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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΩΝ Δ∆ΙΚΗΓΟΡΩΩΝ ΜΕΛΩΩΝ ΤΩΩΝ Δ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΩΝ ΑΘΗΝΩΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ

1. Η Δ∆Α 53/2002 (Π.Κ. Yπ. Κοιν. Απασχ. 38/2.12.2002) Ισχύει και για το 2003
2. Η Δ∆Α 45/2004 (Π.Κ. Yπ. Κοιν. Απασχ. 32/15.10.2004)
3. Η Δ∆Α 34/2005 (Π.Κ. Yπ. Κοιν. Απασχ.  21/27.7.2005)
4. Η Δ∆Α 43/2006 (Π.Κ. Yπ. Κοιν. Απασχ. 27/25.9.2006) Ισχύει και για το 2007
5. Η Δ∆Α 53/2008 (Π.Κ. Yπ. Κοιν. Απασχ. 34/14.11.2008) 

Β.   ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Δ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 
Δ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιά  
Δ∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 

Aπό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Γ.   ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Με την παρούσα ρυθµίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας του προσωπικού που
απασχολείται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, στα γραφεία των δικηγόρων - µελών
του Δ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και
του Δ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς (Δ∆Α 53/2008).

Δ∆.   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα,
αυξάνονται από 6.1.2005 και από 1.9.2005 και διαµορφώνονται σύµφωνα µε τους
συνηµµένους πίνακες Α και Β, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας (Δ∆Α 34/2005).

Για τον καθορισµό των βασικών µηνιαίων µισθών λαµβάνεται υπόψη και η
διανυθείσα πραγµατική προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε όµοια ή
συναφή καθήκοντα. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση,
συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά εργασίας  (Δ∆Α 53/2008).

Αυξήσεις 2006 και 2007 (Δ∆Α 43/2006)
1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως
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είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 3%.
2. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί, όπως έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2006 µε την ως άνω

αύξηση, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2006 κατά ποσοστό 3%.
3. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται

περαιτέρω από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3%.
4. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί, όπως έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2007, αυξάνονται

περαιτέρω από 1.7.2007 κατά ποσοστό 3%.

Αυξήσεις 2008
1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα,

όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά
ποσοστό 3,5%.

2. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί, όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008 µε την ως άνω
αύξηση, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,2%.

Ε.   ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΑ

Χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα, που υπολογίζονται στους βασικούς
µηνιαίους µισθούς, των εκάστοτε µισθολογικών κλιµακίων.
α. Επίδοµα γάµου, σε ποσοστό 10%. Το επίδοµα γάµου χορηγείται στους

έγγαµους εργαζόµενους και ακόµα στους χήρους/ες, διαζευγµένους/ες και
στους άγαµους γονείς, εφόσον αυτοί έχουν την επιµέλεια παιδιού ή παιδιών 
(Δ∆Α 53/2008).

β. Επίδοµα οθόνης, σε ποσοστό 15%, για όσους χειρίζονται ηλεκτρονικούς
υπολογιστές (Δ∆Α 53/2008).

γ. Επιστηµονικό επίδοµα, σε ποσοστό 18%, στους πτυχιούχους ΑΕΙ και σε
ποσοστό 14% στους πτυχιούχους ΤΕΙ ή άλλης ισότιµης σχολής εσωτερικού ή
εξωτερικού (Δ∆Α 53/2008).

δ. Επίδοµα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5%, σε όσους, κατά την εκτέλεση της
εργασίας τους, κάνουν χρήση των γνώσεών τους, σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.
Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται µε την προσκόµιση τίτλου σπουδών,
επιπέδου Proficiency ή αντίστοιχου. Δ∆εν απαιτείται η προσκόµιση τέτοιου τίτλου
προκειµένου για πτυχιούχους σχολών του εξωτερικού, µέσης, ανώτερης ή
ανώτατης εκπαίδευσης (Δ∆Α 53/2008).

ε. Επίδοµα τέκνου, σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού για το τρίτο παιδί. Το
επίδοµα αυτό χορηγείται σε κάθε γονέα, ανεξαρτήτως του εάν εργάζεται ο
άλλος γονέας και λαµβάνει το επίδοµα αυτό από τον εργοδότη του µέχρι τη
συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού, εφόσον το παιδί είναι
άγαµο και δεν εργάζεται. Εφόσον το παιδί σπουδάζει σε αναγνωρισµένη από το
κράτος σχολή οποιασδήποτε βαθµίδας, το επίδοµα παρατείνεται µέχρι τη
συµπλήρωση των σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι πλέον της συµπληρώσεως
του 24ου έτους της ηλικίας του. Η φοίτηση αποδεικνύεται µε βεβαίωση του
εκπαιδευτικού ιδρύµατος στο οποίο φοιτά το παιδί. Για τα αγόρια που υπηρετούν
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την στρατιωτική τους θητεία το επίδοµα αυτό χορηγείται µέχρι τη συµπλήρωση
της στρατιωτικής θητείας (Δ∆Α 53/2008).

ΣΤ.   Δ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εφαρµογή όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
Δ∆ιευκρινίζεται ότι στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην παρούσα,
εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, που ρυθµίζουν θεσµικά θέµατα.

2. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή τυχόν
ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές
αποφάσεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισµούς, εθιµα,
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ, δε θίγονται από
τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρίθµ. 43/2006 Δ∆Α,
καθώς και όλοι οι όροι των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων κατά το µέρος
που δεν τροποιούνται ή καταργούνται µε την παρούσα.
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