
Μέρος Πρώτο: Ο Βασικός Χαρακτήρας της Άσκησης 

 

Ο νομικός χαρακτήρας της άσκησης, και πιο συγκεκριμένα το αν αποτελεί εξαρτημένη 

εργασία, μαθητεία ή ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα, παραμένει ασαφής. Αν και 

αμφότερα μπορούν να υποστηριχθούν, κανένα δεν έχει έως σήμερα καταστεί κυρίαρχη 

ερμηνεία. Το κενό αυτό οδηγεί αφενός, σε αδυναμία εποπτείας της σχέσης δικηγόρου – 

ασκούμενου και προστασίας των δικαιωμάτων του δεύτερου, καθώς αυτός δεν 

καλύπτεται από το ευνοϊκό καθεστώς των εργαζόμενων σε συνθήκες εξαρτημένης 

εργασίας, και αφετέρου, σε ένα κενό μεταξύ της ακαδημαϊκής μόρφωσης που έχει λάβει 

ο νέος νομικός από το πανεπιστήμιο και των πρακτικών αναγκών που καλείται να 

αντιμετωπίσει ακόμα και ως ασκούμενος, συμμετέχοντας στις καθημερινές ανάγκες ενός 

γραφείου. 

 

Ως ΕΑΝΔιΘ κρίνουμε αναγκαία τη νομική αποσαφήνιση του γενικού καθεστώτος του 

θεσμού της άσκησης και ταυτόχρονα την γεφύρωση του κενού από το πανεπιστήμιο στην 

αγορά εργασίας. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε:  

 

1. Αναγνωρίση της άσκησης ως κατάστασης "διπλού χαρακτήρα", αφενός ως διαδικασία 

επαγγελματικής κατάρτισης, αφετέρου ως μιας ουσιαστικά σχέσης εξαρτημένης 

εργασίας, υπό την έννοια ότι ο ασκούμενος δικηγόρος εργάζεται υπό τις οδηγίες και 

εντολές του ασκούντα δικηγόρου, σε συγκεκριμένο τόπο και για συγκεκριμένο ωράριο. 

Το εκπαιδευτικό και το εργασιακό κομμάτι θα διαχωρίζονται και χρονικά. Κατά το 

εργασιακό κομμάτι, επικουρική εφαρμογή θα έχουν οι προστατευτικές ρυθμίσεις του 

εργατικού δικαίου.  

 

2. Διάρθρωση του 18μηνου της άσκησης σε δύο "κύκλους". Ο πρώτος χρονικά, αμέσως 

μετά την λήψη του πτυχίου και με διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών, θα έχει το βάρος της 

ομαλής μετάβασης από το πανεπιστημιακό περιβάλλον στον χώρο της δικηγορίας, μέσω 

της κατάρτισης των αποφοίτων - ασκούμενων δικηγόρων σε νομικά ζητήματα πρακτικού 

ενδιαφέροντος (μέσω σεμιναρίων, παρουσίας σε ακροατήρια, σύνταξη δικογράφων, 

εικονικών δικών κλπ). Το εξάμηνο αυτό προτείνεται η διοργάνωση και εποπτείας της 



διαδικασίας από τον δικηγορικό σύλλογο και τις νομικές σχολές, ενώ οι συμμετέχοντες 

θα απολαμβάνουν σειρά παροχών (δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσβαση 

στις βιβλιοθήκες, σειρά εκπτώσεων σε μετακινήσεις κλπ). Ο δεύτερος χρονικά, διάρκειας 

12 μηνών, θα προσιδιάζει στην σημερινή μορφή, όπου οι ασκούμενοι εργάζονται σε 

δικηγορικά γραφεία.  

 

3. Απευθείας εγγραφή των ασκούμενων δικηγόρων στον δικηγορικό σύλλογο. 

Προτείνεται η κατάργηση της έναρξης άσκησης σε δικηγορικό γραφείο ως προϋπόθεσης 

για την εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο. Οι ασκούμενοι δικηγόροι από την λήψη του 

πτυχίου τους εγγράφονται απευθείας στον δικηγορικό σύλλογο, ο οποίος αναλαμβάνει 

την άσκησή τους, κατά το πρώτο εξάμηνο δια της διοργάνωσης του εκπαιδευτικού 

κύκλου της άσκησης, και κατά το δεύτερο δια της εποπτείας της ποιότητας και των όρων 

απασχόλησης, αλλά και σε εναλλακτικές μορφές άσκησης όσων αδυνατούν βρούν 

γραφείο. Η μορφή της εποπτείας αυτής διευκρινίζεται κατωτέρω. 

 

Με βάση τα ανωτέρο, διασφαλίζεται καταρχήν η ομαλή μετάβαση από την θεωρία στην 

πράξη. Περαιτέρω, ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της άσκησης τονίζεται και γίνεται 

περισσότερο ουσιαστικός. Τέλος, διασφαλίζεται το βασικό πλαίσιο με βάση το οποίο 

ρυθμίζεται η σχέση δικηγόρου - ασκούμενου και προστατεύονται πραγματικά οι όροι 

απασχόλησης των ασκούμενων. Περιορίζεται κατά το 1/3 ο αριθμός των ασκούμενων 

δικηγόρων που είναι διαθέσιμοι για απασχόληση σε γραφείο, λόγω του ότι το 1/3 της 

άσκησης θα αποτελείται από τον "εκπαιδευτικό κύκλο", και καταργείται ο φόβος της 

αδυναμίας περάτωσης άσκησης λόγω αδυναμίας απασχόλησης σε γραφείο που αναγκάζει 

τους συναδέλφους να αποδεχθούν τους πλέον επαχθείς όρους, λόγω του γεγονότος ότι ο 

χρόνος άσκησης συνεχίζει και τρέχει λόγω της εγγραφής στον δικηγορικό σύλλογο.  
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