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30.11.2019 

 

Ανοιχτή επιστολή δικηγόρων Ελλάδας 

«Πρωτοβουλία για την κατοχύρωση εργασιακών 

δικαιωμάτων για δικηγόρους και ασκούμενους 

δικηγόρους» 

 

Προς: 

-  τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, κ. Τσιάρα 

- τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, κ. Κράνη 

Κοινοποίηση προς: 

- τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, 

κ. Βερβεσό 

- το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 

- το Δ.Σ. της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών 

Θέμα:  

- Εργασιακά δικαιώματα δικηγόρων που εργάζονται με καθεστώς 

εξηρτημένης εργασίας σε δικηγόρο-εργοδότη - 

Προτάσεις για νομοθετική πρωτοβουλία 

 

 

κ. Υπουργέ, 

κ. Υφυπουργέ, 

αξιότιμοι κ.κ., 
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 εν όψει της συζήτησης για την τροποποίηση του ν. 4194/2013 

(Κώδικας Δικηγόρων), αποφασίσαμε να τοποθετηθούμε σχετικά με τα 

εργασιακά δικαιώματα των δικηγόρων. 

 Οι υπογράφοντες προερχόμαστε από όλο το φάσμα της δικηγορίας 

(μισθωτοί, ασκούμενοι δικηγόροι, αυτοαπασχολούμενοι, απασχολούμενοι 

με έμμισθη εντολή, εργοδότες συναδέλφων μας, εργαζόμενοι στην νομική 

εκπαίδευση κ.λπ.) και από το σύνολο του πολιτικού φάσματος. 

 Καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις, εν όψει της 

καθημερινότητας των νέων και ασκουμένων δικηγόρων, την οποία είτε 

βιώνουμε όσοι εργαζόμαστε υπό αυτό το καθεστώς, είτε είμαστε 

αποδέκτες της στο πλαίσιο της εργασιακής και συναδελφικής 

καθημερινότητας. 

 

************************** 

 

 Η παρέμβασή αφορά στα εργασιακά δικαιώματα των δικηγόρων 

που εργάζονται υπό καθεστώς αυστηρά εξηρτημένης εργασίας σε 

δικηγόρο-εργοδότη. Σχετικώς, παρατηρείται το νομικό παράδοξο της μη 

κατοχύρωσης ελαχίστων αμοιβών όταν ο δικηγόρος εργάζεται για 

δικηγόρο. Σημειωτέον δε ότι στον Κώδικα Δικηγόρων ρυθμίζονται 

επαρκώς οι αμοιβές του δικηγόρου που εργάζεται για μη δικηγόρο 

εντολέα. 

 Στον Κώδικα Δικηγόρων αποφεύγεται συνειδητά ο νομικός 

χαρακτηρισμός του δικηγόρου ως «εργαζόμενου» ή «εργοδότη». Ως 

αποτέλεσμα, για τους μισθωτούς δικηγόρους δεν εξασφαλίζονται τα 

δικαιώματα που διαθέτει κάθε άλλος εργαζόμενος, σύμφωνα τις 

διατάξεις του κοινού εργατικού δικαίου. Συμβαίνει δηλαδή το παράδοξο 

ο/η γραμματέας ενός δικηγορικού γραφείου ή δικηγορικής εταιρείας να 

απολαύει των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε 

κάθε εργαζόμενο, ήτοι ενδεικτικά κατώτατου μισθού, ωραρίου, δώρων 

εορτών, αδειών, επιδομάτων, ασφαλιστικής κάλυψης κ.ο.κ. ενώ αυτά δεν 
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εξασφαλίζονται για τους δικηγόρους που εργάζονται στο συγκεκριμένο 

γραφείο η δικηγορική εταιρεία.  

Ως αιτιολόγηση τούτου εκφέρεται ότι ο δικηγόρος είναι «φύσει 

ανεξάρτητος» και συνεπώς η ιδιότητα του μισθωτού φέρεται ασυμβίβαστη 

με το δικηγορικό λειτούργημα. Η αιτιολόγηση αυτή δεν είναι πειστική. Η 

κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων δεν πλήττει την ανεξαρτησία του 

δικηγόρου ούτε είναι ξένη προς τη φύση του δικηγορικού λειτουργήματος∙ 

μάλλον το αντίθετο ισχύει.  

 Έτσι, ο μισθωτός δικηγόρος δεν απολαύει ούτε των στοιχειωδών 

εργασιακών δικαιωμάτων του ανειδίκευτου εργάτη όταν παρέχει 

σταθερά τις υπηρεσίες του σε άλλο δικηγόρο, κάτι που δεν συμβαίνει όταν 

ο δικηγόρος απασχολείται μόνιμα με αντιμισθία σε μη δικηγόρο.  

 Αυτό δεν είναι καθόλου τιμητικό για τον κλάδο μας.  

 Η υπερπληθώρα δικηγόρων έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσφορά 

εργασίας, κυρίως από τους νεώτερους συναδέλφους. Αυτό όμως δεν 

πρέπει να αποτελεί αφορμή για την οικονομική εκμετάλλευση των νέων 

δικηγόρων.  

 Οι καιροί έχουν αλλάξει, τα δικηγορικά γραφεία οργανώνονται 

όπως οι λοιπές επιχειρήσεις, και ο νομοθέτης οφείλει να λάβει υπ' όψιν τη 

σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα και την de facto αναδιάρθρωση 

των σχέσεων εργασίας εντός του δικηγορικού κλάδου. 

 Παρ' όλο το έντονο κλίμα δυσαρέσκειας, μέχρι στιγμής δεν έχει 

υπάρξει δημόσιος διάλογος, δεν έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες και 

γενικότερα παρατηρείται μία επίμονη άρνηση να ρυθμιστεί το ζήτημα.  

 Τα παραπάνω ισχύουν αυτούσια για τους ασκούμενους δικηγόρους, 

για την υποτιμητική αντιμετώπιση των οποίων προσχηματικά 

αναφέρεται ότι τελούν σε σύμβαση «μαθητείας». 

 

************************** 
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 Παρατίθενται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Η 

παρουσίασή τους αναδεικνύει το πρόβλημα και υποδεικνύει τρόπους 

επίλυσης: 

 

Ι.  Αμοιβή δικηγόρου από εντολέα μη δικηγόρο  

 Ο Κώδικας Δικηγόρων ρυθμίζει λεπτομερώς την αμοιβή του 

δικηγόρου από  τον εντολέα του (ά. 57 – 86). Καθιερώνονται κατώτατες 

αμοιβές του δικηγόρου-εντολοδόχου για κάθε δικαστική πράξη, για 

δικαιοπραξίες (ά. 74) και ωριαία αμοιβή για εξώδικες πράξεις (ά. 59 παρ. 

3). Η κατώτατη οριζόμενη αμοιβή μόνο με έγγραφη συμφωνία μπορεί να 

παρακαμφθεί, γεγονός που προσφέρει αυξημένη προστασία στο δικηγόρο 

έναντι του εντολέα του.  

 Για τους δικηγόρους που εργάζονται σε καθεστώς έμμισθης 

εντολής (παγία αντιμισθία) σε ΝΠΙΔ ή σε ΝΠΔΔ (ά. 42 – 46) 

εξασφαλίζονται τα βασικά εργασιακά δικαιώματα του κοινού εργατικού 

δικαίου.  

 Σχετικώς, έχει κριθεί δικαστικά ότι εφαρμόζονται συμπληρωματικά 

οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (βλ. ΑΠ 1695/2012, ΑΠ 1379/2007, 

ΑΠ 537/2004, ΟλΑΠ 25/2002, ΕιρΑλεξ/πολης 46/2019) και μάλιστα μόνο 

προς όφελος του δικηγόρου. Σύμφωνα με την νομολογία ο δικηγόρος 

δεν υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και δεν δεσμεύεται 

από τυχόν ωράριο, διότι αυτά είναι ασυμβίβαστα προς την ιδιότητά του 

και το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει (βλ. και Γεωργιάδου – 

ΔΕΝ/1999, σελ. 1490, Λεβέντης-Καλομοίρης – ΔΕΝ/1985, σελ. 546, Αγγέλης 

– ΝοΒ/1966, σελ. 996, Τσούτης - ΝοΒ/1979, σελ. 1245). 

 Το ά. 44 παρ. 1 ορίζει ότι οι αμοιβές των δικηγόρων που εργάζονται 

με σχέση έμμισθης εντολής δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από αυτές 

που ισχύουν για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα που έχουν 

ανάλογα επιστημονικά προσόντα. Η διάταξη αυτή αποτελεί κενό γράμμα 

καθώς δεν προβλέπονται κατώτατα όρια για ελεύθερους επαγγελματίες 

με αντίστοιχα προσόντα. Το προγενέστερο καθεστώς έδιδε σαφή λύση στο 

ζήτημα αυτό παραπέμποντας στα μισθολογικά κλιμάκια που ίσχυαν για 

τις μηνιαίες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων (92Α του ν.δ. 3026/1954). 

Εντούτοις, παρά τις νομοτεχνικές ελλείψεις, το πλέγμα των διατάξεων 
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που εφαρμόζονται παρέχουν μια επαρκή προστασία στον έμμισθο 

δικηγόρο του ιδιωτικού τομέα (άδειες, επιδόματα, αποζημίωση κ.λπ.). 

Στον δημόσιο τομέα οι αποδοχές και τα λοιπά εργασιακά των εμμίσθων 

δικηγόρων ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση (ΚΥΑ οικ. 2/17132/0022 

(ΦΕΚ Β’ 498/28.2.2012) «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν 

υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους 

φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν 4024/2011») αν και τα μνημόνια 

επέφεραν συρρίκνωση των δικαιωμάτων τους συγκριτικά με το παρελθόν.  

 Εν ολίγοις, δεν υφίσταται ιδιαίτερο κενό προστασίας των 

επαγγελματικών-εργασιακών δικαιωμάτων των εμμίσθων 

δικηγόρων που απασχολούνται μόνιμα στον ιδιωτικό ή δημόσιο 

τομέα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω 

περιθώρια εξορθολογισμού.  

 Ο νομοθέτης λοιπόν επέλεξε να κατοχυρώσει εργασιακής 

φύσεως δικαιώματα του δικηγόρου όταν αυτός εργάζεται για μη 

δικηγόρο. Δεν έπραξε όμως το ίδιο για τους δικηγόρους που 

εργάζονται για άλλο δικηγόρο, δηλαδή την συνηθέστερη πια μορφή 

απασχόλησης στη σύγχρονη δικηγορία των μεγάλων αστικών 

κέντρων. 

 

ΙΙ. Αμοιβή δικηγόρου από δικηγόρο  

 Όπως ήδη σημειώθηκε, η συνηθέστερη μορφή απασχόλησης του 

νέου δικηγόρου είναι ως συνεργάτη σε άλλο δικηγόρο – κατά κανόνα 

παλαιότερο στο επάγγελμα - διεκπεραιώνοντας υποθέσεις του δικηγόρου-

εργοδότη.  

 Η σχέση αυτή ρυθμίζεται ελλιπέστατα στο ά. 48. Ο μεγάλος 

αριθμός των δικηγόρων που απασχολούνται υπό αυτό το καθεστώς 

(εκτιμάται ότι ανέρχονται σε άνω των 5.000 πανελληνίως) δεν δικαιολογεί 

τέτοια κακότεχνη και ελλιπή ρύθμιση, κάτι που εγείρει υποψίες για 

σκοπιμότητα του νομοθετικού κενού.  

 Ούτε στη διάταξη αυτή, ούτε σε καμία άλλη διάταξη νόμου δεν 

προβλέπονται τα δικαιώματα του δικηγόρου που εργάζεται σε άλλο 
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δικηγόρο. Δεν ρυθμίζονται ούτε η αμοιβή, ούτε τα υπόλοιπα 

εργασιακά δικαιώματα (ωράριο, άδειες, επιδόματα κ.λπ.).  

 Η επίμαχη διάταξη καταλείπει τα πάντα στην ελεύθερη συμφωνία 

του δικηγόρου-συνεργάτη με τον δικηγόρο-εργοδότη, χωρίς να 

κατοχυρώνεται κάποιο minimum εργασιακών δικαιωμάτων κατά τα 

ισχύοντα στους λοιπούς κλάδους των εργαζομένων.  

 Όμως, η απασχόληση του δικηγόρου-συνεργάτη σε άλλο δικηγόρο 

μπορεί να έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχει μια κοινή σύμβαση 

εργασίας:  

 α) διευθυντικό δικαίωμα, δηλαδή προσδιορισμό από τον δικηγόρο-

εργοδότη του τόπου, του χρόνου και του τρόπου εργασίας,  

 β) ανάθεση εργασιών από τον δικηγόρο-εργοδότη και όχι από τον 

πελάτη, 

 γ) αποκλειστικότητα συνεργασίας, υπό την έννοια ότι ο δικηγόρος-

συνεργάτης απασχολείται τουλάχιστον σε οκτάωρη ημερησίως βάση με 

(άτυπη) συμφωνία περί σταθερής συνεργασίας σε συγκεκριμένο τόπο και 

χρόνο, 

 δ) καταβολή μηνιαίας αμοιβής (μισθού) από τον δικηγόρο-εργοδότη 

προς τον συνεργάτη και όχι απευθείας από τον πελάτη. Τυχόν κατ’ 

αποκοπή αμοιβή (ανά υπόθεση) ή τυχόν bonus δεν αποκλείουν την 

ύπαρξη σχέση εργασίας κατά το εργατικό δίκαιο.  

 Τα ανωτέρω παραπέμπουν σε εξηρτημένη εργασία. Άλλωστε είναι 

γνωστό ότι η εργασία των νέων δικηγόρων-συνεργατών δεν περιορίζεται 

σε αμιγώς νομικές εργασίες, αλλά συχνά επικρατεί το διεκπεραιωτικό 

στοιχείο (π.χ. αναμονές σε ακροατήρια, αναβολές, κατάθεση δικογράφων 

με αναμονή σε ουρές, διεκπεραιώσεις σε υπηρεσίες, διαρκείς μετακινήσεις 

με ΜΜΜ κ.λπ.) και όχι η αξιοποίηση νομικών γνώσεων. 

 Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι τυχόν αντιμετώπιση του δικηγόρου ως 

εξηρτημένα εργαζόμενου θίγει την «επιστημονική του ανεξαρτησία» 

αποδεικνύεται εσφαλμένος και προσχηματικός.  
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 Άλλωστε, υπάρχει το ά. 48 σύμφωνα με το οποίο τυχόν έγγραφη 

συμφωνία με τον δικηγόρο-εργοδότη «δεν θίγει την επιστημονική 

ανεξαρτησία» του δικηγόρου-συνεργάτη. 

 Ο δικηγόρος-συνεργάτης συμβάλλει στο «χτίσιμο» του ονόματος 

του εργοδότη του. Το κεφάλαιο του δικηγορικού γραφείου είναι 

αποκλειστικά ανθρώπινο κεφάλαιο και η συμβολή του μισθωτού 

δικηγόρου στην παραγωγή του προϊόντος και στο χτίσιμο της φήμης δεν 

αναγνωρίζεται όπως θα έπρεπε. Η συνεισφορά συνεπάγεται δικαιώματα. 

 

ΙΙΙ. Προτάσεις  

 Ενδεικτικά, προτείνονται τα εξής: 

 1) Κατώτατη αμοιβή του δικηγόρου-συνεργάτη. Κατοχύρωση 

υπερωριών, υπερεργασίας και εργασίας κατ’ οίκον. 

 2) Να ρυθμιστούν νομοθετικά και τα λοιπά εργασιακά θέματα 

όπως το ωράριο, οι άδειες και τυχόν επιδόματα καθώς και ζητήματα 

μητρότητας. 

 3) Να εισαχθεί ο θεσμός της υποπληρεξουσιότητας ούτως ώστε ο 

εργοδότης δικηγόρος να μπορεί να εξουσιοδοτεί ελεύθερα τους 

συνεργάτες του για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που του έχουν 

ανατεθεί και να υπάρχει αντίστοιχα η δυνατότητα εκδόσεως ειδικού 

γραμματίου προείσπραξης τελών και εισφορών δικηγόρου όπου θα 

καθίσταται σαφές ποιος είναι ο εντολοδόχος πληρεξούσιος δικηγόρος και 

ποιος είναι ο διεκπεραιωτής  της εντολής συνεργάτης. Αυτός ο θεσμός θα 

συμβάλει στη διαφάνεια και στην οριοθέτηση της τριμερούς αυτής 

σχέσεως, εντολέα/πληρεξουσίου δικηγόρου/συνεργάτη-υποπληρεξουσίου 

δικηγόρου, τόσο από πλευράς επαγγελματικής ευθύνης αλλά και για την 

δίκαιη κατανομή των δημοσίων βαρών (τελών, εισφορών, φόρων κλπ) 

 4) Να συσταθεί ειδικός ελεγκτικός μηχανισμός για την τήρηση της 

σχετικής νομοθεσίας στα πρότυπα του ΣΕΠΕ. Η σχετική αρμοδιότητα 

σκόπιμο είναι να μην ανατεθεί στους Δικηγορικούς Συλλόγους, καθώς 

έχει παρατηρηθεί ότι αποθαρρύνονται οι νέοι δικηγόροι να απευθυνθούν 

στους Συλλόγους για παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους από 

συναδέλφους τους. Ενδεικτικά, παρ' όλο που έχουν εκδοθεί αποφάσεις 
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Δικηγορικών Συλλόγων για την κατώτατη αμοιβή των ασκουμένων, οι 

υποαμειβόμενοι ασκούμενοι δεν προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες. Η 

Επιθεώρηση Εργασίας έχει αποδειχθεί ένας αποτελεσματικός ελεγκτικός 

μηχανισμός. Η υφιστάμενη δομή και η εμπειρία της μπορεί να 

αξιοποιηθεί και ως προς τα εργασιακά των δικηγόρων. 

 5) Να ενθαρρυνθεί η δημιουργία σωματείου ασκουμένων και 

εξαρτημένα εργαζομένων δικηγόρων με σκοπό την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των εξαρτημένα εργαζομένων δικηγόρων είτε σε δικηγόρο 

είτε σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εξασφάλιση δικαιώματος 

απεργίας. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν είναι εργατικά σωματεία και εξ 

ορισμού δεν δύνανται να προασπισθούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα 

των δικηγόρων έναντι δικηγόρων. 

 Οι προτάσεις αυτές είναι απολύτως εφαρμόσιμες. 

 Προτείνεται η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία να ληφθεί από 

κοινού με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την 

συνακόλουθη θέσπιση των σχετικών συναρμοδιοτήτων, προκειμένου να 

αξιοποιηθεί η σχετική τεχνογνωσία και να δοθεί το στίγμα ότι πρόκειται 

κατά κύριο λόγο για εργασιακή μεταρρύθμιση.  

 

Με εκτίμηση, 

[ακολουθούν οι υπογραφές των συναδέλφων δια της αποστολής e-mail 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πρωτοβουλίας 

rightsforlawyers@gmail.com   

Θέμα: «υπογραφή»,  κείμενο e-mail: ονοματεπώνυμο, δικηγορικός 

σύλλογος, αριθμός μητρώου] 
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