Δευτζρα, 8 Οκτωβρίου 2012
ΣΔΕΕ: «Το προφίλ του Νέου Δικηγόρου»
Με πρωτοβουλία του Συνδζςμου Δικθγορικϊν Εταιριϊν Ελλάδοσ (ΣΔΕΕ), ζρχεται να
προςτεκεί ςτα λιγοςτά διακζςιμα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν περί δικθγορίασ
εικόνα ςτθ χϊρα μασ, θ όλωσ πρόςφατθ ζρευνα αυτοφ ςε ςχζςθ με τα κίνθτρα των
νζων να επιλζξουν τθ δικθγορία, το προφίλ τουσ και τισ δυςκολίεσ που, ναυτιλλόμενοι
πλζον, αντιμετωπίηουν.
Καρπόσ γόνιμου προβλθματιςμοφ που αναπτφχκθκε ςτουσ κόλπουσ του ΣΔΕΕ, με τα
πρϊτα αποτελζςματα να ανακοινϊνονται ςτθν Ημερίδα του τελευταίου «Εξειδίκευςθ
και Επαγγελματικι Αποκατάςταςθ» ςτο Μζγαρο Μουςικισ τθν 16θ Μάιου 2012, θ περί
θσ ο λόγοσ ζρευνα και διενεργικθ επί τθ βάςει ερωτθματολογίου που ςυνζταξε θ
Επιςτθμονικι Επιτροπι του ΣΔΕΕ.
Μια ςυνοπτικι επιςκόπθςθ των λθφκειςϊν απαντιςεων επί δείγματοσ 361
ςυμμετεχόντων, θλικίασ από 24 ζωσ 35 ετϊν, ςυνθγορεί ςτο ότι θ Νομικι υπιρξε πόλοσ
ζλξθσ για νζουσ –κυρίωσ νζεσ- που ικελαν να «γίνουν δικθγόροι» κατά 33,52% , για
νζουσ που επζνδυαν ςτισ εν γζνει επαγγελματικζσ προοπτικζσ με το πτυχίο τθσ Νομικισ
κατά 37,9%, για μελλοντικοφσ εν δυνάμει δικαςτζσ/ςυμβολαιογράφουσ κατά 3%
περίπου, ενϊ λόγω κφρουσ τθ Νομικι επζλεξε το 17,88%. Σθμειωτζον, ότι το 3,91%
διλωςε πωσ αγνοεί τουσ λόγουσ επιλογισ του, ενϊ ιςόποςο ποςοςτό ότι εκπλιρωςε
ζτςι τισ οικογενειακζσ προςδοκίεσ.
Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ μεταςτροφι των ωσ άνω ποςοςτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ
φοίτθςθσ αλλά και μετά το πζρασ αυτισ. Αναλυτικότερα, κατά τθ φοίτθςθ το 37,15%
είχε αρχίςει να προςανατολίηεται ςτθν μάχιμθ δικθγορία, υπζρ τθσ ςυμβουλευτικισ
δικθγορίασ ταςςόταν το 10,34%, το 6,42% απζβλεπε ςτθν ακαδθμαϊκι καριζρα, ςτο
δικαςτικό/ςυμβολαιογραφικό κλάδο ςτόχευε το 13,41% (από το 3%) ενϊ ςε οτιδιποτε
εκ των ωσ άνω, υπό τον όρο των καλϊν αποδοχϊν, το 32,68%. Μετά το πζρασ των
ςπουδϊν και το βάπτιςμα τθσ εργαςιακισ πραγματικότθτασ το 42,18%, παρά τθ
διάψευςθ των προςδοκιϊν του, τθν οποία ςυνομολογεί, εξακολουκεί να επικυμεί να
αςκεί τθ δικθγορία, ζνεκα τθσ αντίςτοιχθσ διάψευςθσ το 7,54% ςκοπεφει να
εγκαταλείψει τθ νομικι επιςτιμθ ςυλλιβδθν, το 8,94 να ςτραφεί ςτο δικαςτικό ι
ςυμβολαιογραφικό κλάδο, μόλισ το 8,94% δθλϊνει απόλυτα ικανοποιθμζνο, το 31,01%
αν και ςχετικά ικανοποιθμζνο από το αντικείμενο ςτζκεται ςτισ μειωμζνεσ απολαβζσ
ενϊ το 1,4%, αντιςτρόφωσ, κεωρεί τισ απολαβζσ του επαρκείσ κι «ανεπαρκζσ»/μθ
αρεςτό το αντικείμενο.
Ωσ προσ το κοινωνικό προφίλ του νζου δικθγόρου, ςφμφωνα με τθν ζρευνα, θ
πλειονότθτα του δείγματοσ, τθσ οποίασ το 51,18% -ςθμειωτζον- φοίτθςε ςτθ Νομικι
Ακινασ, κατά πλειοψθφία (72,3%) δεν είχε ςτενό ςυγγενι δικθγόρο. Το 12,74%
φοίτθςε ςε πανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ ενϊ ςτο δείγμα ςυμμετείχαν και 3 άτομα που
πραγματοποίθςαν ςπουδζσ δια αλλθλογραφίασ. Ο χρόνοσ ςπουδϊν για το 77%

περίπου δεν ξεπζραςε τα 5 χρόνια. Μετά τθν αποφοίτθςι του το 60% ξεκίνθςε αμζςωσ
άςκθςθ ενϊ το 20% παραλλιλωσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Ωςτόςο ζνα ποςοςτό τθσ
τάξεωσ του 17% δθλϊνει πωσ αςκικθκε εικονικά. Μόλισ το 35% δεν είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακοφ ενϊ το 13,93% είναι κάτοχοι και διδακτορικοφ.
Καταληκτικά
Σιμερα, το 32,13% εργάηεται ςε δικθγορικζσ εταιρίεσ, με αντίςτοιχα ποςοςτά να
ςυνεργάηονται με άλλουσ δικθγόρουσ ι να είναι αυτοαπαςχολοφμενοι, ενϊ ζνα 4,16%
ζχει εξαςφαλίςει κζςθ εταίρου ςε δικθγορικι. Το κακεςτϊσ ςυνεργαςίασ ωςτόςο ζχει
υπαλλθλοποιιςει τουσ νζουσ δικθγόρουσ ςε ποςοςτό 68,45%. Ωσ προ τοφτο,
ιςοςκελιςμζνεσ οι αντιδράςεισ με το 48% να δθλϊνει πωσ θ υπαλλθλοποίθςι δεν
ςυνιςτά πρόβλθμα, ενϊ ζνα άλλο 41% να κεωρεί τισ απολαβζσ του ανεπαρκείσ ωσ προσ
τθν εκ μζρουσ του παρεχόμενθ υπθρεςία. Με δικθγορικζσ υπθρεςίεσ δευτερεφουςασ
φλθσ δε δθλϊνει ότι απαςχολείται το 20% περίπου.
Ωσ προσ τισ πόρτεσ που χτφπθςαν αναηθτϊντασ εργαςία οι ςυμμετζχοντεσ απαντοφν,
πωσ κινικθκαν είτε δια γνωριμιϊν (58,5%), είτε δια αγγελίασ (39%) ενϊ το υπόλοιπο
ποςοςτό παραδζχεται τθν παρζμβαςθ πολιτικοφ προςϊπου. Βεβαίωσ ζχει τθρθκεί ο
κανόνασ τθσ πλιρουσ ανωνυμίασ των ςυμμετεχόντων. Το 36% δεν βρικε άμεςα
δουλειά ενϊ οι απολαβζσ υπολείπονται των 1000 Ευρϊ για το 62% (κάτω των 600
Ευρώ το 36,34%).
Το ρομαντικό ηθτοφμενο των νζων δικθγόρων ωςτόςο παραμζνει θ επαλικευςθ των
προςδοκιϊν κι ζτςι για το 39% το να γίνουν δια τθσ επιτυχίασ ςτθ δικθγορία
«αξιοςζβαςτοι και ςοφοί ςτον κοινωνικό τουσ περίγυρο» ενϊ για το 27% «χριςιμοι
ςτον ςυνάνκρωπο ςε δφςκολεσ ϊρεσ». Ωσ προσ τον κλάδο εν γζνει, μζμφονται τθν
υπερπλθκϊρα των δικθγόρων αλλά και το κακό επίπεδο των επαγγελματιϊν.
Αναφορικά με το άμεςό του μζλλον τζλοσ, το δείγμα φαίνεται μοιραςμζνο, με
επικρατοφςα όμωσ προοπτικι των ςυμμετεχόντων (34%) τθν παραμονι ςτο χϊρο που
βρίςκονται τϊρα.

