
ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

Με  νομοθετική  ρύθμιση  η  πολιτεία  οφείλει  άμεσα  α) να  οριοθετήσει  και  να

αποσαφηνίσει τη νομική φύση της απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων και

β) να ρυθμίσει το δικαίωμά τους σε ελάχιστη αμοιβή  καθώς και γ) τις συνθήκες

εν γένει απασχολήσεώς τους.

Παρά  ταύτα  ο  Δικηγορικός  Σύλλογος  Αθηνών  πρέπει  να  έχει  συγκεκριμένο

προσανατολισμό και με τη σημερινή του απόφαση να δώσει ένα σαφές μήνυμα.

Οι  ασκούμενοι  δικηγόροι,  είναι  επιστήμονες  που  μόχθησαν  σκληρά  για  να

πάρουν  το  πτυχίο  τους.  Είναι  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,  τους  οποίους  οφείλουμε  να

σεβόμαστε.

Οι  συνθήκες  απασχόλησής  τους  δε  δύνανται  να  παραμένουν  αρρύθμιστες.  Η

αμοιβή τους, η ασφάλισή τους κ.α.

Α. Ο ασκούμενος δικηγόρος δεν υπάγεται νομικά στο καθεστώς της μαθητείας και

στις ειδικότερες μορφές της. 

 Στη γνήσια  σύμβαση  μαθητείας δεδομένου  ότι  κύριο  στοιχείο  είναι  η

παροχή  εκπαίδευσης  στο  μαθητευόμενο,  δύναται  να  συμφωνηθεί  ότι  ο

μαθητευόμενος  είτε  θα  λαμβάνει  μισθό  μειωμένο  σε  σχέση  με  τον

καταρτισμένο μισθωτό είτε δε θα λαμβάνει μισθό είτε ακόμα θα καταβάλλει

ορισμένο ποσό στον εργοδότη για την εκπαίδευσή του. 

 Στην  εξαρτημένη  σύμβαση  εργασίας  μαθητευόμενου  πρωτεύων  σκοπός

είναι η παροχή εργασίας εκ μέρους του μαθητευόμενου έναντι αμοιβής και

παρεπόμενος  σκοπός  είναι  η  εκμάθηση  επαγγέλματος  και  η  απόκτηση

γνώσεων.

Πρέπει  λοιπόν  να  επαναρυθμιστεί  οριστικά  το  δικαίωμα  των  ασκουμένων

δικηγόρων σε ελάχιστη αμοιβή. 

Εξάλλου, σύμφωνα με:

α) τη διάταξη της υποπαρ.ΙΓ.1. υποπερ.8 β' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

«Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων δεν μπορεί να είναι κατώτερη του εκάστοτε

ισχύοντος κατώτατου νόμιμου μισθού υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα» και
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β) με παλαιότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α είχε ρυθμιστεί η

αμοιβή τους. 

Ως εκ τούτου, οφείλει να ενεργοποιηθεί, με την ψήφιση του προβλεπόμενου σχετικού

νόμου, η παρ. 10 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.  4194/2013), η οποία

κατήργησε την προϊσχύουσα διάταξη του ν. 4093/2012 και προβλέπει ότι:  «Η αμοιβή

των ασκουμένων δικηγόρων καθορίζεται με διάταξη τυπικού νόμου».

Στην ίδια διάταξη νόμου πρέπει να προβλεφθεί  ότι  όποιος απασχολεί ασκούμενο

δικηγόρο  υποχρεούται  να  του  καλύπτει  υποχρεωτικά  την  ασφαλιστική  του

εισφορά στον τομέα υγείας. 

Συμπερασματικά,  δεδομένου  ότι  ο  κατώτατος  μισθός  στον  ιδιωτικό  τομέα  έχει

ορισθεί στο ποσό των 713 ευρώ, θέση μας είναι:

 η μηνιαία αμοιβή του ασκούμενου δικηγόρουνα να ανέλθει στο 85% του  

κατώτατου  μισθού  του  ιδιωτικού  υπαλλήλου,  ήτοι  στο  ποσό  των  606

ευρώ και  αντιστοίχως  και  στο  μέλλον  αναλογικά σε  όποιο  τυχόν  ποσό

ανέλθει

 ο  εργοδότης  να  βαρύνεται  με  την  καταβολή  της  υποχρεωτικής  

ασφαλιστικής εισφοράς του κλάδου υγείας του e-ΕΦΚΑ του ασκουμένου

δικηγόρου ποσού 33,00 ευρώ μηνιαίως. 

 ο ασκούμενος να απασχολείται μέχρι 8 ώρες  ημερησίως και να λαμβάνει  

άδεια κατ’ ελάχιστον 22 εργασίμων ημερών κατά έτος.

Αθήνα, 27.9.2022

Με εκτίμηση

Οι σύμβουλοι

                                                                                         Μιχάλης Καλαντζόπουλος

                                                                                           Κώστας Καρέτσος
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