο αδύναμων και ευάλωτων συναδέλφων μας.
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