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Πατησίων, αρ.4 (1ος Όροφος)

Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Το Σωματείο μας πλησιάζει τα 2 χρόνια ζωής και δράσης του!

2 χρόνια αγώνων, οργάνωσης και αλληλεγγύης για να ανασάνουμε
και να ζήσουμε καλύτερα!

Απευθυνόμαστε σε εσένα που οργίζεσαι με την ανυπαρξία κάθε δικαιώματος στον κλάδο μας, 
με τα ωράρια λάστιχο και τους εξευτελιστικούς μισθούς.

Απευθυνόμαστε σε εσένα που πήρες δύναμη και κουράγιο από τη συγκρότηση του Σωματείου 
μας, που αναθάρρησες αλλά διστάζεις να γίνεις μέλος μας.

Σε καλούμε να βγεις μπροστά, να κάνεις το βήμα! Έλα να οργανώσουμε μαζί τον αγώνα 
και την πάλη μας για συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας για κάθε μισθωτό και ασκούμενο δικηγόρο.

ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΟΡΑΤΟΙ!

Πριν 2 χρόνια «γεννήθηκε» η ελπίδα! Ιδρύσαμε το Σωματείο μας!
Δεν είμαστε μόνοι! Έχουμε πια το «σπίτι» μας, το στήριγμά μας!

Τολμήσαμε, παραμερίσαμε τα εμπόδια, συγκρουστήκαμε με τις αυταπάτες! Απορρίψαμε 
τα παλιά, φθαρμένα ιδεολογήματα ότι ο δικηγόρος δεν είναι μισθωτός αλλά «συνεργάτης» 
και συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε το Σωματείο μας, 
οι διεκδικήσεις, τα αιτήματά μας, έσμιξαν και συναντήθηκαν με τα όνειρα και τις ανησυχίες 
εκατοντάδων συναδέλφων.



Σημαδέψαμε καθαρά τον πραγματικό ένοχο και τις αιτίες των προβλημάτων μας: την 
πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων διαχρονικά, όποιο μανδύα και αν φορούν αριστερό 
ή δεξιό. Σημαδέψαμε καθαρά τον πραγματικό αντίπαλο μισθωτών και ασκούμενων 
δικηγόρων: Την εργοδοσία των δικηγορικών εταιρειών και των μεγάλων δικηγορικών γραφείων. 
Συγκρουστήκαμε με την εργοδοσία, κόντρα στις απολύσεις πρωτοπόρων συναδέλφων που 
απήργησαν και διεκδίκησαν τα δικαιώματα τους.

Βρεθήκαμε απέναντι από το Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών 
Ελλάδος, την συνδικαλιστική ένωση των εργοδοτών μας. Τους 
ξεκαθαρίσαμε ότι τώρα υπάρχει το σωματείο μας και θα παλέψουμε 
μέσα από αυτό για την κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων, για 
την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ).

Καταφέραμε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες να λογοδοτήσουν 
για απαράδεκτες πρακτικές τους και να τις αποσύρουν. Τους 
υποχρεώσαμε να μας υπολογίζουν, να μετράνε τα λόγια τους και 
τις πράξεις τους.

Διαλέξαμε και διαλέγουμε τη «σωστή πλευρά της ιστορίας» και 
παλεύουμε για αυτήν. Πήραμε την πρωτοβουλία με το κείμενο 
υπογραφών του Σωματείου μας, να φουντώσει η καταδίκη κάθε 
προοδευτικού συναδέλφου στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην 
Ουκρανία και στη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν.

Θέσαμε στο επίκεντρο της πάλης μας τα εκρηκτικά προβλήματα 
των ασκούμενων δικηγόρων. Σταθήκαμε στο πλευρό των 
ασκούμενων συναδέλφων που εργάζονται στα δικαστήρια και 
με τους δυναμικούς αγώνες μας κατακτήσαμε να καταβληθεί το 
σύνολο των δεδουλευμένων τους και να καταβάλλεται τακτικά και 
μηνιαία ο μισθός τους. Συνεχίζουμε τις διεκδικήσεις μας, απαιτούμε 
να καταργηθεί τώρα ο αναχρονιστικός θεσμός της άσκησης.

Συντονίσαμε τους κοινούς αγώνες μισθωτών, ασκούμενων δικηγόρων, μικρών 
αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, με τους εργαζόμενους στο χώρο της δικαιοσύνης μέσα από 
τα σωματεία τους. Σπάσαμε στην πράξη με οργανωμένη απειθαρχία την αυταρχική πολιτική 
της κυβέρνησης και καταγγείλαμε στην απρόκλητη καταστολή της απέναντι στο εργατικό – 
λαϊκό κίνημα! Δηλώσαμε παρών στις μεγάλες αναμετρήσεις του εργατικού κινήματος ενάντια 
στο αντεργατικό νόμο - τερατούργημα Χατζηδάκη (Ν. 4808/2021). Με συλλογικές αποφάσεις, 
διατρανώσαμε ότι ως εργαζόμενοι και νομικοί θα παλέψουμε για να μείνει ο νόμος αυτός στα 
χαρτιά. 

Ήμασταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στο φασισμό, το ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία, 
την ανισοτιμία και κάθε είδους διακρίσεις. Η δράση μας αγκάλιασε ιδιαίτερα τη μισθωτή γυναίκα, 
τη νέα μητέρα. Απαιτήσαμε να παρθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της μητρότητας.

Οργανώσαμε μαζί σημαντικές απεργιακές μάχες. Η πλούσια δράση μας συνέβαλε συνάδελφοι 
να απεργήσουν για πρώτη φορά, να πιστέψουν στη δύναμη τους, να ορθώσουν το ανάστημα τους 



και να απορρίψουν τους εκβιασμούς της εργοδοσίας. Πρωτοστατήσαμε και πρωτοστατούμε 
να είναι το Σωματείο μας πραγματική κυψέλη συζήτησης και οργάνωσης αγώνων μέσα από τις 
συχνές ζωντανές, συλλογικές διαδικασίες με συσκέψεις και εκδηλώσεις ακόμα και σε περιόδους 
απαγορευτικών μέτρων. Μας γεμίζει αισιοδοξία αλλά και ευθύνη ότι συνάδελφοι για πρώτη 
φορά ένιωσαν ότι έχουν λόγο και φωνή.

ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΣΩΤΗΡΕΣ
ΓΥΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΕ ΔΣΑ, ΔΣΠ, ΕΑΝΔΑ!

ΔΣΑ, ΔΣΠ και ΕΑΝΔΑ ούτε θέλουν ούτε μπορούν να εκφράσουν τις δικές μας ανάγκες και τα 
δικά μας συμφέροντα, εκφράζουν από την θέση τους τα συμφέροντα των αφεντικών μας.

ΓΙΑΤΙ:

✓ Αρνούνται κατηγορηματικά τη μισθωτή εργασία μεταξύ εργοδότη δικηγόρου και 
εργαζόμενου δικηγόρου, την εξαρτημένη σχέση εργασίας, μας αφήνουν στο έλεος της 
εργοδοσίας. 

✓ Όταν απολύονταν συνάδελφοι μας που απήργησαν, συνάδελφοι που διεκδικούσαν 
τα δικαιώματά τους, τάχθηκαν με το μέρος της εργοδοσίας.

✓ Την περίοδο της πανδημίας μας άφησαν απροστάτευτους και αβοήθητους απέναντι 
στο ξεσάλωμα της εργοδοσίας, προπαγανδίζοντας ότι τα δικαστήρια δεν είναι χώροι 
υπερμετάδοσης του ιού.

✓ Συμφωνούν μέχρι κεραίας με τον άθλιο και αναχρονιστικό θεσμό της άσκησης, μιλάνε 
για «αναβάθμιση» του θεσμού της άσκησης και «αυστηροποίηση» εξετάσεων

Απλώνουμε το χέρι σε εσένα, που δεν συμβιβάζεσαι με το ωράριο 09.00 – 21.00, με τους 
χαμηλούς μισθούς. Σε εσένα που η 
προοπτική και τα όνειρα που είχες 
όταν επέλεγες το επάγγελμα δεν 
συμβαδίζουν με την κατάσταση που 
επικρατεί στον κλάδο. 

Σε εσένα που βλέπεις ότι από τη μία 
είμαστε εμείς, οι πολλοί, η συντριπτική 
πλειοψηφία, που εργαζόμαστε με 
αυτούς τους όρους για να θησαυρίζουν 
κάποιοι μεγαλοδικηγόροι και μεγάλες 
δικηγορικές εταιρείες και από την άλλη 
οι λίγοι, αυτοί που μας εκμεταλλεύονται. 
Σε εσένα που δεν ανέχεσαι να περνάνε 
τα καλύτερα μας χρόνια με αυτές τις συνθήκες. Σε εσένα που δεν ανέχεσαι να «βγάλουν πάλι τα 
όνειρά σου σε πλειστηριασμό», σε εσένα που ξέρεις ότι «δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα»!

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΟΠΛΑ! ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ !



Τώρα έχεις επιλογή!
Τώρα υπάρχει το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων! 

Τώρα έχει έρθει η ώρα να γίνουμε ακόμη πιο πολλοί όλοι εμείς που παλεύουμε για σταθερό 
ωράριο, καλύτερους μισθούς, κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών μας, επαρκή και ποιοτικό 
ελεύθερο χρόνο. Να πολλαπλασιάσουμε ακόμη περισσότερο τη φωνή που με προμετωπίδα 
την πάλη για συλλογική σύμβαση εργασίας, θέτει στο επίκεντρο τις σύγχρονες, τις δικές μας 
ανάγκες!

Σε καλούμε να γνωρίσεις το Σωματείο μας, να οργανωθείς σε αυτό, να αγωνιστούμε από κοινού 
για να φέρουμε πιο κοντά τις πιο ωραίες μέρες μας! 

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΟΥ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΓΙΑ:

‣ Υπογραφή τώρα Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα είναι υποχρεωτική για όλους 
τους εργαζόμενους μισθωτούς δικηγόρους, για σταθερή και μόνιμη δουλειά, ενάντια 
στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στην επιβολή δυσμενών συνθηκών εργασίας, στην 
εντατικοποίηση της εργασίας, ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτηρισμό που αποδίδεται 
σε αυτές από τον εκαστοτε εργοδότη. 

‣ Ανθρώπινο ωράριο, για να έχουμε ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο για εμάς και τις 
οικογένειες μας. Χορήγηση αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης.

‣ Υποχρεωτική κάλυψη των 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών μας από τον εργοδότη.

‣ Κατάργηση του απαράδεκτου θεσμού της άσκησης, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

‣ Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας. Κανένας μισθωτός και ασκούμενος 
δικηγόρος να μην στερηθεί την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη.

‣ Κατάργηση του ΚΕΑΟ. Παύση της απαράδεκτης και προκλητικής πρακτικής της άμεσης 
βεβαίωσης εισφορών στο ΚΕΑΟ, που εγκαινίασε η διοίκηση του ΕΦΚΑ τους τελευταίους 
μήνες.

Μάθε για το Σωματείο μας στο site: somatio-misthoton-dikigoron.gr

Βρες μας στο facebook: σωματείο μισθωτών δικηγόρων

Επικοινώνησε μαζί μας, στο e-mail: somatio.md@gmail.com

Γνώρισε μας στα γραφεία του Σωματείου μας:
Πατησίων, αρ.4 (1ος Όροφος) κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 19.00 – 22.00, 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6979526780 – 6987182025!


