
 
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

Όλοι γνωρίζουμε την εργασιακή «ζούγκλα» που επικρατεί στο χώρο των ασκούμενων 

και μισθωτών δικηγόρων, οι οποίοι κάτω από τον μανδύα της «συνεργασίας» δεν 

απολαμβάνουν ούτε και τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα, όπως ωράριο, κατώτατο 

μισθό, επιδόματα εορτών, άδεια ανάπαυσης, άδεια μητρότητας, αποζημίωση 

απόλυσης κ.ά  

Τόσο ο ΔΣΑ όσο και ο ΔΣΘ έχουν διαχρονική ευθύνη για την απαράδεκτη αυτή 

κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της μισθωτής δικηγορίας, προβάλλοντας τα 

ιδεολογήματα περί «ανεξαρτησίας» του δικηγόρου, καθώς και την απαράδεκτη 

άρνησή τους σε συμμετοχή σε απεργιακούς αγώνες αλλά και σε αγωνιστικές μορφές 

κινητοποίησης.  

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η καταγγελία συναδέλφου δικηγόρου, η οποία 

αφενός μεν απολύθηκε χωρίς αιτία αφετέρου δε ουδέποτε πληρώθηκε για τις 

δικηγορικές υπηρεσίες που παρείχε σε δικηγορικό γραφείο Θεσσαλονίκης και 

συγκεκριμένα στο γραφείο του κ. Σ-------- Γ--------.  

Ειδικότερα: Η συνάδελφος κατόπιν συνεννοήσεως με τον ως άνω δικηγόρο ανέλαβε 

να παρέχει τις υπηρεσίες της με συμφωνημένη αμοιβή 600,00 ευρώ μηνιαίως, 

πενθήμερο, οκτάωρο. Η “συνεργασία” ξεκίνησε στις 18 Νοέμβρη και μετά από δύο 

εβδομάδες και συγκεκριμένα στις 3 Δεκέμβρη ενημερώνεται από την συνάδελφο με 

την οποία εργαζόταν μαζί για την απόλυσή της. Σημειωτέoν είχε προηγηθεί 

τηλεφωνική επικοινωνία με τον δικηγόρο, ο οποίος με προφανή αντισυναδελφικό 

τρόπο και με φωνές την ενημέρωσε ότι δεν κάνει “καλά” την δουλειά της. Μετά από 

επανειλημμένες προσπάθειες της συναδέλφου δικηγόρου, η οποία είτε καλώντας τον 

στο κινητό του τηλέφωνο είτε στέλνοντάς του μηνύματα στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ζητώντας του αρχικά ολόκληρο το συμφωνημένο ποσό των 600,00 

ευρώ, και μετέπειτα έστω τα δεδουλευμένα, εκείνος ουδέποτε ανταποκρίθηκε. 

Μάλιστα, δεν μπόρεσε ούτε να τον βρει για να του παραδώσει τα κλειδιά του 

γραφείου του, τα οποία της έμειναν στα χέρια.  

Ζητούμε να καταδικασθούν στη πράξη όλα τα φαινόμενα απληρωσιάς στους 

εργασιακούς χώρους με εργαζόμενους μισθωτούς δικηγόρους.  

Να ενημερωθεί ο δικηγορικός σύλλογος για την καταγγελία αυτή και να πάρει θέση 

για τα εργασιακά δικαιώματα των μισθωτών και ασκουμένων δικηγόρων. 


