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Πόζοι Νομικοί θα Απαζτοληθούν ζηην Δλληνική Οικονομία μέτρι ηο 2020; 

 

Σην λνκηθό θιάδν ζπγθαηαιέγεηαη έλα επξύ θάζκα επαγγεικάησλ όπσο είλαη νη 

δηθεγόξνη, νη ζπκβνιαηνγξάθνη, νη δηθαζηέο, νη εηζαγγειείο θαη νη δηθαζηηθνί 

επηκειεηέο, αλάινγα κε ηα  δηάθνξα λνκηθά θαη δηθαζηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξώλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). 

Ο δικηγόρος είλαη ην πξόζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθπξνζώπεζε θαη ππεξάζπηζε 

ησλ δηαδίθσλ, δειαδή ησλ πξνζώπσλ πνπ θαηαθεύγνπλ ζηε δηθαηνζύλε γηα ηελ 

επίιπζε δηαθνξώλ ή ηελ απνλνκή δηθαηνζύλεο ζε αμηόπνηλεο πξάμεηο πνπ έρνπλ 

ππνζηεί ή δηαπξάμεη.  Δπίζεο, ζπληάζζεη λνκηθά έγγξαθα, όπσο δηαζήθεο, κηζζώζεηο, 

ππνζήθεο θ.ά. Δπηθπξώλεη ηηο δηαζήθεο θαη αληηπξνζσπεύεη ή ζπκβνπιεύεη ηνπο 

εθηειεζηέο ηεο. Δμεγεί ηνπο λόκνπο, ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

ζε άηνκα θαη επηρεηξήζεηο. Αλαιακβάλεη ηελ παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ ζε θπζηθά 

πξόζσπα, επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο ηνπ δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ ηνκέα. 

Δθπξνζσπεί ηνπο πειάηεο ηνπ ελώπηνλ αξρώλ ή νπνπδήπνηε αιινύ εμνπζηνδνηεζεί. 

Ο ζσμβολαιογράθος έρεη ηελ έλλνκε δηθαηνδνζία λα πηζηνπνηεί ηελ νξζόηεηα, 

πηζηόηεηα θαη απζεληηθόηεηα νξηζκέλσλ εγγξάθσλ θαη λα λνκηκνπνηεί ηηο ζρεηηθέο 

ζπλαιιαγέο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ. Δηδηθόηεξα, ζπληάζζεη θαη θπιάεη ζην αξρείν ηνπ 

έγγξαθα κε ηα νπνία απνδεηθλύνληαη νη λόκηκεο ζπκθσλίεο αλάκεζα ζε δύν ή 

πεξηζζόηεξα άηνκα (ζπκβόιαηα), έλνξθεο θαηαζέζεηο θαη βεβαηώζεηο, δηαζήθεο θαη 

γεληθά έγγξαθα πνπ απνηεινύλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία δηάθνξσλ 

δηθαηνπξαμηώλ. Αθόκε, ν ζπκβνιαηνγξάθνο εθδίδεη έγθπξα αληίγξαθα θαη πεξηιήςεηο 

ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ, είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηεμαγσγή νξηζκέλσλ λνκηθώλ 

πξάμεσλ, όπσο πιεηζηεξηαζκώλ, θξαηάεη ηα αξρεία άιισλ ζπκβνιαηνγξάθσλ πνπ 

έρνπλ απνρσξήζεη από ην επάγγεικα, εηζπξάηηεη θαη απνδίδεη ζην Γεκόζην ηνπο 

θόξνπο πνπ αλαινγνύλ ζηηο δηθαηνπξαμίεο θαη ζπκβνπιεύεη ηνπο πειάηεο ηνπ γηα ηελ 

θαιύηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ αγνξώλ, πσιήζεσλ, κεηαβηβάζεσλ ή ζπκθσληώλ πνπ 

επηζπκνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ. 

Ο δικαζηής απνλέκεη δηθαηνζύλε θαη νξίδεη ηελ πνηλή νπνηνπδήπνηε θξηζεί έλνρνο, 

εθαξκόδνληαο ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο πνπ αλήθεη. Δίλαη θξαηηθόο ιεηηνπξγόο κε 

ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Δηδηθόηεξα, ν δηθαζηήο δηαβάδεη ή 

αθνύεη ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ ελάγνληα (ην πξόζσπν πνπ έρεη θάλεη ηελ αγσγή) θαη 
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απνθαζίδεη θαηά πόζν απηνί επαξθνύλ γηα λα νδεγεζεί ε ππόζεζε ζην δηθαζηήξην. 

Δμεηάδεη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ δηθαζηηθέο ππνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη 

αλ ηα ζηνηρεία απηά ππνζηεξίδνπλ ηηο θαηεγνξίεο. Δπηβιέπεη θαη δηεπζύλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δίθεο. Απνθαζίδεη γηα ηελ ηειηθή εθδίθαζε, 

αλαβνιή ή δηαθνπή κηαο δίθεο, νξίδεη ηηο πνηλέο ζύκθσλα κε ην λόκν γηα όζνπο 

θξηζνύλ έλνρνη, θαζνξίδεη ην ύςνο ησλ απνδεκηώζεσλ πξνο ηα ζύκαηα ή δίλεη 

αλαζηνιή γηα δηάθνξεο πνηλέο. Οη δηθαζηέο ζην Δθεηείν απνθαζίδνπλ ηειεζίδηθα γηα 

θάζε δηθαζηηθή ππόζεζε. 

Ο ειζαγγελέας είλαη αλώηεξνο δηθαζηηθόο ιεηηνπξγόο, πνπ εθπξνζσπεί ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λόκσλ θαη ηελ πνηληθή αληηκεηώπηζε 

όζσλ ηνπο παξαβαίλνπλ. Σηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ εηζαγγειέα είλαη ε άζθεζε πνηληθήο 

δίσμεο ζην όλνκα ηεο πνιηηείαο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο πνηληθήο 

δηαδηθαζίαο, ε επηηήξεζε ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ δηθαζηηθώλ ππαιιήισλ ηεο 

πεξηθέξεηάο ηνπ θαη ε έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ πξνο ηηο δεκόζηεο αξρέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν εηζαγγειέαο ζπιιέγεη θαη αλαιύεη ηα ζηνηρεία θάζε ππόζεζεο θαη 

απαγγέιιεη ηελ θαηεγνξία ή δεηά ηελ απαιιαγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Παξνπζηάδεη 

ζην δηθαζηήξην ηα ζηνηρεία ηεο ππόζεζεο, πξνζπαζώληαο λα ηεθκεξηώζεη ηελ ελνρή 

ή ηελ απαιιαγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Πξνηείλεη, αλ ρξεηάδεηαη, ηελ αλαβνιή ηεο 

δίθεο ή ηελ εμέηαζε πεξηζζόηεξσλ ζηνηρείσλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ δηθαζηεξίνπ. 

Σηα Γηαγξάκκαηα 1 θαη 2 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκόο ησλ δηθαζηώλ θαη ησλ δηθεγόξσλ 

αλά 100.000 θαηνίθνπο. Όπσο θαίλεηαη ε Διιάδα (EL) βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηνλ 

επξσπατθό κέζν όξν. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη κεηαμύ ησλ εηώλ 2010-2012 

ε Διιάδα θαηαγξάθεη ηε κεγαιύηεξε κείσζε δηθαζηώλ ζε ζρέζε κε ηα άιια θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ.     

Γιάγραμμα 1. Αξηζκόο δηθαζηώλ (αλά 100.000 θαηνίθνπο) 
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Πηγή: CEPEJ study.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ δηθεγόξσλ αλά 100.000 θαηνίθνπο ε Διιάδα 

βξίζθεηαη ζηε δεύηεξε ζέζε ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ, εκθαλίδνληαο κάιηζηα αύμεζε 

ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2010. 

Γιάγραμμα 2. Αξηζκόο δηθεγόξσλ (αλά 100.000 θαηνίθνπο) 

 

Πηγή: CEPEJ study.  

Η γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ λνκηθώλ επαγγεικάησλ ζηελ Διιάδα (δηάγξακκα 3) 

έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλ αλαινγηζηνύκε όηη ην 54% απαζρνιείηαη ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο. Αθνινπζνύλ ε πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

(18%), Θεζζαιία (5%),  ε Γπηηθή Διιάδα (3,8%), ε Κξήηε (3,4%) ε Πεινπόλλεζνο 

(3,3%), ε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία (3,2%), Σηεξεά Διιάδα (2,5%), Ήπεηξνο (1,9%), 

Νόηην Αηγαίν (1,6%), Γπηηθή Μαθεδνλία (1,3%), Ιόληα Νεζηά (1,2%) θαη Βόξεην 

Αηγαίν (0,9%).  

Γιάγραμμα 2. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή λνκηθώλ αλά πεξηθέξεηα (2011) 
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Πηγή: Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο-Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2011. 

 

Τν βαζηθό εξώηεκα όκσο, πνπ αθνξά ην κέιινλ, είλαη ην πώο αλακέλεηαη λα 

κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζε ζην επάγγεικα ησλ λνκηθώλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

κέρξη ην 2020. 

Απάληεζε ζην εξώηεκα απηό δίλεη κηα κεζνδνινγία, κέζσ ηεο νπνίαο αλαπηύζζεηαη 

έλα λέν κνληέιν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Τν κνληέιν απηό παξέρεη εθηηκήζεηο γηα 

ηα βαζηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κέρξη ην 2020, γηα ηξία ζελάξηα: έλα 

βαζηθό, έλα  αηζηόδνμν θαη έλα απαηζηόδνμν. Τα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ απηνύ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε Πηλάθσλ Δηζξνώλ-Δθξνώλ απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ 

πξόβιεςε ηεο απαζρόιεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο κέρξη ην 2020. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί μαλά ζην παξειζόλ αληίζηνηρνπ βάζνπο 

αλάιπζε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά είλαη ηα Γηαγξάκκαηα 3 θαη 4. 

Γιάγραμμα 3. Αξηζκόο λνκηθώλ πνπ αλακέλεηαη λα απαζρνινύληαη ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία κέρξη ην 2020 

Ανατολική 
Μακεδονία; 3,2%

Κεντρική 
Μακεδονία; 18,0%

Δυτική Μακεδονία; 
1,3%

Θεςςαλία; 5,0%

Ήπειροσ; 1,9%

Ιόνια Νηςιά; 1,2%

Δυτική Ελλάδα; 
3,8%

Στερεά Ελλάδα; 
2,5%

Πελοπόννηςοσ; 
3,3%

Αττική; 54,0%

Βόρειο Αιγαίο; 
0,9%

Νότιο Αιγαίο; 1,6% Κρήτη; 3,4%
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Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. 

After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan. 

Σημείωζη: Πεξηιακβάλνληαη νη πνιηηηθνί κεραληθνί, νη ρεκηθνί κεραληθνί, νη κεραλνιόγνη κεραληθνί, 

νη κεηαιιεηνιόγνη, νη κεραληθνί ηνπ πεξηβάιινληνο, νη κεραληθνί παξαγσγήο, νη κεηαιινπξγνί θαη νη 

αζθνύληεο ζπλαθή επαγγέικαηα. Σηνλ αξηζκό ησλ κεραληθώλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

ειεθηξνιόγνη κεραληθνί. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ. 

 

Γιάγραμμα 4. Μεηαβνιή ζηελ απαζρόιεζε κεραληθώλ ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2012 

 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. 

After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan. 
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Σημείωζη: Πεξηιακβάλνληαη νη πνιηηηθνί κεραληθνί, νη ρεκηθνί κεραληθνί, νη κεραλνιόγνη κεραληθνί, 

νη κεηαιιεηνιόγνη, νη κεραληθνί ηνπ πεξηβάιινληνο, νη κεραληθνί παξαγσγήο, νη κεηαιινπξγνί θαη νη 

αζθνύληεο ζπλαθή επαγγέικαηα. Σηελ κεηαβνιή ηεο απαζρόιεζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

ειεθηξνιόγνη κεραληθνί. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ. Σηε κεηαβνιή  

 

Σύκθσλα κε ην βαζηθό ζελάξην ν αξηζκόο ησλ λνκηθώλ ζηελ Διιάδα αλακέλεηαη λα 

κεησζεί ζηνπο 46.793 ην 2020 από 49.213 πνπ ήηαλ 2012 (κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 

4,92%).  

Αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ην αηζηόδνμν ζελάξην, ν αξηζκόο ησλ λνκηθώλ αλακέλεηαη 

λα ππνρσξήζεη νξηαθά θαηά 0,40% από ην 2012 έσο ην 2020, δειαδή λα θηάζεη 

ζηνπο 49.018. Τέινο, ζύκθσλα θαη κε ην απαηζηόδνμν ζελάξην αλακέλεηαη κείσζε 

ησλ λνκηθώλ θαηά 10,12% από ην 2012 έσο ην 2020, νπόηε ζα έρνπκε 44.232 

απαζρνινύκελνπο. 

 

Βαλζαμής Γιονύζης 

Οηθνλνκνιόγνο  

Υπ. Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 
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