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I.

Εισαγωγή

Οι αριθμοί και τα στοιχεία της παρουσίασης αναφέρονται με κάθε επιφύλαξη.
Έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια επιβεβαίωσής τους, αλλά σε κάθε
περίπτωση προτείνεται επανέλεγχος από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες, καθώς
πολλές φορές είναι μέσοι όροι και δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

«Ἓν οἶδα
ι ουδὲν οἶδα»
Σωκράτης,
470-399 π.Χ.

(DISCLAIMER)

Larry Ellison
• ∆ιευθύνων Σύμβουλος
της Oracle
• 3ος πιο πλούσιος
άνθρωπος στην
Αμερική και 5ος στον
κόσμο με περιουσία
56,2 δις $ (Forbes)
• Παιδί ανύπαντρης
μητέρας που δόθηκε για
υιοθεσία επειδή έπαθε
πνευμονία σε ηλικία 9

umbers never lie” σύμφωνα με τον Larry
Ellison…[but in Greece they do!]

ατά κεφαλήν εισόδημα
015: 22.728€ (ΟΟΣΑ) 9.520€ (World Bank) 6.662€ (∆ΝΤ)
ύμφωνα με τον κ. Χ.
ταϊκούρα χάθηκαν στο
μηνο ΣΥΡΙΖΑ 66 δις €
Εστία 6/9), την κα Ντ.
πακογιάννη 90 δις €
ΣΚΑΪ 4/9) και τον κ. Α.
εωργιάδη 96 δις €

Rembrandt, “The Anatomy Lesson of Dr. Deijman”(1656)

Pablo Picasso, “Weeping woman with Handkerchief”(1937)

.

Η δικηγορία στην Ελλάδα

Η δικηγορία στην Ελλάδα σε αριθμούς
Συνολικός αριθμός δικηγόρων στην Ελλάδα: ~42.113 (Πηγή: Αιτιολογική
Έκθεση Σχεδίου Νόμου «Κώδικα ∆ικηγόρων», 2013)
21.439 δικηγόροι είναι εγγεγραμμένοι στον ∆ΣΑ (Πηγή: Ένωση ∆ικηγορικών
Συλλόγων Ευρώπης, Μάιος 2015)
400 δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα, 100 από αυτές μέλη Σ∆ΕΕ
2η μεγαλύτερη αναλογία δικηγόρων ανά 100.000 κατοίκους (370/100.000)
στις ευρωπαϊκές χώρες με 1η το Λουξεμβούργο (Πηγή: CEPEJ study, 2015)

Η δικηγορία στην Ελλάδα σε αριθμούς (συνέχεια)

Παλαιότερες ελληνικές δικηγορικές

εταιρείες (σύμφωνα με τις ιστοσελίδες
τους):
– Lampadarios Law Firm 1863
– Zepos & Yannopoulos 1893
– Lykourezos Law Firm 1910
– Koutalidis Law Firm 1930

– Elias Paraskevas Attorneys 1933

•

Πιο καινοτόμες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες
σύμφωνα με τα Innovative Lawyers Reports των
Financial Times

– Elias Paraskevas Attorneys 1933: FT Law
50 2007
–
–

Koutalidis Law Firm: Continental European
Firms 2008
KGDI: Continental European Firms 2008

Μεγαλύτερα/-ες σε αριθμό δικηγορικά/-ές γραφεία/εταιρείες στην Ελλάδα (Πηγή: Legal 500,
2009/ιστοσελίδες/με επιφύλαξη)*:

w Firm
Firm
Yannopoulos
s and Partners
Firm
ers
ose
Law Firm
& Partners Law Firm
rnitsas
oulos & Partners Law Firm

90/80
65/40
53/55
49/38
47/35
41/66
40/7**
40/32
36/36
35/36
28/19

Ballas, Pelecanos & Associates
TJ Koutalidis, Law Office
Bahas, Gramatidis & Partners
Lykourezos Law Offices
Dryllerakis & Associates
Nomos Thessaloniki Law Firm
C. Papakostopoulos & Associates
Elias Paraskevas Attorneys 1933
Fotis Kremmydas-Philippos Doris & Associates
Lambadarios Law Offices
S.A. Felios & Associates

26/24
26/23
22/26
22/15
21/28
21/8
20/4**
20/?
20/9**
20/20
20/13

Αμοιβές σε δικηγορικές εταιρείες

Οι παρακάτω (καθαρές) αμοιβές καταβάλλονταν το 2009, σύμφωνα με
σχετική έρευνα της ICAP για την εταιρεία μας. Έκτοτε έχουν καταργηθεί οι
ατώτατες αμοιβές εμμίσθων δικηγόρων και παρατηρείται μείωση
ποδοχών λόγω κρίσης (χωρίς διαθέσιμα ασφαλή στοιχεία)

Επίπεδο

κούμενος δικηγόρος

ος δικηγόρος

ηγόρος έως 30 ετών

ηγόρος έως 35 ετών

ηγόρος έως 40 ετών

Αμοιβές (σε €)
600-900
1.000
1.400-2.000
2.200-2.500

Τομείς ανάπτυξης
(2009 - ίδια μελέτη της ΙCAP)

Εξαγορές και
συγχωνεύσεις
Χρηματοδοτήσεις
(restructurings)
Ακίνητα
Φορολογικά
Ενέργεια
Τηλεπικοινωνίες
Ιατρικά (Malpractices)

Κρίση

Κρίση

44,92% ανεργία στους νέους δικηγόρους της Αθήνας (Πηγή: ∆ΣΑ, 2013)

Μείωση γραμματίων προείσπραξης κατά 67,93% κατά την τριετία 2009-2012 (Πηγή: Αυγή)

Κατά το 2013, 6.487 νέοι δικηγόροι δεν είχαν ούτε μια παράσταση, 1.005 είχαν 1-2
παραστάσεις, 759 είχαν 3-4 παραστάσεις, 676 είχαν 5-10 παραστάσεις, 590 είχαν 11-12
παραστάσεις, 405 είχαν 21-50 παραστάσεις και 138 πάνω από 50 (Πηγή: ∆ΣΑ, 2013)

Κατά το 2014 στην Αθήνα, 7.112 δικηγόροι (περίπου το 35%) είχαν μηδενικές παραστάσεις και η
κατάσταση δείχνει να χειροτερεύει, καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2015 ο αριθμός αυτός έφτασε
τους 9.599 δικηγόρους (Πηγή: Το Βήμα)

Μέρισμα Α’ Εξαμήνου 2007 600€
Μέρισμα Β’ Εξαμήνου 2014 5,46€(!) (Πηγή: Αυγή, ∆ΣΑ)

Στα 1.000-1.500€ ο μέσος μισθός των Ελλήνων μισθωτών δικηγόρων το 2014 (Πηγή: ΙΚΑ)

Πριν λίγα χρόνια η μέση φορολογική δήλωση των δικηγόρων ήταν 12.500€

~9.000 (από τους ~22.000 εγγεγραμμένους) δικηγόροι δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους
εισφορές στα ταμεία (2015) (Πηγή: Το Βήμα)

Συνταξιοδοτικό καθεστώς: σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια εργασίας ή στα 67 με τουλάχιστον 15
χρόνια εργασίας. Ποσό για ασφαλισμένους πριν το 1993  ~1.200€. Ποσό για ασφαλισμένους
μετά το 1993  ? (Πηγή: ∆ΣΑ, 2015)

Η κοινωνική εικόνα του δικηγόρου

αραγοντισμός
πληστία
οροδιαφυγή
σκεμμένη χρήση πολύπλοκης γλώσσας
αστρέβλωση της αλήθειας / Οπορτουνισμός

στόχο τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας των δικηγόρων,
η American Lawyers Public Image Association έχει
προσπαθήσει να καθιερώσει την 2α Νοεμβρίου κάθε έτους
ως
“Love your Lawyer Day”!!

τοιχεία για την απονομή της δικαιοσύνης

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015, η
χώρα μας βρίσκεται στην 3η χειρότερη θέση αναφορικά με τον
χρόνο επίλυσης διαφορών συνολικά, πίσω από Μάλτα και
Πορτογαλία. Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση όσον
αφορά τον χρόνο που απαιτείται για τις εμπορικές και αστικές
η

τοιχεία για την απονομή της δικαιοσύνης

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η χειρότερη θέση
όσον αφορά στον αριθμό εκκρεμών υποθέσεων
ανά 100 κατοίκους (Πηγή: CEPEJ study, 2015)

III. Η ελληνική οικονομία

Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς

ΕΠ: 179 δις € (σε τρέχουσες τιμές) για το έτος 2014 (Πηγή: Enterprise
Greece). Το 12% πηγαίνει στους δημοσίους υπαλλήλους (6η θέση στην ΕΕ η η ∆ανία με 16,6% και τελευταία η Τσεχία με 7,1%)
υνολικός πληθυσμός: 10.812.467 (Ιούλιος 2015) (Πηγή: Eurostat)
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός: 3.504.446 (Α’ Τρίμηνο 2015) (Πηγή:
ΛΣΤΑΤ)
Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός: 4.482.200 (Α’ Τρίμηνο 2015) (Πηγή:
CAP)
υνταξιούχοι: 2.657.649 (Φεβρουάριος 2015) (Πηγή: ΥΠΕΚΑ). Οι συντάξεις
ου ∆ημοσίου είναι διπλάσιες από εκείνες στην Ισπανία (Πηγή: Καθημερινή)
,3 εκατ. Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας (36% του
ληθυσμού) (2014) (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)
νεργία: 25,2% από 26,2% πέρυσι - το 48,3% είναι νέοι άνεργοι (15-24 ετών)
2015) (Πηγή: Εστία). Παγκόσμιοι πρωταθλητές μαζί με την Ισπανία και τη
ότια Αφρική εδώ και πολλά χρόνια
Φορολογούμενοι: 6.500.000, από τους οποίους οι 3.500.000 δηλώνουν
σόδημα μέχρι 12.000€ (+4.500.000 που δεν κάνουν φορολογική δήλωση)
ισόδημα 12.000-20.000€ δηλώνουν 1.350.000 φορολογούμενοι, 20.0000.000€ 1.060.000 φορολογούμενοι, 50.000-100.000€ 140.000

Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς (συνέχεια)

μός επιχειρήσεων: 654.347 από τις οποίες 629.811 Πολύ Μικρές (<10
αζόμενοι) (ποσοστό 96.2%), 21.669 Μικρές (<50 εργαζόμενοι) (ποσοστό
%), 2.464 Μεσαίες (ποσοστό 0.4%) και 423 Μεγάλες (ποσοστό 0.1%),
αδή επιχειρήσεις με πάνω από 250 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών
των 50 εκατ. € (2013) (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
τιλία: 5.057 πλοία (άνω των 100gt) με συνολική χωρητικότητα 181,7 m
16,5% από αυτά που ναυπηγούνται είναι ελληνικών συμφερόντων) - 1η
ν κόσμο (2015). Μεταφέρουν το 18,8% του ξηρού φορτίου και το 26,5%
υγρού φορτίου παγκοσμίως δημιουργώντας 192.000 θέσεις εργασίας
φέρνοντας ετήσια κέρδη 13 δις € (7% του ΑΕΠ) (Πηγές: Clarkson, ΙΟΒΕ,
G)
ρισμός: η Ελλάδα στην 31η θέση (Πηγή: World Economic Forum) με
όρ αφίξεων (26 εκατ.) και έσοδα 14,5 δις € το 2015 (Πηγή: Πρώτο
α). Σε 17 δις €, περίπου 9,5% του ΑΕΠ, ανέρχεται η άμεση συμβολή του
ρισμού στο εγχώριο ΑΕΠ το 2014, με τη συνολική συμμετοχή του να
αίνεται μεταξύ 37 και 45 δις € (20%-25% του ΑΕΠ), επιβεβαιώνοντας τον
ακτηρισμό του τομέα ως «βαριά βιομηχανία» της χώρας (Πηγή: Το
α)

Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς (συνέχεια)

Υποβάθμιση ΧΑΑ από τον οίκο FTSE - το οποίο υπάγεται πλέον στις
«προηγμένες αναπτυσσόμενες αγορές» μαζί με Βραζιλία, Ταϊβάν, Πολωνία,
Τουρκία κλπ.
Ταμειακά διαθέσιμα 77 εκατ. €. ∆άνεια από φορείς 10,5 δις € (Πηγή: Εστία)
5,7 δις € ληξιπρόθεσμες οφειλές ∆ημοσίου (Πηγή: Καθημερινή)
45% κόκκινα δάνεια (Πηγή: Καθημερινή)
1.463 ημέρες αναμονής για επιστροφή ΦΠΑ (Πηγή: ΥΠΟΙΚ)
120 ημέρες για επιστροφή φόρου εισοδήματος (Πηγή: ΥΠΟΙΚ)
Πλαστικό χρήμα 6% των συναλλαγών (Πηγή: Εστία)
Σύμφωνα με το ∆ΝΤ, το ΑΕΠ της Ελλάδας θα επανέλθει στο επίπεδο του
2008 το 2031!
Οικονομικές παθογένειες βρίσκονται ριζωμένες στις αξίες και πεποιθήσεις
της ελληνικής κοινωνίας (πελατειακές σχέσεις, επιρροή εδραιωμένων
συμφερόντων, συντεχνιακή νοοτροπία, κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη
αντί του ανταγωνισμού, δυσφορία σε κάθε μη ελεγχόμενη αλλαγή)
Σε 20 χρόνια στην Αγγλία θα έχει χαθεί το 25% των θέσεων εργασίας από
ρομπότ (Πηγή: Καθημερινή)
Σύμφωνα με τους Νομπελίστες E. Phelps και F. Hayek, η χώρα δε θα
μπορέσει να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες χωρίς

Η Ελλάδα αλλάζει

ρονος Ζυλιέν, πρώτος εισακτέος στο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πειραιά με
18.500 μόρια

H κρίση

Συνέπειες της κρίσης

Π: Κατακόρυφη πτώση κατά 25,8% την περίοδο 2008-2014 (Πηγή: Alpha Bank)
έος >200% του ΑΕΠ (Πηγή: Καθημερινή)
ό το 2008 έως το 2014 λουκέτο έβαλαν πάνω από 200.000 ΜμΕ (Πηγή:
θημερινή)
τά τη διάρκεια του Α’ Τριμήνου του 2015, 5.341 επιχειρήσεις έχουν βάλει
υκέτο - 59 λουκέτα ημερησίως (Πηγή: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων).
δυνος αύξησης πτωχεύσεων κατά 9% για το 2015 και 6% για το 2016 (Πηγή:
adius)
000 ελληνικές επιχειρήσεις μεταφέρουν την έδρα τους στη Βουλγαρία (Πηγή:
τιτούτο για την οικονομία της αγοράς στη Σόφια)
θηκαν περίπου 500.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης την περίοδο 2010-2014
ηγή: ΓΣΕΕ)
2.000 Έλληνες στο διάστημα 2008-2013 μετανάστευσαν (4,4% του συνολικού
ηθυσμού κατά την απογραφή του 2001) (Πηγή: Καθημερινή)
ain drain: οι πολίτες υψηλής μόρφωσης που εγκαταλείπουν τη χώρα
μαίνονται μεταξύ 180.000-200.000 (Πηγή: Πρώτο Θέμα)
χρι σήμερα έχουν χαθεί πάνω από:
• 500 δις € από μείωση τιμών/αξιών ακινήτων
• 200 δις € στο ελληνικό χρηματιστήριο - σε επίπεδα 1987 ο Γ∆
• 120 δις € από τραπεζικές επισφάλειες

Συνέπειες της κρίσης (συνέχεια)

Καταθέσεις: 120,83 δις € στα τέλη Ιουλίου 2015 - χαμηλότερο
επίπεδο τελευταίων 12 χρόνων, επίπεδα 2003 (Πηγή: ΤτΕ)
Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) επέφερε:
• Μείωση του κύκλου εργασιών σε 9 στις 10 επιχειρήσεις σε
ποσοστό μέχρι και 70% (Πηγή: ΓΣΕΒΕΕ)
• Πτώση πωλήσεων μεταξύ 30%-80% (Πηγή:
www.euro2day.gr) [numbers never lie!]
• Τρομακτική επιδείνωση του ∆είκτη Οικονομικού Κλίματος
στις 81,3 μονάδες από 90,7 (Πηγή: ΙΟΒΕ)
Μείωση μέσου μισθού 27,5% από το 2007 και πτώση 10,62%
στις αποδοχές του ιδιωτικού τομέα - Μέσος μισθός: 1.059,18€
(Πηγή: Καθημερινή)
Οι φόροι αυξήθηκαν κατά 6,5 δις € από το 2009 μέχρι το 2014
(Πηγή: Ελευθεροτυπία)
7η πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη των 27 χωρών (2015) (Πηγή:

Η ελληνική οικονομία
Κίνδυνοι

ίνδυνος GREXIT ακόμη ορατός (Πηγή: Capital Economics)
τελέσφορη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με δανειστές (Πηγή: ΟΟΣΑ)
ναμενόμενη αύξηση ανεργίας και επιδείνωση φορολογικών εσόδων και ασφαλιστικών
σφορών λόγω της κατάρρευσης της αγοράς μετά την επιβολή των capital controls (Πηγή:
στία)
ημογραφικό - προβλέψεις για δραματική συρρίκνωση πληθυσμού της Ελλάδας από 11,045
κατ. σε 8,5 εκατ. το 2060. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 6 πιο
ερασμένες χώρες μαζί με Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Το 2050
ναμένεται το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 60 στον κόσμο να φτάσει το 21,5% από 12,3%
έτος. Θρυαλλίδα συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (Πηγή: Εθνική Αναλογιστική Αρχή)
ομή πληθυσμού - λιγότεροι οικονομικοί ενεργά πολίτες, λιγότερη κατανάλωση, λιγότερη
ήτηση, αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης, αποπληθωρισμός, αυξανόμενο χρέος (Πηγή: Καθημερινή)
εταναστευτικό - δραματική αύξηση εντός του 2015 σε σχέση με το 2014 (70% τον Ιανουάριο
ου 2015, 160% τον Φεβρουάριο του 2015 και 476% τον Μάρτιο του 2015 και πάνω από 500%
ον Απρίλιο του 2015) (Πηγή: Καθημερινή)
περφορολόγηση - φόροι και ασφαλιστικές εισφορές «τρώνε» το 43,4% του μισθού στην
λλάδα (Πηγή: ΟΟΣΑ)
ιστωτικές συνθήκες και χαμηλή εμπιστοσύνη στην οικονομία - το ΙΟΒΕ κατέγραψε
ατακόρυφη πτώση των προσδοκιών για την πορεία της ελληνικής οικονομίας πριν ακόμα
πιβληθούν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί
ειωμένη ανταγωνιστικότητα - λόγω κλίματος πολιτικής αβεβαιότητας, βραδυκίνητου
καστικού συστήματος, υψηλού κόστους εργασίας, αναποτελεσματικού ∆ημοσίου, περιορισμών
το εμπόριο κλπ.
ολυνομία - τα τελευταία 20 χρόνια έχουν εκδοθεί 2.178 νόμοι (1 νόμος κάθε 2-3 ημέρες) και

V.

Η δικηγορία σε επιλεγμένες χώρες

Η δικηγορία σε επιλεγμένες χώρες σε αριθμούς
HΠΑ: 1.225.452 δικηγόροι σε 318,9 εκατ. κατοίκους [384 δικηγόροι ανά 100.000
κατοίκους] (Πηγή: ΑΒΑ Market Research Department 2011)
Ηνωμένο Βασίλειο: 160.394 δικηγόροι (solicitors) σε 64 εκατ. κατοίκους [250
δικηγόροι ανά 100.000 κατοίκους] (Πηγή: Τhe Law Society 2014)
Η άσκηση ελεύθερης δικηγορίας (sole practice) στις ΗΠΑ δέχεται πλήγμα, καθώς οι
αποδοχές των δικηγόρων μειώνονται ολοένα και περισσότερο (Πηγή: Global Legal
Post)
HΠΑ: η ανεργία στους δικηγόρους κυμαίνεται στο 3% (Πηγή: Global Legal Post)
Η ΝΥ Times χαρακτηρίζει το δικηγορικό επάγγελμα ως ένα από τα πιο σκληρά λόγω
της πολύωρης απασχόλησης (2.500 ώρες το χρόνο)
Το 2014 υπήρξε αύξηση 4,3% των ετήσιων εσόδων των διεθνών δικηγορικών
εταιρειών (Πηγή: American Lawyer)
Το 2011 στην Αγγλία άνοιξε ο δρόμος για την παροχή νομικών υπηρεσιών από μη
δικηγόρους και τις εξωτερικές επενδύσεις σε δικηγορικές εταιρείες μέσω του
Legal Services Act. H αυστραλιανή Slater & Gordon έγινε η πρώτη δικηγορική
εταιρεία στον κόσμο που εισήχθη στο χρηματιστήριο, ενώ η Gateley η πρώτη στην

οιβές και διαθέσιμο εισόδημα νέων δικηγόρων ανά τον κόσμο

ω μέσοι όροι αμοιβών, φόρων και ενοικίων υπολογίζονται σε ετήσια βάση κατά προσέγγιση σύμφωνα με την επίσημη
ική ισοτιμία.

Φόρος που
αναλογεί*

Ενοίκιο
(δυάρι)*

Γεύμα στα
McDonalds

∆ιαθέσιμο εισόδημα
μετά την αφαίρεση
φόρου και ενοικίου*

143.087€

42.926€ (30%)

58.394€

7€

41.767€

νγκ

100.304€

21.063€ (20%)

23.884€

3,8€

55.357€

Β

89.940€

26.902€ (30%)

49.338€

4.5€

13.700€

ρη

57.000€

13.680€ (24%)

24.335€

4.5€

18.985€

ωνία

55.240€

12.713€ (23%)

13.007€

5€

29.520€

λλία

42.000€

16.800€ (40%)

18.000€

8€

7.200€

σπανία

35.000€

10.850€ (31%)

8.400€

7€

15.750€

λία

22.000€

5.940€ (27%)

12.000€

7€

4.060€

, ΗΠΑ

πουργκ,

Μέσος όρος
αμοιβής σε top δικ.
εταιρείες*

μοιβές και διαθέσιμα ποσά νέων δικηγόρων ανά τον κόσμο
Φόρος που
αναλογεί*

Ενοίκιο
(δυάρι)*

Γεύμα στα
McDonalds

∆ιαθέσιμο εισόδημα
μετά την αφαίρεση
φόρου και ενοικίου*

15.000€

3.405€ (22,7%)

4.000€

6€

7.595€

λια,
α

13.806€

3.106€ (22%)

5.522€

5€

5.178€

ος Άιρες,
νή

13.800€

2.346€ (17%)

4.548€

8,8€

6.906€

Ρωσία

15.000€

5.857€ (39%)

9.600€

4,8€

3.450€

?

0€

54.000€

8,5€

?

Ελλάδα

Μέσος όρος
αμοιβής σε top
δικ. εταιρείες*

άρλο,

ύ μεγάλα (για τα ελληνικά δεδομένα) εισοδήματα άνω των 200.000€, ο φόρος ξεπερνά το 45%
0€). Σημειώνεται ότι σε αντίστοιχο εισόδημα στην Αγγλία (150.000£, ήτοι ~210.000€) ο φόρος είναι
€ (εισόδημα έως 42.000£ φόρος 20%, 8.400£, μετά έως 150.000£ φόρος 40%, 43.200£, σύνολο:
). Στην Ελλάδα, όμως, με 110.000€ ενοικιάζεις διαμέρισμα 180τ.μ. έως 20.000€ το χρόνο και σου
90.000€, ενώ στο Λονδίνο το αντίστοιχο διαμέρισμα ενοικιάζεται 150.000€-300.000€ το χρόνο (συν
κόστους ζωής, ιδιωτικών σχολείων, καιρού, ταξί κλπ.), άρα...

op 10 δικηγορικές εταιρείες του κόσμου
(με βάση τα έσοδά τους για το 2013-2014)

vestopedia)

Εταιρεία

Baker & McKenzie (ΗΠΑ)
DLA Piper (ΗΠΑ/Αγγλία)
Latham & Watkins LLP (ΗΠΑ)
Skadden, Arps, Slate, Meagher &
Flom LLP (ΗΠΑ)
Clifford Chance LLP (Αγγλία)
Kirkland & Ellis LLP (ΗΠΑ)
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Αγγλία)
Linklaters (Αγγλία)

Έσοδα
(σε $)
2.54 δις
2.48 δις
2.226 δις

∆ικηγόροι

4.200
>4.200
>2.000

2.21 δις

>1.600

2.12 δις
2.016 δις

3.300
>1.600

1.92 δις

>2.000

1.98 δις

2.600

Top 10 δικηγορικές εταιρείες (ΗΠΑ)

Wikipedia)

(με βάση τα κέρδη ανά εταίρο)
Εταιρεία

Κέρδη ανά εταίρο
(2014) (σε $)

Wachtell Lipton

5.500.000

Quinn Emanuel
Paul Weiss

4.925.000

Sullivan & Cromwell
Cahill Gordon
Kirkland & Ellis

3.680.000
3.615.000

Simpson Thacher
Cravath Swaine & Moore

3.485.000

Davis Polk

3.295.000

3.845.000

3.510.000
3.365.000

Top 10 δικηγορικές εταιρείες (Αγγλία)
(με βάση τα κέρδη ανά εταίρο)

Wikipedia)

Εταιρεία
Slaughter and May
Macfarlanes
Freshfields Bruckhaus Deringer
Linklaters
Allen & Overy
Dickson Minto
Clifford Chance
Farrer & Co
Bristows

Κέρδη ανά εταίρο
(2014) (σε £)
2.229.000
1.555.500
1.370.000
1.368.000
1.210.000
1.120.100
1.117.000
1.100.000

Plaintiff attorneys

∆ικηγόροι που αναλαμβάνουν
μαζικές αγωγές κυρίως για
αποζημιώσεις (π.χ. ενάντια
σε καπνοβιομηχανίες,
φαρμακευτικές εταιρείες κλπ.)

•

Γνωστό παράδειγμα: Erin
Brokovich (ταινία με τη Julia
Roberts)

•

Peter Angelos: Ελληνοαμερικάνος
plaintiff attorney. Στην υπόθεση
Asbestos εκπροσώπησε έναν
μεγάλο αριθμό εναγόντων κατά
της Union Carbide σε αγωγές
αποζημίωσης λόγω βλάβης της
υγείας εξαιτίας μακροχρόνιας
έκθεσης σε άσβεστο. Από αυτή
την υπόθεση μόνο έλαβε αμοιβή
100 εκατ. $. Σε άλλη αγωγή κατά
του κλάδου της καπνοβιομηχανίας

Τop Barristers (supersilks)

Lord Anthony Grabiner: ειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο
και έχει ασχοληθεί με τις περισσότερες high profile
δικαστηριακές υποθέσεις του Λονδίνου. Χαίρει ευρείας
αναγνώρισης και συγκαταλέγεται στους “Star Individuals”
του Chambers & Partners επί σειρά ετών. Αμοιβή
3.000£/ώρα.

Laurence Rabinowitz: αναφέρεται ως «ο καλύτερος
στον τομέα του» (Legal 500, 2012) και συγκαταλέγεται
επίσης στους “Star Individuals” του Chambers &
Partners. Ειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο. Αμοιβή
1.500£/ώρα.

John Cavanagh: με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο.
Φημίζεται για την πολυμάθειά του και για τη συμμετοχή
του σε βαρυσήμαντες δικαστικές διαμάχες. “Star
Individual” σύμφωνα με το Chambers & Partners.

V. Προκλήσεις

Εθνικές και διεθνείς προκλήσεις για τη δικηγορία

Μείωση «ύλης»
Αριθμός δικηγόρων (Freshfields - σύνταξη στα 55)
Αγορά (μεταξύ άλλων συρρίκνωση και λόγω
δημογραφικού προβλήματος)
∆ιαιτησία/μεσολάβηση  «κίνδυνος ή ευκαιρία»
Νέες «ευκαιρίες»
Αγγλικό δίκαιο και γραφεία
Τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη: στις ΗΠΑ ήδη
υπάρχουν start-ups που προσφέρουν αυτοματοποιημένες
νομικές συμβουλές(!)
Commoditised υπηρεσίες
Γραφεία επαρχίας
Λογιστές/άλλοι
Πρώην δικαστές/ΝΣΚ

θνικές και διεθνείς προκλήσεις για τη δικηγορία

Κουλτούρα Ελλήνων απέναντι στην
υπηρεσία και το σεβασμό στα
συμφωνηθέντα (κ. Φίλης: «η σύμβαση
δεν μπορεί να υλοποιηθεί ως έχει, ήταν
ελιγμός για να μη συντριβεί η χώρα»)
«Έθνος ανάδελφον» (δεν μπορούμε να
«εξάγουμε» νομική τεχνογνωσία)
Πτωχεύσεις δικηγορικών εταιρειών
(Coudert Brothers/Howrey/Thelen &
Heller Ehrman/Dewey & LeBoeuf)
Από τη βαριά στην ελαφρά αμέλεια 
π.χ. η Simpson Thacher και η JP
Morgan αντιμετωπίζουν αγωγή για
αμέλεια με επίδικο 1,5 δις $ εξαιτίας
σφάλματος ενός paralegal που δεν
εντοπίστηκε από κανέναν από τους δυο

VI.

Αν αποφασίσετε να κάνετε
δικηγορική εταιρεία

“Love’s boat has smashed against
the daily grind. Now you and I are
quits.”
Vladimir Mayakovsky,
1893-1930

mong the last lines of poet Vladimir Mayakovsky before he commited
uicide in Moscow on 14 April 1930. This was the end of a beautiful
ory shaped by utopian dreams; but it was also the prolongation of a
fferent world which, in an endlessly shifting empire, would become
known, for a time, as the Union of Soviet Socialist Republics.

Aligning the Stars

You can’t get something
for nothing!!!
Value proposition

Είδη υπηρεσιών

Standardised  “Better, faster, cheaper”
Customised  “Use us, we’ll help you
make a better choice and provide you with
on-going support”
Grey hair  “We have seen similar
problems before. Trust us, we’ll help you
over your problems”
Rocket science  “Smartest brains
around”

The McKinsey’s 7s Model

PUBLISH OR PERISH!!

VII. Το μέλλον σας

Leonardo DaVinci,

∆ημήτρης Η. Παρασκευάς
Λονδίνο  Αθήνα  Μονακό  Παρίσι

«Νομική ιδιοφυΐα με εξαιρετικά ανεπτυγμένο επιχειρηματικό και νομικό αίσθημα» (The Legal 500 – 2015)

ματική
υάς ∆ικηγορική Εταιρεία
ε το 1933 από τον πατέρα του ∆ημήτρη, Ηλία, ευρέως αποκαλούμενο "Πρύτανη των Ελλήνων ∆ικηγόρων"
ν $400 δις διασυνοριακές συναλλαγές και δίκες
ίοι διεθνείς πελάτες (συμπεριλαμβανομένων των US Department of State, US Olympic Committee, 250 πολυεθνικών εταιρειών, κορυφαίων επενδυτικών τραπεζών και πολλών
ορυφαίες δικηγορικές εταιρείες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου)
ό μόνο 8 ευρωπαϊκές (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου) δικηγορικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στον κατάλογο των 50 πιο Καινοτόμων ∆ικηγορικών Εταιρειών των Financial Times
50 2007)
ά συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα από τους διεθνείς οδηγούς The Legal 500, IFLR1000 και Chambers and Partners, έχοντας καταταγεί
λλων στην 1η βαθμίδα στο Banking & Finance (IFLR1000) και στην 1η βαθμίδα στο Privatisation & Projects (The Legal 500)
Law Firm of the Year 2014 (Corporate International Global Awards)
& Finance Law Firm of the Year 2014 (DealMakers Law Awards και InterContinental Finance Magazine Global Awards)
& Finance, Corporate/Commercial, Restructuring/Insolvency Leading Firm 2013 (Chambers Europe)
& Acquisitions Law Firm of the Year 2013 (ACQ Global Awards)
vas S.A.M.
ληνική δικηγορική εταιρεία με παρουσία στο Πριγκιπάτο του Μονακό
υμένες υπηρεσίες σε UHNWI
ση & ∆ιεθνείς Οργανισμοί
Γραμματέας Αποκρατικοποίησης 1993-1999 (ο πρώτος Έλληνας που υπηρέτησε 3 κυβερνήσεις αντιπολιτευόμενων κομμάτων, χαρακτηρίστηκε "Super Salesman" από τους
Times στις 9 Ιουνίου 1999, καθώς κατά τη θητεία του το πρόγραμμα απέφερε έσοδα περίπου $10 δις – ένας από τους μακροβιότερους και πιο επιτυχημένους επικεφαλής
μάτων αποκρατικοποίησης παγκοσμίως)
τής του Γραφείου του Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας 1993 (σε ηλικία 29 ετών)
χές
ευάς ∆ικηγορική Εταιρεία, ∆ιευθύνων Εταίρος (1999 έως σήμερα)
vas S.A.M., Πρόεδρος (2011 έως σήμερα)
Law Committee του International Bar Association, European Liaison Officer (2014 έως σήμερα)
κή Ένωση ΑΕΓΑ (στους μετόχους της συμπεριλαμβάνονται οι La Baloise & Deutsche Ring), μέλος ∆Σ (2010 έως σήμερα)
e Square Garden Committee (2011 έως σήμερα)
ός Σύλλογος Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science, Πρόεδρος (2006-2010 – οργάνωσε σειρά εκδηλώσεων, που ξεπέρασαν τους 8.000
κόμενους)
vel Group of the European Commission on the Future of Industrial Relations and Managing Change in Europe (2002)
Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ, μέλος ∆Σ, υποδειχθείς από τον Πρωθυπουργό (1999-2001)
ος των ευρωπαϊκών χωρών στην ομάδα εργασίας της UNCTAD για τις συγκριτικές εμπειρίες αποκρατικοποίησης (1994)
λος πολλών κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των OECD, UNIDO, Συμβουλίου της Ευρώπης, SOEC)
ογνώμονας σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές
υση
ve education – Harvard Business School (2003)
Commercial and Corporate Law – London School of Economics and Political Science (tutee of Lord Wedderburn) (1987)
Νομικής – Νομική Σχολή Αθηνών («Άριστα») (1986)
Αναβρύτων (1981)

an lawyer – Solicitors Regulation Authority (2011 έως σήμερα)

Πηγές

κό του Harvard Business School
μερίδες (Καθημερινή, Το Βήμα, Αυγή,
α, Πρώτο Θέμα, Ελευθεροτυπία)
εοπτικές εκπομπές ΣΚΑΪ, MEGA
P Report για την «Παρασκευάς ∆ικηγορική
ρεία» 2009
NTOR Report για την «Παρασκευάς
ηγορική Εταιρεία» 2003
ηγορικός Σύλλογος Αθηνών
ωση ∆ικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης
έσεις Alpha Bank, ΤτΕ, ΟΟΣΑ, ∆ΝΤ, SRA,
ΕΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ, Υπουργείου Οικονομικών.,
E, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, IKA, Eurostat, BCG
ηνικό Κοινοβούλιο
ολογική Έκθεση Σχεδίου Νόμου «Κώδικα
ηγόρων» 2013
τρική Ένωση Επιμελητηρίων
κή Αναλογιστική Αρχή
erprise Greece
dius
une Greece
ital Economics

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABA Market Research Department 2011
American Lawyer
Global Legal Post
The Law Society
Financial Times
The Economist
The New York Times
Legal Guides (Legal 500, Chambers and
Partners, IFLR)
Υλικό από 3 IBA Αnnual Conferences
(Boston, Tokyo, Dublin)
“Aligning the Stars”, Jay W. Lorsch/Thomas
J. Tierney, εκδ. Harvard Business School
Press
Global Law Summit 2015
Doing Business World Bank
CEPEJ study 2015
Wikipedia/Investopedia
Ιστοσελίδες: nb.org, analyst.gr, euro2day.gr,
glassdoor.com, numbeo.com,
aquissearch.com, iras.gov.sg, japanguide.com, guidemesingapore.com, frenchproperty.com, worldwide-fax.com,

