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ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ 

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Ακαδηµίας 60, 10679 ΑΘήνα 

Τηλ. 210-3398270, -111 ΑΘήνα, 7.10.2019 

ΠΡΟΣ 70Ν Κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Ολοµέλειας ∆ικηγορικών Συλλόγων της Χώρας 

ΘΕΜΑ: Αποδοχές εµµίσθων δικηγόρων δηµοσίου τοµέα. 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

σε συνέχεια της συνάντησής µας, κατά  την οποία ετέθησαν τα θέµατα, που απασχολούν το Σώµα, 

επιθυµούµε, όπως και εσείς το ζητήσατε, να σας εκθέσουµε το ζήτηµα των αποδοχών των εµµίσθων 

δικηγόρων του ∆ηµοσίου Τοµέα. 

Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι οι έµµισθοι δικηγόροι του δηµοσίου τοµέα (∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ 

κλπ.) ανέρχονται, κατά  τα στοιχεία της Ολοµέλειας στον αριθµό  των 1.007 σε όλη τη χώρα. ∆εν 

χρειάζεται να επεκταθούµε στο σπουδαίο και ογκώδες έργο, το οποίο προσφέρουν και µάλιστα υπό  

συνθήκες ελλιπών υποδοµών και έντασης, λόγω της πολυπλοκότητας και της ποιοτικής και ποσοτικής 

παροχής των υπηρεσιών τους µε σκοπό  την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος. 

1. Το ιστορικό: 

Οι έµµισθοι δικηγόροι διαχρονικά  υπάγονται στα µισθολογικά  κλιµάκια των δηµοσίων 

υπαλλήλων, ενώ  οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο, που έχουν την τιµή  και υποχρέωση εκπροσώπησης 

του Φορέα τους ενώπιον των ανωτάτων δικαστηρίων της Χώρας, ελάµί3αναν πάντα τας αποδοχές του 

ανωτάτου µ.κ.  

'Ηδη από  του έτους 1980 δια της προσθήκης άρθρου µε αριθµό  92" στον Κώδικα ∆ικηγόρων 

προβλέφθηκε η απονοµή  του ανώτατου µισθολογικού  κλιµακίου στους δικηγόρους µε άδεια 

δικηγορίας στον Άρειο Πάγο. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 92Α του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν∆ 

3026/1954), που προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 1093/1980, και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 



12 του Ν. 1816/1988, όριζε στις παραγράφους του 1 και 2 τα εξής : " 1. Σε περίπτωση που έχει 

συµφωνηθεί  να αµείβεται ο δικηγόρος για τις παρεχόµενες από  αυτόν υπηρεσίες µόνο µε πάγια 

περιοδική  αµοιβή, τα κατώτατα όρια αυτής καθορίζονται κατά  µήνα ως ακολούθως : α) Για δικηγόρο 

στο Πρωτοδικείο 15ο µισθολογικό  κλιµάκιο. 8) Για δικηγόρο στο Εφετείο το 6ο µισθολογικό  

κλιµάκιο. γ) Για δικηγόρο στον Άρειο Πάγο το Ιο µισθολογικό  κλιµάκιο. 2) Τα κατώτατα όρια 

αµοιΒής της παραπάνω παραγράφου προσαυξάνονται και µε τα επιδόµατα που καταβάλλονται 

στους δηµόσιους υπαλλήλους σύµφωνα µε τις ισχύουσες γι" αυτούς διατάξεις. Για τον καθορισµό  

του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας υπολογ ίζεται ο συνολικός χρόνος ασκήσεως του δικηγορικού  

λειτουργήµατος.». Εξάλλου, µε τις ΚΥΑ 2022210/2776/0022/21.4.1997 (ΦΕΚ Β 319) και 

2/8250/0022/18.2.2004 (ΦΕΚ Β 355 ΚΥΑ, που εκδόθηκαν κατ" εξουσιοδότηση των άρθρων 24 του 

Ν. 2470/1997 και 21 του Ν. 3205/2003 ορίζονταν ότι «Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε 

σχέση πάγιας περιοδικής έµµισθης εντολής στο ∆ηµόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠ∆∆, των οποίων τα 

κατώτερα όρια αµοιβής καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1093/1980, 

όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Ν. 1816/1988, κατατάσσονται σε 

µισθολογικά  κλιµάκια, χωρίς περαιτέρω εξέλιξη ως εξής : α) ∆ικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο 15σ 

ΜΚ. β) ∆ικηγόροι στο Εφετεία στο 8ο ΜΚ. y) ∆ικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Ιο ΜΚ. Στους ανωτέρω 

καταβάλλεται το κίνητρο απόδοσης των άρθρων 13 του Ν. 24 70/1 997 και 12 του Ν. 3205/2003. 

Κατά  τα λοιπά  εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1816/1988 ". 

Στη συνέχεια, η ως άνω ΚΥΑ έπαυσε να ισχύει από  1-11-2011, σύµφωνα µε την παρ. 5 της 

ΚΥΑ οικ. 2/17132/0022/28-2-2012 (ΦΕΚ Β' 498/28-2-2012) των Υπουργών ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων και του Αναπληρωτή  Υπουργού  Οικονοµικών µε τίτλο «Καθορισµός αποδοχών 

δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση πάγιας και περιοδικής έµµισθης εντολής στους 

φορείς της παρ.α' 1 του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011 (Α'226) (ΦΕΚ Β'. τχ 498/28-2-2012), η οποία 

εξεδόθη κατ' επίκληση της εξουσισδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4024/2011 

«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή  εφεδρεία και άλλες 

διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2-12-2015» (ΦΕΚ 

Α' 226). Στην εν λόγω νέα ΚΥΑ ορίζονταν τα εξής: «Στους δικηγόρους, που παρέχουν υπηρεσίες µε 

σχέση πάγιας και περιοδικής έµµισθης εντολής, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 

4024/2011, καταβάλλεται Βασικός µισθός ως εξής: α) Στους δικηγόρους στο Πρωτοδικείο, ο µισθός 

του 2ου µισθολογικού  κλιµακίου του Ε' Βαθµού  BJ Στους δικηγόρους στο Εφετείο, ο µισθός του 2ου 
µισθολογικού  κλιµακίου του Γ Βαθµού  και γ) Στους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, ο µισθός του 8' 
Βαθµού. Επιπλέον, καταβάλλεται Χρονσεπίδουα 2% επί  του Βασικού  µισθού  νια κάθε δύο έτη 

δικηγορίας από  την ηµεροµηνία εγγραφής τους στα Μητρώα του οικείου ∆ικηγορικού  Συλλόγου.  

2. Στους ανωτέρω δικη γύρους χορηγούνται επιδόµατα εορτών και αδείας καθώς και 
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οικογενειακή  παροχή, εφαρµοζοµένων αναλογικά  των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 

4024/2011. 3. d ικηγόροι οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου νοµικής υπηρεσίας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των καταστατικών εσωτερικών κανονισµών ή  τις αποφάσεις των 

αρµοδίων οργάνων λαµόάνσυν επίδοµα θέσης ευθύνης σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 

4024/2011.». 

Οπως δε έχει παγ ίως νοµολογηθεί, µε τις παραπάνω ΚΥΑ επεκτεινόταν η καθιέρωση ενιαίας 

µισθολονικής αντιµετώπισης και στους δικηγόρους, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε σχέση 

πάγιας περιοδικής έµµισθης εντολής στο ∆ηµόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠ∆∆, οι οποίοι αποτελούν 

µεν προσωπικό, που δεν εµπίπτει ευθέως στις διατάξεις του παραπάνω νόµου, πλην όµως έχει 

βαθυολονική  και µισθολογική  αντιστοιχία µε µόνιµους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου ή  ΝΠ∆∆ ή  

ΟΤΑ. Πιο συγκεκριµένα, κατά  πάγια νοµολογία, οι προσλαµβανόµενοι µε σχέση έµµισθης εντολής 

από  το ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, αντί  πάγιας περιοδικής αµοιβής δικηγόροι, δικαιούνται µηνιαίας 

αντιµισθίας, η οποία είναι ίση µε τα καθοριζόµενα κατώτατα όρια αµοιβής, τα οποία 

προσδιορίζονται κατ' αντιστοιχία προς τα µισθολογικά  κλιµάκια των δηµοσίων υπαλλήλων (ΟλΑΠ 

11/2002, ΑΠ 946/2010, 249/2013 σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 

Για πρώτη φορά  οι ∆ικηγόροι στον Αρειο Πάγο εξέπεσαν του ανωτάτου µ.κ. δια της ΚΥΑ οικ 

2/17132/0022/2012 (ΦΕΚ Β498/28/02/2012), µε την οποία έλαβαν το µισθό  του Β'(και όχι του Α') 

Βαθµού, διότι έλαβαν επιπλέον χρονοεπίδοµα 2% επί  του Rασικού  µισθού  νια κάθε δύο έτη 

δικηγορίας.  

ΙΙ. Το ισχύον καθεστώς: 

Στη συνέχεια, το ως άνω χρονοεπίδαµα καταργήθηκε, ενώ  ήδη ισχύει ο ν.4354/2015, ο οποίος στο 

άρθρο 9 παρ.10 προβλέπει: 

«Ι0. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση πάγιας και περιοδικής έµµισθης εντολής 

στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κατατάσσονται ως εξής: 

α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε. κατηγορίας 

8. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατηγορίας και 

γ. σι δικηγόροι στον Αρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της Π.Ε. κατηγορίας. 

Για τους ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή  οι διατάξεις του άρθρου 11.». 

∆ια της προβλέψεως αυτής, η οποία είναι απολύτως ειδική  για τους εµµίσθους δικηγόρους, 

όπως έχει ερµηνευθεί  και από  τις υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ., τα µισθολανικά  κλιµάκια αυτά  είναι 

καταληκτικά  νια τους δlκηνόρουC, χωρίς καµία υισθολονική  προανωνή, ούτε µε βάση το χρόνο 

υπηρεσίας, ούτε µε βάση τους τίτλους σπουδών (µεταπτυχιακά  - διδακτορικά).  



Ε ίµαστε στη διάθεσή  σας για κάθε διευκρίνηση ή  απορία. 

Με εκτίµηση 

ικηγο. ικών Συλλόγων 

ρβεσός η 

ΥΜα ςιΝ 

Ετσι φτάνουµε στο άτοπο και εντελώς άδικο αποτέλεσµα, ένας δικηγόρος µε 30 χρόνια 

υπηρεσίας στο Φορέα και ενδεχοµένως µεταπτυχιακό  ή  διδακτορικό  τίτλο, µε άδεια δικηγορίας στον 

Άρειο Πάγο, να λαµβάνει τις ίδιες αποδοχές, µε ένα δικηγόρο νεοπροσληφθέντα στο Φορέα και χωρίς 

κανένα επιπλέον τίτλο σπουδών. Αυτή  η απαράδεκτη εξοµοίωση προς τα κάτω ∆ικηγόρων, που 

εκπροσωπούν το ∆ηµόσιο και τους λοιπούς Φορείς ενώπιον των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων της Χώρας, 

χειριζόµενοι, µάλιστα, υποθέσεις µεγάλου οικονοµικού  αντικειµένου, ή  σε υποθέσεις µε τεράστια 

ηθική  αξία προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος, όπως παραστάσεις ενδεικτικά  πολιτικής αγωγής 

σε κακουργήµατα εις βάρος του ∆ηµοσίου, έχει δικαίως δηµιουργήσει δυσαρέσκειες και 

διαµαρτυρίες µεταξύ  των εµµίσθων δικηγόρων, που, πλέον, αµείβονται µε αποδοχές µικρότερες 

ακόµη και από  τους διοικητικούς υπαλλήλους, αντίστοιχης προϋπηρεσίας. 

Αιτούµεθα λοιπόν το αυτονόητο, δηλαδή  την επαναφορά  του ανωτάτου µ.κ. στους 

δικηγόρους µε άδεια δικηγορίας στον Α.Π., καθώς και την χορήγηση των µισθολογικών προαγωγών 

µε βάση το χρόνο προϋπηρεσίας και τους τίτλους σπουδών τους. 

ΙΙΙ. Προτεινόµενη ρύθµιση: 

Προτείνεται η αντικατάσταση της παρ.10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015 ως εξής: 

«10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση πάγιας και περιοδικής έµµισθης εντολής 

στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής: 

α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικεία στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας, 

Β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 12 της Π.Ε. κατηγορίας και 

y. οι δικηγόροι στον Αρειο Πάγο στο Μ.Κ. 19 της Π.Ε. κατηγορίας. 

Για τους ανωτέρω έχουν εφαρµογή  οι λοιπές διατάξεις του Νόµου και ιδίως περί  µισθολογικής 

εξέλιξης, τίτλων σπουδών και λοιπών επιδοµάτων. Έµµισθοι δικηγόροι που ασκούν καθήκοντα 

προϊσταµένου νοµικής υπηρεσίας ή  ∆ικαστικού  Γραφείου ή  ∆ικαστικού  Τµήµατος εξοµοιούµενου 

µε Νοµική  Υπηρεσία, λαµΒάνουν πλέον του επιδόµατος θέσης ευθύνης, τις αποδοχές της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.». 
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