
 
 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,  

          Τον Υπουργό Ανάπτυξης 

 

Θέμα “Καταβολή οφειλομένων αμοιβών σε ασκούμενους/ες δικηγόρους” 

 

Μέσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους ξεκίνησε το 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης αποφοίτων Νομικών Σχολών για την 

απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου για 2.400 αποφοίτους. Το 

πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνική χρηματοδότηση. 

Αν και το εν λόγω πρόγραμμα συνεχίζεται εδώ και σχεδόν 3 μήνες, όπως αναφέρει σε 

επιστολή του το ΔΣ της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 

ασκούμενοι και ασκούμενες δικηγόροι δεν έχουν πληρωθεί για το διάστημα εργασίας τους. 

Μάλιστα πάνω από 100 συμμετέχοντες υπογράφουν κείμενο της Κίνησης Ασκούμενων και 

Νέων Δικηγόρων ζητώντας την άμεση καταβολή των αμοιβών τους. 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να ενημέρωσε με ένα ανυπόγραφο email πως οι μισθοί 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.12.2021, παρά το γεγονός ότι η σύμβαση 

ορίζει ότι η ημερομηνία καταβολής μισθού είναι η 31η Οκτωβρίου 2021. Κοινώς, 

παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης εργασίας των ασκούμενων δικηγόρων. Επιπλέον, οι 

ασκούμενοι και ασκούμενες δικηγόροι θεωρούνται από το Υπουργείο 

«αυτοαπασχολούμενοι» με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κρατική μέριμνα ούτε για ασφάλεια 

ούτε για άδειες. 

Επίσης, αναφορικά με τη φύση της εργασίας των ασκούμενων, τονίζεται ότι δεν 

προσελήφθησαν για να εκτελούν χρέη γραμματειακής υποστήριξης, αλλά για να ασκηθούν 

στο πλευρό των δικαστών καλύπτοντας και μόνιμα κενά στο προσωπικό των Δικαστηρίων. 

Μάλιστα, υπενθυμίζεται πως για τον περιορισμό του όγκου των εργασιών του διοικητικού 

προσωπικού και τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Δικαιοσύνης εκκρεμούν από 

το 2019 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.  
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Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι Υπουργοί: 

 

1. Για ποιον λόγο το Υπουργείο παραβιάζει τις συμβάσεις εργασίας των ασκούμενων 

δικηγόρων που είναι ενταγμένοι/ες στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα; 

2. Σκοπεύει το Υπουργείο να καταβάλει άμεσα τα δεδουλευμένα στους ασκούμενους 

και τις ασκούμενες δικηγόρους, να τηρήσει απαρέγκλιτα τους όρους της σύμβασης 

και να θεσμοθετήσει το καθεστώς των αδειών τους; 

3. Πόσες από τις 2.400 θέσεις έχουν καλυφθεί και ποιες κινήσεις καταβάλλει το 

Υπουργείο για την κάλυψη των κενών; 

4. Θα προβεί το Υπουργείο στην πρόσληψη μόνιμου διοικητικού προσωπικού ώστε να 

μειωθεί ο όγκος εργασιών της γραμματειακής υποστήριξης; 

 

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Μαρία Απατζίδη 

Κρίτων Αρσένης 

Κλέων Γρηγοριάδης 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

Γιώργος Λογιάδης 

Σοφία Σακοράφα 




