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Ένωση Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων
Η Ένωση Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων είναι γνωστή σε όσους πηγαίνουν στους χορούς που
διοργανώνει, αλλά και τις ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέματα που κινούνται κυρίως γύρω από την
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και το ρόλο της Δικαιοσύνης μέσα σ' αυτή.
Είναι όμως άγνωστη στους νέους, έμμισθους στην πλειοψηφία, και ασκούμενους δικηγόρους που
αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, τον εργασιακό μεσαίωνα που χαρακτηρίζει το διαβόητο
«λειτούργημα» μας.
Και είναι άγνωστη γιατί η ίδια «αγνοεί» τις εξευτελιστικές αμοιβές μας, το ωράριο απασχόλησης
μας, την αντιμετώπιση μας από τον εργοδότη, το ότι παρόλο που εργαζόμαστε με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, δεν έχουμε κανένα κατοχυρωμένο εργασιακό δικαίωμα..
Αγνοεί μάλλον και το ρόλο της, που σίγουρα δεν πρέπει να 'ναι η χρησιμοποίηση της από κάποιους
φιλόδοξους διαχειριστές, για να εξασφαλίσουν την επαγγελματική και συνδικαλιστική τους
ανέλιξη.
Αυτό όμως αποδεικνύει η σημερινή εκδήλωση για την Ασφάλιση των νέων και ασκουμένων
δικηγόρων. Ενημερωνόμαστε για το πώς και πόσα και σε ποιόν θα καταβληθούν, τι ποσά, τι
ποσοστά, μια μικρή μείωση που πέτυχε κάποτε η ένωση, και αφήνουμε ανέπαφο το βασικότερο
όλων: ποιος πληρώνει! Εμείς οι ίδιοι! Ο ίδιος ο εργαζόμενος - έμμισθος δικηγόρος επιβαρύνεται με
τα έξοδα της Ασφάλισης του! Ο εργοδότης μπορεί να τον απασχολεί χωρίς ωράριο και με γελοίο
μισθό αλλά δεν υποχρεούται να του καλύπτει την Ασφάλιση! Τα καλά και συμφέροντα. Στη σχέση
εξουσίασης είμαστε αφεντικά, στην παραμικρή υποχρέωση βαφτιζόμαστε συνεργάτες.
Και τι κάνει γι' αυτό η Ένωση; Το συλλογικό όργανο που «εκφράζει» τους νέους και ασκούμενους
δικηγόρους; Ενημέρωση!!! τη λέξη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την έχει ξεχάσει! Μάλιστα μια φορά που έκανε
Συνέλευση φρόντισε να την προσδιορίσει πάλι με το επίθετο «ενημερωτική».
Συνάδελφοι, αυτή η κοροϊδία δε μπορεί να συνεχίζεται επ' άπειρο. Η προσπάθεια να
αποσιωπηθούν οι ανάγκες και τα δικαιώματα μας είναι φανερή. Τα προβλήματα μας είναι υπαρκτά
και ζητούν άμεσα λύση. Και οι λύσεις δε δίνονται ούτε με ενημερωτικές εκδηλώσεις ούτε με
ευχολόγια, αλλά με δυναμικές συλλογικές διαδικασίες.
Στο επίπεδο της ενημέρωσης θα μπορούσε τουλάχιστον η Ένωση να δημοσιοποιήσει την απόφαση
του Δ.Σ του Δ.Σ. Α. στις 16.10.2000 που ορίζει ως κατώτατο όριο αμοιβής του εμμίσθου συνεργάτη
τις 200.000 και του ασκούμενου τις 150.000 δρχ. Όχι πως πρόκειται για ικανοποιητικά ποσά, αλλά
για να προχωρήσουμε κάποτε στη διεκδίκηση νομοθετικής κατοχύρωσης του μισθού μας.
Η αποσιώπηση από πλευράς Ένωσης στοιχειωδών πραγμάτων και κυρίως η απροθυμία
διεκδικήσεων κάνει το ρόλο της από αμφισβητούμενο έως ανύπαρκτο.
Καταγγέλλουμε τη συνειδητή αδράνεια της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων δικηγόρων στην
κατεύθυνση των πραγματικών προβλημάτων μας.
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Προτείνουμε Γενική Συνέλευση αποφασιστικού χαρακτήρα στο άμεσο χρονικό διάστημα.
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
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