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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Γενικό Μζροσ

Άρκρο 1
Θ φφςθ τθσ δικθγορίασ
1. Ο δικθγόροσ είναι δθμόςιοσ λειτουργόσ. Το λειτοφργθμά του αποτελεί
κεμζλιο του κράτουσ δικαίου.
2. Ρεριεχόμενο του λειτουργιματοσ είναι θ εκπροςϊπθςθ και υπεράςπιςθ
του εντολζα του ςε κάκε δικαςτιριο, αρχι ι υπθρεςία ι εξωδικαςτικό κεςμό,
θ παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν και γνωμοδοτιςεων, όπωσ επίςθσ και θ
ςυμμετοχι του ςε κεςμοκετθμζνα όργανα ελλθνικά ι διεκνι.
Άρκρο 2
Θ κζςθ του δικθγόρου ςτθν απονομι τθσ Δικαιοςφνθσ
Ο δικθγόροσ είναι ςυλλειτουργόσ τθσ δικαιοςφνθσ.
Θ κζςθ του είναι κεμελιϊδθσ, ιςότιμθ, ανεξάρτθτθ και αναγκαία για τθν
απονομι τθσ.
Άρκρο 3
Το επάγγελμα του δικθγόρου
1. Ο δικθγόροσ αςκεί ελεφκερο επάγγελμα ςτο οποίο προζχει το ςτοιχείο τθσ
εμπιςτοςφνθσ του εντολζα του προσ αυτόν.
2. Για τισ υπθρεςίεσ του αμείβεται από τον εντολζα του είτε ανά υπόκεςθ είτε
με πάγια αμοιβι ι με μιςκό.
3. Θ άςκθςθ του δικθγορικοφ επαγγζλματοσ δεν ςυνιςτά εμπορικι
δραςτθριότθτα.
Άρκρο 4
Απόκτθςθ τθσ δικθγορικισ ιδιότθτασ
Τθ δικθγορικι ιδιότθτα αποκτά εκείνοσ:
α) ο οποίοσ ζχει επαρκείσ γνϊςεισ για να αςκεί το λειτοφργθμά του μετά από
επιτυχι ςυμμετοχι του ςε πανελλινιεσ εξετάςεισ,

β) για τον οποίο εκδίδεται απόφαςθ διοριςμοφ από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ςτο εξισ Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ), θ
οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,
γ) ο οποίοσ δίδει τον προβλεπόμενο ςτον παρόντα Κϊδικα (ςτο εξισ Κϊδικασ)
νόμιμο όρκο ενϊπιον του Εφετείου ι του Ρρωτοδικείου ςτθν περιφζρεια του
οποίου ανικει ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ όπου ζχει εγγραφεί και
δ) ο οποίοσ ζχει εγγραφεί ςτο μθτρϊο ενόσ από τουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ
του Κράτουσ.
Άρκρο 5
Θεμελιϊδεισ αρχζσ και αξίεσ ςτθν άςκθςθ τθσ δικθγορίασ
Ο δικθγόροσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του:
α) Υπεραςπίηεται το Σφνταγμα, τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ των Δικαιωμάτων του
Ανκρϊπου και τα Ρρόςκετα Ρρωτόκολλα αυτισ, το Χάρτθ των κεμελιωδϊν
δικαιωμάτων του ανκρϊπου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και το ςφνολο
των διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν ςυμβάςεων για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα.
β) Ακολουκεί τισ παραδόςεισ του υπεραςπιςτικοφ λειτουργιματοσ και τουσ
κανόνεσ δεοντολογίασ, όπωσ ζχουν διαμορφωκεί ιςτορικά κατά τθν άςκθςθ
τθσ δικθγορίασ και διατυπϊνονται ςτον Κϊδικα.
γ) Τθρεί εχεμφκεια, απαραβίαςτθ υπζρ του εντολζα του, για όςα αυτόσ του
εμπιςτεφκθκε ι περιιλκαν ςε γνϊςθ του κατά τθν άςκθςθ του δικθγορικοφ
λειτουργιματοσ.
δ) Δεςμεφεται από το περιεχόμενο τθσ εντολισ που αποδζχτθκε, εκτόσ εάν
ςυγκεκριμζνθ πράξθ, ενζργεια ι παράλειψθ ςτο πλαίςιο τθσ εντολισ ζρχεται
ςε αντίκεςθ με το κακικον του.
ε) Διατθρεί τθν ελευκερία χειριςμοφ τθσ υπόκεςθσ, δεν υπόκειται ςε
υποδείξεισ και εντολζσ αντίκετεσ προσ τον νόμο και μθ ςυμβατζσ προσ το
ςυμφζρον του εντολζα του.
Άρκρο 6
Ρροχποκζςεισ δικθγορικισ ιδιότθτασ - Κωλφματα

Ο δικθγόροσ πρζπει:
1. Να είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι πολίτθσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι άλλου κράτουσ, που είναι ςυμβαλλόμενο ςτθ Σφμβαςθ Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου. Ζλλθνασ το γζνοσ μπορεί να διοριςκεί δικθγόροσ μετά
από άδεια του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, που εκδίδεται φςτερα από τθ
διατφπωςθ γνϊμθσ του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου.
2. Να είναι κάτοχοσ πτυχίου Νομικοφ Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ Ανϊτατου

Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ςτθν Ελλάδα ι ιςότιμου και αντίςτοιχου πτυχίου
άλλθσ χϊρασ, εφόςον αυτό ζχει αναγνωριςτεί ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ
διαδικαςίεσ.
3. Να μθν ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα:
α) για κακοφργθμα,
β) για τα εγκλιματα τθσ κλοπισ, υπεξαίρεςθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ,
νόκευςθσ, δωροδοκίασ, τοκογλυφίασ, ψευδορκίασ, απάτθσ και απιςτίασ.
4. Να μθν ζχει ςτερθκεί αμετάκλθτα των πολιτικϊν δικαιωμάτων του.
Αποκλείεται ο διοριςμόσ του για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι.
5. Να μθν ζχει τεκεί ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ πλιρθ ι μερικι κατά τo
άρκρο 1676 του Αςτικοφ Κϊδικα. Αποκλείεται ο διοριςμόσ του για όςο χρόνο
διαρκεί θ ςυμπαράςταςθ αυτι.
6. Να μθ φζρει τθν ιδιότθτα του κλθρικοφ ι μοναχοφ.
Άρκρο 7
Αυτοδίκαιθ απϊλεια και αποβολι τθσ ιδιότθτασ του δικθγόρου

1. Αποβάλλει αυτοδίκαια τθν ιδιότθτα του δικθγόρου και διαγράφεται από το
μθτρϊο του ςυλλόγου του οποίου είναι μζλοσ:
α) Εκείνοσ που ςτο πρόςωπό του ςυντρζχει περίπτωςθ από αυτζσ που
αποκλείουν τθ δυνατότθτα διοριςμοφ του ωσ δικθγόρου κατά τισ διατάξεισ
του Κϊδικα.
β) Εκείνοσ που μετά το διοριςμό του ςτερείται για οποιονδιποτε λόγο τθν
ιδιότθτα του Ζλλθνα πολίτθ ι του πολίτθ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου.
γ) Εκείνοσ που διορίηεται ι κατζχει οποιαδιποτε ζμμιςκθ κζςθ με ςφμβαςθ
εργαςιακισ ι υπαλλθλικισ ςχζςθσ ςε οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο
ι υπθρεςία δθμόςια (πολιτικι ι ςτρατιωτικι), δικαςτικι, δθμοτικι ι νομικοφ
προςϊπου δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου ι ςε Οργανιςμοφσ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ επιφυλαςςομζνθσ τθσ διάταξθσ του άρκρου 31 του Κϊδικα.
δ) Εκείνοσ που αποκτά τθν εμπορικι ιδιότθτα με βάςθ τον εμπορικό νόμο ι
αςκεί ζργα ι κακικοντα διευκφνοντοσ ι εντεταλμζνου ςυμβοφλου, διοικθτι,
διαχειριςτι ι εκπροςϊπου ςε οποιαδιποτε κεφαλαιουχικι ι προςωπικι
εμπορικι επιχείρθςθ ι κοινοπραξία (εκτόσ αν ςτθν τελευταία περίπτωςθ
άλλοσ ειδικόσ νόμοσ ορίηει διαφορετικά).
ε) Εκείνοσ που αςκεί άλλο επάγγελμα, και ιδιαίτερα εμπόρου ι μεςίτθ, κακϊσ
και κάκε άλλθ εργαςία, υπθρεςία ι απαςχόλθςθ που δεν ςυνάδει με το

δικθγορικό λειτοφργθμα.
2. Δικθγόροσ, που ςτο πρόςωπό του ςυντρζχει μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου, υποχρεοφται να προβεί ςε ςχετικι διλωςθ,
χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ, ςτο ςφλλογο που ανικει και να υποβάλλει τθν
παραίτθςι του.
3. Ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ, αυτεπάγγελτα ι φςτερα από αίτθςθ του οικείου
δικθγορικοφ ςυλλόγου βεβαιϊνει τθν απϊλεια τθσ ιδιότθτασ του δικθγόρου
αφότου επιλκε το γεγονόσ που τθν προκάλεςε. Θ απόφαςθ αυτι,
ανακοινϊνεται ςτον οικείο δικθγορικό ςφλλογο και δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Το κφροσ των διαδικαςτικϊν και δικονομικϊν
πράξεων που διενιργθςε ο δικθγόροσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ πιο πάνω
απόφαςθσ δεν κίγεται.
Άρκρο 8
Ζργα που επιτρζπονται ςτον δικθγόρο
Επιτρζπεται ςτον δικθγόρο, φςτερα από ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτο
δικθγορικό ςφλλογο ςτον οποίο ανικει:
α) Να παρζχει ςε εντολζα με ετιςια ι μθνιαία αμοιβι νομικζσ υπθρεςίεσ ωσ
δικαςτικόσ ι νομικόσ ςφμβουλοσ ι ωσ δικθγόροσ με ζμμιςκθ εντολι, είτε
αυτόσ ανικει ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και να αναλαμβάνει
παράλλθλα υποκζςεισ από οποιονδιποτε άλλον εντολζα με αμοιβι για κάκε
υπόκεςθ ξεχωριςτά, είτε με ετιςια ι περιοδικι αμοιβι.
β) Να διδάςκει μακιματα νομικϊν, οικονομικϊν, κοινωνικϊν, πολιτικϊν ι
άλλων επιςτθμϊν, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, μετεκπαίδευςθσ,
επιμόρφωςθσ ι κατάρτιςθσ οποιουδιποτε φορζα.
γ) Να προςφζρει ερευνθτικζσ υπθρεςίεσ με οποιαδιποτε ςχζςθ ςε
ερευνθτικοφσ φορείσ και ερευνθτικά προγράμματα ι υπθρεςίεσ.
δ) Να ενεργεί δθμοςιογραφικζσ εργαςίεσ ι να αςχολείται με τισ τζχνεσ, τον
πολιτιςμό και τθ ςυγγραφι και ζκδοςθ βιβλίων, περιοδικϊν και εφθμερίδων
ζντυπων και θλεκτρονικϊν, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράφου
1δ του άρκρου 7.
ε) Να είναι βουλευτισ ι ευρωβουλευτισ.
ςτ) Να είναι διοριςμζνοσ ςε κζςθ μετακλθτι ςτθ Βουλι, ςε γραφεία
υπουργϊν, υφυπουργϊν, γενικϊν γραμματζων, ςε κζςθ μζλουσ τθσ
Επιςτθμονικισ Υπθρεςίασ τθσ Βουλισ και Επιςτθμονικϊν Συνεργατϊν
βουλευτϊν.
η) Να είναι εκκακαριςτισ ςε νομικά πρόςωπα ι περιουςίεσ.
θ) Να εκτελεί ζργα πραγματογνϊμονα ι τεχνικοφ ςυμβοφλου.
κ) Να είναι μζλοσ ι να αςκεί κακικοντα διαχειριςτι ςε αςτικι μθ

κερδοςκοπικι Εταιρεία.
ι) Κάκε άλλθ δραςτθριότθτα που δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ για τθν
αυτοδίκαιθ απϊλεια και αποβολι τθσ δικθγορικισ ιδιότθτασ και για τθν πλιρθ
ι μερικι αναςτολι τθσ άςκθςθσ του λειτουργιματοσ του δικθγόρου.
Άρκρο 9
Αντιποίθςθ τθσ δικθγορίασ
1. Πποιοσ, χωρίσ να ζχει τθν ιδιότθτα του δικθγόρου, εμφανίηεται με αυτιν και
διενεργεί πράξεισ που ανικουν αποκλειςτικά ςτθν αρμοδιότθτα του
δικθγορικοφ λειτουργιματοσ ι υπόςχεται τθ διενζργεια τζτοιων πράξεων,
ακόμα και εάν διορίηει για αυτό δικθγόρο τθσ εκλογισ του, τιμωρείται κατά το
άρκρο 175 του Ροινικοφ Κϊδικα, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, εκτόσ εάν τιμωρείται
βαρφτερα με άλλθ διάταξθ. Ο οικείοσ Δικθγορικόσ Σφλλογοσ δικαιοφται να
παρίςταται ενϊπιον του ποινικοφ δικαςτθρίου, ωσ πολιτικϊσ ενάγων για τθν
υποςτιριξθ τθσ κατθγορίασ.
2. Σε περίπτωςθ που φυςικό ι νομικό πρόςωπο αντιποιείται τθν άςκθςθ του
δικθγορικοφ λειτουργιματοσ με τον οποιονδιποτε τρόπο, ο οικείοσ
Δικθγορικόσ Σφλλογοσ μπορεί να ηθτιςει, με αίτθςθ που υποβάλλεται ςτο
Ειρθνοδικείο κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων, τθ ςφράγιςθ του
γραφείου ι του καταςτιματοσ, όπου αςκοφνται οι παράνομεσ ενζργειεσ ι και
οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζτρο, κακϊσ και τθν απαγόρευςθ τθσ
διαφιμιςθσ ι τθσ χριςθσ (ζντυπθσ, θλεκτρονικισ) κάκε διακριτικοφ
γνωρίςματοσ που προςιδιάηει ςτθν άςκθςθ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΔΙΚΘΓΟΙΚΘΣ ΙΔΙΟΤΘΤΑΣ - ΑΣΚΘΣΘ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΘΜΑ Α
ΑΣΚΘΣΘ

Άρκρο 10
Γενικζσ προχποκζςεισ για τθν ζναρξθ τθσ άςκθςθσ
Σχόλια
Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ παξόληνο ηίζεηαη όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε
ην άξζξν 7 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013

1. Εκείνοσ που ενδιαφζρεται να εγγραφεί ωσ αςκοφμενοσ δικθγόροσ πρζπει,
μζςα ςε εφλογο χρόνο από τθ λιψθ του πτυχίου του, να κατακζςει αίτθςθ για
τθν εγγραφι του ωσ αςκοφμενοσ δικθγόροσ ςτον Ρρόεδρο του δικθγορικοφ
ςυλλόγου ςτθν περιφζρεια του οποίου επικυμεί να αςκθκεί,
ςυνυποβάλλοντασ και βεβαίωςθ ζναρξθσ άςκθςθσ από τον δικθγόρο ςτον
οποίο αςκείται. «Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του δικθγορικοφ
ςυλλόγου μπορεί να επιτραπεί ςτον ενδιαφερόμενο να προςκομίςει αντί του

πτυχίου βεβαίωςθ ότι ολοκλιρωςε επιτυχϊσ τισ ςπουδζσ του.»
2. Κακυςτζρθςθ ςτθν υποβολι αίτθςθσ εγγραφισ ςυγχωρείται για ςπουδαίο
λόγο. Σπουδαίοσ λόγοσ είναι ιδίωσ:
α) θ εκπλιρωςθ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων,
β) θ απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου, ι
γ) λόγοι υγείασ του ενδιαφερόμενου.
3. Σε κάκε περίπτωςθ μετά τθν πάροδο πενταετίασ από τθ λιψθ πτυχίου, θ
εγγραφι ςτο ειδικό βιβλίο αςκουμζνων δικθγόρων επιτρζπεται, με απόφαςθ
του Δ.Σ. του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου, εφόςον ο πτυχιοφχοσ επικαλεςκεί
και αποδείξει με ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ότι δεν αποξενϊκθκε από τθ νομικι
επιςτιμθ.
Ωσ ςυναφισ, με τθ νομικι επιςτιμθ, δραςτθριότθτα ι εργαςία νοείται μόνο θ
παροχι αμιγϊσ νομικϊν εργαςιϊν, ζργων ι δραςτθριοτιτων, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτον Κϊδικα.
4. Θ άςκθςθ αρχίηει με τθν εγγραφι του ενδιαφερόμενου ςτο ειδικό μθτρϊο
αςκουμζνων του Δικθγορικοφ Συλλόγου του τόπου άςκθςθσ. Θ ιδιότθτα του
αςκουμζνου διατθρείται για όςο χρόνο απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ
άςκθςθσ και τθν επιτυχι ςυμμετοχι του ςτισ ςχετικζσ δοκιμαςίεσ και μζχρι τον
επακόλουκο διοριςμό του ωσ δικθγόρου.
Άρκρο 11
Ρροχποκζςεισ απόκτθςθσ τθσ ιδιότθτασ του αςκοφμενου δικθγόρου Κωλφματα
1. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ πρζπει να πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ τθσ
δικθγορικισ ιδιότθτασ.
2. Τα κωλφματα και τα αςυμβίβαςτα που ορίηονται για τον δικθγόρο, ιςχφουν
και για τον αςκοφμενο δικθγόρο.
3. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ υπάγεται ςτο πεικαρχικό δίκαιο του Κϊδικα και
ςτθ δικαιοδοςία των Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων που προβλζπονται ςε αυτόν.
Σε βάροσ του προβλζπονται οι ίδιεσ πεικαρχικζσ ποινζσ, όπωσ ςτον δικθγόρο,
πλθν τθσ οριςτικισ ι πρόςκαιρθσ παφςθσ. Αντί των τελευταίων ποινϊν μπορεί
να του επιβλθκοφν οι ποινζσ τθσ διαγραφισ από το μθτρϊο αςκουμζνων ι θ
παράταςθ του χρόνου τθσ άςκθςθσ μζχρι δφο (2) ζτθ.
4. Σε περίπτωςθ διαγραφισ του αςκοφμενου δικθγόρου ιςχφουν αναλογικά οι
διατάξεισ του Κϊδικα ςχετικά με τον επαναδιοριςμό του δικθγόρου που ζχει
παυκεί οριςτικά.
Άρκρο 12
Δικαίωμα παράςταςθσ του αςκοφμενου δικθγόρου

1. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ ζχει τθ δυνατότθτα να παρίςταται ςτα
Ρταιςματοδικεία, ςτισ προανακριτικζσ αρχζσ, ςτα Ειρθνοδικεία κατά τθ
ςυηιτθςθ υποκζςεων μικροδιαφορϊν, ςτθ λιψθ ζνορκων βεβαιϊςεων,
κακϊσ και ενϊπιον οποιαςδιποτε διοικθτικισ αρχισ.
2. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ μπορεί να ςυμπαρίςταται και να ςυνυπογράφει
τισ προτάςεισ, ςθμειϊματα και υπομνιματα με τον δικθγόρο, ςτον οποίο
αςκείται, ςε όλα τα δικαςτιρια του πρϊτου και δεφτερου βακμοφ.
Άρκρο 13
Διάρκεια τθσ άςκθςθσ - Ρεριεχόμενο
Σχόλια
Η πεξ. β ηεο παξ. 4 ηνπ παξόληνο ηίζεηαη όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7
παξ. 2 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013

1. Θ άςκθςθ διαρκεί δεκαοκτϊ (18) μινεσ.
2. Θ άςκθςθ γίνεται ςε δικθγόρο με δικαίωμα παράςταςθσ ςτον Αρειο Ράγο ι
ςτο Εφετείο, κακϊσ και ςε δικθγορικζσ εταιρείεσ, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν
δικθγόροι με τθν προθγοφμενθ ικανότθτα παράςταςθσ. Κατ εξαίρεςθ, ςε
Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ που δεν εδρεφουν ςτθν ζδρα Εφετείων, θ άςκθςθ
μπορεί να γίνει και ςε δικθγόρο με δικαίωμα παράςταςθσ ςτο Ρρωτοδικείο, ο
οποίοσ ζχει υπθρεςία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν. Κάκε δικθγόροσ δεν μπορεί
να απαςχολεί περιςςότερουσ από τρεισ (3) αςκοφμενουσ δικθγόρουσ. Στισ
δικθγορικζσ εταιρείεσ επιτρζπεται θ απαςχόλθςθ τριϊν (3) αςκουμζνων
δικθγόρων από κάκε δικθγόρο-εταίρο.
3. Θ άςκθςθ μπορεί να γίνει και ςτθν κεντρικι υπθρεςία ι ςε γραφείο νομικοφ
ςυμβοφλου ι ςε δικαςτικό γραφείο του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ
(Ν.Σ.Κ.).
Ο αρικμόσ και θ αμοιβι των αςκοφμενων δικθγόρων κακορίηεται με κοινι
απόφαςθ των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ και Οικονομικϊν. Ο Ρρόεδροσ του
Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ με απόφαςι του, τοποκετεί και ανακζτει
τα κακικοντα ςτουσ αςκοφμενουσ δικθγόρουσ. Θ άςκθςθ επιτρζπεται επίςθσ
να γίνει ςτισ νομικζσ υπθρεςίεσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και των
ανεξάρτθτων αρχϊν, ςτα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.) και
Οργανιςμϊν και γενικά ςε νομικζσ υπθρεςίεσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν. Στισ
περιπτϊςεισ αυτζσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των αςκουμζνων δικθγόρων, ο
ακριβισ χρόνοσ άςκθςθσ, κακϊσ και το φψοσ τθσ αμοιβισ τουσ κακορίηονται
με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, κατά το λόγο
αρμοδιότθτασ κακενόσ, τθ δε βεβαίωςθ άςκθςθσ χορθγεί ο προϊςτάμενοσ τθσ
νομικισ υπθρεςίασ ι του γραφείου δικαςτικοφ ι ο νομικόσ ςφμβουλοσ του
φορζα. Θ άςκθςθ ςτισ νομικζσ υπθρεςίεσ των προαναφερόμενων φορζων
είναι ζωσ εξάμθνθ, μπορεί δε να παρατακεί για άλλουσ ζξι (6) μινεσ κατά τα
οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5.
4. α) Θ άςκθςθ επιτρζπεται να γίνει, ολικά ι μερικά, ςτισ υπθρεςίεσ των
Δικθγορικϊν Συλλόγων και ςτθν ειδικι νομικι υπθρεςία του Υπουργείου

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ςτο εξισ Υπουργείου
Δικαιοςφνθσ) θ ςχετικι δε αμοιβι των αςκουμζνων βαρφνει τουσ οικείουσ
φορείσ. Τθ βεβαίωςθ άςκθςθσ χορθγεί ο Ρρόεδροσ του Δικθγορικοφ Συλλόγου
ι ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ, αντίςτοιχα.
« β) Ο αρικμόσ των αςκουμζνων, θ επιλογι τουσ, ο χρόνοσ, ο τόποσ, θ αμοιβι,
κακϊσ και οι λοιπζσ ςυνκικεσ άςκθςθσ των υπό ςτοιχείο α' αςκουμζνων
δικθγόρων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου κακορίηονται, αντίςτοιχα από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου ι με κοινι απόφαςθ
των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και
Οικονομικϊν.»
5. Μζροσ τθσ άςκθςθσ, διάρκειασ ζωσ ζξι (6) μθνϊν, μπορεί να γίνει ςτθ
γραμματεία του πολιτικοφ και διοικθτικοφ εφετείου ι πρωτοδικείου ι τθσ
αντίςτοιχθσ ειςαγγελίασ ι του ειρθνοδικείου τθσ ζδρασ του Δικθγορικοφ
Συλλόγου ςτον οποίο ζχει εγγραφεί ο αςκοφμενοσ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ, θ
κατανομι των αςκοφμενων δικθγόρων ςτα δικαςτιρια και τισ ειςαγγελίεσ, θ
διαδικαςία, ο τρόποσ επιλογισ, ο κακοριςμόσ τθσ ζναρξθσ, ο ακριβισ χρόνοσ
άςκθςθσ, θ εξειδίκευςθ των κακθκόντων που οι αςκοφμενοι επιτελοφν, θ
αμοιβι και ο τρόποσ καταβολισ τθσ, κακϊσ και κάκε ηιτθμα ςχετικά με τθν
άςκθςθ, κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και
Δικαιοςφνθσ κατά το λόγο αρμοδιότθτασ κακενόσ. Θ τοποκζτθςθ των
αςκουμζνων δικθγόρων ανά εφετείο, πρωτοδικείο, ειςαγγελία ι ειρθνοδικείο
κακορίηεται από τα όργανα διοίκθςθσ του εφετείου, πρωτοδικείου, τθσ
ειςαγγελίασ ι του ειρθνοδικείου αντίςτοιχα, μετά από γνϊμθ του οικείου
δικθγορικοφ ςυλλόγου.
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ μπορεί να παρατακεί ο χρόνοσ
άςκθςθσ των αςκοφμενων δικθγόρων για ζνα εξάμθνο ακόμθ και για μία μόνο
φορά για κάκε αςκοφμενο και μόνον για όςεσ κζςεισ δεν καλφφκθκαν κατά το
τρζχον εξάμθνο.
6. Μζροσ τθσ άςκθςθσ διάρκειασ ζωσ ζξι μθνϊν μπορεί, επίςθσ, να γίνει ςτο
Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, ςτον Άρειο Ράγο, ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο ι ςτθ
γενικι επιτροπεία τθσ Επικρατείασ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
Θ επιλογι των αςκουμζνων δικθγόρων, κακϊσ και θ κατανομι τουσ ςτισ
υπθρεςίεσ των δικαςτθρίων αυτϊν γίνεται κάκε φορά με απόφαςθ του
Ρροζδρου τουσ. Ο αρικμόσ των αςκουμζνων δικθγόρων ςτα δικαςτιρια αυτά,
θ διαδικαςία και τα κριτιρια επιλογισ τουσ, ο κακοριςμόσ τθσ ζναρξθσ και
λιξθσ τθσ περιόδου άςκθςθσ, θ αμοιβι και ο τρόποσ καταβολισ τθσ, κακϊσ
και κάκε ηιτθμα ςχετικά με τθν άςκθςθ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των
Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ.
7. Κατόπιν Ρράξθσ του Ρροζδρου του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, του
Ρροζδρου του Αρείου Ράγου, του Ρροζδρου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ι των
οργάνων διοίκθςθσ του εφετείου, του πρωτοδικείου, τθσ ειςαγγελίασ ι του
ειρθνοδικείου, δφναται αςκοφμενοι δικθγόροι οι οποίοι ιδθ αςκοφνται ςτα
ωσ άνω δικαςτιρια ι ειςαγγελίεσ, αντιςτοίχωσ, να διατίκενται ςε δικαςτι,
κτθματολογικό δικαςτι, ειςαγγελζα ι ειρθνοδίκθ, προκειμζνου να τουσ
επικουροφν ςτα κακικοντά τουσ, υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που

κα ορίηονται ςτθν ίδια ανωτζρω Ρράξθ.
8. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του ενδιαφερόμενου να βρει κζςθ για τθν άςκθςι
του, μεριμνά ςχετικά ο Ρρόεδροσ του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου.
9. Επιτρζπεται, με αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, θ μετεγγραφι του
αςκουμζνου από το μθτρϊο αςκουμζνων ενόσ δικθγορικοφ ςυλλόγου ςτο
μθτρϊο αςκουμζνων άλλου δικθγορικοφ ςυλλόγου.
10. Θ αμοιβι των αςκουμζνων δικθγόρων κακορίηεται με διάταξθ τυπικοφ
νόμου, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά με τισ πιο πάνω διατάξεισ.
Άρκρο 14
Ειδικι επιτροπι εποπτείασ κατά τθν άςκθςθ
1. Σε κάκε δικθγορικό ςφλλογο ςυνίςταται πενταμελισ επιτροπι εποπτείασ
αςκουμζνων.
2. Θ ωσ άνω Επιτροπι ςυγκροτείται: α) από τον Ρρόεδρο του οικείου
Δικθγορικοφ Συλλόγου ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του, β) από δφο μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Δικθγορικοφ Συλλόγου, μετά από κλιρωςθ και γ)
από δφο δικθγόρουσ, οι οποίοι αςκοφν το δικθγορικό λειτοφργθμα
τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ, φςτερα από κλιρωςθ. Ππου υπάρχει Ζνωςθ
Αςκοφμενων ι Νζων Δικθγόρων, εκπρόςωποσ αυτισ καταλαμβάνει μία εκ των
δφο ανωτζρω κζςεων.
3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων (ςτο εξισ Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ) που εκδίδεται μετά από
πρόταςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ των Δικθγορικϊν Συλλόγων,
κακορίηονται τα ςχετικά με τθν διεξαγωγι τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, ο τρόποσ
ελζγχου τθσ άςκθςθσ από τον οικείο δικθγορικό ςφλλογο, τα δικαιϊματα και
οι υποχρεϊςεισ τόςο των αςκουμζνων όςο και των δικθγόρων ςτουσ οποίουσ
αυτοί αςκοφνται. Θ απόφαςθ αυτι δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του οικείου δικθγορικοφ
ςυλλόγου.
ΤΜΘΜΑ Β
ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΩΝ ΤΘΣ
ΑΛΛΟΔΑΡΘΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΘΓΟΩΝ ΤΘΣ ΑΛΛΟΔΑΡΘΣ
Άρκρο 15
Ειδικζσ προχποκζςεισ
Σχόλια
Η πεξ. β ηεο παξ. 1 θαη ην πξώην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ παξόληνο ηίζεληαη
όπωο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξ. 3 πεξ. α θαη β αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 7
ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013.

1. Ρτυχιοφχοι ανϊτατων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ μποροφν

να πραγματοποιοφν άςκθςθ ςτθν Ελλάδα, εφόςον:
α) είναι πολίτεσ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλου
ςυμβαλλόμενου κράτουσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο,
«β) Είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικισ Σχολισ αναγνωριςμζνου ανϊτατου
εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ των ανωτζρω κρατϊν και το πτυχίο τουσ ζχει
αναγνωριςτεί από τον ΔΟΑΤΑΡ ωσ ιςότιμο και αντίςτοιχο με το απονεμόμενο
από τισ Νομικζσ Σχολζσ των θμεδαπϊν ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων
Νομικισ Σχολισ».
2. Τισ ίδιεσ προχποκζςεισ πρζπει να πλθροφν και όςοι κζλουν να αςκθκοφν
ςτθν Ελλάδα και ζχουν ιδθ εγγραφεί ωσ αςκοφμενοι δικθγόροι ςτο μθτρϊο
Δικθγορικοφ Συλλόγου κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου.
3. «Ρτυχιοφχοι Νομικϊν Σχολϊν ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων κρατϊν
εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των οποίων το πτυχίο ζχει αναγνωριςτεί από τον
ΔΟΑΤΑΡ ωσ ιςότιμο και αντίςτοιχο με το απονεμόμενο από τισ Νομικζσ Σχολζσ
των θμεδαπϊν ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, ςυμμετζχουν ςε
δοκιμαςία επάρκειασ, που πιςτοποιεί ότι οι γνϊςεισ και τα προςόντα τουσ
αντιςτοιχοφν ςτισ γνϊςεισ και τα προςόντα που απαιτοφνται από τον Κϊδικα
για τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του αςκοφμενου δικθγόρου.» Με τθ
δοκιμαςία αυτι επιδιϊκεται να πιςτοποιθκεί θ γνϊςθ του ελλθνικοφ δικαίου,
όπωσ αυτι πιςτοποιείται με το πτυχίο Νομικοφ Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ
ελλθνικοφ ανωτάτου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ.
Άρκρο 16
Μόνιμθ Επιτροπι Δοκιμαςίασ Επάρκειασ
1. Στο Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνϊν ςυνιςτάται πενταμελισ Μόνιμθ Επιτροπι
Δοκιμαςίασ Επάρκειασ, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ
Δικαιοςφνθσ.
2. Θ Επιτροπι αυτι:
α) Ζχει ζδρα τθν Ακινα και λειτουργεί ςτα γραφεία του Δικθγορικοφ Συλλόγου
Ακθνϊν.
β) Ορίηεται για τρία (3) ζτθ.
γ) Αποτελείται από: i) τον Κοςμιτορα ι τον Ρρόεδρο του Νομικοφ Τμιματοσ
Νομικϊν Σχολϊν τθσ χϊρασ, ωσ Ρρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του, ii) ζναν
κακθγθτι Νομικοφ Τμιματοσ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ι τον
αναπλθρωτι του και iii) τουσ Ρροζδρουσ των Δικθγορικϊν Συλλόγων Ακθνϊν,
Θεςςαλονίκθσ και Ρειραιϊσ ι τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Οι αναπλθρωτζσ των
Ρροζδρων των Συλλόγων ορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του οικείου
Δικθγορικοφ Συλλόγου και είναι είτε δικθγόροι δεκαπενταετοφσ τουλάχιςτον
υπθρεςίασ, είτε μζλθ Διδακτικοφ Επιςτθμονικοφ Ρροςωπικοφ των Νομικϊν
Σχολϊν τθσ χϊρασ, με εξειδίκευςθ ςε κακζναν από τουσ εξεταηόμενουσ
κλάδουσ δικαίου. Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ ορίηεται υπάλλθλοσ του

Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν, πτυχιοφχοσ νομικισ ι ζμμιςκοσ δικθγόροσ του
Συλλόγου αυτοφ. Στθν Επιτροπι παρζχεται γραμματειακι υποςτιριξθ και
υλικοτεχνικι υποδομι από τισ υπθρεςίεσ του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν.
3. Θ Επιτροπι είναι αποκλειςτικά αρμόδια και για τθν αναγνϊριςθ
επαγγελματικϊν προςόντων, με βάςθ τθν Οδθγία 2005/36 ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 255/22), θ οποία ζχει ενςωματωκεί ςτθν
ελλθνικι ζννομθ τάξθ, με το προεδρικό διάταγμα 122/2010 (Α 200), και
αφορά ςτον πολίτθ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε., ο οποίοσ επικυμεί να αςκιςει
το επάγγελμα του δικθγόρου ςτθν Ελλάδα, ζχοντασ αποκτιςει τα
επαγγελματικά του προςόντα ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ.
Άρκρο 17
Δοκιμαςία Επάρκειασ και περιεχόμενό τθσ
1. Θ δοκιμαςία επάρκειασ διενεργείται από τθ Μόνιμθ Επιτροπι Δοκιμαςίασ
Επάρκειασ δφο φορζσ κάκε χρόνο, κατά τουσ μινεσ Οκτϊβριο και Απρίλιο, και
περιλαμβάνει γραπτζσ εξετάςεισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα που αφοροφν ςτισ
αναγκαίεσ γνϊςεισ του ελλθνικοφ δικαίου.
2. Θ δοκιμαςία περιλαμβάνει τθν εξζταςθ ςτο ελλθνικό Σφνταγμα, ςτο αςτικό,
ποινικό και διοικθτικό δίκαιο, κακϊσ και ςτα αντίςτοιχα δικονομικά δίκαια.
3. Επιτυχϊν κεωρείται αυτόσ που ςυγκζντρωςε βακμολογία τουλάχιςτον 5 με
άριςτα το 10 ςε κάκε μάκθμα.
4. Ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να επιλζγει ςε ποιο ι ποια από τα εξεταηόμενα
μακιματα επικυμεί να εξεταςτεί ςε κάκε εξεταςτικι περίοδο και δικαιοφται
να κατοχυρϊςει τθ βακμολογία του ςε περίπτωςθ επιτυχίασ του.
5. Ο ενδιαφερόμενοσ δφναται να ςυμμετάςχει μόνο τρεισ φορζσ ςτθν εξζταςθ
κάκε μακιματοσ.
6. Οι λεπτομζρειεσ τθσ εξζταςθσ, όπωσ θ εξεταςτζα φλθ, ο τόποσ και ο τρόποσ
διενζργειασ των εξετάςεων και το φψοσ των εξζταςτρων που καταβάλλονται
ςτο Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνϊν, ορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ
Δικαιοςφνθσ.
7. Για τθ ςυμμετοχι του ςτθ δοκιμαςία επάρκειασ ο ενδιαφερόμενοσ
υποβάλλει μζχρι το τζλοσ Σεπτεμβρίου ι μζχρι το τζλοσ Μαρτίου αίτθςθ που
ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, νόμιμα μεταφραςμζνα ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα:
α) Ζγγραφο δθμόςιασ ι δθμοτικισ αρχισ από το οποίο να αποδεικνφεται θ
ιδιότθτά του ωσ πολίτθ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. β)
Ριςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου από τισ αρμόδιεσ αρχζσ του τόπου γζννθςισ
του. γ) Αντίγραφο τίτλου εκπαίδευςθσ, πρόγραμμα ςπουδϊν, βεβαίωςθ
αναλυτικισ βακμολογίασ και εφόςον διακζτει, μεταπτυχιακι ι διδακτορικι
εργαςία. δ) Ριςτοποιθτικά που αφοροφν τθν απόκτθςθ προςόντων και τθ
ςυναφι επαγγελματικι εμπειρία, θ οποία ζχει αποκτθκεί ςτο μεταξφ.

Τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτα εδάφια αϋ και βϋ δεν λαμβάνονται
υπόψθ αν ζχει παρζλκει διάςτθμα τριϊν μθνϊν από τθν ζκδοςι τουσ.
8. Αυτόσ που επιτυγχάνει ςτθ δοκιμαςία επάρκειασ εγγράφεται, μετά από
αίτθςι του, ςτο μθτρϊο αςκουμζνων δικθγόρων του Δικθγορικοφ Συλλόγου,
όπου επικυμεί να αςκθκεί, και ςυνυποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν αςκεί
αςυμβίβαςτθ δραςτθριότθτα.
9. Θ Επιτροπι αναγνωρίηει τον προθγοφμενο χρόνο άςκθςθσ του
ενδιαφερόμενου ςε δικθγορικό ςφλλογο του κράτουσ - μζλουσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν προςμζτρθςι του ςτο χρόνο άςκθςισ του.
ΤΜΘΜΑ Γ
ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ ΔΙΚΘΓΟΩΝ

Άρκρο 18
Συμμετοχι ςτο διαγωνιςμό
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό υποψιφιων δικθγόρων ζχει ο
αςκοφμενοσ δικθγόροσ που ςυμπλιρωςε το νόμιμο χρόνο άςκθςθσ.
2. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, όςοι κωλφονται να
διοριςκοφν δικθγόροι ι ςυντρζχει ςτο πρόςωπό τουσ αςυμβίβαςτθ ιδιότθτα.
3. Κάκε αςκοφμενοσ δικθγόροσ εξετάηεται ςτθν ζδρα τθσ αρμόδιασ εφετειακισ
επιτροπισ.
4. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ υποχρεοφται να ςυμμετάςχει ςτον επόμενο ι
μεκεπόμενο διαγωνιςμό υποψιφιων δικθγόρων μετά τθ ςυμπλιρωςθ του
νόμιμου χρόνου άςκθςθσ. Ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ που δεν ςυμμετείχε ςτον
παραπάνω διαγωνιςμό, μπορεί με απόφαςθ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου του
Δικθγορικοφ Συλλόγου ςτο οποίο υπάγεται, να γίνει δεκτόσ και ςε
μεταγενζςτερο διαγωνιςμό, εφόςον επικαλείται και αποδεικνφει τθν φπαρξθ
ςοβαροφ λόγου που δικαιολογεί τθ μθ ςυμμετοχι του ςτον προθγοφμενο.
5. Για τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό ο αςκοφμενοσ δικθγόροσ υποβάλλει
αίτθςθ ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Θ αίτθςθ ςυνοδεφεται
από παράβολο υπζρ Ελλθνικοφ Δθμοςίου, το φψοσ του οποίου κακορίηεται με
κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ.
Άρκρο 19
Μορφι και διαδικαςία του διαγωνιςμοφ
1. Ο διαγωνιςμόσ των υποψιφιων δικθγόρων είναι πανελλινιοσ και
διεξάγεται ταυτόχρονα ςε όλεσ τισ ζδρεσ των εφετειακϊν επιτροπϊν.
2. Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται δφο φορζσ το χρόνο τουσ μινεσ Απρίλιο και
Οκτϊβριο. Ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται με απόφαςθ του Υπουργοφ

Δικαιοςφνθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και
κοινοποιείται ςτουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ τθσ χϊρασ, τουλάχιςτον 40
θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του.
3. Θ εξζταςθ είναι γραπτι. Στουσ υποψθφίουσ δίδονται πρακτικά κζματα με
περιςςότερα ερωτιματα ςτουσ κλάδουσ: α) Αςτικοφ Δικαίου και Ρολιτικισ
Δικονομίασ, β) Ροινικοφ Δικαίου και Ροινικισ Δικονομίασ, γ) Εμπορικοφ
Δικαίου, δ) Δθμοςίου Δικαίου, Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και Διοικθτικισ
Δικονομίασ και ε) Κϊδικα Δικθγόρων και Κϊδικα Δεοντολογίασ. Κατά τθν
εξζταςθ επιτρζπεται θ χριςθ κειμζνων νομοκετθμάτων, χωρίσ ςχολιαςμό ι
ςθμειϊςεισ.
4. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ λαμβάνεται ιδιαίτερθ πρόνοια για τθν
αντικειμενικότθτα και το αδιάβλθτο των εξετάςεων και των αποτελεςμάτων.
Δίδεται ξεχωριςτι προςοχι ςτθν αποτελεςματικι κάλυψθ των ςτοιχείων
ταυτότθτασ των εξεταηόμενων, ϊςτε αυτά να μθν είναι γνωςτά κατά τθ
βακμολόγθςθ.
5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ ρυκμίηονται τα ειδικότερα κζματα
που αφοροφν τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, τα απαιτοφμενα για τθ
ςυμμετοχι ςε αυτόν δικαιολογθτικά, τον τρόπο ελζγχου των προχποκζςεων
ςυμμετοχισ, τθ λειτουργία τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων, των
Οργανωτικϊν Επιτροπϊν και των Ομάδων Βακμολόγθςθσ, τθν τιρθςθ τθσ
ευταξίασ κατά τθν εξζταςθ, τθ βακμολόγθςθ των γραπτϊν δοκιμίων, τθ
ςφνταξθ των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων και κακορίηονται, εν
γζνει, οι αναγκαίεσ διαδικαςίεσ και εγγυιςεισ με ςκοπό τθν ομαλι και
αδιάβλθτθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ.
Άρκρο 20
Επιτροπζσ Εξετάςεων
Για τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ κάκε περιόδου ςυγκροτοφνται οι
ακόλουκεσ Επιτροπζσ και Ομάδεσ με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ:
1. Κεντρικι Επιτροπι Εξετάςεων με ζδρα το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ. Αυτι
αποτελείται από: α) ζναν (1) αρεοπαγίτθ ωσ πρόεδρο, ο οποίοσ ορίηεται με τον
αναπλθρωτι του από τον Ρρόεδρο του Αρείου Ράγου, β) ζναν (1)
Αντιειςαγγελζα του Αρείου Ράγου, ο οποίοσ ορίηεται με τον αναπλθρωτι του
από τον Ειςαγγελζα του Αρείου Ράγου, γ) ζναν (1) Ράρεδρο του Συμβουλίου
τθσ Επικρατείασ, ο οποίοσ ορίηεται μαηί με τον νόμιμο αναπλθρωτι του από
τον Ρρόεδρο του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, δ) ζναν (1) Κακθγθτι Νομικοφ
Τμιματοσ των Νομικϊν Σχολϊν των Α.Ε.Ι. τθσ χϊρασ, που επιλζγεται μαηί με
τον αναπλθρωτι του από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ και ε) τουσ εκάςτοτε
Ρροζδρουσ των Δικθγορικϊν Συλλόγων Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ και Ρειραιά,
κακϊσ και ζναν Ρρόεδρο εκ των λοιπϊν δικθγορικϊν Συλλόγων, ο οποίοσ
ορίηεται από το Ρροεδρείο τθσ Ολομζλειασ των Δικθγορικϊν Συλλόγων οι
οποίοι ορίηουν από ζναν αναπλθρωτι τουσ δικθγόρο διοριςμζνο ςτον Αρειο
Ράγο με εξειδίκευςθ ςτα εξεταηόμενα μακιματα. Θ Κεντρικι Επιτροπι
Εξετάςεων ζχει τθν ευκφνθ επιλογισ των κεμάτων ςτα εξεταηόμενα μακιματα
και τθσ αςφαλοφσ μετάδοςισ τουσ προσ τα εξεταςτικά κζντρα κατά τρόπο που

διαςφαλίηει το αδιάβλθτο του διαγωνιςμοφ.
2. Οργανωτικζσ Επιτροπζσ ανά Εφετείο πολιτικϊν και ποινικϊν δικαςτθρίων,
οι οποίεσ αποτελοφνται από: α) ζναν (1) Ρρόεδρο Ρρωτοδικϊν των πολιτικϊν
και ποινικϊν δικαςτθρίων, β) ζναν (1) Ρρόεδρο Ρρωτοδικϊν των τακτικϊν
διοικθτικϊν δικαςτθρίων και γ) ζναν (1) Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν, οι οποίοι
ορίηονται από τον οικείο Ρρόεδρο Εφετϊν και τον Ρροϊςτάμενο τθσ
Ειςαγγελίασ Εφετϊν αντίςτοιχα, κακϊσ και δ) τον Ρρόεδρο ι τουσ Ρροζδρουσ
των οικείων Δικθγορικϊν Συλλόγων μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Ειδικά
ςτουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ και Ρειραιά, αντί του
Ρροζδρου μετζχει άλλο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, που ορίηεται με
απόφαςθ του τελευταίου. Οι Οργανωτικζσ Επιτροπζσ ζχουν τθν ευκφνθ του
ελζγχου των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων, του αποκλειςμοφ από το
διαγωνιςμό υποψθφίου, που δεν ςυγκεντρϊνει τισ προβλεπόμενεσ
προχποκζςεισ, του οριςμοφ επαρκοφσ αρικμοφ επιτθρθτϊν (δικθγόρων ι
υπαλλιλων του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ ι των οικείων Δικθγορικϊν
Συλλόγων) και γενικά τθν ευκφνθ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ςτο οικείο
Εφετείο.
3. Με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ δφναται να κακοριςκοφν Εξεταςτικά
Κζντρα ςε μικρότερο αρικμό από τα υφιςτάμενα Εφετεία, ανάλογα με τον
αρικμό των υποψθφίων. Σε τζτοια περίπτωςθ επιλαμβάνονται οι Οργανωτικζσ
Επιτροπζσ, που αντιςτοιχοφν ςτα Εξεταςτικά Κζντρα που ζχουν κακοριςκεί.
4. Ομάδεσ Βακμολόγθςθσ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου
Δικαιοςφνθσ, οι οποίεσ είναι τριμελείσ και αποτελοφνται από ζναν (1) εφζτθ
Ρολιτικϊν Δικαςτθρίων ι ζναν εφζτθ Διοικθτικϊν δικαςτθρίων ι ζναν
Αντειςαγγελζα εφετϊν για τθ βακμολόγθςθ των πρακτικϊν κεμάτων ςτουσ
αντίςτοιχουσ κλάδουσ δικαίου και δφο (2) δικθγόρουσ με δεκαπενταετι
τουλάχιςτον άςκθςθ δικθγορίασ, που ορίηονται με απόφαςθ τθσ Συντονιςτικισ
Επιτροπισ τθσ Ολομζλειασ των προζδρων των δικθγορικϊν Συλλόγων. Οι
βακμολογθτζσ δεν πρζπει να ζχουν τθν ιδιότθτα αιρετοφ εκπροςϊπου
δικθγορικοφ ςυλλόγου. Οι Ομάδεσ Βακμολόγθςθσ ζχουν τθν ευκφνθ τθσ
βακμολόγθςθσ των γραπτϊν δοκιμίων των υποψιφιων και ο αρικμόσ τουσ
κακορίηεται με τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ.
5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ
κακορίηεται θ αποηθμίωςθ των μελϊν τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Εξετάςεων,
των Οργανωτικϊν Επιτροπϊν των Εφετείων και των Ομάδων Βακμολόγθςθσ.
Άρκρο 21
Διαδικαςία και μζκοδοι βακμολόγθςθσ
1. Τα γραπτά των υποψιφιων όλθσ τθσ χϊρασ βακμολογοφνται με κλίμακα
από μθδζν (0) ζωσ δζκα (10) από τρεισ (3) βακμολογθτζσ χωριςτά.
2. Επιτυχϊν κεωρείται ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ ζλαβε μζςο όρο βακμολογίασ
ςε όλα τα μακιματα τουλάχιςτον ζξι (6). Δεν κεωρείται επιτυχϊν, όποιοσ
ζλαβε βακμό τρία ι μικρότερο ςε οποιοδιποτε μάκθμα ι τζςςερα ςε
περιςςότερα από ζνα μακιματα.

3. Βακμόσ του υποψθφίου για κάκε μάκθμα είναι ο μζςοσ όροσ των ζξι (6)
βακμϊν των βακμολογθτϊν, εφόςον θ απόκλιςθ από τθ μεγαλφτερθ μζχρι τθ
μικρότερθ βακμολογία δεν είναι μεγαλφτερθ των τριϊν (3) μονάδων. Αν θ
απόκλιςθ είναι μεγαλφτερθ, το γραπτό αναβακμολογείται από τα μζλθ τθσ
Κεντρικισ Επιτροπισ των Εξετάςεων και ο βακμόσ του υποψθφίου ςτο
μάκθμα είναι ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των αρχικϊν βακμολογθτϊν και των
αναβακμολογθτϊν, αφοφ αφαιρεκοφν ο μικρότεροσ και ο μεγαλφτεροσ
βακμόσ.
4. Οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα να λάβουν γνϊςθ των γραπτϊν τουσ μζςα ςε
είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων.
Άρκρο 22
Ζκδοςθ των αποτελεςμάτων
1. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βακμολόγθςθσ καταρτίηονται ανά ζδρα Εφετείου
εξζταςθσ πίνακεσ επιτυχόντων και αποτυχόντων, με απόλυτθ βακμολογικι
ςειρά.
2. Ο πίνακασ επιτυχόντων δθμοςιεφεται ςτισ ζδρεσ των Εφετείων τθσ χϊρασ με
ευκφνθ των Οργανωτικϊν Επιτροπϊν και αναρτάται ςτισ ιςτοςελίδεσ των
οικείων δικθγορικϊν ςυλλόγων.
3. Αντίγραφα των πινάκων αποτελεςμάτων κοινοποιοφνται από τθν Κεντρικι
Επιτροπι Εξετάςεων ςτο αρμόδιο τμιμα του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ και από
τισ Οργανωτικζσ Επιτροπζσ ςτουσ οικείουσ δικθγορικοφσ ςυλλόγουσ.
4. Πποιοσ αποτφχει ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφται μζςα ςε δφο (2) μινεσ από
τθν ζκδοςθ των αποτελεςμάτων να δθλϊςει τθ ςυνζχιςθ τθσ άςκθςισ του,
ϊςτε να ζχει το δικαίωμα να μετάςχει ςτον προςεχι διαγωνιςμό. Διαφορετικά
διαγράφεται από το Μθτρϊο Αςκουμζνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΘ ΚΑΙ ΡΑΥΣΘ ΔΙΚΘΓΟΩΝ

Άρκρο 23
Διοριςμόσ δικθγόρων
1. Πποιοσ επιτυγχάνει ςτισ πανελλινιεσ εξετάςεισ μπορεί να ηθτιςει το
διοριςμό του ωσ δικθγόροσ ςτο Δικθγορικό Σφλλογο του Ρρωτοδικείου, που
εκείνοσ επικυμεί, με αίτθςι του προσ το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ. Δεν
επιτρζπεται να εγγραφεί ςε περιςςότερουσ από ζνα Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ.
Ο δικθγόροσ υποχρεοφται να ζχει ζδρα και γραφείο ςτθν περιφζρεια του
Ρρωτοδικείου που είναι διοριςμζνοσ.
2. Στθν αίτθςθ διοριςμοφ επιςυνάπτονται τα ακόλουκα ζγγραφα:
α) Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ από τθν αρμόδια δθμοτικι αρχι. Στθν περίπτωςθ

που ο αιτϊν είναι πολίτθσ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
πιςτοποιθτικό τθσ αντίςτοιχθσ δθμόςιασ αρχισ. Στθν περίπτωςθ που ο αιτϊν
είναι Ζλλθνασ το γζνοσ και δεν ζχει τθν ιδιότθτα του Ζλλθνα πολίτθ, οφείλει να
προςκομίςει ςχετικι άδεια του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ.
β) Ρτυχίο Νομικοφ Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ
Ιδρφματοσ ςτθν Ελλάδα ι πτυχίο Νομικοφ Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ από
αναγνωριςμζνθ πανεπιςτθμιακι ςχολι κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι άλλου ςυμβαλλόμενου κράτουσ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χϊρο.
γ) Αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου, από το οποίο βεβαιϊνεται ότι δεν ζχει
καταδικαςτεί αμετάκλθτα για τα αδικιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 6
του Κϊδικα.
δ) Διπλότυπο του αρμόδιου Ταμείου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.
ε) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 και τθσ παρ. 3
του άρκρου 3 του ν. 2690/1999 ότι δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ των άρκρων
6 και 7 του Κϊδικα.
3. Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ εκδίδει τθ ςχετικι απόφαςθ διοριςμοφ, που
δθμοςιεφεται ςε περίλθψθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
4. Θ ευκφνθ κοινοποίθςθσ τθσ πράξθσ αυτισ, όπου απαιτείται, ανικει ςτον
ενδιαφερόμενο.
Άρκρο 24
Ορκοδοςία - Διλωςθ
1. Ο ενδιαφερόμενοσ δικθγόροσ ορκίηεται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ενϊπιον
τθσ τριμελοφσ ςφνκεςθσ του Εφετείου, εφόςον ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ όπου
ζχει εγγραφεί εδρεφει ςτθν περιφζρεια Εφετείου, άλλωσ ςτθν τριμελι
ςφνκεςθ του Ρρωτοδικείου ςτθν περιφζρεια του οποίου ανικει ο Δικθγορικόσ
Σφλλογοσ.
2. Ρριν ορκιςκεί ο ενδιαφερόμενοσ δικθγόροσ ερωτάται εάν προτιμά να δϊςει
πολιτικό ι κρθςκευτικό όρκο.
3. Ο τφποσ του χριςτιανικοφ όρκου ζχει ωσ εξισ: «Ορκίηομαι ενϊπιον του Θεοφ
να είμαι πιςτόσ ςτθν πατρίδα και το δθμοκρατικό πολίτευμα, να υπακοφω ςτο
Σφνταγμα και ςτουσ νόμουσ που ςυμφωνοφν με αυτό, να ακολουκϊ τισ
παραδόςεισ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ, να εκπλθρϊνω τα κακικοντά
μου ζναντι των εντολζων μου ευςυνείδθτα, να υπεραςπίηομαι τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα όλων των πολιτϊν και κατοίκων τθσ χϊρασ και να αντιςτζκομαι με
κάκε μζςο εναντίον οποιουδιποτε επιχειρεί να καταλφςει το Σφνταγμα με τθ
βία.»
4. Αν ο δικθγόροσ πιςτεφει ςε κρθςκεία ι δόγμα που ορίηει άλλο τφπο όρκου,
δίνει τον όρκο ςφμφωνα με αυτόν τον τφπο, ςτον οποίο όμωσ περιζχεται το
υπόλοιπο, εκτόσ του κρθςκευτικοφ ςτοιχείου, μζροσ του όρκου τθσ

παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου.
5. Αν ο δικθγόροσ προτιμά να δϊςει πολιτικό όρκο, αντικακίςταται από τον
τφπο τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου το κρθςκευτικό ςτοιχείο και
τίκενται οι λζξεισ «Δθλϊνω επικαλοφμενοσ τθν τιμι και τθ ςυνείδθςι μου».
6. Σε περίπτωςθ που απουςιάηει ςτο εξωτερικό για χρονικό διάςτθμα πάνω
από τρεισ (3) μινεσ, δφναται να δϊςει τον όρκο ενϊπιον ελλθνικισ προξενικισ
αρχισ.
Άρκρο 25
«Μετάκεςθ - Ραραίτθςθ Δικθγόρου».

Σχόλια
O ηίηινο ηνπ παξόληνο θαη ε παξ. 1 ηίζεληαη όπωο αληηθαηαζηάζεθαλ ελώ νη
παξ. 4,5,6 ηίζεληαη όπωο πξνζηέζεθαλ , κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
7 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013.

1. « Ο δικθγόροσ δφναται, με αίτθςι του προσ το ςφλλογο όπου είναι
εγγεγραμμζνοσ, να ηθτιςει τθ μετάκεςι του ςε άλλον. Θ απόφαςθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου κοινοποιείται ςτο ςφλλογο ςτον οποίο ηθτά να
μετατεκεί ο αιτϊν κακϊσ και ςτον Υπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ο οποίοσ εκδίδει διαπιςτωτικι απόφαςθ που
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Θ μετάκεςθ κεωρείται ότι
ζχει ςυντελεςκεί από το χρόνο τθσ δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ
Δικαιοςφνθσ.»
2. Θ απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, με τθν οποία εγκρίνει τθ μετάκεςθ,
ζχει διαπιςτωτικό χαρακτιρα.
3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, μετά από πρόταςθ τθσ
Συντονιςτικισ Επιτροπισ τθσ Ολομζλειασ των Ρροζδρων των Δικθγορικϊν
Συλλόγων, κακορίηεται ενιαίο παράβολο μετάκεςθσ υπζρ του οικείου
δικθγορικοφ ςυλλόγου.
«4. Ο δικθγόροσ δικαιοφται να παραιτθκεί από το λειτοφργθμά του. Θ αίτθςθ
παραίτθςθσ υποβάλλεται ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο του οικείου δικθγορικοφ
ςυλλόγου, το οποίο διαγράφει υποχρεωτικά από το μθτρϊο τον
παραιτοφμενο δικθγόρο αυκθμερόν, προκαλϊντασ ταυτόχρονα και τθ ςχετικι
απόφαςθ αποδοχισ τθσ παραίτθςθσ από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ, που
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
5. Σε δικθγόρουσ που αποχωροφν από το λειτοφργθμα δφναται, με απόφαςθ
του οικείου ςυλλόγου, να απονζμεται τιμισ ζνεκεν ο τίτλοσ του επίτιμου
δικθγόρου. Θ απονομι του τίτλου μνθμονεφεται ςτθν υπουργικι απόφαςθ
αποδοχισ τθσ παραίτθςθσ.

6. Σε περίπτωςθ διαγραφισ δικθγόρου από το μθτρϊο λόγω κανάτου, δεν
προκαλείται ζκδοςθ υπουργικισ απόφαςθσ.»
Άρκρο 26
Τιρθςθ βιβλίου διοριηομζνων δικθγόρων - Μθτρϊου - Ατομικοφ φακζλου
1. Στο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ τθρείται αρχείο δικθγόρων ςε ζντυπθ ι
θλεκτρονικι μορφι, κατά τθ ςειρά διοριςμοφ τουσ.
2. Στο αρχείο αυτό τθροφνται:
α) θ Υπουργικι Απόφαςθ διοριςμοφ,
β) οι προαγωγζσ και μετακζςεισ των δικθγόρων,
γ) θ αποβολι, παφςθ ι λφςθ τθσ δικθγορικισ ιδιότθτασ.
3. Κάκε δικθγορικόσ ςφλλογοσ τθρεί για τα μζλθ του Μθτρϊο μελϊν ςτο οποίο
ςθμειϊνονται:
α) θ Υπουργικι Απόφαςθ διοριςμοφ,
β) θ πράξθ ορκοδοςίασ του δικθγόρου,
γ) οι προαγωγζσ και μετακζςεισ των δικθγόρων,
δ) οι πράξεισ αναςτολισ, προςωρινισ ι οριςτικισ απϊλειασ δικθγορικισ
ιδιότθτασ.
4. Κάκε ςφλλογοσ τθρεί αρχείο για κάκε μζλοσ, ςτο οποίο περιζχονται
ζγγραφα που το αφοροφν και ςυνδζονται με τθν άςκθςθ του λειτουργιματόσ
του.
5. Για τισ δικθγορικζσ εταιρίεσ περιζχονται ςε χωριςτό αρχείο οι πράξεισ
ςφςταςθσ, τροποποίθςθσ και λφςθσ τουσ.
Άρκρο 27
Επαναδιοριςμόσ Δικθγόρου

Σχόλια
Σην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ παξόληνο πξνζηέζεθε ην εληόο "" εδάθην κε ηελ παξ.
5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013.

1. Δικθγόροσ, που παραιτικθκε από το δικθγορικό λειτοφργθμα, δφναται να
επαναδιοριςκεί, εφόςον δεν ζχουν παρζλκει πζντε (5) χρόνια από τθν
παραίτθςι του ι και μετά τθν πάροδο τθσ πενταετίασ υπό τθν προχπόκεςθ ότι

αςκοφςε κακικοντα ςυναφι με τθ νομικι επιςτιμθ και πρακτικι.
Δεν επιτρζπεται επαναδιοριςμόσ δικθγόρου που απϊλεςε τθν δικθγορικι
ιδιότθτα λόγω καταδίκθσ του από ποινικό δικαςτιριο για τα αδικιματα του
άρκρου 6 του Κϊδικα ι του ζχει επιβλθκεί ποινι οριςτικισ παφςθσ από το
ανϊτατο πεικαρχικό.
« Οι εξερχόμενοι από τθν υπθρεςία δικαςτικοί και ειςαγγελικοί λειτουργοί,
εκτόσ από εκείνουσ που απολφονται εξαιτίασ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ ι
λόγω πνευματικισ ανικανότθτασ, μποροφν να διορίηονται δικθγόροι, εντόσ
ευλόγου χρόνου από τθν αποχϊρθςι τουσ από τθν υπθρεςία, εφόςον δεν
ςυντρζχει κϊλυμα από τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ Κϊδικα.
Σε περίπτωςθ ανάλθψθσ, εντόσ του χρόνου αυτοφ, δθμοςίων κακθκόντων τα
οποία ςυνεπάγονται τθν αναςτολι άςκθςθσ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ,
ο εφλογοσ χρόνοσ τρζχει από το χρόνο λιξθσ τθσ άςκθςθσ τουσ. Οι ανωτζρω
δικαςτικοί και ειςαγγελικοί λειτουργοί διορίηονται ωσ δικθγόροι παρά
πρωτοδίκαισ, παρ' εφζταισ ι παρ' Αρείω Ράγω, με βάςθ τα ζτθ που
υπθρζτθςαν, ςε οποιαδιποτε βακμίδα, και ανάλογα με τα προςόντα που
απαιτοφνται για τθν προαγωγι του δικθγόρου».
2. Δθμόςιοι διοικθτικοί υπάλλθλοι, ςτρατιωτικοί υπάλλθλοι, υπάλλθλοι των
ςωμάτων αςφαλείασ, των οργανιςμϊν αυτοδιοίκθςθσ όλων των βακμϊν και
των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, οι οποίοι είχαν αποκτιςει
προθγουμζνωσ τθν ιδιότθτα του δικθγόρου, δφνανται να ηθτιςουν να
επαναδιοριςκοφν ωσ δικθγόροι μζςα ςε πζντε ζτθ από τθν παραίτθςι τουσ.
Επίςθσ δφνανται να το ηθτιςουν και μετά τθν πάροδο τθσ πενταετίασ, εφόςον
αποδείξουν ότι αςκοφςαν κακικοντα ςυναφι με τθ νομικι επιςτιμθ και
πρακτικι, όπωσ προκφπτει από τον Οργανιςμό τθσ Υπθρεςίασ ι του νομικοφ
προςϊπου ι το κακθκοντολόγιο ι πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.
Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ απαγορεφεται για μία πενταετία θ άςκθςθ
δικθγορίασ των πιο πάνω ςτθν Εφετειακι Ρεριφζρεια που είχε τθν ζδρα τθσ θ
υπθρεςία που υπθρετοφςαν τθν τελευταία πενταετία. Οι ςυμβολαιογράφοι
επαναδιορίηονται ωσ δικθγόροι μζςα ςε οκτϊ χρόνια από τθν παραίτθςι τουσ
με τισ ίδιεσ πιο πάνω προχποκζςεισ.
Άρκρο 28
Αρμοδιότθτεσ δικθγόρου και προαγωγι του

Σχόλια
Σηελ παξ. 3 ηνπ παξόληνο ην εληόο "" ηειεπηαίν εδάθην αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013.

1. Δικθγόροσ διοριςμζνοσ ςτο Ρρωτοδικείο δικαιοφται να παρίςταται και να
ενεργεί τισ ςχετικζσ διαδικαςτικζσ πράξεισ ενϊπιον όλων των Ρρωτοδικείων,
πολιτικϊν και διοικθτικϊν, κακϊσ και όλων των Ειρθνοδικείων τθσ χϊρασ.
Κατεξαίρεςθ δικθγόροσ, που είναι διοριςμζνοσ ςτο Ρρωτοδικείο, δικαιοφται
να ςυμπαρίςταται ςτο Εφετείο, με δικθγόρο που ζχει τθν ικανότθτα
παράςταςθσ ςε αυτό, για τθ ςυηιτθςθ ζφεςθσ, κατά απόφαςθσ Ρρωτοδικείου,
όπου είχε παραςτακεί. Επίςθσ, δικθγόροσ που είναι διοριςμζνοσ ςτο

Ρρωτοδικείο, εφόςον ζχει ςυμπλθρϊςει δεκαετι δικθγορικι υπθρεςία,
δικαιοφται να παρίςταται ςτο Εφετείο για τθ ςυηιτθςθ ζφεςθσ κατά
απόφαςθσ Ρρωτοδικείου ςτθν οποία είχε παραςτακεί.
2. Ο δικθγόροσ που είναι διοριςμζνοσ ςτο Ρρωτοδικείο ζχει το δικαίωμα να
παρίςταται ςε οποιαδιποτε προανακριτικι ι ανακριτικι αρχι, κακϊσ και ςε
οποιοδιποτε ποινικό δικαςτιριο πρϊτου ι δευτζρου βακμοφ ι και ενϊπιον
του Αρείου Ράγου. Στθν περίπτωςθ παράςταςθσ ενϊπιον του Αρείου Ράγου
απαιτείται να ςυμπαρίςταται με δικθγόρο που ζχει το δικαίωμα παράςταςθσ
ςτα Ανϊτατα Δικαςτιρια τθσ χϊρασ.
3. Δικθγόροσ, που ζχει διοριςκεί ςτο Ρρωτοδικείο, μπορεί να ηθτιςει με
αίτθςι του ςτο Δικθγορικό Σφλλογο ςτον οποίο ανικει, τθν προαγωγι του ςε
δικθγόρο με δικαίωμα παράςταςθσ ςτο Εφετείο για τισ αςτικζσ, ποινικζσ και
διοικθτικζσ υποκζςεισ, εφόςον αποδεικνφει, είτε με τθν προςκόμιςθ ικανοφ
αρικμοφ αποφάςεων, ςτισ οποίεσ ζχει παραςτεί είτε με οποιονδιποτε άλλο
πρόςφορο τρόπο, ότι ζχει ςυμπλθρϊςει ευδόκιμθ τετραετι άςκθςθ του
λειτουργιματόσ του. «Δικθγόροσ που είναι διοριςμζνοσ ςε κατϊτερο
Δικαςτιριο δφναται να ςυντάςςει, υπογράφει και κατακζτει ζνδικα
βοθκιματα και ζνδικα μζςα που απευκφνονται ενϊπιον ανωτζρων
Δικαςτθρίων».
4. Ο δικθγόροσ μετά τθν προαγωγι του ςτο εφετείο και τθν πάροδο τεςςάρων
(4) ετϊν ευδόκιμθσ άςκθςθσ δικθγορίασ ςε αυτό, μπορεί να ηθτιςει τθν
προαγωγι του, ϊςτε να αποκτιςει δικαίωμα παράςταςθσ ςε οποιοδιποτε
ανϊτατο δικαςτιριο τθσ χϊρασ.
5. Ο δικθγόροσ που είναι διοριςμζνοσ ςτο Εφετείο δικαιοφται να παρίςταται
και να ενεργεί τισ ςχετικζσ διαδικαςτικζσ και δικονομικζσ πράξεισ ςε όλα τα
Ρρωτοδικεία και Εφετεία τθσ χϊρασ, πολιτικά και διοικθτικά, κακϊσ και ςε
όλα τα Ειρθνοδικεία.
6. Ο δικθγόροσ που είναι διοριςμζνοσ ςτο Εφετείο δικαιοφται, εφόςον ζχει
ςυμπλθρϊςει δεκαετι δικθγορικι υπθρεςία με ζξι χρόνια ςε Εφετείο, να
ςυμπαρίςταται ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ και ςτον Αρειο Ράγο, με
δικθγόρο που ζχει τθν ικανότθτα παράςταςθσ ςτα Ανϊτατα Δικαςτιρια τθσ
χϊρασ, ςε αναίρεςθ κατά απόφαςθσ θ οποία εκδόκθκε ςε υπόκεςθ που
χειρίςκθκε ςε πρϊτο ι δεφτερο βακμό.
7. Ο δικθγόροσ που είναι διοριςμζνοσ ςτον Αρειο Ράγο δικαιοφται να
παρίςταται και να ενεργεί τισ ςχετικζσ διαδικαςτικζσ πράξεισ ςτο Συμβοφλιο
τθσ Επικρατείασ, ςτον Αρειο Ράγο, ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο και ςτο Ανϊτατο
Ειδικό Δικαςτιριο, κακϊσ επίςθσ και ςε όλα τα Ρρωτοδικεία και Εφετεία,
πολιτικά και διοικθτικά και ςε όλα τα Ειρθνοδικεία τθσ χϊρασ.
8. Για τισ παραπάνω προαγωγζσ ι μθ αποφαςίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο του
οικείου Συλλόγου, κατά τα παραπάνω αναφερόμενα, αφοφ οριςτεί ζνα μζλοσ
του ωσ Ειςθγθτισ. Θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου γνωςτοποιείται
ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ.
Άρκρο 29

Ταυτότθτα δικθγόρου
1. Κάκε δικθγορικόσ ςφλλογοσ, μία φορά το χρόνο, εφοδιάηει τον δικθγόρο,
που είναι μζλοσ του, με ειδικι ταυτότθτα, που φζρει και τθν φωτογραφία του,
κακϊσ και τθν υπογραφι και τθ ςφραγίδα του Ρροζδρου του Δικθγορικοφ
Συλλόγου. Στθν ταυτότθτα, αναγράφονται το όνομα, επϊνυμο και πατρϊνυμο
του δικθγόρου και ο αρικμόσ μθτρϊου του.
2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, ορίηονται οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ διαςφάλιςθσ τθσ γνθςιότθτασ τθσ ταυτότθτασ.
3. Πλεσ οι δικαςτικζσ και άλλεσ αρχζσ οφείλουν να δζχονται και να
διευκολφνουν κάκε δικθγόρο κατά τθν άςκθςθ του λειτουργιματόσ του, με
τθν επίδειξθ τθσ δικθγορικισ του ταυτότθτασ.
Άρκρο 30
Υποβολι ετιςιων δθλϊςεων
1. Μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ ο δικθγόροσ
οφείλει να υποβάλει ςτο Δικθγορικό Σφλλογο που είναι μζλοσ, διλωςθ ςε
ενιαίο τφπο δθλϊςεων, ςτθν οποία αναφζρει: α) τα πλιρθ ςτοιχεία του, β) το
Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., γ) τθ διεφκυνςθ κατοικίασ και επαγγελματικισ του
δραςτθριότθτασ, δ) τθν θλεκτρονικι του διεφκυνςθ αλλθλογραφίασ και να
δθλϊνει αν:
α) αςκεί το λειτοφργθμα του δικθγόρου ι αν τελεί ςε ολικι ι μερικι
αναςτολι, β) διαμζνει και παρζχει τισ υπθρεςίεσ του εκτόσ Ελλάδασ, γ) είναι
μζλοσ άλλου δικθγορικοφ ςυλλόγου εντόσ ι εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δ)
ςυμμετζχει ςε δικθγορικι Εταιρεία,
ε) αςκεί το λειτοφργθμα του δικθγόρου μόνοσ ι ςε ςυνεργαςία με άλλο
δικθγόρο και αμείβεται με πάγια αντιμιςκία, ςτ) ζχει ζμμιςκθ εντολι ι ςχζςθ
εργαςίασ από φυςικό ι νομικό πρόςωπο, η) λαμβάνει ςφνταξθ από
αςφαλιςτικό φορζα,
θ) διατθρεί ιςτοςελίδα.
2. Με τθ διλωςι του αυτι ο δικθγόροσ οφείλει επίςθσ να βεβαιϊνει ότι δεν
είναι διαχειριςτισ Ε.Ρ.Ε. ι διευκφνων ςφμβουλοσ Α.Ε., οφτε εκπρόςωποσ
άλλθσ Εταιρείασ εμπορικισ ι πιςτωτικισ μορφισ, οφτε ζχει κϊλυμα ι
αςυμβίβαςτο από αυτά που προβλζπονται ςτον Κϊδικα.
3. Θ ςυμπλιρωςθ τθσ ετιςιασ διλωςθσ ωσ προσ τα παραπάνω ςτοιχεία,
καταςτάςεισ ι ιδιότθτεσ του δικθγόρου δεν είναι υποχρεωτικι, παρά μόνο ςτθ
περίπτωςθ που ζχει προκφψει αλλαγι αυτϊν από τθν προθγοφμενθ
υποβλθκείςα διλωςθ.
4. Μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ ο δικθγόροσ
οφείλει να καταβάλει και τθν ετιςια ειςφορά υπζρ του δικθγορικοφ
ςυλλόγου.
5. Ο ενιαίοσ τφποσ τθσ ετιςιασ διλωςθσ κακορίηεται με απόφαςθ του

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου και δφναται να περιλαμβάνει
και άλλα επιπρόςκετα ςτοιχεία με τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ
περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Με απόφαςθ τθσ
Ολομζλειασ των Δικθγορικϊν Συλλόγων δφναται να προβλεφκεί ενιαίοσ τφποσ
διλωςθσ για όλουσ τουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ τθσ χϊρασ.
6. Αν ο δικθγόροσ δεν υποβάλλει τθν ετιςια διλωςθ, κακϊσ και τθν ετιςια
ειςφορά του, μζχρι τθν 30ι Ιουνίου του τρζχοντοσ δικαςτικοφ ζτουσ,
ειδοποιείται από το ςφλλογο εγγράφωσ και εάν δεν εκπλθρϊςει τθν
υποχρζωςι του αυτι εντόσ δφο μθνϊν διαγράφεται από το μθτρϊο του
οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Σε
περίπτωςθ υποβολισ αίτθςθσ επανεγγραφισ το Διοικθτικό Συμβοφλιο εκτιμά
με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του τουσ επικαλοφμενουσ, από τον
ενδιαφερόμενο, λόγουσ.
7. Θ αξίωςθ του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου για τθν καταβολι τθσ ετιςιασ
ειςφοράσ μπορεί να ςυμψθφιςκεί με τθν αξίωςθ του δικθγόρου να λάβει το
μζριςμα από τουσ διανεμθτικοφσ λογαριαςμοφσ που τθρεί και διαχειρίηεται
κάκε δικθγορικόσ ςφλλογοσ.
Άρκρο 31
Αναςτολι άςκθςθσ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ
1. Θ άςκθςθ του λειτουργιματοσ του δικθγόρου αναςτζλλεται:
α) Σε εκείνουσ που διορίηονται, υπουργοί, αναπλθρωτζσ υπουργοί,
υφυπουργοί, γραμματείσ του υπουργικοφ ςυμβουλίου, γενικοί ι ειδικοί
γραμματείσ τθσ Βουλισ και των υπουργείων, κακϊσ και ςτουσ ςυμβοφλουσ
αυτϊν, πλθν των ειδικϊν ςυνεργατϊν. Ειδικά όταν πρόκειται για τθν
περίπτωςθ των ειδικϊν ςυμβοφλων, με απόφαςθ του Υπουργοφ Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και του αρμόδιου κατά
περίπτωςθ υπουργοφ μπορεί να ειςαχκοφν εξαιρζςεισ από τθν αναςτολι
άςκθςθσ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ.
β) Στον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ, ςτουσ γενικοφσ γραμματείσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, ςτουσ αιρετοφσ περιφερειάρχεσ, ςτουσ δθμάρχουσ και ςτουσ
γενικοφσ γραμματείσ των διμων.
γ) Στουσ κατζχοντεσ ζμμιςκεσ κζςεισ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ ι υπθρεςίεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
δ) Στουσ διοικοφντεσ με εκτελεςτικι αρμοδιότθτα τα νομικά πρόςωπα του
ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται από το νόμο, ανεξάρτθτα
από τθν ιδιότθτα ι τον αντίςτοιχο χαρακτθριςμό τθσ κζςθσ τουσ.
ε) Στουσ προζδρουσ ανεξάρτθτων αρχϊν.
ςτ) Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που προβλζπεται από ειδικι διάταξθ τυπικοφ
νόμου ι του κανονιςμοφ τθσ Βουλισ.
2. Θ ζναρξθ και θ λιξθ τθσ αναςτολισ του λειτουργιματοσ του δικθγόρου

ςυμπίπτει με το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ και λιξθσ των πιο πάνω ιδιοτιτων.
Άρκρο 32
Μερικι αναςτολι άςκθςθσ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ
1. Οι κακθγθτζσ και οι αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ των ςχολϊν των
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τελοφν ςε μερικι
αναςτολι του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ. Στουσ ανωτζρω επιτρζπεται θ
παροχι γνωμοδοτιςεων και θ παράςταςθ ενϊπιον του Ανωτάτου Ειδικοφ
Δικαςτθρίου, του Συμβουλίου Επικρατείασ, του Αρείου Ράγου και του
Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, των ανακριτικϊν αρχϊν για υποκζςεισ
κακουργθματικοφ χαρακτιρα, των Εφετείων, του Μικτοφ Ορκωτοφ
Δικαςτθρίου και Μικτοφ Ορκωτοφ Εφετείου, εφόςον πλθροφν τισ
προχποκζςεισ παράςταςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα.
2. Δικθγόροι που ζχουν εκλεγεί Βουλευτζσ ι Ευρωβουλευτζσ κατά τθ διάρκεια
τθσ κθτείασ τουσ δεν επιτρζπεται να αναλαμβάνουν άμεςα οι ίδιοι ι ζμμεςα
με ςυνεργάτθ τουσ και να παρίςτανται είτε ςτθν προδικαςία είτε ςτθν κυρία
διαδικαςία για υποκζςεισ: α) ναρκωτικϊν και β) αδικθμάτων κατά τθσ
γενετιςιασ ελευκερίασ και οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ.
3. Ο χρόνοσ τθσ μερικισ ι ολικισ αναςτολισ τθσ άςκθςθσ τθσ δικθγορίασ
κεωρείται για τθν προαγωγι των δικθγόρων και τα αςφαλιςτικά τουσ
δικαιϊματα ι υποχρεϊςεισ ωσ χρόνοσ πραγματικισ άςκθςθσ δικθγορίασ.
Άρκρο 33
Ραφςθ δικθγόρων
Ο δικθγόροσ παφει να αςκεί τα κακικοντά του μετά τθν αμετάκλθτθ καταδίκθ
του ςε οριςτικι ι προςωρινι παφςθ για όςο χρόνο θ τελευταία διαρκεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΘΓΟΟΥ
Άρκρο 34
Υποχρζωςθ ςεβαςμοφ και τιμισ ςτο λειτοφργθμα του δικθγόρου
1. Ο δικθγόροσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του δικαιοφται να
απολαμβάνει του ςεβαςμοφ και τθσ τιμισ που οφείλεται ςτο λειτοφργθμά του
από τουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ και από κάκε άλλο πρόςωπο που ενεργεί
ςτο πλαίςιο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
2. Θ είςοδοσ ςτα Υπουργεία και ςτα δθμόςια καταςτιματα επιτρζπεται
ελεφκερα ςτουσ δικθγόρουσ με επίδειξθ τθσ επαγγελματικισ τουσ ταυτότθτασ,
κάκε εργάςιμθ θμζρα και ϊρα χωρίσ κανζνα χρονικό ι άλλο περιοριςμό.
Άρκρο 35
Θεμελιϊδεισ υποχρεϊςεισ του δικθγόρου
1. Ο δικθγόροσ απευκφνεται προσ τουσ δικαςτζσ, τουσ ειςαγγελείσ, τουσ
δικαςτικοφσ γραμματείσ, και ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και

κάκε άλλθσ Δθμόςιασ Αρχισ, με υπευκυνότθτα και ςεβαςμό.
2. Ο δικθγόροσ τθρεί τουσ κανόνεσ ευπρζπειασ, προσ τουσ ςυναδζλφουσ του
και αποφεφγει υβριςτικζσ, προςβλθτικζσ ι υπαινικτικζσ εκφράςεισ προςωπικά
εναντίον αυτϊν που υπεραςπίηονται ι εκπροςωποφν αντιδίκουσ.
3. Ο δικθγόροσ οφείλει να ενθμερϊνει τον εντολζα του για όλουσ τουσ
κεςμοφσ και τισ δυνατότθτεσ εναλλακτικισ επίλυςθσ των διαφορϊν, και γενικά
να ςυμβάλει ςτθν επίλυςθ αυτϊν με οποιονδιποτε τρόπο προσ όφελοσ του
εντολζα του.
Άρκρο 36
Ρεριγραφι του ζργου του δικθγόρου
1. Αποκλειςτικό ζργο του δικθγόρου είναι να αντιπροςωπεφει και να
υπεραςπίηεται τον εντολζα του ςε κάκε δικαςτιριο ι αρχι τθσ Ελλθνικισ
Δθμοκρατίασ ι οποιαςδιποτε άλλθσ χϊρασ, ςτα δικαςτιρια, τισ υπθρεςίεσ και
τα όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτα διεκνι δικαςτιρια, ςτα πεικαρχικά
και υπθρεςιακά ςυμβοφλια, κακϊσ και θ κατάκεςθ ςθμάτων και διπλωμάτων
ευρεςιτεχνίασ. Επίςθσ θ παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν προσ οποιοδιποτε
φυςικό ι νομικό πρόςωπο, κακϊσ και θ ςφνταξθ γνωμοδοτιςεων προσ
οποιοδιποτε νομικό ι φυςικό πρόςωπο και Αρχι. Στο ζργο αυτοφ
περιλαμβάνεται και θ διαμεςολάβθςθ για τθν αναηιτθςθ ςυμβιβαςτικισ
λφςθσ ςτο πλαίςιο νόμου ι κοινά αποδεκτισ διαδικαςίασ.
Θ παράςταςθ ενϊπιον των δικαςτθρίων με ι δια δικθγόρου είναι
υποχρεωτικι για όλεσ τισ υποκζςεισ και ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ, εκτόσ αν
ορίηεται διαφορετικά από το νόμο.
2. Ομοίωσ ςτο ζργο του δικθγόρου περιλαμβάνονται:
α) Θ ζρευνα των βιβλίων των υποκθκοφυλακείων και κτθματολογικϊν
γραφείων, κακϊσ και θ ςφνταξθ των ςχετικϊν εγγράφων ελζγχου τίτλων. Θ
αίτθςθ και θ λιψθ των πιςτοποιθτικϊν και αντιγράφων δεν απαιτεί
παράςταςθ ι διαμεςολάβθςθ δικθγόρου.
β) Θ ζκδοςθ επικυρωμζνων αντιγράφων κάκε είδουσ εγγράφων. Τα αντίγραφα
αυτά ζχουν πλιρθ ιςχφ ενϊπιον οποιαςδιποτε Δικαςτικισ ι άλλθσ Αρχισ,
κακϊσ και ζναντι ιδιωτϊν, φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων.
γ) Θ μετάφραςθ εγγράφων που ζχουν ςυνταχκεί ςε ξζνθ γλϊςςα, κακϊσ και θ
μετάφραςθ ελλθνικϊν εγγράφων ςε οποιαδιποτε ξζνθ γλϊςςα. Θ μετάφραςθ
ζχει πλιρθ ιςχφ ζναντι οποιαςδιποτε Δικαςτικισ ι άλλθσ Αρχισ, εφόςον
ςυνοδεφεται από επικυρωμζνο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράςτθκε
και ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ
τθν οποία μετζφραςε.
δ) Θ βεβαίωςθ τθσ γνθςιότθτασ τθσ υπογραφισ του εντολζα του, όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 42 τθσ παραγράφου 2 του Κϊδικα Ροινικισ
Δικονομίασ, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ ειδικι διάταξθ.

Άρκρο 37
Αποδοχι εντολισ - Τιρθςθ επιμζλειασ και ευπρζπειασ
1. Ο δικθγόροσ ζχει υποχρζωςθ να αναλαμβάνει κάκε υπόκεςθ, εκτόσ εάν
αυτι είναι προδιλωσ αβάςιμθ, δεν είναι δεκτικι υπεράςπιςθσ, ζρχεται ςε
ςφγκρουςθ με τα ςυμφζροντα άλλων εντολζων του ι αντιβαίνει ςτισ αρχζσ
του.
2. Ο δικθγόροσ οφείλει να αναλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ οποιουδιποτε
κατθγορουμζνου, εφόςον αυτό ηθτθκεί από τισ δικαςτικζσ αρχζσ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 1.
3. Ο δικθγόροσ οφείλει:
α) να εκτελεί τα κακικοντά του με ευςυνειδθςία και επιμζλεια,
β) να επιχειρεί το ςυμβιβαςμό υποκζςεων που είναι δεκτικζσ ςυμβιβαςμοφ,
γ) να μθν παρελκφει τισ δίκεσ.
Άρκρο 38
Απόρρθτο και εχεμφκεια
Ο δικθγόροσ οφείλει να τθρεί αυςτθρά εχεμφκεια για όςα του εμπιςτεφεται ο
εντολζασ του κατά τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ εντολισ ι πλθροφορείται
κατά τθ διάρκεια του χειριςμοφ τθσ.
Άρκρο 39
Δικονομικό πλαίςιο άςκθςθσ τθσ δικθγορίασ
1. Απαγόρευςθ ζρευνασ και κατάςχεςθσ. Απαγορεφεται θ διεξαγωγι ζρευνασ
για τθν αναηιτθςθ εγγράφων ι άλλων ςτοιχείων ι των θλεκτρονικϊν μζςων
αποκικευςθσ αυτϊν, κακϊσ και θ κατάςχεςθ αυτϊν, για όςο χρόνο
βρίςκονται ςτθν κατοχι του δικθγόρου για υπόκεςθ που αυτόσ χειρίηεται.
2. Ειδικι Δωςιδικία. Οι κατθγοροφμενοι για πλθμμζλθμα δικθγόροι δικάηονται
από το, κατά τόπο αρμόδιο, Τριμελζσ Εφετείο ςε πρϊτο βακμό και από το
Ρενταμελζσ Εφετείο ςε δεφτερο βακμό.
3. Αυτόφωρθ διαδικαςία. Δεν ακολουκείται θ αυτόφωρθ διαδικαςία ςτα
πλθμμελιματα που φζρεται να ζχει διαπράξει δικθγόροσ. Δικθγόροσ, που
ςυλλαμβάνεται οποιαδιποτε θμζρα και ϊρα δεν κρατείται, αλλά οδθγείται
αμζςωσ ενϊπιον του αρμοδίου Ειςαγγελζα Ρλθμμελειοδικϊν.
4. Απαγόρευςθ ςφλλθψθσ δικθγόρου κατά τθ διάρκεια λιψθσ απολογίασ
εντολζα του ενϊπιον ανακριτι και κατά τθ διάρκεια δίκθσ: α) Δεν επιτρζπεται
θ ςφλλθψθ δικθγόρου, για οποιαδιποτε αιτία, όταν χειρίηεται υπόκεςθ ςτο
ακροατιριο και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ακροαματικισ διαδικαςίασ, κακϊσ
και κατά τθ διάρκεια λιψθσ απολογίασ εντολζα του ενϊπιον ανακριτι. β) Στθν
περίπτωςθ, που δικθγόροσ κατθγορείται για εξφβριςθ και δυςφιμθςθ του
δικαςτθρίου, ενϊπιον του οποίου εκτελεί τα κακικοντά του, ακολουκείται θ

διαδικαςία τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 117 του Κϊδικα Ροινικισ
Δικονομίασ. Αν θ πράξθ εκδικαςτεί αμζςωσ, θ απόφαςθ που εκδίδεται ςε
βάροσ του δικθγόρου, εκτελείται μόνον όταν αυτόσ εκπλθρϊςει όλα τα
κακικοντά του ςτθ δίκθ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ κατθγορικθκε κατά το
προθγοφμενο εδάφιο.
5. Αρνθςθ μαρτυρίασ: α) Πταν ο δικθγόροσ καλείται με απόφαςθ δικαςτθρίου
ι διάταξθ ειςαγγελζα ι κλιςθ ανακριτι ι προανακριτικοφ υπαλλιλου να
κατακζςει ωσ μάρτυρασ είτε κατά τθν προδικαςία είτε κατά τθν κυρία
διαδικαςία οφείλει να αρνθκεί να κατακζςει για όςα του ζχει εμπιςτευκεί ο
εντολζασ του, ανεξάρτθτα αν ςτο μεταξφ ζχει λυκεί θ εντολι. β) Σε εξαιρετικζσ
περιπτϊςεισ εναπόκειται ςτο δικθγόρο θ απόφαςθ να κατακζςει και ςε ποιο
μζτρο για πράγματα που του εμπιςτεφκθκε ο εντολζασ του ςτακμίηοντασ τθν
υποχρζωςι του ωσ κεμελιϊδθ υποχρζωςθ του δικθγορικοφ λειτουργιματόσ
του.
Άρκρο 40
Επαγγελματικι προβολι
1. Επιτρζπεται θ προβολι και δθμοςιοποίθςθ των τομζων τθσ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ δικθγόρου ι Δικθγορικισ Εταιρείασ, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο
και ςτο εξωτερικό, με τρόπο που προςιδιάηει ςτο δικθγορικό λειτοφργθμα και
ςυνάδει με το κφροσ του και τθν αξιοπρζπεια του δικθγορικοφ
λειτουργιματοσ.
2. Επιτρζπεται θ δθμοςίευςθ επαγγελματικϊν καταχωριςεων ςε ζντυπα ι
θλεκτρονικά μζςα, με ςτοιχεία επικοινωνίασ και αναφορά είτε ςε τίτλουσ
ςπουδϊν που αφοροφν ςτθν επιςτθμονικι ειδίκευςθ δικθγόρου είτε ςτον
τομζα δραςτθριότθτάσ του τθρϊντασ τον Κϊδικα Δεοντολογίασ του
Δικθγορικοφ Λειτουργιματοσ.
3. Οποιαδιποτε προβολι ι δθμοςιοποίθςθ δικθγόρου ι Δικθγορικισ
Εταιρείασ δεν πρζπει:
α) να είναι ακζμιτθ,
β) να είναι αναλθκισ ι παραπλανθτικι,
γ) να περιζχει αναφορά ςε αρικμό υποκζςεων ι ποςοςτά επιτυχίασ του
δικθγόρου ςε δικαςτθριακζσ ι άλλεσ υποκζςεισ, δ) να περιλαμβάνει
αναφορζσ ι ςυγκρίςεισ με άλλουσ δικθγόρουσ ι δικθγορικζσ εταιρίεσ ςε ςχζςθ
με τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν ι τθν αμοιβι ςε ωριαία βάςθ ι οποιαδιποτε
άλλθ μζκοδο χρζωςθσ, ε) να περιζχει ονόματα πελατϊν, εκτόσ αν υπάρχει θ
ςυναίνεςι τουσ και εφόςον πρόκειται για εκδόςεισ που αφοροφν δικθγόρουσ,
ςτ) να προκαλεί απαξιωτικζσ εντυπϊςεισ και ςχόλια ςτθν κοινι γνϊμθ για το
δικθγορικό λειτοφργθμα.
4. Δεν επιτρζπεται ςε δικθγόρο είτε ατομικά είτε ωσ μζλοσ Δικθγορικισ
Εταιρείασ να δίνει ςυνεντεφξεισ ςτον Τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό,
δθμοςιεφοντασ ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με εκκρεμοφςα, ενϊπιον τθσ

Δικαιοςφνθσ, υπόκεςθ τθν οποία χειρίηεται ο ίδιοσ.
5. Κάκε δικθγόροσ ι Δικθγορικι Εταιρεία, που διατθρεί ι δθμιουργεί
επαγγελματικι ιςτοςελίδα, οφείλει να το γνωςτοποιεί ςτον οικείο Δικθγορικό
Σφλλογο με τθν υποβολι τθσ ετιςιασ διλωςθσ.
6. Θ παράβαςθ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου ςυνιςτά και πεικαρχικό
παράπτωμα που τιμωρείται με πρόςτιμο από 1.000 ζωσ 10.000 ευρϊ για κάκε
παράβαςθ, καταβάλλεται ςτο Ταμείο του οικείου Συλλόγου και ειςπράττεται
κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων. Σε περίπτωςθ
υποτροπισ δικθγόρου επιβάλλεται θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ από δφο
ωσ ζξι μινεσ και πρόςτιμο μζχρι το διπλάςιο του ανϊτατου ορίου. Σε
περίπτωςθ παραβίαςθσ ι υποτροπισ δικθγορικισ Εταιρείασ θ πιο πάνω ποινι
επιβάλλεται ςτον νόμιμο εκπρόςωπο ι ςτουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτισ
που ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και ςε ολόκλθρο.
7. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων τα πιο πάνω πρόςτιμα μποροφν να
αναπροςαρμόηονται.
Άρκρο 41
Τιρθςθ των αρχϊν δεοντολογίασ
Η πεξ. α ηνπ παξόληνο ηίζεηαη όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 παξ. 7α ηνπ λ.
4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013.

Ο δικθγόροσ τθρεί:
«α) Τον ελλθνικό Κϊδικα Δεοντολογίασ Δικθγορικοφ Λειτουργιματοσ, όπωσ
αυτόσ καταρτίηεται και εγκρίνεται από τθν Ολομζλεια των Ρροζδρων των
Δικθγορικϊν Συλλόγων τθσ Ελλάδοσ. Μζχρι τθν κατάρτιςθ και ζγκριςι του,
ιςχφει ςε όλθ τθν Επικράτεια ο Κϊδικασ Δεοντολογίασ Δικθγορικοφ
Λειτουργιματοσ, όπωσ εγκρίκθκε με τθν από 4.1.1980 απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν και δθμοςιεφτθκε
ςτον Κϊδικα Νομικοφ Βιματοσ ςτον τόμο του 1986.»
β) Τον «Καταςτατικό χάρτθ κεμελιωδϊν αρχϊν του ευρωπαϊκοφ νομικοφ
επαγγζλματοσ και Κϊδικα Δεοντολογίασ για τουσ ευρωπαίουσ δικθγόρουσ»
του Συμβουλίου των Δικθγορικϊν Συλλόγων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτο
βακμό που οι διατάξεισ δεν αντιβαίνουν ςτον Κϊδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΦΕΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΔΙΚΘΓΟΙΑΣ
ΤΜΘΜΑ Α'
ΕΜΜΙΣΘΘ ΕΝΤΟΛΘ
Άρκρο 42
Ζμμιςκοσ δικθγόροσ

Ζμμιςκοσ δικθγόροσ είναι αυτόσ που προςφζρει αποκλειςτικά νομικζσ
υπθρεςίεσ, ωσ νομικόσ ςφμβουλοσ ι ωσ δικθγόροσ, ςε ςυγκεκριμζνο εντολζα,
ςτακερά και μόνιμα, αμειβόμενοσ αποκλειςτικά με πάγια περιοδικι αμοιβι. Ο
ίδιοσ δικθγόροσ μπορεί επίςθσ να αναλαμβάνει υποκζςεισ από οποιονδιποτε
άλλον, αμειβόμενοσ είτε ανά υπόκεςθ είτε με άλλον τρόπο.
Άρκρο 43
Ρρόςλθψθ εμμίςκου δικθγόρου
1. Θ πρόςλθψθ δικθγόρων με ζμμιςκθ εντολι ςτον ιδιωτικό τομζα γίνεται με
ζγγραφθ ςφμβαςθ, που καταρτίηεται μεταξφ αυτοφ και του εντολζα.
2. Θ πρόςλθψθ δικθγόρων ςτουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ
κακορίηεται κάκε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογι φςτερα από προκιρυξθ,
με βάςθ όςα παρακάτω ορίηονται, εκτόσ αν πρόκειται για πρόςλθψθ του
προϊςταμζνου νομικισ ι δικαςτικισ υπθρεςίασ ι νομικοφ ςυμβοφλου ςτουσ
φορείσ αυτοφσ, ο οποίοσ προςλαμβάνεται με απόφαςθ του αρμοδίου
οργάνου του φορζα. Ειδικότερα για τουσ εμμίςκουσ δικθγόρουσ:
α) Θ προκιρυξθ πρζπει να περιζχει το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ του
δικθγόρου, τισ τυχόν ειδικζσ ανάγκεσ του νομικοφ προςϊπου, τθν ζδρα και
τουσ όρουσ αμοιβισ και υπθρεςιακισ εξζλιξθσ του δικθγόρου και απευκφνεται
προσ τα μζλθ των δικθγορικϊν ςυλλόγων. Θ προκιρυξθ κακορίηει προκεςμία
για τθν υποβολι των υποψθφιοτιτων, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ
από 30 οφτε μεγαλφτερθ από 60 θμζρεσ από τθν τελευταία δθμοςίευςι τθσ.
β) Θ επιλογι γίνεται από πενταμελι επιτροπι που ςυνζρχεται ςτθν ζδρα του
δικθγορικοφ ςυλλόγου και αποτελείται από: α) δικαςτικό αντιπρόςωπο αϋ του
Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ ι τον νόμιμο αναπλθρωτι του, που ορίηει ο
Ρρόεδροσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, β) τρεισ δικθγόρουσ, από
τουσ οποίουσ ο ζνασ με 15ετι τουλάχιςτον ευδόκιμθ δικθγορικι υπθρεςία,
που ορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του οικείου δικθγορικοφ
ςυλλόγου για κάκε ςυγκεκριμζνθ προκιρυξθ, γ) ζναν εκπρόςωπο του
ενδιαφερόμενου νομικοφ προςϊπου.
Ρρόεδροσ τθσ επιτροπισ είναι ο δικαςτικόσ αντιπρόςωποσ α του Νομικοφ
Συμβουλίου του Κράτουσ ι ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του και κακικοντα
γραμματζα αςκεί υπάλλθλοσ του νομικοφ προςϊπου.
γ) Θ προκιρυξθ για τθν πρόςλθψθ δικθγόρου κοινοποιείται με επιμζλεια του
ενδιαφερόμενου νομικοφ προςϊπου ςτο δικαςτικό αντιπρόςωπο α του
Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, τθσ περιοχισ του δικθγόρου που κα
προςλθφκεί και ςτον πρόεδρο του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου, οι οποίοι
επιμελοφνται για τθν τοιχοκόλλθςι τθσ ςτο κατάςτθμα του πρωτοδικείου και
ςτα γραφεία των Δικθγορικϊν Συλλόγων αντίςτοιχα. Επίςθσ θ προκιρυξθ
δθμοςιεφεται με πρόςκλθςθ για τθν υποβολι υποψθφιοτιτων ςε μία
τουλάχιςτον εφθμερίδα, που εκδίδεται ςτθν ζδρα του οικείου Δικθγορικοφ
Συλλόγου, κατά προτίμθςθ θμεριςια. Μαηί με τισ κοινοποιιςεισ
γνωςτοποιείται και ο εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου που κα μετζχει
ςτθν επιτροπι επιλογισ. Ο δικαςτικόσ αντιπρόςωποσ α του Νομικοφ
Συμβουλίου του Κράτουσ ι ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του ςυγκαλεί τθν

επιτροπι μζςα ςε πζντε θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προκιρυξθσ. Θ
επιτροπι με απόφαςι τθσ ορίηει τον τόπο και το χρόνο και κάκε αναγκαία
λεπτομζρεια για τθ διαδικαςία τθσ επιλογισ και μπορεί κατά τθν κρίςθ τθσ, να
ορίςει ςυμπλθρωματικζσ δθμοςιεφςεισ για τθ γνωςτοποίθςθ τθσ προκιρυξθσ
με δαπάνθ του ενδιαφερόμενου νομικοφ προςϊπου.
δ) Οι υποψιφιοι υποβάλλουν ςτον ενδιαφερόμενο φορζα, μζςα ςτθν
προκεςμία που ορίηει θ προκιρυξθ, αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από: α)
πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου, β) πιςτοποιθτικό του οικείου Δικθγορικοφ
Συλλόγου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει τιμωρθκεί
πεικαρχικά και ότι δεν κατζχει άλλθ ζμμιςκθ κζςθ, γ) υπεφκυνθ διλωςθ ότι
δεν είναι ζμμιςκοσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 42 του Κϊδικα και δ)
βιογραφικό ςθμείωμα με τα ςτοιχεία τθσ επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ
του δράςθσ.
ε) Δικθγόροι που κατζχουν άλλθ ζμμιςκθ κζςθ κατά τθν ζννοια των ςχετικϊν
διατάξεων του Κϊδικα, μποροφν να εμφανιςτοφν ωσ υποψιφιοι, αν
ςυνυποβάλλουν, μαηί με τθν αίτθςθ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου, υπεφκυνθ διλωςθ, ότι εφόςον προςλθφκοφν
ςτθ νζα κζςθ που προκθρφςςεται, κα παραιτθκοφν από τθν άλλθ ζμμιςκθ
κζςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν μποροφν να αναλάβουν υπθρεςία, αν δεν
προςκομίςουν βεβαίωςθ του εντολζα, ςτον οποίο παρζχουν τισ υπθρεςίεσ
τουσ, ότι παραιτικθκαν από τθν ζμμιςκθ κζςθ τουσ ι ζπαψαν να
αναλαμβάνουν υποκζςεισ ι να λαμβάνουν περιοδικι αμοιβι.
ςτ) Με τθν αίτθςι τουσ οι υποψιφιοι υποβάλλουν τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων
τουσ.
η) Θ επιτροπι εξετάηει τισ αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά των υποψιφιων και
τουσ καλεί ςε ατομικι ςυνζντευξθ. Μζςα ςε ζνα μινα το πολφ από τθν
τελευταία ατομικι ςυνζντευξθ εκδίδει αιτιολογθμζνθ απόφαςθ με τθ ςειρά
αξιολόγθςθσ των υποψθφίων.
θ) Για τθν επιλογι και πρόςλθψθ λαμβάνονται υπόψθ θ προςωπικότθτα του
υποψθφίου, θ επιςτθμονικι του κατάρτιςθ, θ εξειδίκευςι του ςτο αντικείμενο
τθσ απαςχόλθςθσ, θ επαγγελματικι του πείρα, επάρκεια, θ γνϊςθ ξζνων
γλωςςϊν και ςυνεκτιμάται θ οικογενειακι του κατάςταςθ και θ πρόβλεψθ τθσ
εξζλιξισ του. Κρίςιμοσ χρόνοσ για τον ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των πιο πάνω
τυπικϊν προςόντων είναι ο χρόνοσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των
αιτιςεων. Στθν προκιρυξθ προβλζπεται ςυντελεςτισ βαρφτθτασ ςτα κριτιρια,
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του φορζα.
κ) Θ απόφαςθ τθσ επιτροπισ είναι υποχρεωτικι και ιςχφει μόνο για τθν
κατάλθψθ κζςθσ που προκθρφχκθκε.
Ο φορζασ του Δθμοςίου, που προκιρυξε τθ κζςθ, οφείλει μζςα ςε ζνα μινα
από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ να προςλάβει ςτισ κενζσ κζςεισ τουσ
επιτυχόντεσ και να γνωςτοποιιςει ςτον οικείο Δικθγορικό Σφλλογο τθν
ανάλθψθ υπθρεςίασ ι τθν ζναρξθ τθσ ςυνεργαςίασ με αμοιβι για κάκε
υπόκεςθ μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε θμερϊν. Οι διατάξεισ αυτοφ του

άρκρου δεν κίγουν τισ διατάξεισ του Κϊδικα, που ρυκμίηουν τισ μετακζςεισ
των δικθγόρων.
ι) Ρροςλιψεισ ςτο δθμόςιο τομζα κατά παράβαςθ των διατάξεων του
παρόντοσ είναι άκυρεσ και ςυνεπάγονται τθν ποινικι δίωξθ των μελϊν του
οργάνου, που ενζργθςε τθν πρόςλθψθ, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου
259 Ρ.Κ., και τθν πεικαρχικι δίωξθ των εμπλεκόμενων δικθγόρων.
Άρκρο 44
Αποδοχζσ ζμμιςκου δικθγόρου
1. Ο δικθγόροσ για τισ παρεχόμενεσ με ζμμιςκθ εντολι υπθρεςίεσ του
αμείβεται με πάγιεσ μθνιαίεσ αποδοχζσ που κακορίηονται με ελεφκερθ
ςυμφωνία με τον εντολζα του και οι οποίεσ δεν μποροφν να είναι κατϊτερεσ
των εκάςτοτε ιςχυουςϊν κατϊτατων νόμιμων αποδοχϊν υπαλλιλου του
ιδιωτικοφ τομζα ανάλογων επιςτθμονικϊν προςόντων.
2. Οι αποδοχζσ των δικθγόρων που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο Δθμόςιο,
ςτουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) πρϊτου και δεφτερου
βακμοφ και ςτα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, ςτα οποία
ςυμπεριλαμβάνεται και ο Οργανιςμόσ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων, κακορίηονται
με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ και Οικονομικϊν, ςφμφωνα με
τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Άρκρο 45
Ρεριοριςμοί ςτουσ ζμμιςκουσ δικθγόρουσ
1. Θ ςφμβαςθ του ζμμιςκου δικθγόρου που ςυμπλθρϊνει το 67ο ζτοσ τθσ
θλικίασ του και κεμελιϊνει ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα για πλιρθ ςφνταξθ από
το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων (Ε.Τ.Α.Α.) λφεται και δεν
επιτρζπεται να προςλθφκεί ωσ ζμμιςκοσ ςτο Δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο
τομζα. Το 67ο ζτοσ κεωρείται ότι ςυμπλθρϊνεται τθν 31θ Δεκεμβρίου του
αντίςτοιχου ζτουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο δικθγόροσ λαμβάνει τθν
αποηθμίωςθ του άρκρου 46 παράγραφοσ 3 του Κϊδικα.
2. Δικθγόροι που προςφζρουν τισ νομικζσ ι δικθγορικζσ υπθρεςίεσ τουσ με
πάγια περιοδικι αμοιβι ςε υπθρεςίεσ, οργανιςμοφσ, επιχειριςεισ και κάκε
είδουσ νομικά πρόςωπα και υπάγονται ι κα υπαχκοφν για τισ υπθρεςίεσ τουσ
αυτζσ ςτθν αςφάλιςθ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ που καλφπτει το
προςωπικό του εντολζα τουσ είτε βάςει του Κανονιςμοφ ι Οργανιςμοφ του
αςφαλιςτικοφ φορζα είτε από τισ κείμενεσ διατάξεισ, αποχωροφν
υποχρεωτικά και θ ςφμβαςι τουσ λφεται αυτοδικαίωσ, αφότου κεμελιϊςουν
από τισ παραπάνω υπθρεςίεσ τουσ δικαίωμα για πλιρθ ςφνταξθ κατά τθ
νομοκεςία που διζπει τον Οργανιςμό αυτό. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι
αποχωροφντεσ δικαιοφνται να λάβουν κατ’ επιλογιν τουσ, είτε τθν
προβλεπόμενθ, εξαιτίασ τθσ αποχϊρθςισ τουσ, εφάπαξ πλιρθ παροχι από
τον αςφαλιςτικό οργανιςμό είτε τθν αποηθμίωςθ που προβλζπεται ςτο άρκρο
46 του Κϊδικα.
3. Οι δικθγόροι που προςλαμβάνονται με ζμμιςκθ εντολι ζχουν τθν
υποχρζωςθ εντόσ το αργότερο τριϊν μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

και ανεξάρτθτα από το κφροσ ι μθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ πρόςλθψθσ, να
αναγγείλουν ςτουσ οικείουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ του τόπου όπου
παρζχονται οι δικθγορικζσ ι νομικζσ υπθρεςίεσ τθν πρόςλθψι τουσ.
4. Ο δικθγόροσ που ςυνταξιοδοτείται από το δθμόςιο ι άλλον οργανιςμό
κοινωνικισ αςφάλιςθσ υποχρεοφται μζςα ςε προκεςμία ενόσ μθνόσ από τθ
ςυνταξιοδότθςι του, να υποβάλει ςτον οικείο Δικθγορικό Σφλλογο διλωςθ,
ςτθν οποία κα ανακοινϊςει τθ ςυνταξιοδότθςι του, τον φορζα από τον οποίο
ςυνταξιοδοτείται, τθ χρονολογία ζναρξθσ καταβολισ τθσ ςφνταξθσ και το ποςό
αυτισ.
Άρκρο 46
Διάρκεια και λιξθ ζμμιςκθσ εντολισ - αποηθμίωςθ
1. Οι διατάξεισ για τθ χοριγθςθ ετιςιασ άδειασ και επιδόματοσ αδείασ που
ιςχφουν για τουσ υπαλλιλουσ ςτον ιδιωτικό τομζα, ιςχφουν και για τουσ
ζμμιςκουσ δικθγόρουσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ Κανονιςμοφ εργαςίασ για τουσ
εργαηόμενουσ ςτον εντολζα, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ,
εφόςον είναι ευνοϊκότερεσ.
Εφαρμόηονται επίςθσ ςτουσ ζμμιςκουσ δικθγόρουσ όλεσ οι κείμενεσ διατάξεισ
για χοριγθςθ αδείασ μετ’ αποδοχϊν λόγω αςκενείασ, αναρρωτικισ άδειασ
και προςταςίασ τθσ κφθςθσ και τθσ λοχείασ.
2. Θ ςφμβαςθ μεταξφ ζμμιςκου δικθγόρου και εντολζα είναι πάντοτε
αορίςτου χρόνου και λφεται μόνο: α) με το κάνατο, β) τθ λφςθ, κατάργθςθ ι
διάλυςθ με οποιονδιποτε τρόπο του νομικοφ πρόςωπου που απαςχολεί τον
δικθγόρο, γ) τθν πτϊχευςθ του εντολζα και δ) με καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ
από τον εντολζα ι εντολοδόχο δικθγόρο. Αν ςτο προςωπικό που απαςχολείται
ςτον εντολζα ιςχφει κανονιςμόσ εργαςίασ που προβλζπει μονιμότθτα ςτθν
υπθρεςία, θ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τον εντολζα γίνεται μόνο για
ςπουδαίο λόγο. Θ καταγγελία με ποινι ακυρότθτασ είναι ζγγραφθ και ςε αυτι
αναφζρεται ο λόγοσ τθσ απόλυςθσ, επιδίδεται δε με δικαςτικό επιμελθτι.
3. α) Αν θ ζμμιςκθ εντολι του δικθγόρου λυκεί για οποιονδιποτε λόγο που
αναφζρεται ςτθν πρϊτθ παράγραφο, πλθν τθσ οικειοκελοφσ αποχϊρθςθσ, ο
ζμμιςκοσ δικθγόροσ δικαιοφται να ειςπράξει από τον εντολζα του
αποηθμίωςθ. Θ αποηθμίωςθ προβλζπεται αναλόγωσ με το χρόνο διάρκειασ τθσ
ζμμιςκθσ εντολισ και ιςοφται: α) με δφο μθνιαίεσ παροχζσ αν ζχει
ςυμπλθρϊςει ζνα ζτοσ υπθρεςίασ ςτον εντολζα, β) με τρεισ μθνιαίεσ παροχζσ
αν ζχει ςυμπλθρϊςει τετραετι υπθρεςία, γ) με τζςςερισ μθνιαίεσ παροχζσ αν
ζχει ςυμπλθρϊςει εξαετι υπθρεςία, δ) με πζντε μθνιαίεσ παροχζσ αν ζχει
ςυμπλθρϊςει οκταετι υπθρεςία, ε) με ζξι μθνιαίεσ παροχζσ αν ζχει
ςυμπλθρϊςει δεκαετι υπθρεςία, ςτ) με επτά μθνιαίεσ παροχζσ αν ζχει
ςυμπλθρϊςει ενδεκαετι υπθρεςία, η) με οκτϊ μθνιαίεσ παροχζσ αν ζχει
ςυμπλθρϊςει δωδεκαετι υπθρεςία, θ) με εννζα μθνιαίεσ παροχζσ αν ζχει
ςυμπλθρϊςει δεκατρία ζτθ υπθρεςίασ, κ) με δζκα μθνιαίεσ παροχζσ αν ζχει
ςυμπλθρϊςει δεκατζςςερα ζτθ υπθρεςίασ, ι) με ζνδεκα μθνιαίεσ παροχζσ αν
ζχει ςυμπλθρϊςει δεκαπζντε ζτθ υπθρεςίασ και ια) με δϊδεκα μθνιαίεσ
παροχζσ αν ζχει ςυμπλθρϊςει δεκαζξι ζτθ υπθρεςίασ. Για τον υπολογιςμό του
φψουσ τθσ μθνιαίασ παροχισ λαμβάνεται υπόψθ το ποςό που καταβάλλεται

ςτακερά και μόνιμα.
β) Γι’αυτοφσ που απαςχολοφνται και ζχουν ςυμπλθρϊςει ςτον ίδιο εντολζα
προχπθρεςία πάνω από δεκαεπτά ζτθ, κατά το χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του ν.
4093/2012 (Α 222), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4111/2013 (Α
18), καταβάλλεται αποηθμίωςθ απόλυςθσ επιπλζον τθσ προβλεπόμενθσ ςτο
προθγοφμενο εδάφιο οποτεδιποτε και αν απολυκοφν κατά τθν εξισ
αναλογία: α) για 17 ζτθ προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνα 1 μθνόσ αποηθμίωςθ,
β) για 18 ζτθ προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνα 2 μθνϊν αποηθμίωςθ, γ) για 19
ζτθ προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνα 3 μθνϊν αποηθμίωςθ, δ) για 20 ζτθ
προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνα 4 μθνϊν αποηθμίωςθ, ε) για 21 ζτθ
προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνα 5 μθνϊν αποηθμίωςθ, ςτ) για 22 ζτθ
προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνα 6 μθνϊν αποηθμίωςθ, η) για 23 ζτθ
προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνα 7 μθνϊν αποηθμίωςθ, θ) για 24 ζτθ
προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνα 8 μθνϊν αποηθμίωςθ, κ) για 25 ζτθ
προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνα 9 μθνϊν αποηθμίωςθ, ι) για 26 ζτθ
προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνα 10 μθνϊν αποηθμίωςθ, ια) για 27 ζτθ
προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνα 11 μθνϊν αποηθμίωςθ, ιβ) για 28 ζτθ
προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνα 12 μθνϊν αποηθμίωςθ. Ο υπολογιςμόσ τθσ ωσ
άνω αποηθμίωςθσ γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ 3
τθσ υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012, όπωσ
ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 39 του ν. 4111/2013.
4. Μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ τθσ πιο πάνω αποηθμίωςθσ, ο ζμμιςκοσ
δικθγόροσ δικαιοφται να λαμβάνει τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ που ελάμβανε κατά
τθν θμζρα τθσ επίδοςθσ του εγγράφου τθσ καταγγελίασ.
5. Θ κατά τθν παράγραφο 3 αποηθμίωςθ καταβάλλεται μειωμζνθ κατά το
ιμιςυ ςτουσ δικθγόρουσ και νομικοφσ ι δικαςτικοφσ ςυμβοφλουσ, που
παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ προσ τουσ εντολείσ τουσ κατά τουσ όρουσ του
άρκρου 43 του Κϊδικα, ςε περίπτωςθ οικειοκελοφσ αποχϊρθςισ τουσ από τθν
υπθρεςία για οποιονδιποτε λόγο, εφόςον ζχουν ςυμπλθρϊςει ςτον ίδιο
εντολζα τουλάχιςτον δεκαπενταετι υπθρεςία. Θ αποηθμίωςθ καταβάλλεται
κατά τα δφο τρίτα για όςουσ ςυμπλθρϊνουν εικοςαετι (20) υπθρεςία και
ολόκλθρθ για όςουσ ςυμπλθρϊνουν εικοςιοκταετι (28) υπθρεςία. Πςοι
αποχωροφν από το δικθγορικό λειτοφργθμα, λόγω ςυνταξιοδότθςθσ,
δικαιοφνται αποηθμίωςθ ίςθ με ποςοςτό 40% τθσ αποηθμίωςθσ τθσ
παραγράφου 3, εάν είναι επικουρικϊσ αςφαλιςμζνοι και με ποςοςτό 50% εάν
δεν είναι επικουρικϊσ αςφαλιςμζνοι. Το δικαίωμα αυτό εκλείπει αν
υπζπεςαν, ςε κάποιο από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτα άρκρα 6 και 7
του Κϊδικα, ςε βάροσ του εντολζα τουσ. Θ πιο πάνω αποηθμίωςθ
καταβάλλεται ανεξάρτθτα από τθ ςφνταξθ ι άλλθ οποιαδιποτε περιοδικι
χρθματικι παροχι, που τυχόν δικαιοφνται οι πιο πάνω από οποιαδιποτε πθγι
και αν προζρχεται.
6. Σε περίπτωςθ κανάτου, τθν αποηθμίωςθ, δικαιοφνται να τθν λάβουν ο/θ
ςφηυγοσ και τα ανιλικα τζκνα του/τθσ.
7. Καταγγελία ςυμβάςεων εμμίςκων δικθγόρων για όςο χρόνο αυτοί είναι
μζλθ διοικθτικϊν ςυμβουλίων Δικθγορικϊν Συλλόγων δεν επιτρζπεται. Θ
καταγγελία αυτι είναι άκυρθ, εκτόσ εάν: α) ςυντρζχουν άλλοι λόγοι που

ςυνεπάγονται τθν απϊλεια τθσ άδειασ άςκθςθσ δικθγορικοφ λειτουργιματοσ
ι β) επιτραπεί από το δευτεροβάκμιο πεικαρχικό ςυμβοφλιο, από τθν
επίδοςθ του εγγράφου τθσ καταγγελίασ.
ΤΜΘΜΑ Β'
ΑΛΛΕΣ ΜΟΦΕΣ ΡΑΟΧΘΣ ΔΙΚΘΓΟΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Άρκρο 47
Ραροχι υπθρεςιϊν από δικθγόρουσ ςυνταξιοφχουσ άλλων κλάδων
1. Δικθγόροι οι οποίοι ωσ άμεςα αςφαλιςμζνοι λαμβάνουν από το Δθμόςιο ι
οποιονδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό ςφνταξθ, κφρια ι επικουρικι, βοικθμα
ταμείου αρωγισ ι μζριςμα μετοχικοφ ταμείου, που το άκροιςμα τουσ
υπερβαίνει τθν καταβαλλόμενθ, κατά μινα κατά τθ δθμοςίευςθ του Κϊδικα,
ςφνταξθ δικθγόρου με ςαράντα ςυντάξιμα χρόνια από το Ενιαίο Ταμείο
Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων (Ε.Τ.Α.Α.) και τον κλάδο Επικουρικισ
Αςφάλιςθσ, οφείλουν με διλωςι τουσ προσ το Δικθγορικό Σφλλογο που
ανικουν, μζςα ςε ζξι μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του Κϊδικα και εφεξισ,
μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του, μζςα ςε προκεςμία δφο μθνϊν από τθν ζναρξθ
καταβολισ τθσ ςφνταξθσ ι βοθκιματοσ, μερίςματοσ ι άλλθσ παροχισ, να
επιλζξουν τθν άςκθςθ τθσ δικθγορίασ ι τθν απόλθψθ των παροχϊν αυτϊν.
2. Θ διάταξθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν εφαρμόηεται:
α) Στουσ δικθγόρουσ που λαμβάνουν ςφνταξθ αναπθρίασ ι κφματοσ πολζμου,
ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται και οι τυφλοί, παραπλθγικοί, τετραπλθγικοί
που αναφζρονται ςτο ν. 612/1977.
β) Στουσ ςυνταξιοφχουσ που είναι αγωνιςτζσ τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ ι
πολεμιςτζσ τθσ γραμμισ των πρόςω του πολζμου 1940-1941 και ςε εκείνουσ
που λαμβάνουν ι επαφξθςαν ςφνταξθ λόγω αποκατάςταςισ τουσ ςε κζςεισ
του δθμόςιου τομζα, από τισ οποίεσ είχαν απολυκεί ι εξαναγκαςκεί ςε
παραίτθςθ κατά τθν, από 21.4.1967 ζωσ 24.7.1974, περίοδο τθσ δικτατορίασ.
γ) Στουσ δικθγόρουσ που λαμβάνουν ςφνταξθ ι άλλθ παροχι για υπθρεςίεσ
που πρόςφεραν ι κακικοντα που άςκθςαν και δεν ιταν, κατά το χρόνο
παροχισ ι άςκθςισ τουσ, αςυμβίβαςτα με το λειτοφργθμα του δικθγόρου,
ανεξάρτθτα αν οι υπθρεςίεσ αυτζσ παραςχζκθκαν ι τα κακικοντα αςκικθκαν
πριν ι μετά το διοριςμό τουσ ωσ δικθγόρων. Στθν εξαίρεςθ του εδαφίου
αυτοφ δεν περιλαμβάνονται οι δικθγόροι των οποίων το αςυμβίβαςτο ζχει
αρκεί με τα άρκρα 5 και 7 του ν.δ. 410/1974, όπωσ αυτά αντικαταςτάκθκαν με
τα άρκρα 1 και 2 του ν.δ. 484/1974.
δ) Στουσ πολφτεκνουσ.
ε) Στισ χιρεσ με ζνα τουλάχιςτον ανιλικο παιδί και μζχρι τθν ενθλικίωςι του.
3. Θ διλωςθ επιλογισ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου κοινοποιείται
με δικαςτικό επιμελθτι ςτο Δικθγορικό Σφλλογο, ςτον οποίο ο δικθγόροσ είναι
μζλοσ. Αν ο υπόχρεοσ επιλζξει τθ ςφνταξθ, κεωρείται ότι παραιτικθκε από το

δικθγορικό λειτοφργθμα από τθν επομζνθ τθσ κοινοποίθςθσ τθσ διλωςθσ
αυτισ ςτο Δικθγορικό Σφλλογο.
4. Αν δεν κοινοποιθκεί εμπρόκεςμα διλωςθ επιλογισ, ο υπόχρεοσ ςε διλωςθ
επιλογισ διαγράφεται υποχρεωτικά από τα μθτρϊα του Δικθγορικοφ
Συλλόγου, ςτον οποίο ανικει, φςτερα από απόφαςθ του διοικθτικοφ του
ςυμβουλίου. Τα αποτελζςματα τθσ διαγραφισ επζρχονται από τθν
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτον ενδιαφερόμενο.
5. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ ςυνταξιοδοτικισ νομοκεςίασ, ο
δικθγόροσ που με οποιονδιποτε τρόπο και για οποιονδιποτε λόγο
διαγράφθκε από τα μθτρϊα του Δικθγορικοφ Συλλόγου, δικαιοφται ςτθν
απόλθψθ τθσ ςφνταξθσ και των άλλων παροχϊν από τον οφειλζτθ
αςφαλιςτικό φορζα. Θ απόλθψθ αρχίηει από τθν θμζρα που κα υποβάλει ςτον
οικείο αςφαλιςτικό φορζα του βεβαίωςθ του Δικθγορικοφ Συλλόγου, ςτον
οποίο ανικει, ότι διαγράφθκε από τα μθτρϊα του ςυλλόγου.
6. Θ Επιτροπι Μθτρϊου οφείλει μόλισ διαπιςτϊςει τθν πιο πάνω υπζρβαςθ
του ακροίςματοσ των παροχϊν από τθ μθνιαία ςφνταξθ, να ειδοποιιςει
εγγράφωσ χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ τον πρόεδρο του Δικθγορικοφ
Συλλόγου για τθν εφαρμογι του παρόντοσ και τθ λιψθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ περί διαγραφισ.
7. Κάκε άλλθ διάταξθ ουςιαςτικοφ ι τυπικοφ νόμου, απόφαςθσ αντίκετθ με
τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, καταργείται.
Άρκρο 48
Ραροχι υπθρεςιϊν προσ δικθγόρουσ και Δικθγορικζσ Εταιρίεσ
1. Δικθγόροι μποροφν να απαςχολοφνται από άλλουσ δικθγόρουσ ι από
Δικθγορικζσ Εταιρίεσ για οριςμζνθ ι οριςμζνεσ υποκζςεισ ι αποκλειςτικά. Θ
ςχετικι ςυμφωνία δεν κίγει τθν επιςτθμονικι ανεξαρτθςία τουσ κατά τθν
άςκθςθ του λειτουργιματόσ τουσ ακόμθ και όταν ενεργοφν ςυντονιςμζνα με
άλλουσ δικθγόρουσ ι ςτθν περίπτωςθ ςυνεργαςίασ με Δικθγορικι Εταιρεία με
τουσ εταίρουσ και λοιποφσ ςυνεργάτεσ τθσ εταιρείασ.
2. Πταν θ ςυνεργαςία του δικθγόρου με άλλον δικθγόρο ι με Δικθγορικι
Εταιρεία είναι αποκλειςτικι, θ ςχετικι ςυμφωνία είναι ζγγραφθ και πρζπει να
κατατεκεί μζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςτο Δικθγορικό Σφλλογο
του δικθγόρου που απαςχολείται ι ςτο Δικθγορικό Σφλλογο τθσ ζδρασ τθσ
εταιρείασ. Διαφορετικά θ ρφκμιςθ τθσ ςχζςθσ δεν υπάγεται ςτο παρόν άρκρο.
3. Θ ζγγραφθ ςυμφωνία πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον: α) τθ διάρκεια
τθσ ςυνεργαςίασ,
β) τθ ςυμφωνοφμενθ αμοιβι,
γ) τον τρόπο καταβολισ τθσ αμοιβισ,
δ) τον τρόπο λφςθσ τθσ ςυνεργαςίασ και τθν οφειλόμενθ αποηθμίωςθ.

4. Η εντολή χειρισμού υπόθεσης στο πλαίσιο της ρύθμισης της παραγράφου 1
λογίζεται ότι έχει δοθεί στον εντολέα δικηγόρο ή στην εντολέα Δικηγορική
Εταιρεία.
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Άρθρο 49
Ίδρυση Δικηγορικής Εταιρείας - Έδρα Υποκαταστήματα – Νομική
προσωπικότητα Εταιρική επωνυμία
1. Αστική Επαγγελματική Δικηγορική εταιρεία (στο εξής η «Δικηγορική
Εταιρεία» ή η «Εταιρεία») επιτρέπεται να συσταθεί μόνο μεταξύ εν ενεργεία
δικηγόρων (στο εξής οι «Εταίροι») με αποκλειστικό σκοπό την παροχή
δικηγορικών υπηρεσιών (οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος) και τη διανομή
αποκλειστικά μεταξύ των Εταίρων (κατά τη μέθοδο, που θα συμφωνούν κατά
την αδέσμευτη κρίση τους) των συνολικών κερδών, που θα προκύπτουν από
τη δραστηριότητα της εταιρείας.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 52 του Κώδικα, Εταίρος
Δικηγορικής Εταιρείας απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη Δικηγορική
Εταιρεία ή να ασκεί ατομική δικηγορία και γενικά να ενεργεί για δικό του
λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της
εταιρείας.
3. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται με το Καταστατικό στην περιφέρεια του
Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ένας από τους
Εταίρους και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο (Μητρώο εταιρειών), που τηρείται
για το σκοπό αυτόν από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της εταιρείας.
4. Η Δικηγορική Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα και στο εξωτερικό σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της νομοθεσίας του εκάστοτε
κράτους υποδοχής. Προϋπόθεση για τη σύννομη λειτουργία του
υποκαταστήματος είναι ο διορισμός υπεύθυνου εκπροσώπου για το
υποκατάστημα της Εταιρείας, ο οποίος δύναται να είναι είτε Εταίρος της
Εταιρείας είτε συνεργάτης της δικηγόρος που συνδέεται με την Εταιρεία με
σταθερή σχέση. Η απόφαση της Δικηγορικής Εταιρείας για ίδρυση
υποκαταστήματος γνωστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών στο Δικηγορικό
Σύλλογο της έδρας της Εταιρείας και του Υποκαταστήματος και καταχωρείται
στα βιβλία εταιρειών αυτών των Δικηγορικών Συλλόγων.
5. Η Δικηγορική Εταιρεία δύναται να απασχολεί δικηγόρους μη Εταίρους και
με σχέση αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 48 του Κώδικα. Ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να ασκούνται σε
Δικηγορικές Εταιρείες και να κάνουν παραστάσεις στα δικαστήρια με
οποιονδήποτε από τους Εταίρους ή τους συνεργάτες της Δικηγορικής
Εταιρείας. Κάθε Εταιρεία μπορεί να έχει τόσους ασκούμενους δικηγόρους
όσους ατομικά έχουν δικαίωμα οι Εταίροι της, σύμφωνα με τον Κώδικα.

6. Θ Δικθγορικι Εταιρεία αποκτά νομικι προςωπικότθτα από τθν εγγραφι τθσ
ςτο Μθτρϊο Εταιρειϊν του Δικθγορικοφ Συλλόγου τθσ ζδρασ τθσ ι από τθν
πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 4 του
άρκρου 50.
7. Αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςτο καταςτατικό, ςε περίπτωςθ κανάτου,
δικαςτικισ ςυμπαράςταςθσ, παραίτθςθσ ι παφςθσ από το λειτοφργθμα
κάποιου από τουσ Εταίρουσ, εάν οι Εταίροι που απομζνουν είναι τουλάχιςτον
δφο (2), θ Εταιρεία ςυνεχίηεται μεταξφ τουσ.
8. Θ εταιρικι επωνυμία, ςτθν οποία περιζχεται ο τίτλοσ «ΔΙΚΘΓΟΙΚΘ
ΕΤΑΙΕΙΑ», περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατά το ςτάδιο τθσ ίδρυςισ τθσ τα
ονοματεπϊνυμα ι μόνο τα επϊνυμα ενόσ ι περιςςοτζρων Εταίρων. Αν δεν
ορίηεται διαφορετικά ςτο Καταςτατικό, θ επωνυμία τθσ εταιρείασ διατθρείται
και μετά τθν αποχϊρθςθ ι το κάνατο εκείνου του Εταίρου, το όνομα του
οποίου περιλαμβάνεται ςτθν επωνυμία. Σε περίπτωςθ που ο Εταίροσ, το
όνομα του οποίου περιλαμβάνεται ςτθν εταιρικι επωνυμία, τελεί ςε
αναςτολι από τθ δικθγορία, κα πρζπει κακόλθ τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ,
κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία να αναγράφεται ευκρινϊσ το όνομα του υπό
αναςτολι Εταίρου με τθ ςθμείωςθ ότι τελεί ςε αναςτολι.
Άρκρο 50
Καταςτατικό Δικθγορικισ Εταιρείασ και διαδικαςία ζγκριςισ του
1. Για τθ ςφςταςθ τθσ Δικθγορικισ Εταιρείασ απαιτείται ζγγραφο
(Καταςτατικό), το οποίο υπογράφεται από όλουσ τουσ ιδρυτζσ Εταίρουσ. Το
Καταςτατικό περιλαμβάνει τουλάχιςτον: α) το ςκοπό, τθν επωνυμία και τθν
ζδρα τθσ Εταιρείασ, β) τα ονόματα και τισ διευκφνςεισ των Εταίρων, γ) τουσ
όρουσ τθσ ειςόδου, τθσ αποχϊρθςθσ και τθσ αποβολισ των Εταίρων, δ) τον
αρικμό των μεριδίων εκάςτου εταίρου και τθ μζκοδο διανομισ των κακαρϊν
κερδϊν, ε) τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των εταίρων, ςτ) τον τρόπο
διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ, η) τον τρόπο εκπροςϊπθςθσ τθσ Εταιρείασ δικαςτικϊσ
και εξωδίκωσ, θ) τθν απαιτοφμενθ απαρτία και πλειοψθφία για τθ λιψθ
αποφάςεων από τουσ Εταίρουσ, κ) τουσ λόγουσ λφςθσ τθσ Εταιρείασ και τθν
εκκακάριςι τθσ μετά τθ λφςθ.
2. Το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και οι τροποποιιςεισ αυτοφ
υποβάλλονται για ζγκριςθ ςτο Δικθγορικό Σφλλογο τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ.
Αν το Καταςτατικό δεν ορίηει διαφορετικά, για τθν τροποποίθςι του
απαιτείται απόφαςθ των Εταίρων που εκπροςωποφν τα ¾ των εταιρικϊν
μεριδίων.
3. Θ ζγκριςθ του Καταςτατικοφ και κάκε τροποποίθςι του γίνεται με απόφαςθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Δικθγορικοφ Συλλόγου τθσ ζδρασ τθσ
Εταιρείασ, το οποίο ελζγχει αν οι διατάξεισ του Καταςτατικοφ ςυνάδουν με τισ
διατάξεισ του νόμου.
4. Αν παρζλκει άπρακτο διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ από τθν υποβολι του, προσ
ζγκριςθ, Καταςτατικοφ ι τθσ τροποποίθςισ του, κεωρείται ότι θ ζγκριςθ ζχει
παραςχεκεί.

5. Θ απόφαςθ που δεν εγκρίνει το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ ι τισ
τροποποιιςεισ του πρζπει να είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ.
6. Θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Δικθγορικοφ Συλλόγου, με τθν
οποία εγκρίνεται ι τροποποιείται το Καταςτατικό ι λφεται θ Εταιρεία
εγγράφεται ςτα βιβλία εταιρειϊν του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου και
δθμοςιεφεται ςτο περιοδικό που εκδίδει ο οικείοσ Δικθγορικόσ Σφλλογοσ και
ςε περίπτωςθ που δεν εκδίδει τζτοιο, ςτο Νομικό Βιμα.
7. Στο Δικθγορικό Σφλλογο τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ και ςτουσ Δικθγορικοφσ
Συλλόγουσ, που υπάγονται τυχόν υποκαταςτιματα τθσ Εταιρείασ, τθρείται
φάκελοσ, τον οποίο θ Εταιρεία υποχρεοφται να ενθμερϊνει μζςα ςε 15 θμζρεσ
από κάκε μεταβολι που αφορά ςτθν εκπροςϊπθςθ, διοίκθςθ ι διαχείριςι
τθσ, τθ μεταβολι των μερίδων, τθν είςοδο ι αποχϊρθςθ Εταίρων, κακϊσ και
κάκε ςτοιχείο που αφορά ςτθν ταυτότθτα ι ςτθν επωνυμία τθσ Εταιρείασ.
8. Οι Εταιρείεσ υποχρεοφνται να τθροφν βιβλίο πρακτικϊν των αποφάςεων τθσ
Συνζλευςθσ των εταίρων και των πράξεων των διαχειριςτϊν, κακϊσ και τα
φορολογικά βιβλία και ςτοιχεία που προβλζπονται από το νόμο.
Άρκρο 51
Είςοδοσ, ζξοδοσ και αποβολι εταίρου
1. Θ είςοδοσ νζων Εταίρων επιτρζπεται πάντοτε με απόφαςθ των Εταίρων με
τθν απαρτία και πλειοψθφία που προβλζπεται ςτο Καταςτατικό.
2. Θ αποχϊρθςθ Εταίρου επιτρζπεται εφόςον προθγθκεί ζγγραφθ, προ
εξαμινου, γνωςτοποίθςι του ςτθν Εταιρεία. Το Καταςτατικό μπορεί να ορίηει
διαφορετικι προκεςμία.
3. Θ αποβολι Εταίρου επιτρζπεται, μόνο για ςπουδαίο λόγο, με απόφαςθ των
Εταίρων και με τθν απαρτία και πλειοψθφία που προβλζπεται ςτο
Καταςτατικό. Σπουδαίοσ λόγοσ κεωρείται ιδίωσ θ βαριά παράβαςθ
κακθκόντων, θ αδυναμία ι θ πρόδθλθ ανεπάρκεια για τθν εκτζλεςι τουσ,
κακϊσ και κάκε βαρφ πεικαρχικό παράπτωμα όπωσ αυτό προβλζπεται ςτο
νόμο και ςτουσ Κϊδικεσ Δεοντολογίασ και μπορεί να πλιξει το κφροσ και τθ
φιμθ τθσ Εταιρείασ.
4. Θ είςοδοσ, θ αποχϊρθςθ, κακϊσ και θ αποβολι εταίρου ςυνιςτοφν
τροποποιιςεισ του Καταςτατικοφ και ςυνεπάγονται υποχρεωτικά τθν
ανακατανομι των εταιρικϊν μεριδίων και των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςτα
κζρδθ και ςτισ ηθμίεσ των Εταίρων κατόπιν απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ
που ςυγκαλείται για το ςκοπό αυτόν.
Άρκρο 52
Ειςφορζσ - Εταιρικι Ρεριουςία - Εταιρικζσ Μερίδεσ
1. Οι Εταίροι ειςφζρουν υποχρεωτικά ςτθν Εταιρεία τθν εργαςία τουσ.
Συμπλθρωματικά επιτρζπεται αποκλειςτικά και μόνο για τθν εξυπθρζτθςθ των
αναγκϊν τθσ Εταιρείασ θ ειςφορά ςε χριμα ι ςε κινθτά πράγματα και θ χριςθ
κινθτϊν και ακινιτων πραγμάτων. Επιτρζπεται επίςθσ θ κτιςθ κυριότθτασ

ακινιτου από τθν Εταιρεία για τθν επαγγελματικι τθσ εγκατάςταςθ και μόνον.
Θ αποτίμθςθ των ειςφορϊν, κακϊσ και οι τυχόν απολείψεισ και επιςτροφζσ
οποιωνδιποτε ποςϊν ςτουσ Εταίρουσ, λόγω αποχϊρθςθσ ι για οποιονδιποτε
άλλο λόγο, αποφαςίηονται από τουσ Εταίρουσ τθσ Δικθγορικισ Εταιρείασ.
2. Οι ειςφορζσ των Εταίρων και κάκε τι άλλο, που αποκτάται με οποιονδιποτε
τρόπο ςτο όνομα ι για λογαριαςμό τθσ Εταιρείασ, ανικει ςτθν Εταιρεία.
3. Τα μερίδια κάκε Εταίρου ορίηονται ελεφκερα από τθ Γενικι Συνζλευςθ ςε
εκατοςτιαία ποςοςτά και δεν ςυνδζονται με τθν ειςφορά του Εταίρου.
4. Με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ που λαμβάνεται ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο Καταςτατικό με τθν απαιτοφμενθ απαρτία και πλειοψθφία,
τα μερίδια ανακατανζμονται είτε με τθν είςοδο ι αποχϊρθςθ Εταίρου είτε με
τθν αποβολι αυτοφ για ςπουδαίο λόγο, είτε για οποιονδιποτε άλλο λόγο. Αν
δεν ορίηεται ςχετικά ςτο Καταςτατικό, απαιτείται απόφαςθ των Εταίρων που
εκπροςωποφν τα 3/4 των μεριδίων. Θ μεταβολι των μεριδίων για
οποιονδιποτε λόγο ςυνιςτά τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ.
5. Με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Εταίρων μπορεί να προβλεφκεί
ότι αμοιβζσ από ςυμμετοχι ςε Διοικθτικά Συμβοφλια ι από ζμμιςκθ εντολι
μποροφν να ειςπραχκοφν από τον Εταίρο απευκείασ εφόςον θ είςπραξθ αυτι
δεν γίνεται από τθν Εταιρεία αλλά ατομικά από τον Εταίρο.
Άρκρο 53
Διοίκθςθ, Διαχείριςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ
1. Ανϊτατο όργανο τθσ εταιρείασ είναι θ Γενικι Συνζλευςθ των Εταίρων.
2. Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ λαμβάνονται με τθν απαρτία και
πλειοψθφία που προβλζπεται για κάκε κζμα ςτο Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ.
Για τθν φπαρξθ απαρτίασ απαιτείται θ παρουςία τουλάχιςτον δφο (2) Εταίρων.
Για τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ απαιτείται πλειοψθφία τουλάχιςτον πάνω από το
μιςό του ςυνόλου των μεριδίων.
3. Οι Εταίροι καλοφνται εγγράφωσ από τον διαχειριςτι τθσ Εταιρείασ ι από το
1/3 του αρικμοφ των Εταίρων με πρόςκλθςθ ςτθν οποία αναγράφονται τα
κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, τρεισ (3) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
από τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ. Διαφορετικά θ απόφαςθ είναι άκυρθ. Στθν
προκεςμία αυτι δεν υπολογίηονται θ θμζρα τθσ κοινοποίθςθσ και τθσ
ςυνεδρίαςθσ.
Στθν περίπτωςθ που δεν τθρθκοφν οι πιο πάνω προχποκζςεισ και προκεςμία
και παρίςτανται όλοι οι Εταίροι, χωρίσ να προβάλλεται αντίρρθςθ είτε για τθ
ςφγκλθςθ και ςυηιτθςθ είτε για τθ λιψθ απόφαςθσ, θ Γενικι Συνζλευςθ
ςυνεδριάηει και λαμβάνει ζγκυρα απόφαςθ επί των κεμάτων που
ςυηθτικθκαν.
4. Θ Εταιρεία διοικείται από ζναν ι περιςςότερουσ διαχειριςτζσ. Διαχειριςτισ
ι διαχειριςτζσ πρζπει να είναι Εταίροσ ι Εταίροι. Οι διαχειριςτζσ ορίηονται

από το Καταςτατικό ι εκλζγονται, ι επιλζγονται, ανακαλοφνται ι παφονται
από τθ Γενικι Συνζλευςθ των Εταίρων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο
Καταςτατικό.
5. Οι διαχειριςτζσ διοικοφν, διαχειρίηονται και εκπροςωποφν τθν Εταιρεία
δικαςτικά και εξϊδικα από κοινοφ ι μεμονωμζνα, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο Καταςτατικό και ςτθν απόφαςθ εκλογισ ι επιλογισ τουσ.
6. Οι διαχειριςτζσ δεν δικαιοφνται ιδιαίτερθ αμοιβι για τθ διοίκθςθ,
διαχείριςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ, εκτόσ αν ςτο Καταςτατικό και
ςτθν απόφαςθ εκλογισ ι επιλογισ τουσ ορίηεται διαφορετικά.
7. Δικαιοπραξίεσ ι ενζργειεσ που επιχείρθςε ο διαχειριςτισ, ςτο πλαίςιο των
νομίμων, καταςτατικϊν και ςυμβατικϊν αρμοδιοτιτων του, δεςμεφουν τθν
Εταιρεία.
8. Ο διαχειριςτισ ευκφνεται απζναντι ςτθν Εταιρεία και τουσ άλλουσ Εταίρουσ
για κάκε ηθμία που προκάλεςε με τισ ενζργειεσ ι παραλείψεισ του ςε αυτοφσ
από δικι του υπαιτιότθτα. Ρεριςςότεροι του ενόσ διαχειριςτζσ ευκφνονται
αλλθλζγγυα και ςε ολόκλθρο.
9. Ο διαχειριςτισ ζχει υποχρζωςθ ςτο τζλοσ εκάςτου διαχειριςτικοφ ζτουσ και
το αργότερο εντόσ τριμινου να λογοδοτιςει γραπτά ςτουσ λοιποφσ Εταίρουσ.
10. Θ Εταιρεία οφείλει να αποκαταςτιςει κάκε ηθμία που ο διαχειριςτισ τθσ
ανυπαίτια υπζςτθ, κατά τθν άςκθςθ τθσ διοίκθςθσ και τθ διαχείριςθ τθσ
Εταιρείασ.
11. Ο διαχειριςτισ μπορεί να ανακλθκεί οποτεδιποτε με απόφαςθ των
Εταίρων που λαμβάνεται με απλι πλειοψθφία των μεριδίων. Εάν ο
διαχειριςτισ ζχει διοριςτεί απευκείασ από το Καταςτατικό και για οριςμζνο
χρόνο, θ αντικατάςταςι του ι ο διοριςμόσ και άλλου ι άλλων διαχειριςτϊν
επιτρζπεται μόνο για ςπουδαίο λόγο.
Σπουδαίοσ λόγοσ κεωρείται ιδίωσ θ βαριά παράβαςθ ι θ αδυναμία ι θ
ανεπάρκεια ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των κακθκόντων του. Θ ανάκλθςθ για
ςπουδαίο λόγο απαιτεί πλειοψθφία τουλάχιςτον των 4/5 του ςυνολικοφ
αρικμοφ των μεριδίων.
Άρκρο 54
Δικαιϊματα - Διανομι εςόδων - Ευκφνθ των Εταίρων Διαφορζσ μεταξφ των
Εταίρων - Σχζςεισ με εντολείσ
1. Κάκε Εταίροσ ζχει δικαίωμα να πλθροφορείται αυτοπροςϊπωσ για τθν
πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων, να εξετάηει τα βιβλία και τα ζγγραφα
ςχετικά με τθ διαχείριςθ. Αντίκετθ ςυμφωνία είναι άκυρθ.
2. Θ ετιςια διανομι κακαρϊν εςόδων γίνεται μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από το
κλείςιμο τθσ διαχειριςτικισ περιόδου, όπωσ ορίηεται ςτο Καταςτατικό.
3. Οι Εταίροι μετζχουν ςτα κζρδθ και τισ ηθμίεσ τθσ Εταιρείασ με βάςθ τα

ποςοςτά των μεριδίων τουσ. Το Καταςτατικό δφναται να προβλζπει
διαφορετικι μζκοδο διανομισ των κερδϊν, κακϊσ και τθν καταβολι εκτάκτων
αμοιβϊν για τουσ Εταίρουσ, που κα επιδεικνφουν ιδιαίτερθ δραςτθριότθτα,
ηιλο, απόδοςθ και ςυνεργαςία. Κατά τα ποςά αυτά μειϊνονται ανάλογα τα
ζςοδα των λοιπϊν Εταίρων.
4. Ο Εταίροσ που δεν είναι διαχειριςτισ, ευκφνεται ζναντι των λοιπϊν Εταίρων
και τθσ Εταιρείασ μόνο για τθν επιμζλεια που επιδεικνφει ςτισ δικζσ του
υποκζςεισ, όπωσ αυτι οριοκετείται, ερμθνεφεται και εφαρμόηεται ςφμφωνα
με το άρκρο 746 του Αςτικοφ Κϊδικα.
5. Θ Εταιρεία ευκφνεται ζναντι τρίτων, κατά τισ διατάξεισ για τθν ευκφνθ των
δικθγόρων, για πράξεισ ι παραλείψεισ των Εταίρων ι ςυνεργατϊν δικθγόρων,
εφόςον αυτζσ ζγιναν κατά τθ διαχείριςθ ι τθν αντιπροςϊπευςθ τθσ Εταιρείασ.
Ο υπαίτιοσ για τθν πράξθ ι παράλειψθ Εταίροσ ευκφνεται ςε ολόκλθρο.
6. Θ Εταιρεία ζχει δικαίωμα αναγωγισ κατά του υπαιτίου Εταίρου κατά το
ποςό που θ Εταιρεία κα ικανοποιιςει τον τρίτο. Στθν περίπτωςθ που θ
Εταιρεία ζχει αςφαλιςτεί για τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων, δικαίωμα
αναγωγισ κατά του υπαιτίου εταίρου ζχει θ Εταιρεία μόνο για το ποςό που
δεν καλφφκθκε από τθν αςφαλιςτικι Εταιρεία και τθν αςφαλιςτικι
αποηθμίωςθ.
7. Κάκε διαφορά που προκφπτει από τθν ερμθνεία και εφαρμογι των
διατάξεων του νόμου ι του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ είτε μεταξφ των
Εταίρων είτε μεταξφ αυτϊν και τθσ Εταιρείασ, επιλφεται από τθ Διαιτθςία του
οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου μετά από προςφυγι εκείνου ι εκείνων που
ζχουν ζννομο ςυμφζρον, μζςα ςε αποςβεςτικι προκεςμία τριϊν (3) μθνϊν
από τθ γζννθςθ τθσ διαφοράσ. Οι διαιτθτζσ ορίηονται για τρία (3) χρόνια από
το Διοικθτικό Συμβοφλιο του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου. Συνεχίηουν
πάντωσ τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ για όςεσ υποκζςεισ ζχουν αναλάβει
κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ.
Άρκρο 55
Σχζςεισ Εταιρείασ προσ τρίτουσ
1. Οι ζγγραφεσ εντολζσ των εντολζων-πελατϊν λογίηεται ότι παρζχονται προσ
τθν Εταιρεία ακόμα και αν αυτζσ απευκφνονται προσ Εταίρο ι ςυνεργάτθ τθσ
Εταιρείασ.
2. Θ Εταιρεία δεν επιτρζπεται να δζχεται εντολζσ υπεράςπιςθσ ι
εκπροςϊπθςθσ από φυςικά ι νομικά πρόςωπα με αντικρουόμενα, μεταξφ
τουσ, ςυμφζροντα.
3. Οι αμοιβζσ για δικαςτικζσ ι εξϊδικεσ υπθρεςίεσ που παρζχονται από τουσ
δικθγόρουσ τθσ Εταιρείασ και θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ τουσ ςυμφωνοφνται
από τον διαχειριςτι τθσ Εταιρείασ ι από πρόςωπα που ζχουν εξουςιοδοτθκεί
από αυτόν.
Άρκρο 56
Διάρκεια - Λφςθ και εκκακάριςθ

1. Θ Εταιρεία μπορεί να ζχει αόριςτθ διάρκεια ι θ διάρκειά τθσ να είναι
οριςμζνου χρόνου. Σε κάκε περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ αρχικι διάρκεια να
οριςκεί βραχφτερθ των πζντε (5) ετϊν. Το Καταςτατικό μπορεί να προβλζπει
τον τρόπο μεταβολισ τθσ διάρκειασ τθσ Εταιρείασ από οριςμζνθ ςε αόριςτθ
και από αόριςτθ ςε οριςμζνθ, κακϊσ και τθν παράταςθ ι τθ ςφντμθςθ τθσ
διάρκειασ τθσ Εταιρείασ.
2. Εφόςον δεν παρατακεί θ διάρκεια τθσ Εταιρείασ ι αποφαςιςκεί θ πρόωρθ
λφςθ τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Καταςτατικοφ, θ Εταιρεία λφεται και
τίκεται υπό εκκακάριςθ. Θ λφςθ και εκκακάριςθ διενεργείται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 779 ζωσ και 783 του Αςτικοφ Κϊδικα, των διατάξεων
του Καταςτατικοφ και τθ ςχετικι απόφαςθ των Εταίρων, με τθν οποία και
ορίηεται ζνασ ι περιςςότεροι εκκακαριςτζσ. Θ Εταιρεία εξακολουκεί να ζχει
νομικι προςωπικότθτα μζχρι τθν περάτωςθ τθσ εκκακάριςθσ και για τισ
ανάγκεσ αυτισ.
3. Εκκρεμείσ υποκζςεισ εντολζων-πελατϊν παραδίδονται ςτουσ εκκακαριςτζσ,
οι οποίοι αποφαςίηουν για τθν ανάκεςθ του περαιτζρω χειριςμοφ τουσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΘΓΟΩΝ
Άρκρο 57
Δικαίωμα ςε αμοιβι - Ανάλογθ προκαταβολι
1. Ο δικθγόροσ δικαιοφται να λάβει αμοιβι από τον εντολζα του για κάκε
εργαςία του, δικαςτικι ι εξϊδικθ, κακϊσ και για κάκε δαπάνθ δικαςτθριακι ι
άλλθ που κατζβαλε για τθν εκτζλεςθ τθσ εντολισ που του ανατζκθκε.
2. Δικαιοφται επίςθσ να ειςπράξει από τον εντολζα του προκαταβολι ζναντι
τθσ αμοιβισ ι των δαπανϊν του, κατά τθν ζναρξθ ι τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ.
Θ εργαςία του δικθγόρου προσ τον εντολζα του ολοκλθρϊνεται μόνο με τθν
πραγματικι είςπραξθ τθσ αμοιβισ του.
Άρκρο 58
Αμοιβι δικθγόρου
1. Θ αμοιβι του δικθγόρου ορίηεται ελεφκερα με ζγγραφθ ςυμφωνία με τον
εντολζα του ι τον αντιπρόςωπό του.
2. Θ ςυμφωνία αυτι περιλαμβάνει είτε όλθ τθ διεξαγωγι τθσ δίκθσ είτε μζροσ
ι ειδικότερεσ πράξεισ αυτισ ι κάκε άλλθσ φφςθσ νομικζσ εργαςίεσ, δικαςτικζσ
ι εξϊδικεσ.
3. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ζγγραφθ ςυμφωνία, θ αμοιβι του
δικθγόρου κακορίηεται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα επόμενα άρκρα του
Κϊδικα, με βάςθ τθν αξία του αντικειμζνου τθσ δίκθσ και, ςε περίπτωςθ που
το αντικείμενο τθσ δίκθσ δεν αποτιμάται ςε χριμα και δεν ορίηονται ςτισ
διατάξεισ του Κϊδικα, με βάςθ τισ αμοιβζσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Ι

του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.
4. Με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα:
α) Διενεργείται από τα δικαστήρια η επιδίκαση δικαστικών εξόδων, καθώς και
η εκκαθάριση πινάκων δικηγορικών αμοιβών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 84 του Κώδικα, εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία για την αμοιβή
κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και η αμοιβή του δικηγόρου δεν
υπολογίζεται επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης κατά το άρθρο 63 του
Κώδικα, οπότε στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν όσα ορίζονται ειδικότερα στις
σχετικές διατάξεις.
β) Προσδιορίζεται η αμοιβή του δικηγόρου κατά την παροχή νομικής βοήθειας
σύμφωνα με το ν. 3226/2004 (Α 24) ή κάθε άλλο σχετικό νόμο ή κατά το
διορισμό δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κ.Πολ.Δ. σε περίπτωση
παροχής ευεργετήματος πενίας ή κατά το διορισμό δικηγόρου για συνδικίες
πτωχεύσεων κ.λπ. ή κατά τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου σε ποινικές
υποθέσεις.
γ) Υπολογίζονται οι εισφορές-κρατήσεις τις οποίες υποχρεούνται να
προκαταβάλουν οι δικηγόροι στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για την
παράστασή τους ενώπιον των δικαστηρίων ή δικαστικών συμβουλίων, κάθε
είδους αρχών (ανακριτικών, εισαγγελικών, διοικητικών κ.λπ.), σύμφωνα με
όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 61 παράγραφος 1 του Κώδικα.
5. Οι αμοιβές μπορούν να αυξηθούν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο,
ανάλογα με την επιστημονική εργασία, την αξία και το είδος της υπόθεσης,
του χρόνου που απαιτήθηκε, τις εκτός έδρας μεταβάσεις, τη σπουδαιότητα
της διαφοράς, των ειδικότερων περιστάσεων και κάθε είδους δικαστικών ή
εξωδίκων ενεργειών. Αντίθετα, σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής
κριθεί ως υπέρογκο, αλλά δεν μπορούσε να έχει αξιολογηθεί από τον
δικηγόρο ελλείψει πραγματικών στοιχείων, ο δικαστής ή το δικαστήριο και
αυτεπάγγελτα μπορεί να προσδιορίσει την νόμιμη αμοιβή με βάση το ποσό
που έπρεπε να ζητηθεί με την αγωγή, είτε κατά την εκτίμησή του είτε λόγω
περιορισμού του αιτήματος της αγωγής κατά συμμόρφωση του δικηγόρου
προς έγγραφη εντολή του εντολέα του ή του αντιπροσώπου του.
Άρθρο 59
Χρονοχρέωση - Αμοιβή ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης
1. Για κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ο δικηγόρος δύναται να συμφωνεί
με τον εντολέα του και να λαμβάνει αμοιβή προσδιοριζόμενη ανάλογα με την
ωριαία απασχόλησή του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι του
Κώδικα. Αντίστοιχα προσδιοριζόμενη ωριαία αμοιβή δικαιούται ο δικηγόρος
να λαμβάνει και για κάθε συνάντηση ή τηλεφωνική επικοινωνία με τον
εντολέα του ή με τρίτο πρόσωπο, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια που
σχετίζεται με την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.
2. Ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο
στον πελάτη του την ωριαία αμοιβή του.

3. Σε περίπτωςθ ζλλειψθσ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ, θ αμοιβι του δικθγόρου, για
δικαςτικζσ ι εξϊδικεσ εργαςίεσ, πράξεισ ι απαςχολιςεισ, δφναται να
προςδιορίηεται με βάςθ τθν ωριαία απαςχόλθςθ του δικθγόρου, όπωσ αυτι
αναφζρεται ςτο Ραράρτθμα Ι του Κϊδικα.
Άρκρο 60
Εργολαβικό δίκθσ
1. Επιτρζπεται θ κατάρτιςθ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ, θ οποία εξαρτά τθν αμοιβι
ι το είδοσ αυτισ από τθν ζκβαςθ τθσ δίκθσ ι του αποτελζςματοσ τθσ εργαςίασ
ι από οποιαδιποτε άλλθ αίρεςθ, όπωσ επίςθσ και ςυμφωνία, με τθν οποία
εκχωρείται ι μεταβιβάηεται μζροσ του αντικειμζνου τθσ δίκθσ ι τθσ εργαςίασ,
ωσ αμοιβι (εργολαβικό δίκθσ). Αυτι θ ςυμφωνία δεν μπορεί να υπερβαίνει το
20% του αντικειμζνου τθσ δίκθσ. Σε περίπτωςθ που ςυμπράττουν πζραν του
ενόσ δικθγόροι, το ωσ άνω ποςοςτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%. Σε
ςυμφωνία, που εξαρτά τθν αμοιβι από το αποτζλεςμα τθσ δίκθσ, θ αμοιβι
ειςπράττεται είτε από το ίδιο το προϊόν τθσ δίκθσ είτε από τθν υπόλοιπθ
περιουςία του εντολζα. Ο πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ ζχει προνόμιο μόνο ςτο
προϊόν τθσ δίκθσ. Δεν επιτρζπεται, με ποινι ακυρότθτασ, κάκε εκχϊρθςθ του
προϊόντοσ τθσ δίκθσ ι οποιαδιποτε άλλθ μεταβίβαςι του εν ηωι ι με αιτία το
κάνατο ι με κατάςχεςθ, μζχρι το ποςό ι τθν αξία που δικαιοφται ο δικθγόροσ.
2. Θ ςυμφωνία βάςει τθσ οποίασ εξαρτάται θ αμοιβι του δικθγόρου από τθν
ζκβαςθ τθσ δίκθσ και θ οποία αναφζρεται ςε υποκζςεισ από ηθμίεσ
αυτοκινιτων, απαλλοτριϊςεισ ι ςε μιςκοφσ, θμερομίςκια, πρόςκετεσ αμοιβζσ
για υπερωρίεσ, εργαςία νυκτερινι ι ςε Κυριακζσ ι εορτζσ, δϊρα, αντίτιμο για
άδεια ι επίδομα αδείασ, αποηθμίωςθ για καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ
και γενικά ςε απαιτιςεισ που ανάγονται ςε εργαςιακι ςφμβαςθ υπαλλιλων,
εργατϊν ι υπθρετϊν ι ςε αποδοχζσ γενικά μονίμων δθμοςίων υπαλλιλων ι
υπαλλιλων Ν.Ρ.Δ.Δ. ςε όποια δικαιοδοςία κι αν υπάγονται καταρτίηεται
εγγράφωσ και γνωςτοποιείται ςτο Δικθγορικό Σφλλογο, του οποίου είναι
μζλοσ ο δικθγόροσ, οποτεδιποτε και ςε κάκε περίπτωςθ πριν από τθν άςκθςθ
ι ικανοποίθςθ τθσ οποιαςδιποτε αξίωςθσ του δικθγόρου κατά του εντολζα. Θ
γνωςτοποίθςθ γίνεται με προςκόμιςθ δφο πρωτοτφπων, ςυντάςςεται δε
πράξθ κάτω από το ζνα πρωτότυπο, το οποίο παραλαμβάνει ο δικθγόροσ. Το
άλλο πρωτότυπο παραμζνει ςτα αρχεία του Συλλόγου και καταχωρείται
αμζςωσ ςε ειδικό βιβλίο.
3. Θ αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ του τμιματοσ τθσ απαίτθςθσ για τθν κάλυψθ
τθσ αμοιβισ του δικθγόρου γίνεται με κοινοποίθςθ του ςχετικοφ
ςυμφωνθτικοφ ςτον οφειλζτθ, οποτεδιποτε πριν από τθν πλθρωμι τθσ
απαίτθςθσ. Πταν οφειλζτθσ είναι το Ελλθνικό Δθμόςιο, θ αναγγελία γίνεται με
υποβολι του εκχωρθτικοφ εγγράφου ςτον οικείο Υπουργό και ςτθν αρμόδια
για τθν εκκακάριςθ τθσ δαπάνθσ Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, χωρίσ να
τθροφνται οι διατυπϊςεισ του άρκρου 95 του ν. 2362/1995 (Α 247), ωσ
ιςχφει. Για τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και αςφαλιςτικοφσ
οργανιςμοφσ το πιο πάνω ζγγραφο γνωςτοποιείται ςτον νόμιμο εκπρόςωπό
τουσ και ςτθν αρμόδια για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ υπθρεςία του νομικοφ
προςϊπου. Σε κάκε περίπτωςθ, θ γνωςτοποίθςθ του εκχωρθτικοφ εγγράφου
γίνεται και ςτθν αρμόδια για τθ φορολόγθςθ του δικθγόρου Δθμόςια
Οικονομικι Υπθρεςία. Θ παρακράτθςθ και απόδοςθ τθσ αμοιβισ του

δικθγόρου γίνεται από το αρμόδιο για πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ όργανο του
Δθμοςίου ι του νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου.
4. Θ παραπάνω ςυμφωνία, που εξαρτά τθν αμοιβι από τθν ζκβαςθ τθσ δίκθσ,
ιςχφει μόνο όταν ο δικθγόροσ ανζλαβε τθν υποχρζωςθ να διεξάγει τθ δίκθ
μζχρι τελεςιδικίασ, χωρίσ να λάβει κάποια αμοιβι ςε περίπτωςθ αποτυχίασ, ο
ίδιοσ ι ο ςυμπλθρεξοφςιοσ ι υποκατάςτατόσ του. Τυχόν ςυμφωνία των μερϊν
για τθν καταβολι εξόδων δεν ανατρζπει τθν ιςχφ του εργολαβικοφ δίκθσ.
5. Σε περίπτωςθ αμφιβολίασ, για το αν θ υπόκεςθ ζχει κετικι ζκβαςθ
ςφμφωνα με τα παραπάνω, αποφαίνεται, μετά από αίτθςθ του εντολζα ι του
δικθγόρου, το Συμβοφλιο του Συλλόγου ςτον οποίο ανικει ο δικθγόροσ.
Άρκρο 61
Ρροκαταβολι ειςφορϊν – κρατιςεων
Σχόλια
Οη παξ. 1,3 θαη 4 ηνπ παξόληνο ηίζεληαη όπωο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 7
παξ. 8 πεξ. α,β θαη γ αληίζηνηρα ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013.
*Σύκθωλα κε ηελ παξ. 13δ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ίδηνπ λόκνπ 4205/2013 , ε ηζρύο
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ άξρεηαη από 1.11.2013.

1. «Ο δικθγόροσ για τθν άςκθςθ κάκε είδουσ ενδίκων βοθκθμάτων ι μζςων
και για τθν παράςταςι του ενϊπιον των δικαςτθρίων και των δικαςτικϊν
ςυμβουλίων, ενϊπιον δικαςτϊν με τθν ιδιότθτά τουσ ωσ ανακριτϊν ι
ειςθγθτϊν ι εντεταλμζνων δικαςτϊν και γενικά για τθν παροχι υπθρεςιϊν,
που ςχετίηονται με τθν ζναρξθ και τθ διεξαγωγι τθσ δίκθσ, το ςτάδιο τθσ
απόπειρασ ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ ι τθσ εξωδικαςτικισ
διαμεςολάβθςθσ ι δικαςτικισ μεςολάβθςθσ ι τθσ διαδικαςίασ εκοφςιασ
δικαιοδοςίασ, ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι διαδικαςίεσ παροχισ
προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ ι ζκδοςθσ δικαςτικισ διαταγισ,
υποχρεοφται να προκαταβάλει ςτον οικείο Δικθγορικό Σφλλογο ειςφορζσ,
αποκλειςτικά και μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα III,
οι οποίεσ προορίηονται για: αα) τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν δαπανϊν των
υπθρεςιϊν του Συλλόγου, ββ) τθν απόδοςθ ωσ πόρου, ςτον τομζα
Επικουρικισ Αςφάλιςθσ Δικθγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτθτα
Απαςχολουμζνων (ΕΤΑΑ), γγ) τθν απόδοςθ ωσ πόρου ςτον αντίςτοιχο για κάκε
Δικθγορικό Σφλλογο Τομζα Ρρονοίασ - Υγείασ του ΕΤΑΑ ι Ταμείο
Αλλθλοβοικειασ ι Λογαριαςμοφσ Ενίςχυςθσ και Αλλθλοβοικειασ Δικθγόρων
(ΛΕΑΔ) και δδ) τθν απόδοςθ ωσ πόρου ςτον Ειδικό Διανεμθτικό Λογαριαςμό
νζων δικθγόρων του άρκρου 33 του ν. 2915/ 2001 (Α' 109), όπου ιςχφει.»
2. Οι ειςφορζσ αυτζσ είναι πάγια ποςά για κάκε διαδικαςτικι πράξθ ι
παράςταςθ δικθγόρου, όπωσ κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ. Τα ποςά αυτά
αναπροςαρμόηονται με κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν
Οικονομικϊν, Δικαιοςφνθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Ρρόνοιασ, μετά από γνϊμθ τθσ Ολομζλειασ των Ρροζδρων των Δικθγορικϊν
Συλλόγων τθσ Ελλάδοσ. Θ απόφαςθ αυτι μπορεί να εκδίδεται και χωρίσ τθ
γνϊμθ τθσ Ολομζλειασ των Ρροζδρων των Δικθγορικϊν Συλλόγων τθσ
Ελλάδοσ, αν παρζλκει άπρακτθ προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τότε που κα

ηθτθκεί αυτι με ζγγραφο του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ. Τα ποςά αυτά μποροφν
να αναπροςαρμόηονται ιδίωσ ςε περίπτωςθ αφξθςθσ των αμοιβϊν του
Ραραρτιματοσ Ι ι όταν ζχει προθγθκεί ςχετικι αναλογιςτικι μελζτθ για τθ
βιωςιμότθτα των φορζων υπζρ των οποίων γίνονται οι ειςφορζσ. Με τθν ίδια
διαδικαςία μποροφν να προβλζπονται νζεσ ειςφορζσ υπζρ ταμείων ι
λογαριαςμϊν αλλθλοβοικειασ και ενίςχυςθσ δικθγόρων, κακϊσ και το φψοσ
των αντίςτοιχων ποςϊν ανά δικαςτικι εξϊδικθ ενζργεια.
«3. Από τθν υποχρζωςθ τθσ προκαταβολισ, που ορίηεται και υπολογίηεται
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1, απαλλάςςονται οι δικθγόροι όταν παρζχουν
υπθρεςίεσ ςτουσ εαυτοφσ τουσ, κακϊσ και όταν εκπροςωποφν: α) διαδίκουσ
που αναγνωρίηονται ότι δικαιοφνται του ευεργετιματοσ πενίασ, ςφμφωνα με
τα άρκρα 194 ζωσ 204 του Κ.Ρολ.Δ., ι δικαιοφχουσ νομικισ βοικειασ
ςφμφωνα με το ν. 3226/2004 (Α' 24), β) διαδίκουσ που εμπίπτουν ςτισ
διατάξεισ του άρκρου 82 παράγραφοσ 2 και τθσ περίπτωςθσ κ' τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 95 του Κϊδικα, γ) το Δθμόςιο, δ) τουσ
Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και τα λοιπά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, με ςφμβαςθ
πάγιασ αντιμιςκίασ. Θ ςυνδρομι των περιπτϊςεων β', γ' και δ' αποδεικνφεται
με υπεφκυνθ διλωςθ του πλθρεξοφςιου δικθγόρου. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ
που ο δικθγόροσ ςυνδζεται με τον εντολζα του με ςφμβαςθ πάγιασ
αντιμιςκίασ, θ οποία ζχει γνωςτοποιθκεί ςτον οικείο Δικθγορικό Σφλλογο, θ
υποχρζωςθ προκαταβολισ τθσ παραγράφου 1 βαρφνει τον διάδικο, για τθν
καταβολι όμωσ του ποςοφ ευκφνεται εισ ολόκλθρον και ο δικθγόροσ.»
«4. Ο δικθγόροσ για τθν κατάκεςθ κάκε είδουσ ενδίκων βοθκθμάτων ι μζςων,
κακϊσ και για τθν παράςταςι του κατά τθ ςυηιτθςθ των ανωτζρων ενδίκων
βοθκθμάτων ι μζςων ενϊπιον των δικαςτθρίων και δικαςτϊν οφείλει, ςτο
πλαίςιο τθσ υποχρζωςθσ προκαταβολισ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ
άρκρου, να κατακζτει το ςχετικό γραμμάτιο καταβολισ, αλλιϊσ θ αντίςτοιχθ
διαδικαςτικι πράξθ είναι απαράδεκτθ. Επίςθσ, για τθν παράςταςθ ενϊπιον
των ποινικϊν δικαςτθρίων κάκε βακμοφ, των ανακριτϊν ι ανακριτικϊν
υπαλλιλων ι δικαςτικϊν ςυμβουλίων, οφείλει να κατακζτει το ςχετικό
γραμμάτιο καταβολισ, αλλιϊσ θ παράςταςι του δεν γίνεται δεκτι. Δεν
υπάρχει υποχρζωςθ τθσ προκαταβολισ τθσ παραγράφου 1 ςε περίπτωςθ
αναβολισ ι ματαίωςθσ τθσ ςυηιτθςθσ, τυχόν δε καταβλθκείςα προκαταβολι
αναηθτείται από τον δικθγόρο που προζβθ ςε αυτιν, άλλωσ αυτι ιςχφει για τθ
νζα ςυηιτθςθ.»(βλ. ςχόλια)*
5. Δικθγόροσ που παραβιάηει τθν υποχρζωςθ προκαταβολισ τθσ παραγράφου
1 του άρκρου αυτοφ, υποχρεοφται να καταβάλει το ποςό που όφειλε να
προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόςτιμο φψουσ χιλίων (1.000) ζωσ είκοςι
χιλιάδων (20.000) ευρϊ, ςε περίπτωςθ δε υποτροπισ και με τθν πεικαρχικι
ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ από το δικθγορικό λειτοφργθμα από δεκαπζντε
(15) θμζρεσ μζχρι ζξι (6) μινεσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ,
φςτερα από πρόταςθ τθσ Ολομζλειασ των Ρροζδρων των Δικθγορικϊν
Συλλόγων τθσ Ελλάδοσ, τα παραπάνω όρια του φψουσ του προςτίμου
μποροφν να αναπροςαρμόηονται. Το ποςό προςτίμου και κάκε ποςό που
ζπρεπε να ζχει προκαταβλθκεί καταβάλλονται ςτο ταμείο του οικείου
Δικθγορικοφ Συλλόγου, ειςπράττονται κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα

Δικθγορικοφ Συλλόγου, ειςπράττονται κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα
Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων.
6. Οι προϊςτάμενοι των γραμματειϊν όλων των δικαςτθρίων υποχρεοφνται,
επί ποινι πεικαρχικοφ ελζγχου, να αποςτζλλουν ςτο τζλοσ κάκε μινα ςτουσ
οικείουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ ονομαςτικζσ καταςτάςεισ των δικθγόρων
που παρζςτθςαν, χωρίσ να προςκομίςουν το προβλεπόμενο από τισ διατάξεισ
του παρόντοσ γραμμάτιο προκαταβολισ, μνθμονεφοντασ ταυτόχρονα τα
ςτοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρζςτθςαν, τθ δικονομικι του κζςθ, τθν
θμερομθνία δικαςίμου, το δικαςτιριο και το είδοσ τθσ διαδικαςίασ.
Άρκρο 62
Διανεμθτικοί λογαριαςμοί
Σχόλια
Τν εδάθην β ηεο παξ. 2 ηίζεηαη όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ
7 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013.

1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του οικείου Δικθγορικοφ Συλλόγου, που ςχθματίηεται
με πλειοψθφία των 2/3 των μελϊν του και επικυρϊνεται με απόφαςθ τθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ του Συλλόγου, ςυςτινονται ειδικοί διανεμθτικοί
λογαριαςμοί. Στουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ,
απαιτείται μόνο ο ςχθματιςμόσ ειδικισ πλειοψθφίασ των 3/5 του όλου
αρικμοφ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2. Οι πόροι των λογαριαςμϊν προζρχονται από τθν υποχρεωτικι καταβολι
ειςφορϊν των δικθγόρων για τισ δικαςτικζσ και εξϊδικεσ ενζργειζσ τουσ
(ενδεικτικά για παραςτάςεισ ςτα δικαςτιρια, ςυμβόλαια, απαλλοτριϊςεισ,
ςυνδικίεσ κ.λπ.). « Με τθν ίδια ωσ άνω απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ρυκμίηονται τα ποςά των ειςφορϊν
ανά διαδικαςτικι πράξθ ι ενζργεια, ο τρόποσ ςυγκζντρωςθσ των
καταβαλλόμενων ποςϊν από το Δικθγορικό Σφλλογο, τα κριτιρια ςυμμετοχισ
των δικθγόρων ςτουσ διανεμθτικοφσ λογαριαςμοφσ και θ διανομι τουσ ςτα
μζλθ του Δικθγορικοφ Συλλόγου, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια
για τθ λειτουργία του λογαριαςμοφ.»
3. Από τθν υποχρζωςθ καταβολισ των πιο πάνω ειςφορϊν προσ το Δικθγορικό
Σφλλογο, απαλλάςςονται οι δικθγόροι οι οποίοι εκπροςωποφν
ςυμβαλλόμενουσ που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 82 και τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 95 του
Κϊδικα.
4. Οι πιο πάνω αποφάςεισ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ δθμοςιεφονται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Άρκρο 63
Κακοριςμόσ αμοιβισ με βάςθ τθν αξία του αντικειμζνου τθσ δίκθσ

Σχόλια
Η παξ. 4 ηνπ παξόληνο αλαξηζκήζεθε ζε 3, ε πεξίπηωζε δ ηεο
ππνπαξαγξάθνπ i ηεο παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 9 θαη 10α αληίζηνηρα
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013.

1. Θ αμοιβι, ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ζγγραφθσ ςυμφωνίασ, κακορίηεται με
βάςθ τθν αξία του αντικειμζνου τθσ δίκθσ ωσ εξισ:
i. Θ αμοιβι για τθ ςφνταξθ κφριασ αγωγισ ορίηεται με βάςθ τθν αξία του
αντικειμζνου τθσ αγωγισ όπωσ παρακάτω: α) 2% όταν θ αξία του αντικειμζνου
τθσ αγωγισ ανζρχεται μζχρι το ποςό των 200.000 ευρϊ. β) 1,5% όταν θ αξία
του αντικειμζνου τθσ αγωγισ ανζρχεται από το ποςό των 200.001 ευρϊ μζχρι
750.000 ευρϊ. γ) 1% όταν θ αξία του αντικειμζνου τθσ αγωγισ ανζρχεται από
το ποςό των 750.001 ευρϊ μζχρι 1.500.000 ευρϊ. δ) 0,5% όταν θ αξία του
αντικειμζνου τθσ αγωγισ ανζρχεται από το ποςό των 1.500.001 ευρϊ μζχρι
3.000.000 ευρϊ. ε) 0,3% όταν θ αξία του αντικειμζνου τθσ αγωγισ ανζρχεται
από το ποςό των 3.000.001 ευρϊ μζχρι 6.000.000 ευρϊ. ςτ) 0,2% όταν θ αξία
του αντικειμζνου τθσ αγωγισ ανζρχεται από το ποςό των 6.000.001 ευρϊ
μζχρι 12.000.000 ευρϊ. «η) 0,1% όταν θ αξία του αντικειμζνου τθσ αγωγισ
ανζρχεται από το ποςό των 12.000.001 ευρϊ μζχρι 25.000.000 ευρϊ». θ)
0,05% όταν θ αξία του αντικειμζνου τθσ αγωγισ ανζρχεται πζραν από το ποςό
των 25.000.001 ευρϊ.
Στισ αγωγζσ από ςυναλλαγματικζσ, επιταγζσ, γραμμάτια ςε διαταγι και
λοιποφσ πιςτωτικοφσ τίτλουσ, που ςυηθτοφνται κατά τθν προβλεπόμενθ ςτον
Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ ειδικι διαδικαςία των πιςτωτικϊν τίτλων, το πιο
πάνω ποςοςτό μειϊνεται ςτο μιςό.
ii. Εάν το αίτθμα τθσ αγωγισ δεν ςυνίςταται ςε οριςμζνθ χρθματικι απαίτθςθ,
όπωσ αναγνωριςτικζσ, νομισ, κυριότθτοσ, δουλειϊν, διανομισ, ακυρότθτασ,
διάλυςθσ εταιρείασ θ αμοιβι κακορίηεται ςφμφωνα με τα παραπάνω με βάςθ
τθν πραγματικι αξία του αντικειμζνου τθσ αγωγισ. iii. Εάν το αίτθμα τθσ
αγωγισ είναι θ επιδίκαςθ περιοδικϊν παροχϊν ι προςόδων απροςδιορίςτου
χρόνου, θ αμοιβι κακορίηεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 1
του άρκρου αυτοφ, με βάςθ το δεκαπλάςιο τθσ ετιςιασ παροχισ ι προςόδου.
2. Εάν το αντικείμενο τθσ δίκθσ δεν αποτιμάται ςε χριμα θ αμοιβι
υπολογίηεται με βάςθ το Ραράρτθμα Ι του Κϊδικα.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ των Υπουργϊν
Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, μετά από γνϊμθ τθσ Ολομζλειασ των Ρροζδρων
των Δικθγορικϊν Συλλόγων τθσ Ελλάδοσ, οι αμοιβζσ που αναφζρονται ςτο
Ραράρτθμα Ι του Κϊδικα, επανακακορίηονται ανά τριετία. Το προεδρικό
διάταγμα μπορεί να εκδίδεται και χωρίσ τθν προβλεπόμενθ ςτο προθγοφμενο
εδάφιο γνϊμθ, αν παρζλκει άπρακτθ προκεςμία δφο μθνϊν από τότε που
αυτι κα ηθτθκεί με ζγγραφο του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ.
"3"4. Ο δικθγόροσ διατθρεί το αποκλειςτικό δικαίωμα να ηθτιςει από τον

εντολζα του μικρότερθ αμοιβι από τθν οριηόμενθ ςτθ παράγραφο 1 του
παρόντοσ άρκρου, θ δε παραίτθςι του αυτι κα μπορεί να προτακεί από τον
εντολζα του εφόςον ζχει ςυμφωνθκεί εγγράφωσ.
Άρκρο 64
Αμοιβι ςτθ ςϊρευςθ αγωγϊν
1. Εάν περιςςότερεσ αγωγζσ ενωκοφν ςτο ίδιο δικόγραφο, οφείλεται ιδιαίτερθ
αμοιβι για κάκε αγωγι που ςωρεφεται με βάςθ τθν αξία του αντικειμζνου
τθσ.
2. Θ διάταξθ τθσ παραγράφου 1 εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν
οποία το δικόγραφο τθσ αίτθςθσ ςτρζφεται κατά περιςςοτζρων ιδιοκτθτϊν
απαλλοτριουμζνων ακινιτων.
Άρκρο 65
Αμοιβι για ανταγωγι, παρζμβαςθ, ανακοπι
Με τθν αγωγι εξομοιϊνεται θ ανταγωγι και θ κφρια παρζμβαςθ, είτε
αςκοφνται με χωριςτό δικόγραφο είτε με τισ προτάςεισ, κακϊσ και οι
ανακοπζσ πλθν αυτϊν του άρκρου 66 του Κϊδικα.
Άρκρο 66
Αμοιβι για ανακοίνωςθ δίκθσ και για ανακοπι
Για τθ ςφνταξθ ανακοίνωςθσ δίκθσ με προςεπίκλθςθ ςε παρζμβαςθ, ανακοπισ
κατά επιταγισ, τριτανακοπισ, ανακοπισ κατά διλωςθσ ςε κατάςχεςθ,
ανακοπισ κατά ςυντθρθτικοφ μζτρου, παρατθριςεων ενϊπιον του
ςυμβολαιογράφου ωσ προσ τθ ςφνταξθ του πίνακα, ανακοπισ κατά πίνακα
κατάταξθσ, θ αμοιβι ορίηεται ςτο μιςό τθσ αμοιβισ όπωσ αυτι ορίηεται ςτο
άρκρο 65 του Κϊδικα.
Άρκρο 67
Αμοιβι για παρεμπίπτουςα αγωγι που αφορά ςε τόκουσ κ.λπ.
Για τθ ςφνταξθ παρεμπιπτουςϊν αγωγϊν, που αφοροφν ςε ανατοκιςμό τόκων,
ςε πρόςκετθ αποηθμίωςθ ι ςε καρποφσ και τόκουσ ςυμπλθρωματικοφσ ι
μεταγενεςτζρουσ, θ αμοιβι ορίηεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του
άρκρου 63 του Κϊδικα.
Άρκρο 68
Αμοιβι για τθ ςφνταξθ προτάςεων κατά τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ
1. Για τθ ςφνταξθ προτάςεων κατά τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ, θ
αμοιβι του δικθγόρου του εναγόμενου είναι ίςθ με τθν αμοιβι τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 63 του Κϊδικα και του δικθγόρου του ενάγοντοσ
ορίηεται ςτο μιςό τθσ αμοιβισ αυτισ.
2. Για τθ ςφνταξθ προτάςεων ςε κάκε επόμενθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ
ενϊπιον των ίδιων δικαςτθρίων, θ αμοιβι των δικθγόρων όλων των διαδίκων
είναι ίςθ με τθν αμοιβι του δικθγόρου του ενάγοντοσ που ορίηεται ςτθν

προθγοφμενθ παράγραφο.
3. Για τθ ςφνταξθ προτάςεων ςε παρεμπίπτουςεσ αγωγζσ, όταν αυτζσ
ςυνεκδικάηονται με τθν κφρια αγωγι, ο δικθγόροσ δεν ζχει δικαίωμα αμοιβισ.
Άρκρο 69
Αμοιβι για τθ ςφνταξθ προτάςεων ενϊπιον του δευτεροβάκμιου
δικαςτθρίου
1. Για τθ ςφνταξθ προτάςεων ςτθν πρϊτθ ςυηιτθςθ ενϊπιον του
δευτεροβάκμιου δικαςτθρίου, θ αμοιβι των δικθγόρων όλων των διαδίκων
είναι διπλάςια από τθν αμοιβι που ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου
68 του Κϊδικα. Για κακεμία από τισ επόμενεσ ςυηθτιςεισ θ αμοιβι των
δικθγόρων και των δφο διαδίκων είναι διπλάςια από τθν αμοιβι που ορίηεται
ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 68 του Κϊδικα.
2. Ωσ πρϊτθ ςυηιτθςθ ενϊπιον του δευτεροβάκμιου δικαςτθρίου κεωρείται θ
πρϊτθ ςυηιτθςθ για κακεμία ζφεςθ που αςκικθκε ςτθν ίδια υπόκεςθ.
3. Για τθ ςφνταξθ προτάςεων ενϊπιον του εφετείου που δικάηει ωσ δικαςτιριο
πρϊτου βακμοφ, θ αμοιβι κακορίηεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
68 του Κϊδικα με βάςθ το αντικείμενο τθσ διαφοράσ.
Άρκρο 70
Αμοιβι για τθ ςφνταξθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων νομισ, για αγωγι
λογοδοςίασ και αίτθςθ διαιτθςίασ
1. Για τθ ςφνταξθ αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων θ αμοιβι κακορίηεται,
ςφμφωνα με το άρκρο 63 του Κϊδικα:
(α) με βάςθ το δεκαπλάςιο τθσ ετιςιασ προςόδου, εφόςον πρόκειται για
προςοδοφόρα κτιματα, (β) με βάςθ τθν αξία τθσ νομισ ι και οιονεί νομισ,
που αποτελεί το αντικείμενο τθσ αίτθςθσ εφόςον πρόκειται για μθ
προςοδοφόρα κτιματα ι για αξία δικαιωμάτων που δεν μπορεί να
προςδιοριςτεί.
2. Θ αξία τθσ νομισ ορίηεται με βάςθ τθν αξία του κτιματοσ, όπωσ
προςδιορίηεται ςτθν αίτθςθ και επικουρικά με βάςθ τθν αντικειμενικι του
αξία. Εάν θ οιονεί νομι δουλείασ είναι αντικείμενο τθσ αίτθςθσ, θ αξία τθσ
δουλείασ ορίηεται με τθν υπερτίμθςθ, τθν οποία αυτι προςδίδει ςτο δεςπόηον
κτιμα, εκτόσ εάν το ποςόν, κατά το οποίο μειϊνεται θ αξία του δουλεφοντοσ
κτιματοσ, είναι μεγαλφτερο, οπότε ορίηεται κατά το μεγαλφτερο ποςό.
3. Για τθ ςφνταξθ κυρίασ ι παρεμπίπτουςασ αγωγισ λογοδοςίασ, θ αμοιβι
προςδιορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 63 του Κϊδικα με βάςθ το εικαηόμενο
ζλλειμμα.
4. Για τθ ςφνταξθ πρόςκλθςθσ για υποβολι τθσ διαφοράσ ςε διαιτθςία ι
αίτθςθσ περί διαιτθςίασ, θ αμοιβι προςδιορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 63
του Κϊδικα με βάςθ το ποςό του αντικειμζνου τθσ διαφοράσ.

5. Με τον ίδιο τρόπο προςδιορίηεται θ αμοιβι για τθ ςφνταξθ αίτθςθσ ι
προςφυγισ για ερμθνεία ςυμβάςεων ι λφςθ διαφορϊν μεταξφ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου και των αναδόχων δθμοςίων ζργων ι παραχωρθςιοφχων.
6. Για τθ ςφνταξθ υπομνθμάτων ι προτάςεων, τθν παράςταςθ και γενικά για
τθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, τισ ενζργειεσ του δικθγόρου ενϊπιον
διαιτθτικοφ οργάνου εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ που αφοροφν τθ
διαδικαςία ενϊπιον των δικαςτθρίων.
Άρκρο 71
Αμοιβι για ςυμβιβαςμό κατά τθ διάρκεια δίκθσ ι μζςω εξωδικαςτικισ ι
δικαςτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ (εξωδικαςτικι διαμεςολάβθςθ-δικαςτικι
μεςολάβθςθ)
Θ αμοιβι που ςυμφωνικθκε γραπτά και θ αμοιβι που ορίηεται από τισ πιο
πάνω διατάξεισ ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ γραπτισ ςυμφωνίασ οφείλεται και εάν
θ υπόκεςθ επιλυκεί ςυμβιβαςτικά (δικαςτικά ι εξωδικαςτικά με
οποιονδιποτε τρόπο). Θ διάταξθ αυτι δεν ιςχφει ςε περίπτωςθ που ο
δικθγόροσ απαςχολείται με ζμμιςκθ εντολι ι του καταβάλλεται πάγια
περιοδικι αμοιβι, εκτόσ εάν ζχει ςυμφωνθκεί γραπτά το αντίκετο.
Άρκρο 72
Αμοιβι για ςφνταξθ επιταγισ προσ εκτζλεςθ
1. Για τθ ςφνταξθ επιταγισ προσ εκτζλεςθ τίτλων εκτελεςτϊν θ αμοιβι του
δικθγόρου ορίηεται ςτο ςφνολο τθσ δικαςτικισ δαπάνθσ, όπωσ αυτι
επιδικάςτθκε από το δικαςτιριο.
2. Από περιςςότερουσ ςυνοφειλζτεσ ι ςυγκατόχουσ πράγματοσ που
επιτάςςονται με χωριςτι επιταγι ι με τθν ίδια, που κοινοποιείται ςτον
κακζναν από αυτοφσ, οφείλεται μία αμοιβι.
Άρκρο 73
Αμοιβι για ζλεγχο τίτλων
1. Για τον ζλεγχο τίτλων ιδιοκτθςίασ ακινιτου και ςτθ ςφνταξθ τθσ ςχετικισ
ζκκεςθσ του αγοραςτι ι του πωλθτι, κακϊσ και για ζρευνα ςτα βιβλία
μεταγραφϊν, υποκθκϊν ι καταςχζςεων, θ αμοιβι του δικθγόρου κακορίηεται
ελεφκερα με ζγγραφθ ςυμφωνία.
2. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ζγγραφθ ςυμφωνία, θ αμοιβι ορίηεται ωσ
εξισ:
α) αν αφορά ςτον ζλεγχο τίτλων ιδιοκτθςίασ και βαρϊν και ςτθ ςφνταξθ τθσ
ςχετικισ ζκκεςθσ για τθν υπογραφι ςυμβολαίου, ορίηεται ςτο μιςό (1/2)
αυτισ που υπολογίηεται επί τθσ αξίασ του αντικειμζνου τθσ δικαιοπραξίασ,
κατά τα οριηόμενα ςτο επόμενο άρκρο του παρόντοσ και β) αν αφορά ςτθν
ζρευνα ςτα βιβλία μεταγραφϊν, υποκθκϊν ι καταςχζςεων, για τθ
διακρίβωςθ ακινιτων ιδιοκτθςίασ τρίτου και των βαρϊν αυτισ, για κάκε άλλο
λόγο, ορίηεται ςε ωριαία βάςθ, ανάλογα με το χρόνο παροχισ εργαςίασ, όπωσ
κακορίηεται ςτο Ραράρτθμα Ι του Κϊδικα.

Άρκρο 74
Αμοιβι ςτισ δικαιοπραξίεσ
1. Για τθ ςφνταξθ ιδιωτικϊν εγγράφων ι ςχεδίων δθμοςίων εγγράφων για
κάκε είδουσ δικαιοπραξίεσ (ςυμβόλαια) θ αμοιβι του δικθγόρου κακορίηεται
ελεφκερα με ζγγραφθ ςυμφωνία.
2. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ζγγραφθ ςυμφωνία θ αμοιβι του δικθγόρου
κα υπολογίηεται ποςοςτιαίωσ και ανάλογα με τθν αξία του αντικειμζνου τθσ
δικαιοπραξίασ, όπωσ τα ποςοςτά και οι αξίεσ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ
του Κϊδικα, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του.
Τα ποςοςτά και οι αξίεσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ, με βάςθ τα οποία υπολογίηεται
θ αμοιβι του δικθγόρου ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ζγγραφθ ςυμφωνία,
αναπροςαρμόηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και
Δικαιοςφνθσ μετά από γνϊμθ τθσ Ολομζλειασ των Ρροζδρων των Δικθγορικϊν
Συλλόγων τθσ Ελλάδοσ. Θ πιο πάνω απόφαςθ μπορεί να εκδίδεται και χωρίσ τθ
γνϊμθ τθσ Ολομζλειασ των Ρροζδρων των Δικθγορικϊν Συλλόγων τθσ
Ελλάδοσ, αν παρζλκει άπρακτθ προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τότε που αυτι
κα ηθτθκεί με ζγγραφο του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ.
3. Για δικαιοπραξία το αντικείμενο τθσ οποίασ δεν ςυνίςταται ςε οριςμζνθ
χρθματικι ποςότθτα, θ αξία προςδιορίηεται βάςει τθσ πραγματικισ αξίασ του
αντικειμζνου τθσ. Για δικαιοπραξία με περιςςότερα αντικείμενα λαμβάνεται
υπόψθ θ αξία των περιςςοτζρων αντικειμζνων.
4. Στθν περίπτωςθ παράςταςθσ δικθγόρου ςε ςυμβόλαιο γίνεται ειδικι μνεία
ςτο ςυμβόλαιο και επιςυνάπτεται ςε αυτό ςχζδιο για τθ ςφμβαςθ,
υπογεγραμμζνο από αυτόν, με κεωρθμζνθ τθν υπογραφι από τον οικείο
Δικθγορικό Σφλλογο. Ο οικείοσ Δικθγορικόσ Σφλλογοσ εκδίδει τριπλότυπθ
απόδειξθ για κάκε παράςταςθ δικθγόρου ςε ςυμβόλαιο ενϊπιον
Συμβολαιογράφου, ζνα από τα αντίτυπα τθσ οποίασ προςαρτάται από τον
ςυμβολαιογράφο ςτο ςυμβόλαιο.
Άρκρο 75
Αμοιβι εργαςιϊν με περιςςότερουσ εντολείσ
1. Εάν οι αναφερόμενεσ ςτα προθγοφμενα άρκρα πράξεισ και εργαςίεσ ζγιναν
κατόπιν εντολισ περιςςοτζρων του ενόσ εντολζων, ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ
γραπτισ ςυμφωνίασ, θ αμοιβι του δικθγόρου αυξάνεται κατά 5% για κακζναν
των πζραν του ενόσ από αυτοφσ. Σε καμία περίπτωςθ θ αμοιβι αυτι δεν
μπορεί να υπερβεί το διπλάςιο.
2. Σε περίπτωςθ περιςςοτζρων εντολζων κακζνασ απαυτοφσ είναι ςε
ολόκλθρο υπόχρεοσ για τθν πλθρωμι όλθσ τθσ ςυμφωνθμζνθσ αμοιβισ ι ςε
περίπτωςθ ζλλειψθσ γραπτισ ςυμφωνίασ, τθσ αμοιβισ που προβλζπεται ςτισ
πιο πάνω διατάξεισ.
Άρκρο 76
Αμοιβι δικθγόρων από κοινό εντολζα

Για εργαςίεσ που ανατίκενται ςε περιςςότερουσ δικθγόρουσ, κακζνασ από
αυτοφσ δικαιοφται να λάβει από τον κοινό εντολζα ολόκλθρθ τθν αμοιβι κατά
τισ διατάξεισ του Κϊδικα.
Άρκρο 77
Αμοιβι ςε περίπτωςθ ανάκλθςθσ εντολισ
Σε περίπτωςθ που υπάρχει γραπτι ςυμφωνία για αμοιβι και ανακλθκεί θ
εντολι προσ τον δικθγόρο, εάν θ ανάκλθςθ είναι αδικαιολόγθτθ, ο εντολζασ
υποχρεοφται ςε άμεςθ εκτζλεςθ όλων των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν
από τθ ςυμφωνία. Εάν θ ανάκλθςθ είναι δικαιολογθμζνθ, ο εντολζασ
υποχρεοφται ςτθν καταβολι των δαπανϊν και τθσ αμοιβισ του δικθγόρου για
τισ μζχρι τθν ανάκλθςθ εργαςίεσ του, με βάςθ τισ διατάξεισ του Κϊδικα.
Άρκρο 78
Αμοιβι ςε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ εντολισ
Σε περίπτωςθ που υπάρχει ςυμφωνία για αμοιβι και ο δικθγόροσ δεν
εκτελζςει τθν εντολι που του ανατζκθκε, εάν θ μθ εκτζλεςθ είναι
αδικαιολόγθτθ, δικαιοφται μόνο τθν είςπραξθ των δαπανϊν που
πραγματοποίθςε, όχι όμωσ και τθν αμοιβι που ςυμφωνικθκε γραπτά ι τθν
αμοιβι όπωσ ορίηεται από τισ πιο πάνω διατάξεισ. Εάν θ μθ εκτζλεςθ είναι
δικαιολογθμζνθ, δικαιοφται να ειςπράξει τισ δαπάνεσ που πραγματοποίθςε
και τθν ανάλογθ αμοιβι προσ τισ υπθρεςίεσ που ζχει προςφζρει.
Άρκρο 79
Αμοιβι για εντολι που δεν περατϊκθκε εξαιτίασ ανωτζρασ βίασ
Σε περίπτωςθ που υπάρχει ςυμφωνία για αμοιβι και δεν κατζςτθ εφικτι θ
περάτωςθ τθσ ανατεκείςασ εντολισ ςτον δικθγόρο, λόγω κανάτου του ι για
άλλον λόγο ανωτζρασ βίασ, δικαιοφνται οι κλθρονόμοι του ςτθν πρϊτθ
περίπτωςθ και ο ίδιοσ ςτθ δεφτερθ να ειςπράξουν τισ δαπάνεσ που ζχουν
πραγματοποιθκεί, κακϊσ και τθν ανάλογθ αμοιβι για τισ υπθρεςίεσ που ζχουν
προςφερκεί, με βάςθ τθ γραπτι ι προφορικι ςυμφωνία.
Άρκρο 80
Αμοιβι για ςφνταξθ εγγράφου από δικθγόρο
Θ υπογραφι εγγράφου από δικθγόρο παρζχει ςε αυτόν το δικαίωμα
είςπραξθσ πλιρουσ αμοιβισ για τθ ςφνταξθ του εγγράφου ςφμφωνα με τον
Κϊδικα.
Άρκρο 81
Αμοιβι δικθγόρου για αυτοπρόςωπθ υπεράςπιςθ προςωπικϊν του
υποκζςεων
Ο δικθγόροσ για τθν υπεράςπιςθ των προςωπικϊν του υποκζςεων, που
διεξάγονται από τον ίδιο, δικαιοφται να ηθτιςει από τον αντίδικό του, πλιρθ
αμοιβι.
Άρκρο 82
Ραροχι υπθρεςιϊν δωρεάν ι με μειωμζνθ αμοιβι

1. Δεν επιτρζπεται ςτον δικθγόρο να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του χωρίσ
οικονομικό αντάλλαγμα.
2. Κατ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ παροχι υπθρεςιϊν, χωρίσ τον περιοριςμό τθσ
παραγράφου 1, ςτο ςφηυγο ι ςε ςυγγενι εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ μζχρι του
τρίτου βακμοφ, κακϊσ και ςε δικθγόρο, αςκοφμενο δικθγόρο, δικθγόρο ςε
αναςτολι άςκθςθσ των κακθκόντων του ι ςυνταξιοφχο δικθγόρο, εφόςον
πρόκειται για προςωπικι τουσ υπόκεςθ. Τα πρόςωπα αυτά προκαταβάλλουν
τα δικαςτικά ζξοδα.
3. Θ παράβαςθ των πιο πάνω διατάξεων του παρόντοσ άρκρου τιμωρείται
πεικαρχικά, εάν κρικεί ότι αντίκειται ςτθν αξιοπρζπεια του δικθγόρου.
Άρκρο 83
Δεςμευτικότθτα εκκακάριςθσ εξόδων και δικθγορικισ αμοιβισ
Θ εκκακάριςθ από τα δικαςτιρια των εξόδων και τθσ δικθγορικισ αμοιβισ,
υπζρ του διάδικου που νίκθςε, δεν είναι υποχρεωτικι για τον δικθγόρο ζναντι
του εντολζα του και δεν επθρεάηει τθ μεταξφ τουσ γραπτι ςυμφωνία ι τθν
αμοιβι που ορίηεται ςτισ πιο πάνω διατάξεισ ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ αυτισ.
Άρκρο 84
Δικαςτικι εκκακάριςθ εξόδων και δικθγορικισ αμοιβισ
1. Τα δικαςτιρια κατά τθν επιδίκαςθ δικαςτικϊν εξόδων, κακϊσ και κατά τθν
εκκακάριςθ πινάκων δικθγορικϊν αμοιβϊν, που διενεργείται ςτθν περίπτωςθ
ζλλειψθσ γραπτισ ςυμφωνίασ για τθν αμοιβι του δικθγόρου ι του
αντιπροςϊπου του, εφαρμόηουν τισ διατάξεισ για τισ αμοιβζσ του Κϊδικα,
εκτόσ εάν ειδικζσ διατάξεισ προβλζπουν διαφορετικά. Λαμβάνουν υπόψθ τον
πίνακα των εξόδων που πραγματοποιικθκαν και των αμοιβϊν που πρζπει να
καταβλθκοφν και παρατίκεται υποχρεωτικά από τουσ διαδίκουσ κάτω από τισ
προτάςεισ τουσ. Ο δικθγόροσ, ςε γνϊςθ του οποίου περιιλκε αυτι θ
παράβαςθ, υποβάλλει αίτθςθ ςτον οικείο Δικθγορικό Σφλλογο ςτον οποίο
είναι εγγεγραμμζνοσ. Θ ςχετικι γνωμοδότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
του Δικθγορικοφ Συλλόγου διαβιβάηεται ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Στισ αποφάςεισ που εκδίδονται κατά τθ διαδικαςία αςφαλιςτικϊν μζτρων
για αιτιςεισ κάκε φφςθσ, επιδικάηονται πάντοτε ζξοδα και αμοιβι του
δικθγόρου του διαδίκου που νίκθςε. Στισ αποφάςεισ που εκδίδονται για
αιτιςεισ χοριγθςθσ αναςτολισ ι αναβολισ εκτζλεςθσ ι πλειςτθριαςμοφ με
κακοριςμό δόςεων, οι πρϊτεσ δόςεισ πρζπει υποχρεωτικά να ορίηονται για
τθν εξόφλθςθ των δικαςτικϊν εξόδων, δικθγορικϊν αμοιβϊν και εξόδων
εκτζλεςθσ.
Άρκρο 85
Δικαίωμα επίςχεςθσ εγγράφων
1. Ο δικθγόροσ ζχει το δικαίωμα επίςχεςθσ των εγγράφων του εντολζα του,
που βρίςκονται ςτα χζρια του, μζχρι τθν πλιρθ εξόφλθςθ των δαπανϊν και
τθσ αμοιβισ του.

2. Ο Ρρόεδροσ του Δικθγορικοφ Συλλόγου ζχει το δικαίωμα να άρει με πράξθ
του τθν επίςχεςθ και να υποχρεϊςει τον δικθγόρο να παραδϊςει αμζςωσ τα
ζγγραφα που βρίςκονται ςτα χζρια του, φςτερα από αίτθςθ του εντολζα του
και εφόςον ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ. Με τθν ίδια πράξθ μπορεί να
εξαρτιςει τθν άρςθ τθσ επίςχεςθσ από τθν καταβολι χρθματικισ εγγφθςθσ
από αυτόν που υπζβαλε τθν αίτθςθ ςτο Ταμείο του Συλλόγου υπζρ του
δικθγόρου.
3. Οι γραμματείσ των δικαςτθρίων υποχρεοφνται να παραδίδουν τα ςχετικά
τθσ δικογραφίασ, κακϊσ και απόγραφο τθσ απόφαςθσ, μόνο ςτον δικθγόρο
που παραςτάκθκε κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ ι ςτουσ κακολικοφσ ι
ειδικοφσ διαδόχουσ του.
4. Σε περίπτωςθ που ο δικθγόροσ ι οι κλθρονόμοι του αρνοφνται να
παραδϊςουν τα παραπάνω ζγγραφα, ο εντολζασ ι οι κακολικοί ι ειδικοί
διάδοχοί του μποροφν να προςφφγουν με αίτθςι τουσ ςτον Ρρόεδρο του
Δικθγορικοφ Συλλόγου. Ο τελευταίοσ μπορεί με απόφαςι του να υποχρεϊςει
τον δικθγόρο να τα παραδϊςει, εφόςον ζχουν ολοςχερϊσ εξοφλθκεί τα ζξοδα
και δικαιϊματα που ορίηονται ςτον Κϊδικα. Σε περίπτωςθ που οι κλθρονόμοι
του δικθγόρου αρνοφνται να παραδϊςουν τα παραπάνω ζγγραφα, ο
Ρρόεδροσ του Δικθγορικοφ Συλλόγου εκδίδει ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ περί
τθσ αρνιςεωσ.
Άρκρο 86
Δικαςτικι προςταςία αμοιβϊν δικθγόρων
Οι διαφορζσ ανάμεςα ςτον δικθγόρο ι κακολικοφσ ι ειδικοφσ διαδόχουσ του
και εντολζα του ι κακολικοφσ ι ειδικοφσ διαδόχουσ του, ςχετικά με τισ
δαπάνεσ και τθν αμοιβι του δικθγόρου, κακϊσ και οι απαιτιςεισ από πάγια
περιοδικι αμοιβι και αποηθμίωςθ, υπάγονται ςτθν ειδικι διαδικαςία των
διαφορϊν από αμοιβζσ για τθν παροχι εργαςίασ και εκδικάηονται από το
δικαςτιριο τθσ ζδρασ του δικθγόρου, ανεξάρτθτα από το αντικείμενο και τθν
φπαρξθ ι μθ γραπτισ ςυμφωνίασ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΟΙ ΔΙΚΘΓΟΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΤΜΘΜΑ Α'
ΣΥΓΚΟΤΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρκρο 87
Οι Δικθγορικοί Σφλλογοι
Οι δικθγόροι που είναι διοριςμζνοι ςτθν Ρεριφζρεια κάκε Ρρωτοδικείου και
αςκοφν νόμιμα το λειτοφργθμά τουσ ςε οποιοδιποτε Δικαςτιριο αποτελοφν
το Δικθγορικό Σφλλογο, ςτον οποίο είναι υποχρεωτικά μζλθ.
Άρκρο 88
Ζδρα δικθγορικοφ Συλλόγου

Κάκε Δικθγορικόσ Σφλλογοσ εδρεφει ςτθν ζδρα του οικείου Ρρωτοδικείου και
λαμβάνει από αυτιν τθν επωνυμία του.
Άρκρο 89
Διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια
1. Οι Δικθγορικοί Σφλλογοι είναι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου,
ςωματειακισ μορφισ.
2. Οι Δικθγορικοί Σφλλογοι δεν χρθματοδοτοφνται από τον Κρατικό
Ρροχπολογιςμό. Ζχουν δικι τουσ περιουςία, οικονομικι, διοικθτικι και
διαχειριςτικι αυτονομία και αυτοτζλεια και διοικοφνται από αιρετά
Διοικθτικά Συμβοφλια.
3. Θ διαχείριςθ και θ αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ τουσ, θ εποπτεία και ο
ζλεγχοσ των οικονομικϊν και διαχειριςτικϊν πράξεων των Συλλόγων ανικει
αποκλειςτικά ςτα Διοικθτικά Συμβοφλια και ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ αυτϊν.
4. Οι Δικθγορικοί Σφλλογοι μποροφν να ιδρφουν νομικά πρόςωπα με εταιρικι
ι μθ μορφι για τθ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ τουσ.
Άρκρο 90
Σκοποί και αρμοδιότθτεσ Δικθγορικϊν Συλλόγων
Στουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ ανικει:
α) Θ υπεράςπιςθ των αρχϊν και κανόνων του κράτουσ δικαίου ςε μια
δθμοκρατικι πολιτεία.
β) Θ διαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ μίασ ανεξάρτθτθσ δικαιοςφνθσ, θ οποία
απονζμεται πάντοτε ςτο όνομα του ελλθνικοφ λαοφ.
γ) Θ φροντίδα και μζριμνα για τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων για τθν
αξιοπρεπι άςκθςθ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ.
δ) Θ μζριμνα για το ςεβαςμό και τθν τιμι που οφείλει να απολαμβάνει ο
δικθγόροσ από τθ δικαςτικι και κάκε άλλθ αρχι και εξουςία κατά τθν άςκθςθ
του λειτουργιματόσ του.
ε) Θ διατφπωςθ γνωμϊν και προτάςεων που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ
νομοκεςίασ, τθν ερμθνεία και τθν εφαρμογι τθσ. Στο πλαίςιο αυτό οι
Δικθγορικοί Σφλλογοι αναγνωρίηονται ωσ ςφμβουλοι τθσ πολιτείασ και
ςυμμετζχουν υποχρεωτικά ςτισ ςχετικζσ νομοπαραςκευαςτικζσ επιτροπζσ.
ςτ) Θ διατφπωςθ κρίςεων και προτάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και
τθσ απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ.
η) Θ άςκθςθ παρεμβάςεων ενϊπιον δικαςτθρίων και κάκε αρχισ (ςτισ οποίεσ
ςυμπεριλαμβάνονται και οι ανεξάρτθτεσ αρχζσ) για κάκε ηιτθμα εκνικοφ,
κοινωνικοφ, πολιτιςμικοφ, οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ και περιεχομζνου που
ενδιαφζρει τα μζλθ του ςυλλόγου ι το δικθγορικό ςϊμα γενικότερα, κακϊσ

και για κάκε ηιτθμα εκνικοφ, κοινωνικοφ, πολιτιςμικοφ ι οικονομικοφ
ενδιαφζροντοσ. Για τθν υλοποίθςθ και επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ οι
Δικθγορικοί Σφλλογοι μποροφν να υποβάλλουν αγωγι, κυρία ι πρόςκετθ
παρζμβαςθ, αναφορά, μινυςθ, διλωςθ παράςταςθσ πολιτικισ αγωγισ,
αίτθςθ ακφρωςθσ, ουςιαςτικι προςφυγι και γενικά οποιοδιποτε ζνδικο
βοικθμα και μζςο οποιαςδιποτε φφςθσ κατθγορίασ ενϊπιον κάκε
δικαςτθρίου ποινικοφ, πολιτικοφ, διοικθτικοφ ουςίασ ι ακυρωτικοφ ι
Ελεγκτικοφ οποιουδιποτε βακμοφ δικαιοδοςίασ ςτθν Ελλάδα, ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κακϊσ και ςε οποιονδιποτε διεκνζσ δικαςτιριο.
Επίςθσ για τα πιο πάνω ηθτιματα μποροφν να παρεμβαίνουν, με
οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο, ςε κάκε αρμόδια αρχι ςτθν Ελλάδα, ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κακϊσ και ςε οποιανδιποτε άλλθ υπθρεςία ι αρχι του
διεκνοφσ δικαίου.
θ) Θ ςυνεργαςία με άλλουσ επιςτθμονικοφσ και επαγγελματικοφσ φορείσ ςε
κζματα κοινοφ ι ευρφτερου ενδιαφζροντοσ.
Άρκρο 91
Πργανα των Δικθγορικϊν Συλλόγων
Πργανα των Δικθγορικϊν Συλλόγων είναι:
α) θ Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν,
β) ο Ρρόεδροσ,
γ) το Διοικθτικό Συμβοφλιο,
δ) οι Επιτροπζσ Μθτρϊου και
ε) τα Ρεικαρχικά Συμβοφλια.
Άρκρο 92
Αρμοδιότθτεσ Γενικισ Συνζλευςθσ
1. Στισ αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ υπάγονται:
α) Θ εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και ο ζλεγχοσ των
πεπραγμζνων του.
β) Θ ψιφιςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων, ο ζλεγχοσ τθσ
διαχείριςθσ των οικονομικϊν και τθσ περιουςίασ του Συλλόγου, κακϊσ και θ
ζγκριςθ του απολογιςμοφ και τθσ ετιςιασ ειςφοράσ των δικθγόρων, όπωσ
αυτι ζχει κακοριςκεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο.
γ) Θ κακιζρωςθ ειδικϊν ειςφορϊν και ο κακοριςμόσ του ςκοποφ για τον οποίο
κα διατεκοφν. Για τθ λιψθ αυτισ τθσ απόφαςθσ, απαιτείται απαρτία του ενόσ
τρίτου τουλάχιςτον του όλου αρικμοφ των μελϊν του Συλλόγου και απόλυτθ
πλειοψθφία των παρόντων.

δ) Η κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας της.
2. Ειδικά στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης οι
αρμοδιότητες των εδαφίων β και γ της πρώτης παραγράφου ανατίθενται στο
Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το τελευταίο αποφασίσει σχετικά με
πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 93
Αρμοδιότητες Προέδρου και εκπροσώπηση Δικηγορικού Συλλόγου
1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και εκπροσωπεί το σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης
αρχής και κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου.
2. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου εφόσον δεν υπάρχει
Β Αντιπρόεδρος, τον αναπληρώνει το μέλος με τη μεγαλύτερη δικηγορική
θητεία, εκτός εάν φέρει την ιδιότητα του Ταμία, οπότε στην περίπτωση αυτή
αναπληρώνεται από το αμέσως επόμενο σε σειρά μέλος.
3. Ο Πρόεδρος ασκεί τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που ορίζει ο παρών
Κώδικας, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων των οργάνων του
Συλλόγου και διοικεί τις υπηρεσίες αυτού.
4. Ο Πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου επικυρώνει το γνήσιο της
υπογραφής του δικηγόρου, μέλους του οικείου δικηγορικού συλλόγου,
εφόσον αυτό προβλέπεται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη.
Άρθρο 94
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια
διάταξη.
2. Μετά από αίτημα του 1/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο
Πρόεδρος οφείλει να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται
περισσότερα από τα μισά μέλη του, στα οποία περιλαμβάνεται και ο
Πρόεδρος.
Άρθρο 95
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου ανήκει:
α) Η προαγωγή και προώθηση των σκοπών του Δικηγορικού Συλλόγου και
γενικότερα του δικηγορικού σώματος.

β) Ο ζλεγχοσ τθσ δεοντολογικισ άςκθςθσ του δικθγορικοφ λειτουργιματοσ.
γ) Θ διαπίςτωςθ τθσ ευδόκιμθσ άςκθςθσ του λειτουργιματοσ για τθν
προαγωγι των μελϊν του ςε ανϊτερα και ανϊτατα δικαςτιρια.
δ) Θ διευκζτθςθ των διενζξεων μεταξφ των μελϊν του κατά τθν άςκθςθ του
λειτουργιματοσ ι μεταξφ αυτϊν και των εντολζων τουσ.
ε) Θ διαχείριςθ των οικονομικϊν και τθσ περιουςίασ του Συλλόγου και θ
ςχετικι ετιςια λογοδοςία.
ςτ) Θ παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτον Ρρόεδρο ι άλλα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου για τθ διαπραγμάτευςθ, κατάρτιςθ και υπογραφι οποιωνδιποτε
ςυμβάςεων.
η) Ο προςδιοριςμόσ τθσ ετιςιασ ειςφοράσ, κακϊσ και κάκε άλλθσ ειςφοράσ
των μελϊν του.
θ) Θ ίδρυςθ των διανεμθτικϊν λογαριαςμϊν του άρκρου 62 του Κϊδικα και θ
άςκθςθ εποπτείασ ςε αυτοφσ.
κ) Θ ανάκεςθ ςε δικθγόρο τθσ παροχισ δωρεάν νομικϊν υπθρεςιϊν για τθν
προϊκθςθ των ςκοπϊν του Συλλόγου, κακϊσ και ςε όςουσ ςτεροφνται
οικονομικισ δυνατότθτασ να υπεραςπιςκοφν τον εαυτό τουσ ενϊπιον
Δικαςτθρίων ι οποιαςδιποτε Αρχισ.
ι) Θ απονομι του τίτλου του επιτίμου ςε δικθγόρουσ που άςκθςαν ευδόκιμα
το λειτοφργθμά τουσ.
ια) Θ δθμοςίευςθ κατά ζτοσ πλθν άλλων και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του
ςυλλόγου του προχπολογιςμοφ και απολογιςμοφ αυτοφ, κακϊσ και πίνακα
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τισ πεικαρχικζσ υποκζςεισ και τθν εξζλιξθ αυτϊν,
κακϊσ και τισ επ’αυτϊν αποφάςεισ.
ιβ) Θ ταυτοποίθςθ του δικθγόρου και θ υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ
θλεκτρονικισ κατάκεςθσ δικογράφων ςε κάκε δικαςτιριο.
ιγ) Θ πρόςλθψθ προςωπικοφ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν του
Συλλόγου.
2. Οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται
και οι διαχειριςτικζσ και οικονομικζσ, υπόκεινται ςτον ζλεγχο νομιμότθτασ και
ςκοπιμότθτασ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
3. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, ςυγκροτεί από
τα μζλθ του ςυλλόγου επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ για τθ μελζτθ κεμάτων
που αφοροφν ςτθν προϊκθςθ των ςκοπϊν του.
4. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να ςυγκροτεί τριμελείσ επιτροπζσ από μζλθ
του με κθτεία άνω των 15 ετϊν για τθν επίλυςθ διενζξεων μεταξφ των μελϊν

του κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ.
5. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να προςλαμβάνει μζλθ του ι μθ, με
αμοιβι, ωσ υπαλλιλουσ του Συλλόγου, κακϊσ επίςθσ, και τον Διευκυντι των
υπθρεςιϊν του. Ο διοριςμόσ αυτόσ δεν ςυνιςτά αςυμβίβαςτο, κϊλυμα ι λόγο
αναςτολισ.
6. Για τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθρείται βιβλίο, όπου
καταγράφονται περιλθπτικά πρακτικά των ςυηθτιςεων, αφοφ κεωρθκοφν,
εγκρικοφν και υπογραφοφν από τον Ρρόεδρο και τον Γενικό Γραμματζα.
Στο βιβλίο επίςθσ, καταχωρίηονται οι αποφάςεισ και οι γνϊμεσ τθσ
μειοψθφίασ. Τα πρακτικά ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
επιτρζπεται να τθροφνται και θλεκτρονικά.
Άρκρο 96
Κανονιςμόσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Δικθγορικϊν Συλλόγων
1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κάκε ςυλλόγου καταρτίηει οργανιςμό για τθν
οργάνωςθ και λειτουργία των υπθρεςιϊν του, κακϊσ και κανονιςμό για τθ
λειτουργία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και άλλων ςυλλογικϊν οργάνων.
Μεριμνά για τον εμπλουτιςμό τθσ βιβλιοκικθσ του και τθ λειτουργία τράπεηασ
νομικϊν πλθροφοριϊν.
2. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να ανακζτει ςε μζλθ του τθν ευκφνθ
λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του.
3. Τα Διοικθτικά Συμβοφλια κατά τον προςδιοριςμό των ετιςιων ειςφορϊν
των δικθγόρων λαμβάνουν υπόψθ τθν ανάγκθ εμπλουτιςμοφ των ςχετικϊν
βιβλιοκθκϊν με το ςφνολο των νομικϊν περιοδικϊν, ςυγγραμμάτων και
βιβλίων που εκδίδονται ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και των πιο βαςικϊν νομικϊν
περιοδικϊν ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ. Επίςθσ, λαμβάνουν υπόψθ τθν
ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ των δαπανϊν για τθν ζκδοςθ και κυκλοφορία του
νομικοφ περιοδικοφ κάκε Συλλόγου και θλεκτρονικισ αρχειοκζτθςθσ
νομοκεςίασ και νομολογίασ γενικοφ ι περιφερειακοφ ι ειδικοφ περιεχομζνου.
Για τθν ζγκυρθ λιψθ απόφαςθσ για το αμζςωσ προθγοφμενο εδάφιο
απαιτείται απλι πλειοψθφία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
4. Οι δικθγόροι που ςυγγράφουν βιβλία ι εκδίδουν ανάτυπα ι ςυμμετζχουν
ςτθ ςυγγραφι ι ζκδοςθ ςυλλογικϊν ζργων οφείλουν να αποςτζλλουν δωρεάν
δφο τουλάχιςτον αντίτυπα ςτουσ οικείουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ.
Άρκρο 97
Αρικμόσ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και κθτεία
1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κάκε ςυλλόγου αποτελείται από τον Ρρόεδρο και:
α) δφο (2) μζλθ, όταν ο ςφλλογοσ ζχει λιγότερα από είκοςι πζντε (25) μζλθ,
β) τζςςερα (4) μζλθ, όταν ζχει από είκοςι πζντε (25) μζχρι εκατό (100) μζλθ,

γ) οκτϊ (8) μζλθ, όταν ζχει από εκατόν ζνα (101) μζχρι τριακόςια (300) μζλθ,
δ) δζκα (10) μζλθ, όταν ζχει από τριακόςια ζνα (301) μζχρι πεντακόςια (500)
μζλθ,
ε) δεκατζςςερα (14) μζλθ, όταν ζχει πεντακόςια ζνα (501) μζχρι χίλια (1000)
μζλθ,
ςτ) δεκαοκτϊ (18) μζλθ, όταν ζχει από χίλια ζνα (1001) μζχρι τζςςερισ
χιλιάδεσ (4000) μζλθ και
η) είκοςι τζςςερα (24) μζλθ όταν ζχει από τζςςερισ χιλιάδεσ ζνα (4001) και
πάνω μζλθ.
2. Πταν ο Σφλλογοσ εδρεφει ςε πόλθ που είναι και ζδρα εφετείου, τότε το
Διοικθτικό Συμβοφλιό του αποτελείται από τον Ρρόεδρό του και τουλάχιςτον
τζςςερα (4) μζλθ.
3. Ο αρικμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακορίηεται ςφμφωνα με
τον αρικμό των μελϊν που ζχουν εγγραφεί ςτο Σφλλογο μζχρι τισ 30
Σεπτεμβρίου του ζτουσ των αρχαιρεςιϊν.
4. Θ κθτεία του Ρροζδρου και των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι
τετραετισ.
5. Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί για δφο
ςυνεχόμενεσ κθτείεσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τρεισ.
ΤΜΘΜΑ Β'
ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ
Άρκρο 98
Σφγκλθςθ Γενικισ Συνζλευςθσ

Σχόλια
Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ παξόληνο ηίζεηαη όπωο αληηθαηαζηάζεθε κε
ην άξζξν 7 παξ. 11 ηνπ λ. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013.

1. Θ Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν του Δικθγορικοφ Συλλόγου ςυγκαλείται ςε
τακτικι μεν ςυνεδρίαςθ όποτε προβλζπεται ςτον Κϊδικα, ςε ζκτακτθ δε: α)
όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου ι β) όταν το
ηθτιςουν γραπτϊσ το 1/10 των μελϊν του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν ι το
1/5 των μελϊν των λοιπϊν Δικθγορικϊν Συλλόγων. Στθν τελευταία περίπτωςθ
με τθν ίδια γραπτι αίτθςθ πρζπει να ορίηονται απαραιτιτωσ τα κζματα, για τα
οποία ηθτείται θ ςφγκλθςθ τθσ ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κακϊσ και
ειςθγθτισ και αναπλθρωτισ του. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου είναι

υποχρεωμζνο ςε προκεςμία εντόσ μθνόσ από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ
αίτθςθσ να ςυγκαλζςει τθ ςυνζλευςθ για ςυηιτθςθ των κεμάτων που
προτάκθκαν αυτϊν, που ενδεχομζνωσ το ίδιο κα προτείνει.
2. Τα μζλθ του Συλλόγου καλοφνται να ςυμμετάςχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ
με γενικι πρόςκλθςθ, που δθμοςιεφεται ςε 2 τουλάχιςτον τοπικζσ
εφθμερίδεσ, προκειμζνου περί των Δικθγορικϊν Συλλόγων Ακθνϊν,
Θεςςαλονίκθσ και Ρειραιά, ενϊ για τουσ λοιποφσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ θ
πρόςκλθςθ τοιχοκολλάται ςτα γραφεία του Συλλόγου, κακϊσ και ςε
προβεβλθμζνεσ κζςεισ των δικαςτθρίων πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ
ςφγκλθςθ. « Σε περίπτωςθ που δεν εκδίδονται τοπικζσ εφθμερίδεσ θ
ςφγκλθςθ είναι ζγκυρθ, εφόςον θ πρόςκλθςθ γνωςτοποιθκεί ςτα μζλθ τουσ.»
Στθν πρόςκλθςθ, θ οποία υπογράφεται από τον Ρρόεδρο και τον Γραμματζα
του Συλλόγου, πρζπει να αναγράφονται ο χρόνοσ, ο τόποσ και τα κζματα τθσ
θμερθςίασ διάταξθσ, κακϊσ και αν πρόκειται για πρϊτθ ι επαναλθπτικι
ςυνζλευςθ.
3. Τουλάχιςτον 24 ϊρεσ πριν από τθ ςφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ, ο Ρρόεδροσ
του Συλλόγου καλεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςε ςυνεδρίαςθ, προκειμζνου να
ςυηθτθκοφν τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και να διαμορφωκεί θ
ειςιγθςθ του ςυμβουλίου προσ τθ ςυνζλευςθ.
4. Τα κζματα τθσ θμερθςίασ διάταξθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ορίηονται:
α) Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
β) Με τθν αίτθςθ των μελϊν, αν αυτά ηθτιςουν τθ ςφγκλθςθ ζκτακτθσ γενικισ
ςυνζλευςθσ.
Άρκρο 99
Απαρτία Γενικισ Συνζλευςθσ
1. Οι δικθγόροι που προςζρχονται ςτο χϊρο τθσ ςυνζλευςθσ υπογράφουν ςε
ειδικοφσ καταλόγουσ, οι οποίοι τθροφνται από υπαλλιλουσ του Συλλόγου για
τθ διαπίςτωςθ τθσ απαρτίασ. Σε κάκε δικθγόρο, που εγγράφεται ςτουσ
καταλόγουσ, παραδίδεται ζνα λευκό χαρτί με τθ ςφραγίδα του Συλλόγου, ςτο
οποίο αναγράφεται ο αρικμόσ του μθτρϊου του.
2. Για τθν φπαρξθ απαρτίασ απαιτείται θ παρουςία, προκειμζνου για το
Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνϊν 2.000 μελϊν, για το Δικθγορικό Σφλλογο
Θεςςαλονίκθσ 1.400 και για κακζναν από τουσ λοιποφσ Δικθγορικοφσ
Συλλόγουσ το 1/4 των εγγεγραμμζνων ςτο μθτρϊο μελϊν του.
Θ διαπίςτωςθ τθσ φπαρξθσ ι μθ απαρτίασ γίνεται από τον Ρρόεδρο, όταν
ςυμπλθρωκεί μιςι ϊρα από εκείνθ που είχε οριςτεί για τθν ζναρξθ τθσ
ςυνζλευςθσ.
3. Εάν δεν διαπιςτωκεί θ φπαρξθ απαρτίασ, καλείται νζα επαναλθπτικι
ςυνζλευςθ εντόσ οκτϊ (8) θμερϊν, θ ςφγκλθςθ τθσ οποίασ γίνεται όπωσ και

στην πρώτη, αλλά με σύντμηση των προθεσμιών δημοσίευσης στο ήμισυ.
Σε κάθε περίπτωση, στην πρόσκληση για τη νέα Γενική Συνέλευση πρέπει να
αναγράφονται τα στοιχεία της πρώτης πρόσκλησης, με την προσθήκη ότι
πρόκειται για επαναληπτική.
4. Για την ύπαρξη απαρτίας στην επαναληπτική συνέλευση αρκεί η παρουσία
του ημίσεος των μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου. Εάν διαπιστωθεί και πάλι η μη ύπαρξη της απαιτούμενης απαρτίας,
δεν συγκαλείται τρίτη κατά σειρά συνέλευση, αλλά ματαιώνεται, οπότε για τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης αποφασίζει το Διοικητικό
Συμβούλιο.
5. Η έλλειψη απαρτίας διαπιστώνεται με ευθύνη του Πρόεδρου ή με την
υποβολή σχετικής αιτήσεως από μέλος της συνέλευσης και ελέγχεται ανά
πάσα στιγμή. Ένσταση έλλειψης απαρτίας μπορεί να προβληθεί, εφόσον
υποβληθεί από το 1/10 τουλάχιστον των μελών, τα οποία κάθε φορά
απαιτούνται για το σχηματισμό της απαρτίας, μόνο όταν πρόκειται να ληφθεί
απόφαση.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να καλέσει να
παρασταθούν στη συνέλευση και άλλα πρόσωπα, τα οποία κάθονται σε
διακριτή θέση στο χώρο διεξαγωγής της. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα
χαιρετισμού, εφόσον αυτό επιτρέψει ο Πρόεδρος της Συνέλευσης.
Άρθρο 100
Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης
1. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του συλλόγου, ο οποίος
αναπληρώνεται από τους νόμιμους αναπληρωτές του. Στους συλλόγους άνω
των 1.000 μελών καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος, όπου δε
υπάρχουν περισσότεροι του ενός αντιπρόεδροι ο πρώτος, σε περίπτωση δε
κωλύμματος ο β Αντιπρόεδρος ελλείψει δε αυτού ο Γενικός Γραμματέας. Ο
Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη της Συνέλευσης, τηρεί την τάξη,
δίνει το λόγο σε όσα μέλη επιθυμούν να ομιλήσουν, συνιστά στους ομιλητές
να αναφέρονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να διατηρούν το
ήρεμο κλίμα της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τους κατά
νόμο αναπληρωτές του. Όταν αυτός που προεδρεύει της Συνέλευσης
συμμετέχει ως εισηγητής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
αναπληρώνεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως ανωτέρω ορίζεται.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης βοηθείται στο έργο του από άλλα μέλη του
Συμβουλίου.
2. Ο κατάλογος των ομιλητών συντάσσεται με ευθύνη και επιμέλεια του
Προέδρου της συνέλευσης. Το μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη
συζήτηση αναγράφει το όνομά του σε χαρτί και το παραδίδει σε εντεταλμένο
υπάλληλο του Συλλόγου, και ο τελευταίος στον Πρόεδρο της συνέλευσης, ο
οποίος το τοποθετεί σε κληρωτίδα. Ο κατάλογος των ομιλητών της
συνέλευσης καταρτίζεται κατά τη σειρά κλήρωσής τους. Θέματα, τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, δεν επιτρέπεται να συζητηθούν στη

συνέλευση.
3. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
ενημερώνει τα μέλη και διατυπώνει προτάσεις.
4. Κάθε μέλος του Συλλόγου δικαιούται να ομιλεί για τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης ενημερώνει τον ομιλητή για
το πέρας του χρόνου της ομιλίας του και τον καλεί να ολοκληρώσει τις
σκέψεις του. Αν αυτός συνεχίζει, ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο.
5. Τα μέλη της συνέλευσης δεν μπορούν να λάβουν το λόγο, αν δεν ζητήσουν
την άδεια από τον Πρόεδρο και είναι υποχρεωμένα να συμπεριφέρονται με
τρόπο που συνάδει στην αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος.
6. Αν στη διάρκεια της συνέλευσης μέλη επιδείξουν ιδιαιτέρως ανάρμοστη
συμπεριφορά, είτε με φραστικές διατυπώσεις είτε με άλλες πράξεις ή
ενέργειές τους, καλούνται από τον Πρόεδρο της συνέλευσης να δώσουν τις
αναγκαίες εξηγήσεις και να ανακαλέσουν. Εάν αρνηθούν ανακαλούνται από
τον Πρόεδρο στην τάξη.
7. Εάν κατά τη συζήτηση προκληθούν εντάσεις και επεισόδια, που
παρεμποδίζουν την ήρεμη διεξαγωγή της συζήτησης και βλάπτουν το κύρος
του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος δικαιούται να διακόψει τη συνέλευση
για λίγη ώρα. Αν η κατάσταση παραμένει έκρυθμη και μετά τη διακοπή, ο
Πρόεδρος διακόπτει τη συνέλευση για άλλη ημέρα εντός τριών ημερών από τη
διακοπή. Στην περίπτωση αυτή ανακοινώνεται ο χρόνος και ο τόπος συνέχισης
των εργασιών της συνέλευσης, η σειρά δε των ομιλητών δεν αλλάζει.
8. Ζήτημα επί προσωπικού θεωρείται η υβριστική ή ονειδιστική γενικά
εκδήλωση εναντίον μέλους της συνέλευσης, που προσβάλλει την
προσωπικότητά του ή η απόδοση σε ομιλητή όλως διαφορετικής γνώμης από
εκείνη που εξέφρασε. Όποιος επικαλείται προσωπικό ζήτημα σε βάρος του,
ζητεί από τον Πρόεδρο την άδεια να ομιλήσει. Ο Πρόεδρος έχει την ευχέρεια
να μην δώσει το λόγο, αν κρίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό ζήτημα.
Σε περίπτωση που το μέλος επιμένει, ο Πρόεδρος του δίνει το λόγο μόνο για
να αναπτύξει σε ένα (1) λεπτό της ώρας σε τι συνίσταται το προσωπικό
ζήτημα. Η ανάπτυξη του προσωπικού ζητήματος και η παροχή διευκρινίσεων ή
εξηγήσεων από εκείνον που το προκάλεσε δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5)
λεπτά της ώρας.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αποφαίνεται εάν συντρέχει ή όχι περίπτωση
προσωπικού ζητήματος. Σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει, καλεί εκείνον
που το προκάλεσε να ανακαλέσει ή να ανασκευάσει.
9. Αν πριν από τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου της Γενικής Συνέλευσης
δεν έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, ο Πρόεδρος δικαιούται είτε να
μειώσει το χρόνο ομιλίας είτε ανάλογα με τις συνθήκες να επιλέξει την
κλήρωση μεταξύ όσων απομένουν να ομιλήσουν.
Άρθρο 101

Ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση
1. Όταν τελειώσει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο
Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία, κατά σειρά τις προτάσεις που έχουν
διατυπωθεί από τους ομιλητές. Στη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν επιτρέπεται
παρέμβαση, εκτός αν αφορά διαδικαστικό ζήτημα, το οποίο εξαντλείται σε
χρόνο όχι μεγαλύτερο από πέντε (5) λεπτά.
Η ψηφοφορία είναι φανερή και διεξάγεται: i) με ανάταση του χεριού ή ii) με
ονομαστική κλήση, αν:
α) το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης ή
β) το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος και ειδικότερα στην περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο υπάρχει αδυναμία να διαπιστωθεί με ακρίβεια το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
2. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το αποτέλεσμα, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά. Αν υπάρξει και πάλι διαφωνία ή
έντονη αμφισβήτηση του αποτελέσματος με αίτηση του 1/20 των
παρισταμένων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται με ονομαστική κλήση. Για
θέματα εμπιστοσύνης προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου, το Διοικητικό
Συμβούλιο, τα μέλη αυτού, για έγκριση λογοδοσίας και αποχής, η Γενική
Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία. Η μυστική ψηφοφορία
διεξάγεται με ψηφοδέλτια και μάλιστα ένα ψηφοδέλτιο για κάθε θέμα.
3. Η ψηφοφορία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, μετά από απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 102
Αποφάσεις
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου λαμβάνονται με
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επαρκέσει ο χρόνος για τη λήψη απόφασης, η
συζήτηση συνεχίζεται άλλη ημέρα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από την επομένη εκείνης που διακόπηκε η συνέλευση.
Τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται χωρίς να απαιτείται η
επικύρωσή τους.
2. Η παράβαση των πιο πάνω διατάξεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 103

Εκλογικό δικαίωμα
1. Εκλογικό δικαίωμα ασκούν οι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί στο μητρώο
του συλλόγου τους, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής των
εκλογών. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης των εκλογών ή κένωσης ή μη
κάλυψης για οποιονδήποτε λόγο της θέσης του Προέδρου, ασκούν το
δικαίωμα όσοι έχουν εγγραφεί στο μητρώο του οικείου Συλλόγου τουλάχιστον
10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
2. Δικηγόροι που τελούν σε προσωρινή παύση κατά το χρόνο διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών δεν έχουν δικαίωμα εκλογής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου καταρτίζει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου
του τελευταίου έτους της θητείας του, κατάλογο των δικηγόρων που έχουν
δικαίωμα να εκλέγουν. Ο κατάλογος αυτός αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για δέκα ημέρες. Ο
κατάλογος μπορεί να διορθωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
ύστερα από έγγραφη αίτηση ενός εκλογέα μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από
την τελευταία ημέρα ανάρτησης του καταλόγου. Ο κατάλογος ισχύει για κάθε
επαναληπτική εκλογή που τυχόν διεξαχθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες
από την έναρξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί
θεμελιώδες καθήκον του δικηγόρου.
Άρθρο 104
Εκλογιμότητα
1. Δικαίωμα να εκλεγούν ως Πρόεδρος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
έχουν όλα τα μέλη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου:
α) που είναι ταμειακά εντάξει,
β) των οποίων δεν έχει ανασταλεί ή διακοπεί η άσκηση του δικηγορικού
λειτουργήματος.
2. Ειδικά για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται να έχει συμπληρώσει αυτός
δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική θητεία.
3. Εάν σε Δικηγορικό Σύλλογο υπάρχει απροθυμία υποβολής υποψηφιοτήτων
με αποτέλεσμα να ματαιωθούν οι αρχαιρεσίες για δύο συνεχείς φορές, η
διοίκηση αυτού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού
Συλλόγου της έδρας του οικείου εφετείου.
Άρθρο 105
Περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας
Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν ως
Πρόεδροι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) οι βουλευτές και ευρωβουλευτές,

β) αυτοί που τελούν σε αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος,
γ) όσοι έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά με προσωρινή παύση μέχρι ένα μήνα,
πριν παρέλθει τριετία από την τελεσιδικία της απόφασης. Αν η ποινή της
παύσης είναι μεγαλύτερη τότε η απαγόρευση ισχύει για μια πενταετία από
την τελεσιδικία της απόφασης.
Άρθρο 106
Έναρξη και λήξη θητείας Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου
Η θητεία του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου του επομένου από αυτό της διενέργειας των αρχαιρεσιών έτους,
ανεξάρτητα από την υποβολή ή όχι ένστασης κατά του κύρους τους και λήγει
την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.
Άρθρο 107
Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου διεξάγονται την τελευταία Κυριακή ή και Δευτέρα, στην
περίπτωση της επόμενης παραγράφου, του Νοεμβρίου του έτους των εκλογών
στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου, εκτός αν άλλως αποφασίσει το
Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.
2. Σε Δικηγορικούς Συλλόγους, που έχουν περισσότερα από δύο χιλιάδες μέλη,
η ψηφοφορία παρατείνεται και την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση
αυτή με ευθύνη του Προέδρου του συλλόγου διασφαλίζεται η φύλαξη των
ψηφοδόχων και του λοιπού εκλογικού υλικού.
Άρθρο 108
Χρόνος ψηφοφορίας
1. Η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, εκτός
αν βεβαιωθεί ότι ψήφισαν όλοι οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των
εκλογέων, οπότε η ψηφοφορία περατώνεται με την άσκηση του δικαιώματος
και του τελευταίου εκλογέα.
2. Η εφορευτική επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την
ψηφοφορία και μετά τις 7 το απόγευμα για δύο ακόμη ώρες κατ ανώτατο
όριο, αν διαπιστώσει προσέλευση εκλογέων που επιθυμούν να ψηφίσουν.
Άρθρο 109
Υποβολή υποψηφιοτήτων Μεμονωμένοι υποψήφιοι και συνδυασμοί
1. Για να ανακηρυχθεί δικηγόρος ως υποψήφιος πρόεδρος ή σύμβουλος
πρέπει:
(α) να μην συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού του με βάση το άρθρο 104 του
Κώδικα,
(β) να υποβάλλει και να πρωτοκολλήσει σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι την 31η Οκτωβρίου του τελευταίου έτους της

θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στους Δικηγορικούς Συλλόγους τα μέλη των οποίων, στις 30 Σεπτεμβρίου
του έτους των εκλογών, υπερβαίνουν τα χίλια (1000), ο υποψήφιος πρόεδρος
υποβάλλει υποψηφιότητα ως επικεφαλής συνδυασμού. Ο αριθμός των
υποψήφιων συμβούλων κάθε συνδυασμού πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον
στο ένα δεύτερο του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σε
περίπτωση κλάσματος, αυτό αφαιρείται. Υποψήφιος σύμβουλος μπορεί να
μετέχει μόνο σε ένα συνδυασμό. Η συμμετοχή γίνεται με έγγραφη δήλωση και
υπογράφεται από τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους συμβούλους
αυτού κατ αλφαβητική σειρά. Η δήλωση κατατίθεται στο Δικηγορικό
Σύλλογο σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.
Επιτρέπεται η μεμονωμένη υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση προέδρου
και κατάρτιση συνδυασμού υποψήφιων Συμβούλων χωρίς υποψήφιο
Πρόεδρο.
Άρθρο 110
Ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων
1. Σε όσους Δικηγορικούς Συλλόγους την 30ή Σεπτεμβρίου του έτους των
εκλογών τα μέλη τους δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1000), καταρτίζεται ενιαίο
ψηφοδέλτιο υποψήφιων συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει
εάν θα καταρτισθεί ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιων προέδρων ή ψηφοδέλτιο
χωριστό για κάθε υποψήφιο πρόεδρο.
2. Σε συλλόγους με μέλη πάνω από χίλια (1000) μπορεί να καταρτισθεί ενιαίο
ψηφοδέλτιο, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσής τους, που διεξάγεται
τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών και η οποία
πρέπει να έχει απαρτία πλέον του 50% των μελών και η απόφαση λαμβάνεται
με πλειοψηφία πλέον του 60% των παρόντων μελών.
3. Η απόφαση της παραγράφου 2 μπορεί να ληφθεί και με τη διαδικασία του
δημοψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Κώδικα μέσα στην ίδια πιο
πάνω προθεσμία.
Άρθρο 111
Προϋποθέσεις έγκυρης δήλωσης υποψηφίων
Η αίτηση των υποψηφίων, καθώς και η δήλωση της κατάρτισης του
συνδυασμού είναι απαράδεκτες, αν δεν συνοδεύονται με την απόδειξη
καταβολής του τέλους διεξαγωγής αρχαιρεσιών. Το ποσό του τέλους ορίζεται
πριν από κάθε εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο για την κάλυψη των
εξόδων των αρχαιρεσιών.
Άρθρο 112
Ανακήρυξη υποψήφιων προέδρων και συμβούλων
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου την 1η
Νοεμβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών ανακηρύσσει, με έγγραφη
ανακοίνωσή του που αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του συλλόγου
και στην ιστοσελίδα του, τους υποψηφίους προέδρους και συμβούλους. Με
την ίδια ανακοίνωση αιτιολογείται η τυχόν μη ανακήρυξη υποψήφιου ή

συνδυασμού.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία συνδυασμός δεν ανακηρυχθεί επειδή ένας ή
περισσότεροι υποψήφιοι σύμβουλοι δεν συγκεντρώνουν τις νόμιμες
προϋποθέσεις πρέπει να υποβληθεί νέα πλήρης δήλωση εντός προθεσμίας
τριών (3) ημερών από την πιο πάνω απόφαση του Προέδρου. Στην περίπτωση
αυτή ο Πρόεδρος του Συλλόγου είναι υποχρεωμένος εντός τριών (3) ημερών
από την κατάθεση της νέας δήλωσης να εκδώσει σχετική νεώτερη απόφαση
για την ανακήρυξη ή μη του συνδυασμού.
Άρθρο 113
Κατάλογος υποψήφιων και δημοσιεύσεις
Ο Σύλλογος με δαπάνες και μέριμνά του εκτυπώνει:
α) Στην περίπτωση του άρθρου 109 του Κώδικα ψηφοδέλτια των υποψήφιων
Προέδρων και συνδυασμών με αλφαβητική σειρά των ονομάτων των
υποψήφιων συμβούλων.
β) Στην περίπτωση του άρθρου 110 του Κώδικα ψηφοδέλτια υποψήφιων
Προέδρων και συμβούλων με αλφαβητική σειρά των ονομάτων τους.
Με βάση τα ψηφοδέλτια αυτά ο Σύλλογος καταρτίζει καταλόγους οι οποίοι
αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του συλλόγου στην ιστοσελίδα του
και στο κατάστημα του Πρωτοδικείου οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από
τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Άρθρο 114
Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών Ψηφοφορία
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, εφόσον δεν είναι ο
ίδιος υποψήφιος πρόεδρος, αλλιώς το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ως
ψηφολέκτες για κάθε ψηφοδόχο δύο από τα μέλη του Συλλόγου που έχουν
δικαίωμα ψήφου με ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία πρέπει να
παρίστανται σε όλη τη διάρκεια της εκλογής. Απαγορεύεται η παραμονή στην
αίθουσα της ψηφοφορίας και κατά τη διενέργειά της, άλλου προσώπου πλην
του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των συμβούλων, των ψηφολεκτών
ή των αναπληρωτών τους και κάθε υποψήφιου ή αντιπροσώπου του ή
αντιπροσώπου του συνδυασμού. Οι συνδυασμοί δικαιούνται να διορίσουν
δύο αντιπροσώπους με τους αναπληρωτές τους και όπου δεν ισχύει το
σύστημα των συνδυασμών, οι υποψήφιοι δικαιούνται να διορίσουν έναν
αντιπρόσωπο με έναν αναπληρωτή. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές
τους διορίζονται μεταξύ των μελών του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα
ψήφου. Ο διορισμός του αντιπροσώπου γίνεται με έγγραφη δήλωση του
επικεφαλής του συνδυασμού ή του υποψήφιου συμβούλου, που υποβάλλεται
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου δύο ημέρες πριν
από την εκλογή.
2. Δεν επιτρέπεται δραστηριότητα προεκλογικού χαρακτήρα κατά την ημέρα
της εκλογής ούτε η άσκηση κάθε μορφής πίεσης που εκδηλώνεται καθ
οιονδήποτε τρόπο κατά την ώρα της ψηφοφορίας σε βάρος των ψηφοφόρων

υπέρ οποιουδήποτε υποψηφίου. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα.
3. Η εκλογή διενεργείται ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία
αποτελείται από τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή το νόμιμο
αναπληρωτή του, εφόσον δεν είναι υποψήφιος, και από τους ψηφολέκτες, ή
σε περίπτωση κωλύματος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και
αποφασίζει κατά πλειοψηφία για κάθε ζήτημα που ανακύπτει κατά την
ψηφοφορία. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του συλλόγου είναι υποψήφιος,
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου μέλος του συλλόγου με δεκαπενταετή τουλάχιστον υπηρεσία. Η
Εφορευτική Επιτροπή τηρεί το πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο
αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των ψηφοφόρων και ο αριθμός του
μητρώου τους και μετά το τέλος της ψηφοφορίας συντάσσει το πρακτικό
διαλογής των ψήφων, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει
τους επιτυχόντες. Εάν κατά τη διαλογή απουσιάζουν ορισμένοι ψηφολέκτες ή
οι αναπληρωτές τους, ο Πρόεδρος του συλλόγου μπορεί με απόφασή του να
διορίσει και κατά την ίδια ημέρα της εκλογής δικηγόρους οι οποίοι έχουν
δικαίωμα ψήφου ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής σε αντικατάσταση των
απόντων δικηγόρων.
4. Σε Δικηγορικούς Συλλόγους, στους οποίους υπάρχουν περισσότεροι από
χίλιοι εγγεγραμμένοι στo μητρώο δικηγόροι η εκλογή μπορεί να ενεργείται σε
τμήματα ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. Ο Πρόεδρος του
Συλλόγου μαζί με τους προέδρους των εφορευτικών επιτροπών αποτελούν
την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκδίδει τα τελικά αποτελέσματα
και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.
Άρθρο 115
Η διενέργεια της ψηφοφορίας και οι σταυροί προτιμήσεως
1. Την ημέρα της ψηφοφορίας ο εκλογέας προσέρχεται στο εκλογικό τμήμα
και μετά τη διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητάς του, παραλαμβάνει από
την εφορευτική επιτροπή δύο φακέλους σφραγισμένους με τη σφραγίδα του
Συλλόγου και σειρά ψηφοδελτίων των υποψήφιων Προέδρων και συμβούλων
και αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της
ψηφοφορίας. Ο εκλογέας ψηφίζει τους υποψήφιους προέδρους και
συμβούλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο
ονοματεπώνυμό τους.
Εάν υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε υποψήφιο πρόεδρο, δεν
απαιτείται σταυροδότηση. Ο εκλογέας δικαιούται να σταυροδοτήσει
υποψήφιους συμβούλους της προτίμησής του μέχρι τον προβλεπόμενο
αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Σε περίπτωση που οι εκλογές διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 110 του
Κώδικα, ο εκλογέας δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους συμβούλους
της προτίμησής του μέχρι το ήμισυ του προβλεπόμενου αριθμού των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στους

Δικηγορικούς Συλλόγους που τα μέλη τους δεν υπερβαίνουν τα χίλια.
3. Τα ψηφοδέλτια τοποθετούνται στους φακέλους που ρίπτονται ιδιόχειρα
στις ψηφοδόχους από το μέλος που ψηφίζει.
4. Στο σύστημα εκλογής με συνδυασμούς, ψηφοδέλτια που δεν φέρουν
σταυρό προτίμησης για τους υποψήφιους συμβούλους είναι έγκυρα και
υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού.
Άρθρο 116
Άκυρα ψηφοδέλτια
Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 113 του
Κώδικα, καθώς και τα ψηφοδέλτια που έχουν ενδείξεις, οι οποίες
παραβιάζουν εμφανώς τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
Άρθρο 117
Εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου
1. Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται να λάβει αυτός το 50% συν ένα
των έγκυρων ψηφοδελτίων. Άλλως, την επόμενη Κυριακή ή και Δευτέρα στην
περίπτωση του άρθρου 107 παράγραφος 2 του Κώδικα, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται και συμμετέχουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι πρόεδροι που
συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, οπότε εκλέγεται ως πρόεδρος ο
υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Οι σύμβουλοι εκλέγονται
από την ψηφοφορία της πρώτης Κυριακής ή και Δευτέρας στην περίπτωση του
άρθρου 107 παράγραφος 2 του Κώδικα, και κατά τη σειρά των ψήφων που
έλαβαν μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην περίπτωση του άρθρου 109 και 110 του Κώδικα, Πρόεδρος εκλέγεται
εκείνος που μεταξύ των υποψήφιων προέδρων έλαβε το 50% συν ένα των
εγκύρων ψηφοδελτίων. Διαφορετικά η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την
επόμενη Κυριακή ή και Δευτέρα στην περίπτωση του άρθρου 107
παράγραφος 2. Σε αυτήν συμμετέχουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι πρόεδροι
που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, οπότε εκλέγεται ως
πρόεδρος ο υποψήφιος που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους.
3. Ο μη εκλεγείς στην επαναληπτική εκλογή υποψήφιος Πρόεδρος
καταλαμβάνει τη θέση συμβούλου.
Άρθρο 118
Σύστημα αναλογικής και συνδυασμοί
1. Στους Δικηγορικούς Συλλόγους, στους οποίους οι αρχαιρεσίες διεξάγονται
με το σύστημα των συνδυασμών, η εκλογή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι θέσεις των
συμβούλων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ανάλογα με την εκλογική
τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό
των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, και
σε περίπτωση κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα μεγαλύτερος
ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Αν το κλάσμα ισούται με το

μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος
αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες θέσεις στο Διοικητικό
Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασμός, που περιλαμβάνει υποψηφίους
λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο θέσεις
όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες από την
πρώτη κατανομή σύμφωνα με τα παραπάνω, κατανέμονται στη συνέχεια
στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα
ψήφων και οι οποίοι έχουν εκλέξει σύμβουλο από την πρώτη κατανομή.
Σύμβουλοι από κάθε συνδυασμό εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τις
περισσότερες κατά σειρά ψήφους στο ψηφοδέλτιο αυτού, σύμφωνα με τον
αριθμό των θέσεων που κατέλαβε ο συνδυασμός. Σε περίπτωση ίσου αριθμού
ψήφων γίνεται κλήρωση.
2. Ο επικεφαλής του συνδυασμού εκλέγεται σύμβουλος, εάν ο ίδιος, ως
υποψήφιος πρόεδρος, έχει λάβει ποσοστό ψήφων άνω του 6% των έγκυρων
ψηφοδελτίων.
Άρθρο 119
Κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψήφιων προέδρων ή υποψήφιων
συμβούλων γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
Άρθρο 120
Το αποτέλεσμα της εκλογής
Το αποτέλεσμα της εκλογής κοινοποιείται από τον πρόεδρο της εφορευτικής
επιτροπής προς τον πρόεδρο και τους συμβούλους που εκλέχθηκαν και
γνωστοποιείται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος δημοσιεύει τα ονόματα
που εκλέχθηκαν σε Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αφού παρέλθει η προθεσμία
για την άσκηση ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών ή όταν
απορριφθούν τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί.
Άρθρο 121
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών
1. Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά του
κύρους των εκλογών, εφόσον έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το
Σύλλογο μέχρι την ημέρα της υποβολής της ένστασής του.
2. Η ένσταση ασκείται εντός δέκα ημερών από τη διενέργεια των εκλογών
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, στην περιοχή του οποίου
υπάγεται ο Δικηγορικός Σύλλογος. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση
δικογράφου στη γραμματεία του αρμόδιου εφετείου και εκδικάζεται την
ημέρα που ορίζει ο πρόεδρος με πράξη του. Μεταξύ κατάθεσης της ένστασης
και συζήτησής της πρέπει να μεσολαβούν δεκαπέντε (15) ημέρες. Αντίγραφο
της ένστασης με την πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση
επιδίδεται με φροντίδα του ενισταμένου στον Πρόεδρο του Συλλόγου
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο.
3. Στη συζήτηση της ένστασης παρίσταται ο ενιστάμενος και εκ μέρους του

Συλλόγου, ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου,
εξουσιοδοτούμενο εγγράφως από τον Πρόεδρο. Υπομνήματα κατατίθενται
δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συζήτηση, χωρίς να είναι
υποχρεωτικά.
4. Το διοικητικό Εφετείο εκδικάζει την ένσταση λαμβάνοντας υπόψη τα
προσκομιζόμενα στοιχεία χωρίς να απαιτείται η έκδοση προδικαστικής
απόφασης. Μάρτυρες μπορεί να εξετασθούν κατά τη συζήτηση της ένστασης.
5. Η υποβολή ένστασης κατά το κύρος των αρχαιρεσιών δεν αναστέλλουν το
αποτέλεσμα αυτών.
Άρθρο 122
Μη αποδοχή της εκλογής από τον πρόεδρο ή θάνατος ή παραίτησή του
Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο
120 του Κώδικα, πρόεδρος, που δεν αποδέχεται την εκλογή του, πρέπει να το
δηλώσει εγγράφως στον πρόεδρο του οικείου Συλλόγου ή τον αναπληρωτή
του. Στην περίπτωση αυτή, όσο και στην περίπτωση που κενωθεί η θέση του
προέδρου τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας του, διενεργούνται εκλογές με
ανάλογη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. Σε περίπτωση που κενωθεί η
θέση του προέδρου κατά το τελευταίο έτος της θητείας του τη θέση του
αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος ή εάν δεν υπάρχει αντιπρόεδρος, ο αρχαιότερος
ως προς τη δικηγορική υπηρεσία σύμβουλος και τη θέση αυτού καταλαμβάνει
ο πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος.
Άρθρο 123
Μη αποδοχή της εκλογής του από σύμβουλο, θάνατός του ή παραίτησή του
Αν σύμβουλος δεν αποδέχεται την εκλογή του, ή σε περίπτωση που κενωθεί
θέση συμβούλου από οποιαδήποτε αιτία, αυτήν καταλαμβάνει ο πρώτος
αναπληρωματικός σύμβουλους, όπως έχουν καταταγεί σύμφωνα με τα άρθρα
117 και 118 του Κώδικα.
Άρθρο 124
Μη διενέργεια εκλογών ή ακύρωσής τους
1. Αν δεν διεξαχθούν οι εκλογές για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθούν ή
κενωθεί η θέση του πρόεδρου, ο κατάλογος των εκλογέων του άρθρου 103
του Κώδικα συντάσσεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη ματαίωση των
εκλογών ή την ακύρωσή τους ή την κένωση της θέσης του προέδρου. Η
προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζεται εικοσαήμερη από την
επέλευση των γεγονότων αυτών, οι δε αρχαιρεσίες ενεργούνται την πρώτη
Κυριακή ή και Δευτέρα στην περίπτωση του άρθρου 107 παράγραφος 2 μετά
την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ανακήρυξη των υποψηφίων. Οι
διατάξεις των άρθρων 103 έως 127 του Κώδικα εφαρμόζονται ανάλογα.
2. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που
εκλέγονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ανεξάρτητα από το
χρόνο διενέργειας των εκλογών, δεν παρατείνεται αλλά λήγει την ίδια ημέρα
που θα έληγε η θητεία του Προέδρου και του συμβουλίου, ως εάν είχαν
εκλεγεί στις πρώτες αρχαιρεσίες του τετάρτου έτους που θα έληγε η θητεία.

Άρθρο 125
Αποβολή της ιδιότητας του προέδρου ή του συμβούλου Έκπτωση από το
αξίωμα
1. Αποβάλλει την ιδιότητα του προέδρου αυτοδίκαια εκείνος που:
α) για οποιονδήποτε λόγο αποβάλει την ιδιότητα του δικηγόρου, ή
β) τιμωρήθηκε τελεσίδικα με πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης.
2. Στις περιπτώσεις της αυτοδίκαιης απώλειας της ιδιότητας του προέδρου ή
του συμβούλου γνωστοποιείται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από το
Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ενεργούνται όσα ορίζονται στο άρθρο 122
του Κώδικα.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου ή του
συμβούλου εκείνος που:
α) αποδέχθηκε θέση ή αξίωμα που συνεπάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 31
του Κώδικα, ολική αναστολή του λειτουργήματος του δικηγόρου και
β) αδικαιολόγητα απουσιάζει από οκτώ (8) συνεχείς ή δεκαέξι (16) μη
συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου ο πρόεδρος ή ο σύμβουλος που αποδέχθηκε θέση ή αξίωμα που
συνεπάγεται ολική αναστολή του λειτουργήματος, κριθεί ότι θα πρέπει να
διατηρήσει τη θέση ή το αξίωμα, τότε αυτός τελεί σε αναστολή της άσκησης
του αξιώματος, ως προέδρου ή συμβούλου.
Άρθρο 126
Παραίτηση από το αξίωμα
Ο πρόεδρος ή ο σύμβουλος δικαιούνται να παραιτηθούν από το αξίωμα. Η
παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η
απόφαση της αποδοχής της παραίτησης διαβιβάζεται στον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Άρθρο 127
Η άμισθη παροχή υπηρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και η συγκρότησή
του σε σώμα Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
1. Οι υπηρεσίες του προέδρου και των συμβούλων είναι άμισθες.
2. Ο πρόεδρος που εκλέχθηκε, ή αν αυτός κωλύεται ή αμελεί, ο αρχαιότερος
στη δικηγορική υπηρεσία σύμβουλος καλεί εντός οκτώ (8) ημερών από την
ανάληψη των καθηκόντων του το συμβούλιο για να εκλέξει αντιπρόεδρο,
γενικό γραμματέα και ταμία.

3. Αν υπάρξει απαρτία, το συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου: α)
τον αντιπρόεδρο, β) τον γενικό γραμματέα και γ) τον ταμία. Σε περίπτωση μη
επίτευξης της παραπάνω απόλυτης πλειοψηφίας η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται εντός τριημέρου και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει
με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν το συμβούλιο αποτελείται από
δεκαπέντε μέλη με τον Πρόεδρο ή και περισσότερα, εκλέγονται δύο
αντιπρόεδροι, ενώ αν αποτελείται από ολιγότερα μέλη εκλέγεται ένας
αντιπρόεδρος.
4. Ο αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας εκλέγονται για
ολόκληρη την τετραετία.
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
Άρθρο 128
Σύσταση και οργάνωση επιτροπών
1. Σε κάθε Δικηγορικό Σύλλογο συνιστώνται από μία πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια Επιτροπή Μητρώου.
Στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης μπορούν να
συσταθούν περισσότερες Επιτροπές Μητρώου σε κάθε βαθμό. Τα μέλη των
επιτροπών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων
ανά διετία και το αργότερο μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου, με διετή θητεία, η
οποία αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την τελευταία ημέρα του
Φεβρουαρίου του δεύτερου έτους.
2. Οι Επιτροπές Μητρώου αποτελούνται από πέντε (5) τακτικά και πέντε (5)
αναπληρωματικά μέλη δικηγόρους, που δεν είναι μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων με δεκαετή τουλάχιστον θητεία και δεκαπενταετή, αν πρόκει ται
για τις Επιτροπές Μητρώου δευτέρου βαθμού και στις οποίες προεδρεύει ο
αρχαιότερος κατά το διορισμό δικηγόρος. Όσοι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν
αριθμό μελών μικρότερο των τριακοσίων (300) οι πρωτοβάθμιες και
δευτεροβάθμιες επιτροπές μητρώου είναι τριμελείς και οι δικηγόροι των
πρωτοβάθμιων επιτροπών πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον θητεία και
των δευτεροβάθμιων τουλάχιστον δεκαετή θητεία.
3. Χρέη γραμματέα ασκεί ο νεώτερος δικηγόρος.
Άρθρο 129
Έργο Επιτροπών Μητρώου
1. Οι Επιτροπές έχουν ως έργο τον έλεγχο των μητρώων και των δηλώσεων
που υποβάλλονται ετησίως. Αποφαίνονται για τη μη υποβολή, ή το αναληθές
περιεχόμενο αυτών και ή το εκπρόθεσμο και διαγράφουν από το μητρώο
όσους δικηγόρους δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν ανειλικρινείς ή εκπρόθεσμες
δηλώσεις.

2. Οι Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν, εφόσον παρίστανται
πέντε τουλάχιστον μέλη και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των
παρόντων.
3. Στις Επιτροπές διαβιβάζονται όλοι οι φάκελοι των εγγεγραμμένων στο
μητρώο του συλλόγου μαζί με τις υποβληθείσες δηλώσεις μέχρι τη 10η
Μαρτίου κάθε έτους και σε περίπτωση που η δήλωση κριθεί ειλικρινής,
ενημερώνεται ο ατομικός φάκελος και σημειώνεται η χρονολογία λήψης της
απόφασης και οι υπογραφές του προέδρου και του γραμματέα. Για την
περίπτωση διαγραφής δικηγόρου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, η
Επιτροπή οφείλει να καλέσει αυτόν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση με κλήση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο. Η απόφαση για τη
διαγραφή συντάσσεται εγγράφως, υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον
γραμματέα, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να καταγράφεται η
γνώμη της τυχόν μειοψηφίας. Η απόφαση διαγραφής καταχωρίζεται σε
ιδιαίτερο βιβλίο που τηρείται στο Σύλλογο και κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο με επιμέλεια του Συλλόγου, τα δε σχετικά αποδεικτικά
τηρούνται στο φάκελο.
4. Κατά της απόφασης της πρωτοβάθμιας Επιτροπής επιτρέπεται η άσκηση
έφεσης εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης με κατάθεση στη
Γραμματεία του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Η έφεση καταχωρίζεται σε
ιδιαίτερο βιβλίο και διαβιβάζεται με το σχετικό φάκελο στη δευτεροβάθμια
Επιτροπή, η απόφαση της οποίας συντάσσεται εγγράφως και πρέπει να είναι
πλήρως αιτιολογημένη. Η δευτεροβάθμια Επιτροπή με κλήση που
υπογράφεται από τον Πρόεδρο υποχρεούται να καλέσει τον εκκαλούντα και
επιδίδεται στον εκκαλούντα πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της.
5. Οι Επιτροπές μητρώου, πρώτου και δεύτερου βαθμού, δύναται για κάθε
υπόθεση να διορίζουν από τα μέλη τους εισηγητές, ασκούν δε όλες τις κατά τα
άρθρα εξουσίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Οι ψηφοφορίες, αν ζητηθεί από
κάποιο μέλος, διεξάγονται μυστικά και η απόφαση πρέπει να εκδίδεται εντός
ευλόγου χρόνου.
6. Η διαδικασία ενώπιον των Επιτροπών διεξάγεται ατελώς και οι σχετικές
δαπάνες βαρύνουν τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Οι δε αποφάσεις και οι
κλήσεις κοινοποιούνται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις της Ποινικής
Δικονομίας. Αιτήσεις εξαίρεσης μελών των Επιτροπών υποβάλλονται στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο
δικαιούται να αντικαθιστά το μέλος των Επιτροπών που απουσιάζει
αδικαιολόγητα για τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις και μπορεί να διατάξει και
την πειθαρχική του δίωξη.
7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου κάθε δημόσια,
δημοτική ή κοινοτική αρχή, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο υποχρεούνται να
παρέχουν στους Δικηγορικούς Συλλόγους οποιαδήποτε πληροφορία ή
βεβαίωση σχετική με την υπηρεσιακή κατάσταση των δικηγόρων ή
ασκουμένων που υπηρετούν σε αυτούς.
ΤΜΗΜΑ Ε'

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Άρθρο 130
Διαμεσολάβηση
1. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας υποστηρίζουν ενεργά και διαρκώς το
θεσμό της διαμεσολάβησης. Προς το σκοπό αυτό, προβαίνουν σε κάθε
ενδεδειγμένη και σκόπιμη ενέργεια για την προβολή και διάδοση του θεσμού
της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικής μορφής επίλυσης διαφορών, τόσο προς
τους δικηγόρους, όσο και προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
2. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι οργανώνουν και λειτουργούν ειδικά
πιστοποιημένα κέντρα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών. Εκτός από τα ως άνω
κέντρα οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν υπηρεσίες ή κέντρα
διαμεσολάβησης στα οποία εκτός των άλλων είναι δυνατή η διενέργεια
διαμεσολαβήσεων, καθώς και η διεξαγωγή παντός τύπου εκδηλώσεων
προβολής και προώθησης της διαμεσολάβησης.
Άρθρο 131
Μόνιμη διαιτησία στους δικηγορικούς συλλόγους
1. Στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας μπορούν, μετά τη γνωμοδότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε συλλόγου, να οργανώνονται μόνιμες
διαιτησίες. Ομοίως, μόνιμη διαιτησία μπορεί να οργανωθεί σε επίπεδο
εφετείου, μετά τη γνωμοδότηση των διοικητικών συμβουλίων των οικείων
δικηγορικών συλλόγων.
2. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, καθορίζονται οι λεπτομέρειες οργάνωσης της
διαιτησίας σε κάθε δικηγορικό σύλλογο.
3. Με τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να
προβλέπεται και παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, με τις ακόλουθες προσαρμογές, όπως:
α) Στις περιπτώσεις των άρθρων 878, 880 παρ. 2 και 884 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας αποφαίνεται, αντί του ειρηνοδικείου, ο πρόεδρος ή το Διοικητικό
Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή επιτροπή αποτελούμενη από
συμβούλους αυτού.
β) Η υποχρέωση επιλογής των διαιτητών και του επιδιαιτητή από κατάλογο
διαιτητών που συντάσσεται κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα από τον
οικείο δικηγορικό σύλλογο και περιλαμβάνει μόνο δικηγόρους μέλη του ίδιου
συλλόγου.
γ) Η διαιτητική διαδικασία, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 886 παρ.
2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού της
δαπάνης της διαιτησίας και της αμοιβής των διαιτητών.
δ) Το εφαρμοστέο από τον επιδιαιτητή και τους διαιτητές ουσιαστικό δίκαιο.

ε) Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η διαιτητική απόφαση, τηρουμένων των
διατάξεων του άρθρου 892 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Άρθρο 132
Αντικείμενο και διαδικασία διαιτησίας στους δικηγορικούς συλλόγους
1. Στη διαιτησία κάθε δικηγορικού συλλόγου μπορούν να υπαχθούν όλες οι
διαφορές ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία,
σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.
2. Στις διαιτησίες των Δικηγορικών Συλλόγων εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 867 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με την επιφύλαξη των
διαταγμάτων που θα εκδοθούν.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ'
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 133
Η Ολομέλεια ως συντονιστικό όργανο
1. Συντονιστικό όργανο των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αποτελεί η
«Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος».
2. Η Ολομέλεια είναι το ανώτατο αντιπροσωπευτικό όργανο των δικηγόρων
της χώρας.
3. Η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας,
όπως το άρθρο 89 του Κώδικα ορίζει, δεν θίγονται από τη λειτουργία, τις
προτάσεις και αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων. Οι αποφάσεις της
Ολομέλειας συνιστούν κατευθυντήριες γραμμές στη λήψη αποφάσεων από τα
όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και αξιοποιούνται για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και την πραγμάτωση των σκοπών τους.
4. Αυτοδικαίως, με την εκλογή τους τα μέλη της Ολομέλειας αποτελούν οι
Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
σε περίπτωση κωλύματός του δύναται να ορίσει μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου για να τον αναπληρώσει.
5. Η Ολομέλεια εδρεύει στην Αθήνα, όπου διατηρεί γραφεία και διοικητικό υποστηρικτικό προσωπικό. Όσον αφορά στο προσωπικό της Ολομέλειας
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του Κώδικα.
6. Η Ολομέλεια διευθύνεται από τριμελές Προεδρείο, το οποίο αποτελείται
από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και
Πειραιά. Πρόεδρος αυτής είναι ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, ο οποίος και την εκπροσωπεί.
7. Πόρος της Ολομέλειας είναι η ετήσια συνδρομή κάθε Δικηγορικού
Συλλόγου, η οποία και καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας. Με
κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται από επταμελή επιτροπή και εγκρίνεται από

την Ολομέλεια με πλειοψηφία των μελών της, ρυθμίζονται θέματα
λειτουργίας αυτής.
Άρθρο 134
Έργο της Ολομέλειας
1. Έργο της Ολομέλειας αποτελεί ο συντονισμός της δραστηριότητας των
Δικηγορικών Συλλόγων και η εκπροσώπηση του δικηγορικού σώματος
συνολικά. Στο έργο της Ολομέλειας εμπίπτουν ιδίως:
α) Η μελέτη των προβλημάτων που αφορούν την άσκηση του δικηγορικού
λειτουργήματος και η προώθηση λύσεων.
β) Η μέριμνα για ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του
δικαστικού συστήματος.
γ) Η μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τη νομοθεσία και τη
νομολογία.
δ) Η εκπροσώπηση του δικηγορικού σώματος ενώπιον των αρχών, των
διεθνών οργανισμών και των οργάνων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
ε) Η δημιουργία και λειτουργία από την Ολομέλεια ή σε συνεργασία με
άλλους κρατικούς ή μη φορείς, τράπεζας νομικών πληροφοριών.
στ) Η συνεργασία και ο συντονισμός με τους επιστημονικούς Συλλόγους της
χώρας, της αλλοδαπής και ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ) Η οργάνωση συνεδρίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
η) Η παρέμβαση
ενδιαφέροντος.

σε

ζητήματα

εθνικού

ή

ευρύτερου

κοινωνικού

θ) Όσα άλλα της ανατίθενται με τον Κώδικα.
2. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων είναι νομικός
αρωγός ή σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας.
Άρθρο 135
Συνεδριάσεις της Ολομέλειας
1. Η Ολομέλεια συνεδριάζει μία (1) φορά τουλάχιστον κάθε τέσσερις (4)
μήνες, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή και μετά από αίτηση
δέκα (10) τουλάχιστον μελών αυτής προς τον Πρόεδρο. Αυτός οφείλει εντός
μηνός από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει αυτήν. Στην πρόσκληση
του Προέδρου ή την αίτηση των μελών πρέπει να αναφέρονται τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
2. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει εντός μηνός την Ολομέλεια, αυτή
συγκαλείται αυτοδικαίως το επόμενο Σάββατο μετά την παρέλευση πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την πάροδο της πιο πάνω πενθήμερης προθεσμίας

στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Το Προεδρείο για τη συγκεκριμένη και μόνο συνεδρίαση, εκλέγεται από την
Ολομέλεια, η οποία ολοκληρώνει τις εργασίες της σε μία συνεδρίαση. Ρητά,
απαγορεύεται η διακοπή των εργασιών της συγκεκριμένης Ολομέλειας για
επόμενη συνεδρίαση.
3. Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα 3/5
των μελών της, αποφασίζει δε με ονομαστική ψηφοφορία και απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων.
Άρθρο 136
Οργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων
1. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος οργανώνει
τουλάχιστον κάθε τετραετία πανελλήνιο συνέδριο, το οποίο σκοπό έχει τη
λήψη αποφάσεων σε θέματα που αναφέρονται στη δικαιοσύνη, στη
δικηγορία, στη νομοθεσία και νομολογία, καθώς και σε θέματα γενικότερου
εθνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Σύνεδροι είναι οι Πρόεδροι και τα
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων, δικαίωμα
όμως παρέμβασης έχουν και εκπρόσωποι παρατάξεων που συμμετείχαν στις
τελευταίες αρχαιρεσίες των κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων.
2. Με απόφαση της Ολομέλειας ορίζεται επταμελής οργανωτική επιτροπή, η
οποία καταρτίζει τον κανονισμό του συνεδρίου, ορίζει το χρόνο και τόπο
διοργάνωσης αυτού, την ημερήσια διάταξη, τους εισηγητές και τα μέλη των
επιτροπών επεξεργασίας των θεμάτων, τον τρόπο παρέμβασης των
εκπροσώπων παρατάξεων που συμμετείχαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες των
κατά τόπους δικηγορικών συλλόγων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη
διεξαγωγή του συνεδρίου. Εισηγητές και μέλη των επιτροπών μπορούν να
ορισθούν και μη μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών
Συλλόγων. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από την Ολομέλεια και η εφαρμογή
του ανατίθεται στην πιο πάνω επταμελή επιτροπή.
Άρθρο 137
Συντονιστική Επιτροπή
1. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων συγκροτεί, στην
πρώτη συνεδρίασή της, Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους
Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και
από δέκα Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας, οι οποίοι
εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή εδρεύει στην Αθήνα, εξυπηρετείται από το
διοικητικό προσωπικό της Ολομέλειας και έχει Πρόεδρο τον Πρόεδρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, ο οποίος συγκαλεί τις συνεδριάσεις αυτής,
τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων
Θεσσαλονίκης και Πειραιά αποτελούν τα άλλα δύο μέλη του Προεδρείου της.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή συγκαλείται επίσης, με αίτηση επτά τουλάχιστον
μελών της. Αν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει τη Συντονιστική Επιτροπή εντός

πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης, συγκαλείται
αυτοδικαίως το επόμενο Σάββατο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την πάροδο της πιο πάνω δεύτερης πενθήμερης προθεσμίας στα
γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και το Προεδρείο, αυτή εκλέγεται
από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία ολοκληρώνει τις εργασίες της σε μία
συνεδρίαση.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στις
συνεδριάσεις της τουλάχιστον επτά από τα μέλη της και αποφασίζει με
πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων μελών.
5. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι πέραν των όσων προβλέπονται στον
Κώδικα και η αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων και αυτών που αναθέτει σε
αυτήν η Ολομέλεια.
6. Οι διατάξεις για τη λειτουργία της Ολομέλειας των Προέδρων ισχύουν
αναλογικά και για τη Συντονιστική Επιτροπή αυτής.
Άρθρο 138
Δημοψηφίσματα
1. Για θέματα ιδιαίτερης και κρίσιμης σημασίας για το δικηγορικό
λειτούργημα ή τη λειτουργία της δικαιοσύνης, με απόφαση των 2/3 των
μελών της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων δύναται να
προκηρυχθεί η διεξαγωγή πανελλαδικού δημοψηφίσματος δικηγόρων με
μυστική ψηφοφορία.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας καλεί όλα τα μέλη των
Δικηγορικών Συλλόγων να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία με γενική
πρόσκληση, που δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται σε προβεβλημένα σημεία των
δικαστηρίων, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ψηφοφορία ή και στην
ιστοσελίδα της Ολομέλειας και των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Στην
πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος και ο τόπος της ψηφοφορίας,
καθώς και τα θέματα για τα οποία θα διεξαχθεί αυτή. Η Συντονιστική
Επιτροπή και οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων έχουν την ευθύνη για
την οργάνωση και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
3. Με απόφαση των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε
Δικηγορικού Συλλόγου, δύναται να προκηρυχθεί η διεξαγωγή
δημοψηφίσματος δικηγόρων μελών του Συλλόγου αυτού (για τοπικά θέματα),
με μυστική ψηφοφορία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Άρθρο 139
Γενικές αρχές
1. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από κάθε άλλη.
2. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια.
3. Η ποινική διαδικασία δεν αναστέλλει την πειθαρχική. Ο πειθαρχικός
δικαστής δύναται να διατάξει την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, έως
ότου περατωθεί η ποινική. Σε περίπτωση αθώωσης στην ποινική δίκη, η
πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται αν έχει τιμωρηθεί ο διωχθείς.
Πάντως, οι διαπιστώσεις που εμπεριέχονται σε αμετάκλητη απόφαση
ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητο βούλευμα, για την ύπαρξη ή μη
ορισμένων γεγονότων, γίνονται δεκτές και στην πειθαρχική δίκη.
4. Κανένας δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα,
για το οποίο και επιβάλλεται μόνο μία πειθαρχική ποινή. Νέα πειθαρχική
δίωξη για το ίδιο παράπτωμα είναι απαράδεκτη. Διαφορετική νομική
υπαγωγή των ίδιων περιστατικών δεν καθιστά την πειθαρχική αγωγή νέα.
5. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ιδίου
παραπτώματος θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο, η βαρύτητα του οποίου
λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό και την επιμέτρηση της ποινής.
6. Η χάρη, η αποκατάσταση, καθώς και η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άρση
του ποινικώς κολάσιμου της πράξης ή η ολική ή μερική άρση των συνεπειών
της ποινικής καταδίκης, δεν αίρουν το πειθαρχικώς κολάσιμο της πράξης.
7. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος έως την έκδοση
αμετάκλητης απόφασης ίσχυσαν περισσότεροι νόμοι, διατάξεις κωδίκων
δεοντολογίας και εσωτερικοί κανονισμοί του οικείου δικηγορικού συλλόγου,
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του
Συλλόγου και αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων της Χώρας, εφαρμόζονται εκείνες οι διατάξεις που είναι
ευμενέστερες, για τον διωκόμενο.
8. Παραίτηση ή μετάθεση του δικηγόρου πριν από την έναρξη ή κατά τη
διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας για την επιβολή της ποινής της
οριστικής παύσης δεν παρακωλύει την εξέλιξή της ούτε την καταργεί.
Άρθρο 140
Πειθαρχικά παραπτώματα
1. Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια και καταλογιστή πράξη,
ενέργεια ή παράλειψη του δικηγόρου, στο πλαίσιο του λειτουργήματός του ή
και έξω από αυτό, εφόσον αυτή:
α) αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Σύνταγμα και
τους νόμους που συνδέονται άρρηκτα με την άσκηση του λειτουργήματός του
και την απονομή της Δικαιοσύνης,

β) αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις
εσωτερικού και διεθνούς δικαίου που αφορούν την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
γ) αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις
κωδίκων δεοντολογίας, εσωτερικών κανονισμών του οικείου δικηγορικού
συλλόγου, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων αυτού.
δ) είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητά του ως υπερασπιστή και εκπροσώπου
των ηθικών και υλικών συμφερόντων του εντολέα του,
ε) θίγει το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος.
2. Πειθαρχικά παραπτώματα του δικηγόρου αποτελούν:
α) Πράξεις που μαρτυρούν έλλειψη αφοσίωσης προς την Πατρίδα και το
Δημοκρατικό Πολίτευμα της Χώρας.
β) Η χρησιμοποίηση της ιδιότητας του δικηγόρου για την επιδίωξη παράνομων
ιδιοτελών σκοπών. Η απαίτηση για τη λήψη νόμιμης αμοιβής δεν συνιστά
τέτοιο σκοπό.
γ) Η εν γένει αναξιοπρεπής ή απρεπής συμπεριφορά του.
δ) Η παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου.
3. Κάθε κακούργημα που τελείται από δικηγόρο είναι και αυτοτελές
πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης, κάθε πλημμέλημα που η διάπραξή του και η
σχετική καταδίκη είναι ασυμβίβαστες με το δικηγορικό λειτούργημα είναι και
αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα.
4. Δεν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για το δικηγόρο η άρνησή του να
εφαρμόσει διατάξεις που τίθενται κατά κατάλυση του Συντάγματος ή είναι
αντίθετες σε αυτό.
Άρθρο 141
Παραγραφή
1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται πέντε (5) έτη μετά την τέλεσή
τους.
2. Πειθαρχικό παράπτωμα, που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκημα, δεν
παραγράφεται πριν παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται για την παραγραφή του
τελευταίου.
Όσο διαρκεί
αμετάκλητης
αναστέλλεται
αναστέλλεται

η ποινική διαδικασία και ένα (1) έτος μετά την έκδοση
απόφασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος,
η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος. Ομοίως,
η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος για όσο χρόνο

διαρκεί η ακυρωτική διαδικασία.
3. O χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται με την υποβολή της αναφοράς, ο
χρόνος της αναστολής αυτής δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου συλλόγου καθορίζεται το ύψος του
παραβόλου που απαιτείται για την υποβολή της ως άνω αναφοράς.
4. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται με την τέλεση
άλλου πειθαρχικού παραπτώματος που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του
πρώτου ή στη ματαίωση έγερσης πειθαρχικής δίωξης για αυτό.
ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 142
Πειθαρχικές ποινές
1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α) η σύσταση,
β) η επίπληξη,
γ) το πρόστιμο από 500 μέχρι 20.000 ευρώ. Το ανώτατο και το κατώτατο όριο
των προστίμων μπορεί να τροποποιείται με πρόταση της Ολομέλειας των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης,
δ) προσωρινή παύση από το δικηγορικό λειτούργημα έως δύο (2) χρόνια και
ε) οριστική παύση από το δικηγορικό λειτούργημα.
2. Η ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλεται μόνο σε ιδιαίτερα βαριές
περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων, όταν οι συνθήκες κάτω από τις
οποίες διαπράχθηκαν και ο βαθμός υπαιτιότητας του διωκόμενου μαρτυρούν
ότι αυτός δεν έχει συναίσθηση των βασικών υποχρεώσεών του ως δικηγόρου
ή θίγουν σοβαρά το κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος. Τέτοιες
προϋποθέσεις συντρέχουν:
α) αν ο διωκόμενος καταδικάστηκε αμετάκλητα για κακούργημα,
β) αν καταδικάσθηκε αμετάκλητα για οποιοδήποτε πλημμέλημα, σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κώδικα,
γ) αν έχει τιμωρηθεί ήδη με ποινή προσωρινής παύσης τουλάχιστον έξι (6)
μηνών την τελευταία τριετία για άλλη, χρονικά προγενέστερη, πράξη.
3. Τα μέτρα της επίπληξης και του προστίμου μπορούν να επιβληθούν και
σωρευτικά.

4. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 7 δεν εφαρμόζεται κατά την επιβολή
της ποινής της οριστικής παύσης.
Άρθρο 143
Συνέπειες παύσης - Απαγόρευση εκπροσώπησης
1. Ο δικηγόρος, στον οποίο έχει επιβληθεί παύση από το δικηγορικό
λειτούργημα, οριστική ή προσωρινή, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί, δεν
επιτρέπεται να ενεργεί ως πληρεξούσιος ή συνήγορος ή νομικός σύμβουλος
αυτοπροσώπως ή μέσω αλληλογραφίας, ενώπιον δικαστηρίων, υπηρεσιών,
διαιτητικού δικαστηρίου ή άλλων προσώπων ή να διορίζει πληρεξουσίους ή
μεταπληρεξουσίους.
2. Το κύρος των νομικών πράξεων του δικηγόρου δεν θίγεται από την
επιβληθείσα παύση, εκτός αν εκείνος που εκπροσωπείται τελούσε σε γνώση
αυτής.
3. Τα δικαστήρια οφείλουν να αποπέμπουν τον δικηγόρο που παρίσταται
ενώπιόν τους παρά την παύση που του έχει επιβληθεί.
Άρθρο 144
Επιμέτρηση ποινής
1. Κατά τον προσδιορισμό του είδους της ποινής και κατά την επιμέτρησή της
το πειθαρχικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη:
α) τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος και ιδίως τη βλάβη που
προκάλεσε το αδίκημα, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του αδικήματος,
τις περιστάσεις υπό τις οποίες διαπράχθηκε αυτό, την ένταση του δόλου ή το
βαθμό αμέλειας του διωκομένου,
β) την προσωπικότητα του δικηγόρου, την πείρα του, τις ατομικές, κοινωνικές
περιστάσεις και την προηγούμενη πορεία του, καθώς και τη διαγωγή του μετά
την πράξη, τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία να επανορθώσει τις
συνέπειες αυτής.
2. Όταν συρρέουν περισσότερα πειθαρχικά αδικήματα και οι πειθαρχικές
ποινές για καθένα από αυτά είναι του ίδιου είδους, επιβάλλεται μετά την
επιμέτρησή τους συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από την πιο βαριά από
τις συντρέχουσες ποινές και προσαυξάνεται. Εάν οι πειθαρχικές ποινές είναι
του αυτού είδους, ή αν οι ποινές είναι ίσης διάρκειας η συνολική ποινή
αποτελείται από μία από αυτές, που προσαυξάνεται μέχρι το ανώτερο όριό
της. Η επαύξηση της προσωρινής παύσης δεν μπορεί να είναι ανώτερη των έξι
(6) μηνών. Η επαύξηση της πιο βαριάς ποινής για κάθε μια από τις
συντρέχουσες ποινές γίνεται κατά την αιτιολογημένη κρίση του πειθαρχικού
συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση που ο δικηγόρος έχει τιμωρηθεί με προσωρινή παύση
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τιμωρηθεί μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την
τέλεση της πράξης για άλλο πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ποινή
προσωρινής παύσης, μπορεί να διαγραφεί οριστικά από το μητρώο του

συλλόγου, με αίτηση του Πρόεδρου αυτού προς το αρμόδιο πειθαρχικό
συμβούλιο.
4. Όταν πρόκειται για παράπτωμα που οφείλεται σε ελαφρά αμέλεια, το
πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να μην επιβάλει ποινή, εκτιμώντας τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες έχει τελεστεί, καθώς και την προσωπικότητα του
διωκομένου δικηγόρου.
Άρθρο 145
Δημοσιότητα
1. Οι τελεσίδικες αποφάσεις που επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή της
οριστικής παύσης δημοσιεύονται στο νομικό περιοδικό που εκδίδει σε τακτική
βάση ο οικείος δικηγορικός σύλλογος και στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ή
έχει παύσει να εκδίδεται, στο νομικό περιοδικό που εκδίδεται στην ίδια
εφετειακή περιφέρεια, διαφορετικά στο Νομικό Βήμα του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών. Επίσης, αναρτάται περίληψη στην ηλεκτρονική σελίδα του
δικηγορικού συλλόγου, του οποίου είναι μέλος εκείνος στον οποίο έχει
επιβληθεί η πειθαρχική ποινή.
2. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής παύσης δικηγόρου που ανήκει σε
δικηγορική Εταιρεία, αφαιρείται το όνομά του από την επωνυμία της
Εταιρείας.
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 146
Πειθαρχικά Συμβούλια
1. Πειθαρχικά συμβούλια είναι: (α) τα πειθαρχικά συμβούλια στην έδρα κάθε
πολιτικού εφετείου που δικάζουν πειθαρχικά αδικήματα σε πρώτο βαθμό και
(β) το ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο για τους δικηγόρους, με έδρα τον Αρειο
Πάγο που δικάζει τα πειθαρχικά αδικήματα των δικηγόρων σε δεύτερο και
τελευταίο βαθμό.
2. Τα πειθαρχικά συμβούλια με απόφασή τους μπορούν να συνεδριάζουν και
στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου των πειθαρχικά εγκαλουμένων, εφόσον
κρίνουν ότι με τον τρόπο αυτόν διευκολύνονται τα διάδικα μέρη.
Άρθρο 147
Πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια
1. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά
συγκροτούνται ως ακολούθως:

συμβούλια

είναι

πενταμελή

και

α) Εντός του μηνός Μαρτίου, μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών των
δικηγορικών συλλόγων, η συντονιστική επιτροπή των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων μετά από πρόταση ενός ή περισσοτέρων συλλόγων
αποφασίζει τον αριθμό των πειθαρχικών συμβουλίων στην έδρα κάθε

πολιτικού εφετείου και τον αναγκαίο αριθμό μελών, τακτικών και
αναπληρωματικών, για τη συγκρότησή τους. Με πρόταση των διοικητικών
συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της έδρας κάθε πολιτικού εφετείου
και κατά την αναλογία των μελών κάθε συλλόγου, συντάσσεται κατάλογος με
πενταπλάσιο του αναγκαίου αριθμού μελών για το πειθαρχικό συμβούλιο
στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου για την επόμενη θητεία. Η συντονιστική
επιτροπή μετά από πρόταση ενός ή περισσοτέρων Δικηγορικών Συλλόγων
μπορεί να προβλέψει περισσότερο του ενός πειθαρχικά συμβούλια στην έδρα
συγκεκριμένων πολιτικών εφετείων.
β) Εντός του μηνός Μαρτίου γίνεται δημόσια κλήρωση των μελών του
πειθαρχικού συμβουλίου στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου με απόφαση του
Προέδρου Εφετών και την παρουσία αυτού και των προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας αυτού.
2. Υποψήφια μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων δύνανται να είναι:
α) Δικηγόροι, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαπενταετή δικηγορία.
β) Επίτιμοι δικηγόροι, που έχουν διακριθεί εξαιρετικά κατά τη διάρκεια της
ενεργούς δικηγορίας τόσο για τις επιστημονικές τους ικανότητες όσο και για
την επαγγελματική τους συμπεριφορά.
3. Δεν δύνανται να είναι μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων όσοι τελούν σε
αναστολή, όσοι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου και όσοι
έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, πλην της
σύστασης και της επίπληξης.
4. Καθήκοντα Προέδρου κάθε πειθαρχικού συμβουλίου ασκεί το μέλος αυτού
με τα περισσότερα χρόνια δικηγορίας.
5. Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
συντάσσει Κανονισμό Λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων, η οποία
εγκρίνεται από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και
δημοσιεύεται στο Νομικό Βήμα. Στον Κανονισμό λειτουργίας μπορεί να
προβλεφθεί η δημιουργία περισσότερων πειθαρχικών τμημάτων στην έδρα
κάθε πολιτικού Εφετείου.
6. Δικηγόροι που διορίσθηκαν μέλη πειθαρχικού συμβουλίου απέχουν
υποχρεωτικά των καθηκόντων τους για όσο χρόνο υπάρχει εκκρεμής σε βάρος
τους πειθαρχική δίωξη.
Άρθρο 148
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
1. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, με εξαίρεση εκείνες που
επιβάλλουν τη σύσταση ή την επίπληξη, υπόκεινται στο ένδικο μέσο της
έφεσης που εκδικάζεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
2. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που εδρεύει στην Αθήνα και στο
δικαστήριο του Αρείου Πάγου είναι πενταμελές και αποτελείται από τον

Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, έναν αρεοπαγίτη και τρεις δικηγόρους. Τα
αναπληρωματικά μέλη είναι συνολικά εννέα (9), δηλαδή ένας αντιπρόεδρος
του Αρείου Πάγου, δύο (2) αρεοπαγίτες και έξι (6) δικηγόροι.
3. Ο αντιπρόεδρος και οι τρεις (3) αρεοπαγίτες ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε διετίας. Η θητεία τους
είναι διετής και αρχίζει από την 1η Μαΐου.
4. Οι δικηγόροι που είναι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη επιλέγονται
ύστερα από κλήρωση που διενεργείται το μήνα Μάρτιο κάθε διετίας από τη
Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος από
κατάλογο πενταπλασίου του αριθμού προς κλήρωση, ο οποίος συντάσσεται
με απόφασή της. Η απόφασή τους αυτή επικυρώνεται με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
5. Υποψήφια μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου δύνανται να είναι
δικηγόροι που έχουν συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον δικηγορία, έχουν
προαχθεί στον Αρειο Πάγο και δεν έχουν τα κωλύματα της παραγράφου 3 του
άρθρου 147 του Κώδικα.
6. Γραμματέας του συμβουλίου είναι ο γραμματέας του Αρείου Πάγου ή ο
νόμιμος αναπληρωτής του. Το σχετικό πρακτικό διαβιβάζεται χωρίς
καθυστέρηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης για την έκδοση της σχετικής
απόφασης.
7. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια των
μελών του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Τον
πρόεδρο του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, όταν κωλύεται, τον
αναπληρώνει ως αναπληρωματικό μέλος ο διορισμένος αντιπρόεδρος του
Αρείου Πάγου και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού ο αρχαιότερος
αρεοπαγίτης, από τους τρεις που εκλέγονται και τον τελευταίο ο αρχαιότερος
αναπληρωματικός αρεοπαγίτης, τα δε λοιπά τακτικά μέλη του συμβουλίου
αναπληρώνονται, σε περίπτωση κωλύματος, από τα αναπληρωματικά μέλη
κατά σειρά αρχαιότητάς τους.
8. Στην περίπτωση μεγάλου αριθμού υποθέσεων ο πρόεδρος του ανωτάτου
πειθαρχικού συμβουλίου δύναται να αναθέτει υποθέσεις και στα
αναπληρωματικά μέλη αυτού.
Άρθρο 149
Συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων
1. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των πρωτοβάθμιων
πειθαρχικών συμβουλίων είναι τετραετής.
2. Ο πρόεδρος και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Δικηγορικών
Συλλόγων δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των πειθαρχικών συμβουλίων, των
πολιτικών Εφετείων που ανήκει ο σύλλογός τους αλλά σε άλλο όμορο Εφετείο.
Ο καθορισμός του όμορου πολιτικού εφετείου γίνεται με απόφαση της
συντονιστικής επιτροπής των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που

δημοσιεύεται στον Κώδικα Νομικού Βήματος.
3. Πράξεις που διενεργήθηκαν έγκυρα κατά τη διάρκεια θητείας των
πειθαρχικών συμβουλίων παραμένουν ισχυρές και μετά τη λήξη της θητείας
τους. Αποφάσεις που έχουν συζητηθεί ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων
πριν από τη λήξη της θητείας τους μπορούν να εκδοθούν και να
δημοσιευθούν μέσα σε ένα τετράμηνο από τη λήξη της θητείας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση επαναλαμβάνεται η συζήτηση της πειθαρχικής υπόθεσης ενώπιον
των νέων πειθαρχικών συμβουλίων.
4. Σε κάθε πειθαρχικό συμβούλιο λειτουργεί γραμματεία αποτελούμενη από
υπαλλήλους ή και δικηγόρους των αντίστοιχων Δικηγορικών Συλλόγων κατ
άρθρο παράγραφος 1 περίπτωση ιγ και παράγραφος 5 του Κώδικα, που
ενεργούν κάθε αναγκαία πράξη για τη διεκπεραίωση των πειθαρχικών
υποθέσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πειθαρχικού συμβουλίου και του
εισηγητή. Οποιαδήποτε παράλειψη στον ορισμό γραμματέως δεν επηρεάζει
τη νόμιμη συγκρότηση του οργάνου.
Άρθρο 150
Εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου
1. Οι διατάξεις για την εξαίρεση των δικαστών του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας (άρθρα 52 επ.) ισχύουν και για την εξαίρεση των μελών των
πειθαρχικών συμβουλίων.
2. Η αίτηση για την εξαίρεση επιδίδεται στον πρόεδρο του πειθαρχικού
συμβουλίου, ο οποίος την εισάγει στο πειθαρχικό συμβούλιο για να
αποφανθεί. Η απόφαση που εκδίδεται είναι αμετάκλητη. Κάθε εγκαλούμενος
έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαίρεσης μόνο μία φορά σε κάθε βαθμό
δικαιοδοσίας.
3. Αν η αίτηση εξαίρεσης γίνει δεκτή και δεν απομένει επαρκής αριθμός μελών
για συγκρότηση του πειθαρχικού συμβουλίου η υπόθεση με την ίδια
απόφαση παραπέμπεται σε άλλο πειθαρχικό συμβούλιο στην έδρα του ίδιου
πολιτικού εφετείου, στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερα από ένα
τμήματα ή στο πειθαρχικό συμβούλιο όμορου εφετείου.
4. Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη όταν αυτή αφορά στην εξαίρεση
όλων των μελών του πειθαρχικού συμβουλίου.
Άρθρο 151
Τοπική αρμοδιότητα των πειθαρχικών συμβουλίων
1. Αρμόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων είναι το
πειθαρχικό συμβούλιο στην έδρα του πολιτικού εφετείου στην περιφέρεια
του οποίου φέρεται ότι τελέστηκε το πειθαρχικό παράπτωμα.
2. Σε περίπτωση τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος σε περιφέρειες
περισσότερων πολιτικών εφετείων, αρμόδιο είναι το πειθαρχικό συμβούλιο,
το οποίο έχει επιληφθεί της υπόθεσης το πρώτον.

ΤΜΗΜΑ Δ'
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 152
Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση
1. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ευθύς ως λάβει αναφορά με την
οποία καταγγέλλονται πειθαρχικά επιλήψιμες πράξεις δικηγόρου ή λάβει με
οποιονδήποτε τρόπο γνώση από ανακοίνωση δικαστικής ή εν γένει δημόσιας
αρχής σχετικά με την τέλεση τέτοιων πράξεων, παραγγέλλει τη διενέργεια
προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης, αναθέτοντάς την σε μέλος του
Πειθαρχικού Συμβουλίου. Με την παραγγελία αυτή ο δικηγορικός σύλλογος
καθίσταται διάδικος σε όλες τις δίκες που ανακύπτουν επί των πειθαρχικών
αποφάσεων.
2. Η προκαταρτική εξέταση είναι συνοπτική και κατά το δυνατόν σύντομη και
σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να διαρκέσει πέραν των τριάντα (30)
ημερών. Περατώνεται είτε με γραπτές ή προφορικές εξηγήσεις του προσώπου
κατά του οποίου στρέφεται είτε με πράξη με την οποία τίθεται η υπόθεση στο
αρχείο.
3. Το μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου που διενεργεί την προκαταρτική
εξέταση μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να αναζητά κάθε άλλο πρόσφορο
νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Κατά τη διεξαγωγή της προκαταρτικής εξέτασης
φροντίζει έτσι ώστε να μην προσβάλλεται δυσανάλογα η τιμή και η υπόληψη
του δικηγόρου, του οποίου η συμπεριφορά ερευνάται.
4. Ανώνυμες καταγγελίες δεν λαμβάνονται υπόψη και αρχειοθετούνται
αμέσως.
5. Σε περίπτωση που η αναφορά δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς
αβάσιμη στην ουσία ή ανεπίδεκτη οποιασδήποτε εκτίμησης, ο Πρόεδρος του
δικηγορικού συλλόγου την αρχειοθετεί με συνοπτική αιτιολογία και
ανακοινώνει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου την πράξη
αρχειοθέτησης.
6. Δεν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για πράξεις, για τις οποίες έχει ήδη
ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα.
7. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον οικείο
Δικηγορικό Σύλλογο σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος
δικηγόρου. Την ίδια υποχρέωση έχει και σε περίπτωση έκδοσης
παραπεμπτικού ή απαλλακτικού βουλεύματος, τελεσίδικης αθωωτικής ή
καταδικαστικής απόφασης σε βάρος δικηγόρου, αποστέλλοντας πλήρη
αντίγραφα, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή τους.
Άρθρο 153
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού
συμβουλίου από τον Πρόεδρο του οικείου δικηγορικού συλλόγου μετά το
πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης και εφόσον προκύπτουν επαρκείς
ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος.
2. Το έγγραφο της πειθαρχικής δίωξης μαζί με το πόρισμα της προκαταρκτικής
εξέτασης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου αποστέλλονται αμέσως στον
Πρόεδρο του πειθαρχικού συμβουλίου. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων
τμημάτων στο πειθαρχικό συμβούλιο της έδρας του πολιτικού εφετείου, ο
σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του τμήματος που έχει τα
περισσότερα χρόνια ενεργούς δικηγορίας. Ο τελευταίος διενεργεί κλήρωση
ενώπιον των Προέδρων όλων των τμημάτων της ίδιας εφετειακής περιφέρειας
για το ποιο τμήμα θα χρεωθεί την υπόθεση μεταξύ όλων των τμημάτων που
έχουν συγκροτηθεί στην έδρα του πολιτικού εφετείου.
Άρθρο 154
Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων
1. Ο Πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου ή του τμήματος του πειθαρχικού
συμβουλίου που έχει τελικά χρεωθεί την υπόθεση ορίζει εισηγητή της
υπόθεσης.
2. Ο εισηγητής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες κάθε γενικού
προανακριτικού υπαλλήλου. Εξετάζει τους μάρτυρες, συλλέγει το λοιπό
αποδεικτικό υλικό, συντάσσει το κατηγορητήριο και καλεί τον πειθαρχικά
διωκόμενο να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου και της δικογραφίας και να
απολογηθεί προφορικά ή γραπτά μέσα σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση που ο
διωκόμενος υποβάλει γραπτό απολογητικό υπόμνημα ο εισηγητής δύναται να
διατυπώσει οποιανδήποτε κατά την κρίση του διευκρινιστική ή άλλη ερώτηση.
3. Σε περίπτωση έκδοσης από τον εισηγητή εντάλματος βιαίας προσαγωγής
κατά των μαρτύρων που απειθούν, το ένταλμα διαβιβάζεται απ ευθείας
στον αρμόδιο εισαγγελέα και κατά μαρτύρων στρατιωτικών στον αρμόδιο
Υπουργό, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να το εκτελέσουν. Ο εισηγητής έχει
επίσης, το δικαίωμα να ενεργήσει εκτός έδρας της περιφέρειας του Εφετείου
πράξεις, σε κάθε περίπτωση, όμως, έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει στον
Πρόεδρο του πειθαρχικού συμβουλίου, του οποίου είναι μέλος, την
προγραμματισμένη από αυτόν πράξη τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη
διεξαγωγή της.
4. Αν ο εισηγητής μετά τη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού κρίνει ότι
δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να στηρίζουν πειθαρχική κατηγορία,
παραδίδει το φάκελο στον πρόεδρο του πειθαρχικού συμβουλίου με την
πρόταση να μην γίνει κατηγορία και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Ο
πρόεδρος εισάγει την υπόθεση στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο
αποφασίζει, αν θα γίνει ή όχι η κατηγορία ή αν πρέπει να γίνει
συμπληρωματική ανάκριση από τον εισηγητή. Αν το πειθαρχικό συμβούλιο
δεχθεί ότι πρέπει να γίνει κατηγορία, συντάσσεται από τον εισηγητή
κατηγορητήριο και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις προηγούμενες
παραγράφους.

5. Μετά την ολοκλήρωση του έργου του εισηγητή, ολόκληρος ο φάκελος
διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου για τον
ορισμό της δικασίμου, μαζί με τον κατάλογο των μαρτύρων που πρέπει να
κληθούν και το αποδεικτικό επίδοσης της πράξης αυτής στον πειθαρχικά
διωκόμενο δικηγόρο.
6. Ο εισηγητής της υπόθεσης δύναται να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του
συμβουλίου.
7. Κατά την ακροαματική διαδικασία μπορούν να παραστούν ο Πρόεδρος του
δικηγορικού συλλόγου που άσκησε την πειθαρχική δίωξη ή το μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου που τον αναπληρώνει ή αντικαθιστά. Ο ασκήσας την
ποινική δίωξη Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ή ο αντικαταστάτης του
έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει το λόγο από τον Πρόεδρο του
πειθαρχικού συμβουλίου για να αναπτύξει την υπόθεση για την οποία άσκησε
πειθαρχική δίωξη. Η μη παράσταση του Προέδρου του δικηγορικού Συλλόγου
ή του αναπληρωτή του δεν αποτελεί λόγο αναβολής ούτε καθιστά άκυρη τη
σύνθεση του πειθαρχικού συμβουλίου.
8. Ο διωκόμενος δικηγόρος δύναται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και με
δικηγόρο. Ασκεί το δικαίωμα υπεράσπισής του, καλώντας και με δική του
ευθύνη, χωρίς υποχρεωτική προδικασία, μάρτυρες για να καταθέσουν υπέρ
του ή για την υπόθεσή του.
9. Το πειθαρχικό συμβούλιο μέσα σε έξι (6) μήνες το αργότερο από την
άσκηση της πειθαρχικής διώξεως, οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση. Ο
χρόνος αυτός παρατείνεται αναλόγως, εάν έχει διαταχθεί η αναστολή της
πειθαρχικής δίωξης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που έγινε δεκτή αίτηση
εξαίρεσης και εξαιτίας της ανέφικτης συγκρότησης του πειθαρχικού
συμβουλίου με νέα σύνθεση, παραπέμπεται η υπόθεση σε άλλο πειθαρχικό
συμβούλιο.
10. Αν το πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά και αξιόποινη πράξη, η αθωωτική ή
καταδικαστική απόφαση, καθώς και το απαλλακτικό βούλευμα δεν
εμποδίζουν το πειθαρχικό συμβούλιο να εκδικάσει την υπόθεση στην ουσία
της και να εκδώσει απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη του τη σχετική ποινική
δικογραφία, την οποία οφείλει να αποστείλει σε αντίγραφα ο αρμόδιος
εισαγγελέας, ύστερα από σχετική αίτηση του εισηγητή της υπόθεσης.
Άρθρο 155
Πειθαρχικά παραπτώματα ενώπιον δικαστηρίων
Πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται ενώπιον δικαστηρίου σε
δημόσια συνεδρίαση ή ενώπιον εντεταλμένου δικαστή, ανακριτή ή εισηγητή
βεβαιώνονται με έκθεση αυτού, η οποία διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του
οικείου δικηγορικού συλλόγου. Σε κάθε περίπτωση οι δικαστικές αρχές έχουν
υποχρέωση να ανακοινώνουν στον οικείο δικηγορικό σύλλογο κάθε
πειθαρχικό παράπτωμα δικηγόρου το οποίο λαμβάνουν γνώση.
Άρθρο 156
Έκδοση της πειθαρχικής απόφασης

1. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας και της
απολογίας του πειθαρχικά διωκόμενου ακολουθεί η διάσκεψη των μελών του
πειθαρχικού συμβουλίου για τη λήψη οριστικής απόφασης.
2. Η απόφαση συντάσσεται εγγράφως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την εκδίκαση και πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη.
Εγγράφως συντάσσονται, επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία, και τα πρακτικά
του πειθαρχικού συμβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και
τον γραμματέα και καταχωρούνται όπως και η απόφαση σε ειδικό βιβλίο με
αύξοντα αριθμό.
3. Αν ο εγκαλούμενος δικηγόρος δεν έχει δηλώσει το τελευταίο έτος στο
δικηγορικό του σύλλογο την ακριβή διεύθυνση του γραφείου του ή της
κατοικίας του ή είναι άγνωστης διαμονής, τότε οι κοινοποιήσεις της
πειθαρχικής διαδικασίας γίνονται στον γενικό γραμματέα του δικηγορικού
συλλόγου που θεωρείται νόμιμος αντίκλητός του.
Άρθρο 157
Έφεση

Σχόλια
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013.

1. « Ο δικηγόρος στον οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή, πλην της
σύστασης ή της επίπληξης, έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση σε προθεσμία
ενός μηνός από την επίδοση της απόφασης.» Η έφεση ασκείται με κατάθεσή
της στη γραμματεία του πειθαρχικού συμβουλίου, που εξέδωσε την απόφαση
που προσβάλλεται. Για την άσκηση της έφεσης συντάσσεται έκθεση. Η
προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της δεν έχουν
ανασταλτική δύναμη, εκτός εάν στην απόφαση ορίζεται διαφορετικά.
2. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της έφεσης,
με επιμέλεια και ευθύνη του προέδρου του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού
συμβουλίου που εξέδωσε την απόφαση, ο φάκελος παραδίδεται στον
πρόεδρο του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
3. Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει ημέρα για την
εκδίκαση της έφεσης και καλεί με κλήση που επιδίδεται με δικαστικό
επιμελητή, στον εκκαλούντα δικηγόρο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα
της συζήτησης. Ο εγκαλούμενος μπορεί αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο
δικηγόρο να αναπτύξει έγγραφα ή προφορικά τις απόψεις του.
4. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να διατάξει τη συμπλήρωση της
ανάκρισης, οφείλει όμως να εκδώσει την απόφασή του σε προθεσμία το πολύ
δύο (2) μηνών από την ημέρα της κατάθεσης της έφεσης.
5. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, η απόφαση του Ανωτάτου

Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αμετάκλητη. Η απόφαση διαβιβάζεται μαζί με
τη δικογραφία στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου χωρίς καθυστέρηση,
ο οποίος οφείλει να κοινοποιήσει αντίγραφο της απόφασης στο δικηγόρο που
τιμωρήθηκε.
Άρθρο 158
Έλεγχος των πειθαρχικών συμβουλίων
1. Στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διαβιβάζονται από τον γραμματέα του
πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου οι αποφάσεις αυτού, οι οποίες
καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του
Εισαγγελέα.
2. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί προσφυγή ενώπιον
του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά οποιασδήποτε απόφασης του
πρωτοβαθμίου πειθαρχικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την
καταχώρησή της στο βιβλίο της εισαγγελίας. Η προσφυγή ασκείται είτε για
εσφαλμένη ή πλημμελή εφαρμογή του νόμου είτε για λόγους ουσιαστικής
εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών.
Άρθρο 159
Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων
1. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων εκτελούνται με
επιμέλεια του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου, του οποίου μέλος
αποτελεί ο τιμωρημένος δικηγόρος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον
Κώδικα.
2. Η σύσταση, η επίπληξη και το πρόστιμο γνωστοποιούνται εγγράφως στον
τιμωρηθέντα από τον πρόεδρο του συλλόγου. Ο Σύλλογος παρακρατεί ή
συμψηφίζει τα πρόστιμα με τα ποσά των διανεμητικών λογαριασμών και των
μερισμάτων που δικαιούται ο τιμωρηθείς ή εισπράττονται με τη διαδικασία
είσπραξης των δημοσίων εσόδων και κατατίθενται στο ταμείο του συλλόγου.
Αν δεν καταβληθεί το πρόστιμο είναι απαράδεκτη η υποβολή της ετήσιας
δήλωσης. Οι αποφάσεις, με τις οποίες επιβάλλονται ποινές οριστικής παύσης
ή προσωρινής τουλάχιστον ενός μηνός, δημοσιεύονται στο νομικό τύπο με
δαπάνη του δικηγόρου που τιμωρήθηκε η οποία εισπράττεται, όπως και τα
πρόστιμα, και τοιχοκολλούνται επιπλέον στα γραφεία του συλλόγου. Οι
αποφάσεις που επιβάλλουν οριστική ή προσωρινή παύση γνωστοποιούνται
στους εισαγγελείς και στους γραμματείς όλων των δικαστηρίων όπου
υπηρετεί ο τιμωρημένος.
3. Ο δικηγόρος που τιμωρήθηκε οφείλει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών
από τη γνωστοποίηση της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης και εφόσον
του επιβλήθηκε ποινή οριστικής ή προσωρινής παύσης να προσέλθει στα
γραφεία του συλλόγου, στον οποίο ανήκει και να παραδώσει το δελτίο της
δικηγορικής του ταυτότητας. Από την επόμενη ημέρα της παράδοσης του
δελτίου αρχίζει η έκτιση της ποινής. Αν δεν έχει εφοδιασθεί με δελτίο
ταυτότητας, τότε καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση και από την επόμενη
ημέρα της κατάθεσης της δήλωσης αυτής, αρχίζει η έκτιση της ποινής. Αν δεν
κατατεθεί το δελτίο της ταυτότητάς του ή η υπεύθυνη δήλωση, η έκτιση της

ποινής αρχίζει με την παρέλευση της κατά τα άνω πενθήμερης προθεσμίας
γνωστοποίησης της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης οπότε συντρέχει
και περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 175 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα. Αν ο
δικηγόρος τιμωρηθεί με την ποινή της οριστικής παύσης, αποβάλλει
αυτοδίκαια την ιδιότητα του δικηγόρου.
4. Αν η απόφαση για την οριστική παύση εξαφανισθεί από νεότερη δικαστική
απόφαση, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επαναδιορισθεί μετά από
σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου που
ήταν μέλος του πριν την καταδίκη του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ
Άρθρο 160
Υποχρέωση αποζημίωσης από δικηγόρο
1. Ο δικηγόρος, ο οποίος με πράξη, ενέργεια ή παράλειψή του προκάλεσε
ζημία στον εντολέα του παράνομα, από δόλο ή βαριά αμέλεια, έχει
υποχρέωση να τον αποζημιώσει.
2. Οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (Α 10) εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους που
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 161
Παραγραφή
1. Οι αξιώσεις του προηγούμενου άρθρου παραγράφονται μετά τρία (3) έτη
από την πράξη, ενέργεια ή παράλειψη που επικαλείται ο ενάγων.
2. Η παραγραφή των αξιώσεων του προηγούμενου άρθρου αναστέλλεται ή
διακόπτεται για όσο χρόνο προβλέπεται στα άρθρα 255 επ. και 260 του
Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 162
Αρμόδιο δικαστήριο
Η αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου υπάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο
πολυμελές πρωτοδικείο που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία. Σε κάθε
περίπτωση, τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για υποθέσεις
αγωγών κακοδικίας κατά δικηγόρων που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφαρμοστέο
δε είναι το ελληνικό δίκαιο.
Άρθρο 163
Περιεχόμενο αγωγής
1. Το δικόγραφο της αγωγής:
α) συντάσσεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 216 εδάφιο

1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
β) περιέχει όλους τους λόγους, στους οποίους ο ενάγων στηρίζει την αγωγή
κακοδικίας και
γ) αναγράφει με ακρίβεια όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλείται για να
αποδείξει τους λόγους.
2. Στην αγωγή επισυνάπτονται:
α) τα αποδεικτικά έγγραφα που ο ενάγων επικαλείται για να υποστηρίξει τους
λόγους της αγωγής, σε πρωτότυπα η επικυρωμένα αντίγραφα,
β) ειδικό πληρεξούσιο στον δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή, η έλλειψη
του οποίου την καθιστά απαράδεκτη.
Άρθρο 164
Συνέπειες απόρριψης
Αν η αγωγή κακοδικίας απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται να
ασκηθεί νέα αγωγή για την ίδια υπόθεση, για τους ίδιους ή άλλους λόγους,
και ο ενάγων καταδικάζεται να πληρώσει τα έξοδα ενώ μπορεί να
καταδικαστεί και σε χρηματική ποινή κατά το άρθρο 205 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 165
Μεταβατικές διατάξεις
Σχόλια
Η παρ. 6 και η παρ. 10 του παρόντος αντικαταστάθηκαν,στην παρ. 7
προστέθηκε το εντός "" εδάφιο και προστέθηκε παρ. 11 με τις διατάξεις της
παραγράφου 13 του άρθρου 7 του ν. 4205/2013 ΦΕΚ Α 242/6.11.2013.

1. Οι διατάξεις για τις εξετάσεις των υποψήφιων δικηγόρων εφαρμόζονται
στους υποψηφίους δικηγόρους που εγγράφονται στα σχετικά βιβλία
ασκουμένων από 1.1.2014.
2. Οι διατάξεις του Κώδικα ως προς τους πτυχιούχους ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης
διάταξης.
3. Για τους δικηγόρους οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση
έμμισθης εντολής κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η διάταξη του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κώδικα ισχύει από
1.1.2015.

4. Οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση της παρ. 1
του άρθρου 96Α και της παρ. 7 του άρθρου 161 του ν.δ. 3026/1954 (Α 235),
όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με τις παραγράφους 9 και 10
του άρθρου 5 του ν. 3919/2011 (Α 32), διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση
των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων, δυνάμει του άρθρου 62 του
Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση οι Δικηγορικοί Σύλλογοι οφείλουν σε προθεσμία
δύο (2) ετών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 62
του Κώδικα να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες που έχουν αρχίσει, ως προς τη
σύσταση νέων διανεμητικών λογαριασμών και τη συνολική διαδοχή των
παλαιών, διαφορετικά οι λογαριασμοί αυτοί τίθενται σε εκκαθάριση.
5. Μέχρι τις 31.12.2013 διατηρείται σε ισχύ η διάταξη της περίπτωσης 8α της
υποπαραγράφου 1 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222).
«6. Οι επόμενες αρχαιρεσίες στους Δικηγορικούς Συλλόγους θα διεξαχθούν
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.»
7. Οι διατάξεις που θέτουν ανώτατο όριο στη θητεία των Προέδρων και των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων δεν
εφαρμόζονται στις επόμενες αρχαιρεσίες. Η θητεία των Προέδρων και των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων που
θα εκλεγούν στις αρχαιρεσίες του Φεβρουαρίου 2014 θα διαρκέσει έως τις
31.12.2017. «Για τις αρχαιρεσίες αυτές, η προθεσμία των άρθρων 103 παρ. 1
και 3, 109 παρ. 1 β και 2 και 110 παρ.1 λήγει την 31η Ιανουαρίου 2014, η δε
ημερομηνία του άρθρου 112 παρ. 1 είναι η 1η Φεβρουάριου 2014.»
8. Οι προπαρασκευαστικές πράξεις και ιδίως η συγκρότηση και λειτουργία των
πειθαρχικών συμβουλίων και οργάνων, καθώς επίσης η σύνταξη, έγκριση και
δημοσίευση Κανονισμού λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2013.
9. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 148 αρχίζει από 1.5.2014. Η
συγκρότηση του πρώτου Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως το Μάιο του 2014. Έως τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που
ίσχυαν πριν την κύρωση του Κώδικα.
«10. Οι πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό, από 1.1.2014
εισάγονται στα νέα πειθαρχικά συμβούλια και εκδικάζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα, εφαρμοζομένης σε κάθε περίπτωση της
διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 139 του παρόντος Κώδικα.»
«11. Η ισχύς της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του παρόντος Κώδικα άρχεται
από 1.11.2013.»
Άρθρο 166
Τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του Κώδικα είναι ειδικές έναντι κάθε άλλης διάταξης.
2. Από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται ο
Κώδικας περί Δικηγόρων, όπως αυτός έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3026/1954 (Α
235).
3. Ο νόμος αυτός, με την επιφύλαξη του άρθρου 165 του Κώδικα, ισχύει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(Όπως το Παράρτημα Ι αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 14 του Ν.4205/2013)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Α.- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ
Ποσά σε ευρώ

1. Παραστάσεις στα Δικαστήρια
1. Ενώπιον Πταισματοδικείου

80

2. Ενώπιον Μονομελούς Πλημ/κείου

117

3. Ενώπιον Τριμελούς Πλημ/κείου

214

4. Ενώπιον Εφετείου:
α) επί πλημμελημάτων

491

β) επί κακουργημάτων Ι.-μονομελές

750

2.- τριμελές

983

γ) επί κακουργημάτων (αιτ. αναστολής)

491

5. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου

1.410

5α. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου (αιτ. αναστολής)

652

6. Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Δ.)

1.314

Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Ε.)

1.635

7. Ενώπιον Στρατοδικείου ή Ναυτοδικείου ή Αεροδικείου:
α)επί πλημμελημάτων

224

β)επί κακουργημάτων

588

8. Ενώπιον Αναθεωρητικού:
α) επί πλημμελημάτων

481

β) επί κακουργημάτων

801

9. Ενώπιον του Αρείου Πάγου:
α) Αίτηση αναίρεσης κατ' αποφάσεως
Πλημ/κείου και Εφετείου

534

β) Παράσταση για πλημμέλημα

1.015

y) Παράσταση για κακούργημα

1.496

δ) Υπόμνημα επί αιτήσεως αναιρέσεως

406

10. Ενώπιον Συμβουλίου Πλημ/κών

235

11. Ενώπιον Συμβουλίου Εφετών

427

2. Παράσταση σε απολογία κατηγορουμένου
α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου

144

β) Ενώπιον ανακριτού για πλημμέλημα

224

γ) Ενώπιον ανακριτού για κακούργημα

556

3. Παράσταση σε άλλες ανακριτικές πράξεις
α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου

144

β) Ενώπιον ανακριτού

224

4. Υπομνήματα
α) Κατά το στάδιο της προανάκρισης

107

β) Κατά το στάδιο της ανάκρισης

214

γ) Προς το Συμβούλιο Πλημ/κών

235

δ) Προς το Συμβούλιο Εφετών
1) ως Συμβούλιο Α' Βαθμού

406

2) για την υποστήριξη εφέσεως κατά βουλεύματος

406

ε) Επί αιτήσεως αναθεωρήσεως

406

5. Μηνύσεις - Αιτήσεις -Ένδικα μέσα/ Βοηθήματα
α) Σύνταξη μήνυσης

139

β) Σύνταξη αίτησης προς ποινικές αρχές

85

γ) Σύνταξη αίτησης αναστολής της ποινής

214

δ) Σύνταξη αίτησης χάριτος

374

ε) Έφεση κατά βουλεύματος

417

στ) Έφεση κατ' αποφάσεως Μονομελούς Πλημ/κείου

65

ζ) Έφεση κατ' αποφάσεως Τριμελούς Πλημ/κείου

85

η) Έφεση κατ' αποφάσεως Μονομελούς Εφετείου

104

θ) Έφεση κατ' αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου

144

ι) Έφεση κατ' αποφάσεως Μ.Ο.Δ.

164

ια) Αίτηση ακύρωσης απόφασης / διαδικασίαςΠλημ/κείου

171

ιβ) Αίτηση ακύρωσης απόφασης / διαδικασίαςΕφετείου

171

ιγ) Αιτήσεις συγχώνευσης και μετατροπής ποινών

85

ιδ) Προσφυγή κατά απορριπτικής διατάξεως εγκλήσεως

85

Β.- ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (αξία αντικειμένου έως 20.000€)
α) Εργατικά - Μισθωτικές - Αυτοκινητικές - Πίνακες Αμοιβών Διαδικασία πιστωτικών τίτλων- Ανακοπές κάθε είδους
α) Αγωγή

85

β) Παράσταση

64

γ) Προτάσεις

85

β) Αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου/ καταβολής
μισθωμάτων

107

γ) Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής
1. έως 12.000 €

64

2. από 12.001 € ως 20.000 €

139

δ) Ασφαλιστικά μέτρα (νομής)
1. Αίτηση

96

2. Παράσταση

96

3. Αυτοψία

96

4. Σημείωμα

96

5. Παράσταση - Σημείωμα σε Προσωρινή Διαταγή

59

ε) Ασφαλιστικά μέτρα συναινετικής εγγραφής ή άρσης
προσημείωσης υποθήκης
1. Αίτηση

107

2. Παράσταση

134

3. Σημείωμα

102

στ) Ασφαλιστικά μέτρα γενικά:

α) Αίτηση

80

β) Παράσταση

59

γ) Σημείωμα

69

δ) Παράσταση - Σημείωμα σε Προσωρινή Διαταγή

59

ζ) Μικροδιαφορές

(αξία μέχρι 5.000 €)

1. Αγωγή

32

2. Παράσταση

16

3. Προτάσεις

16

η) Λοιπές Αιτήσεις - Παραστάσεις
1. Αίτηση για σύγκληση Συγγενικού Συμβουλίου

75

2. Σύνταξη εκθέσεως επί λογοδοσιών

75

3. Σύνταξη εκθέσεως επί δηλώσεων

75

4. Δηλώσεις επί κατασχέσεων εις χείρας τρίτων

75

5. Αίτηση για την αντικατάσταση μεσεγγυούχου

75

6. Αίτηση / Παράσταση σε ένορκες βεβαιώσεις

75

7. Παράσταση σε χειραφεσία, συγγενικά συμβούλια, λογοδοσίες, 96
δηλώσεις
8. Σύνταξη αίτησης για θέματα μη ειδικώς αναφερόμενα στον
80
Κώδικα Δικηγόρων
9. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων
80
θ) Ανταγωγές γενικά

48

ι) Παρεμβάσεις

48

κ) Τακτική Διαδικασία- Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας
1. Σύνταξη αγωγής, αίτησης, παρέμβασης, τριτανακοπής

89

2. Προτάσεις

79

3. Παράσταση

89

4. Αίτηση για συντηρητική απόδειξη

69

5. Αγωγή περί επιδείξεως εγγράφου

69

6. Αίτηση για εξαίρεση πραγματογνώμονος

69

7. Γνωστοποίηση μαρτύρων

48

8. Αιτήσεις προς τον Εισηγητή

48

9. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος

85

10. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος επί του επιδίκου

129

11. Παράσταση κατά τη δόση όρκου διαδίκου ή
πραγματογνώμονος
12. Σύνταξη δηλώσεως επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου

80

13. Προτάσεις μετ' απόδειξη

117

14. Παράσταση μετ' απόδειξη

107

15. Αίτηση-Παράσταση για ΔΙΑΤΑΞΗ

204

80

λ) Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών
1. Αίτηση

69

2. Παρατηρήσεις

59

3. Παράσταση

69

4. Προτάσεις

59

5. Παράσταση σε Προσωρινή Διαταγή

69

μ) Πρόσθετοι Λόγοι

Το 1/2 του
αντίστοιχου ενδίκου
βοηθήματος

Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα (1)
γραμμάτιο

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
(Αξία αντικειμένου από 20.001 έως 250.000 €)
Α) Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών
α) Μίσθωμα είναι από 601 μέχρι 1500€
1. Αγωγή

171

2. Παράσταση

171

3. Προτάσεις

171

β) Μίσθωμα είναι πάνω από 1.501C
1. Αγωγή

203

2. Παράσταση

268

3. Προτάσεις

268

ΑΙ) Διαταγή απόδοσης μισθίου/ καταβολής μισθωμάτων

139

Β) Ασφαλιστικά μέτρα (κάθε είδους)
1. Αίτηση

107

2. Παράσταση

134

3. Προτάσεις (σημείωμα)

102

4. Προσωρινή Διαταγή
4α. Παράσταση

79

4β. Σημείωμα

55

Γ) Τακτική Διαδικασία - Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας
1. Αγωγή - Αίτηση

102

2. Παράσταση

102

3. Προτάσεις

117

4. Αίτηση-Παράσταση για ΔΙΑΤΑΞΗ

300

Δ) Πίνακες ιατρών, μηχανικών μεσιτών κ.λ.π.
α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι έως 58.695 €
1. Αγωγή

102

2. Παράσταση

171

3. Προτάσεις (σημείωμα)

102

β) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 58.696 έως 146.735 €
1. Αγωγή

171

2. Παράσταση

331

3. Προτάσεις

171

γ) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 146.736 € και άνω
1. Αγωγή

268

2. Παράσταση

395

3. Προτάσεις

171

Ε) Αγωγές - ανακοπές γενικά
20.001 έως 45.000 €
1. Αγωγή

69

2. Παράσταση

134

3. Προτάσεις

134

45.001 έως 90.000 €
1. Αγωγή

102

2. Παράσταση

134

3. Προτάσεις

171

90.000 έως 250.000 €
1. Αγωγή

134

2. Παράσταση

171

3. Προτάσεις

300

ΣΤ) Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής
Από

20.001 έως 50.000€

268

Από

50.001 έως 150.000€

406

Από

150.001 € και άνω

663

Ζ) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες καθορισμού τιμής
μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων
1. Αίτηση

129

2. Παράσταση

96

3. Προτάσεις

96

Η) Εργατικές Διαφορές - Διατροφές
1. Αγωγή

139

2. Παράσταση

102

3. Προτάσεις

102

Θ) Αυτοκινητικές διαφορές
α) Για ποσό από20.001 έως 30.000C
1. Αγωγή

75

2. Παράσταση

85

3. Προτάσεις

69

β) Για ποσό από 30.001 έως 90.000C
1. Αγωγή

102

2. Παράσταση

134

3. Προτάσεις

102

γ) Για ποσό από90.000€ και άνω
1. Αγωγή

134

2. Παράσταση

203

3. Προτάσεις

102

I) Ανταγωγές και παρεμβάσεις
Όπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία
Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα (1)
γραμμάτιο
Κ) Κατά την απόδειξη ό,τι ισχύει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο
Λ) Μονομελές Πρωτοδικείο (ως Β'θμιο)
Έφεση

130

Παράσταση

130

Προτάσεις

130

Μ) Πρόσθετοι Λόγοι

Το 1/2 του
αντίστοιχου ενδίκου
βοηθήματος ή μέσου

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

α) Τακτική Διαδικασία (Μη αποτιμητές σε χρήμα διαφορές)
Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας
1. Αγωγή - Αίτηση

117

2. Παράσταση

139

3. Προτάσεις

117

β) Τακτική διαδικασία (αποτιμητές σε χρήμα διαφορές)

Από 250.001έως 350.000 €
1.

Αγωγή

203

2.

Παράσταση

235

3.

Προτάσεις

331

Από 350.001 εως 800.000€
1.

Αγωγή

363

2.

Παράσταση

363

3.

Προτάσεις

363

Από 800.001 έως 1.500.000C
1.

Αγωγή

566

2.

Παράσταση

566

3.

Προτάσεις

566

Από 1.500.001 € και άνω
1.

Αγωγή

822

2.

Παράσταση

822

3.

Προτάσεις

822

ΣΗΜ.: Για υποθέσεις προ της ισχύος του ν. 4055/2012, για ποσά
από 80.000 έως 250.000 ευρώ, ισχύουν οι αμοιβές του
Μονομελούς Πρωτοδικείου.
γ) Απόδειξη
1. Αίτηση για την εξέταση μαρτύρων

75

2. Γνωστοποίηση μαρτύρων

75

3. Παράσταση κατά την εξέταση μαρτύρων (ξένης αρχής)

85

4. Αίτηση παράτασης προθεσμίας

85

5. Παράσταση κατά τη συζήτηση της

54

6. Σύνταξη αίτησης για συντηρητική απόδειξη

85

7. Σύνταξη αγωγής για επίδειξη εγγράφου

85

8. Δήλωση επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου

85

9. Παράσταση κατά τη δόση του όρκου
των διαδίκων η πραγματογνωμόνων

64

10. Παράσταση σε αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη

129

11. Παράσταση - Προτάσεις μετ' απόδειξη

235

12. Κλήση προς μάρτυρα

75

δ) Πτωχευτική Διαδικασία
1. Σύνταξη δήλωσης εμπόρου για αναστολή πληρωμών

129

2. Αίτηση πτώχευσης

96

3. Αίτηση προς τον Εισηγητή πτώχευσης

80

4. Αίτηση προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο

107

5. Αίτηση προς τον Εισηγητή

107

6. Πτωχευτική ανακοπή

107

7. Αίτηση επικυρώσεως πτωχευτικού συμβιβασμού

107

8. Αίτηση διαρρήξεως - ανατροπής η ακυρώσεως πτωχευτ.
συμβιβ.
9. Παράσταση κατά την εξέλεγξη των πιστωτών

107

10. Αίτηση ανακλήσεως πτωχεύσεως

96

11. Υπόμνημα ή λογοδοσία συνδίκου

54

107

12. Παράσταση:
α) Κατά την απογραφή

129

β) Κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων

161

γ) Κατά τις συνελεύσεις για την εκλογή συνδίκου

139

δ) Κατά τις συνελεύσεις για την ένωση πιστωτών

139

ε) Για κατάθεση εγγράφων στον Γραμματέα

75

13. Προσφυγή οποιαδήποτε προς το δικαστήριο

107

14. Υπόμνημα συνδίκου σε κάθε στάση της δίκης

107

15. Για τη σύνταξη αντιρρήσεων ή ανακοπής κατά συμβιβασμού
η αγωγής περί ακυρώσεως ή διαρρήξεως συμβιβασμού

85

16. Παράσταση

54

17. Προτάσεις

54

ε) Ανταγωγές - παρεμβάσεις
Όπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία
Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων
ένα γραμμάτιο
στ) Δικαστικός συμβιβασμός - Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
(Εξωδικαστική και Δικαστική Μεσολάβηση)

α) Συζήτηση - συμβιβασμός: όπως η σχετική διαδικασία
β) Αίτηση - Παράσταση σε Δικαστική Μεσολάβηση

250

γ)Αίτηση - Παράσταση σε Εξωδικαστική Διαμεσολάβηση

150

ζ) Ασφαλιστικά Μέτρα: Όπως τα ασφαλιστικά μέτρα του
Μονομελούς Πρωτοδικείου
ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Όπως οι αγωγές σε αντίστοιχης βαθμίδας δικαστήριο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ
1. Ανακοίνωση - Προσεπίκληση δίκης:
α) Ενώπιον του Ειρηνοδικείου

80

β) Ενώπιον άλλων Δικαστηρίων

129

2. Ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση για παρέμβαση:
α) Ενώπιον Ειρηνοδικείου

80

β) Ενώπιον Πρωτοδικείου

129

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ
Το Κ του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου
ΕΦΕΤΕΙΟ
Α. Τριμελές Εφετείο
1. Έφεση

161

2. Παράσταση

192

3. Προτάσεις

214

4. Προτάσεις επομένων συζητήσεων

256

5. Προτάσεις για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

278

6. Όταν το Εφετείο δικάζει σε πρώτο βαθμό
α. Αγωγή

112

β. Παράσταση

161

γ. Προτάσεις

256

Β. Μονομελές Εφετείο
1. Έφεση

139

2. Παράσταση

149

3. Προτάσεις

139

Διατροφές-Εργατικές-Μισθωτικές-ΑυτοκινητικέςΑπαλλοτριώσεις (Προσωρινή και οριστική τιμή)
1. Έφεση

139

2. Παράσταση

149

3. Προτάσεις

139

Πρόσθετοι Λόγοι

Το 1/2 του
αντίστοιχου ενδίκου
βοηθήματος ή μέσου

Σε περίπτωση συνεκδίκασης αντίθετων εφέσεων ένα (1)
γραμμάτιο

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Τακτική διαδικασία
1. Αίτηση αναίρεσης

406

2. Πρόσθετοι λόγοι

268

3. Παράσταση

459

4. Προτάσεις

αναιρεσ / αναιρεσίβλ

534

Αναστολή

α) Αίτηση

181

β) Παράσταση

652

γ) Σημείωμα

161

δ) Παράσταση σε συζήτηση Προσωρινής Διαταγής

161

Διατροφές-Εργατικές-Μισθωτικές-Αυτοκίνητα -Απαλλοτριώσεις

α. Αίτηση

235

β. Πρόσθετοι λόγοι

171

γ. Παράσταση

342

δ. Προτάσεις

αναιρεσ/ αναιρεσίβλ

310

Ολομέλεια
1. Αίτηση αναίρεσης

406

2. Πρόσθετοι λόγοι

268

3. Παράσταση

459

4. Προτάσεις

αναιρεσ / αναιρεσίβλ

534

Γ.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
1. Προσφυγή/Αίτηση αναστολής

85

2. Παράσταση

64

3. Υπόμνημα

85

4. Πρόσθετοι Λόγοι

To 1/2 του
αντίστοιχου ενδίκου
βοηθήματος

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
1. Προσφυγή / Αίτηση αναστολής

117

2. Παράσταση

203

3. Υπόμνημα

85

Προσφυγές ασφαλισμένων - Υπαλλήλων
α. Προσφυγές

85

β. Παράσταση

161

γ. Υπόμνημα

54

Αγωγές: όπως η κλιμάκωση του Πολιτικού Πρωτοδικείου
Αίτηση αναστολής: όπως τα ασφαλιστικά μέτρα

Πρόσθετοι Λόγοι

Το 1/2 του
αντίστοιχου ενδίκου
βοηθήματος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
1. Έφεση ή αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή

235

2. Παράσταση

256

3. Υπόμνημα

85

Στις περιπτώσεις παρέμβασης ισχύουν όσα και για τα κύρια
δικόγραφα.
Αίτηση αναστολής μείωση κατά 1 / 2
Εφέσεις ασφαλισμένων ή αιτήσεις ακύρωσης υπαλλήλων:
1. Έφεση ή Αίτηση

171

2. Παράσταση

214

3. Υπόμνημα

69

Αγωγές: όπως η κλιμάκωση του Πολιτικού Εφετείου
Αντιρρήσεις αλλοδαπών

149

Πρόσθετοι Λόγοι

Το ½ του αντίστοιχου
ενδίκου βοηθήματος
ή μέσου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Τμήματα - Ολομέλεια
1. Αίτηση ακύρωσης ή αναίρεσης ή παρέμβαση

331

2. Παράσταση

491

3. Υπόμνημα

491

4. Πρόσθετοι Λόγοι

491

5. Αναστολή

α) Αίτηση

166

β) Παράσταση

246

γ) Υπόμνημα

246

Υπαλληλικές προσφυγές ή εφέσεις, αιτήσεις αναίρεσης
ασφαλισμένων
α. Αίτηση

203

β. Πρόσθετοι λόγοι

134

γ. Παράσταση

268

δ. Υπόμνημα

134

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ)
α. Αίτηση

772

β. Συζήτηση

1.029

ΣΗΜΑΤΑ
Διοικητική επιτροπή σημάτων
1. Αίτηση - Κατάθεση σήματος

214

2. Τριτανακοπή - Παρέμβαση

214

3. Παράσταση

268

4. Υπόμνημα

214

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

1. Αίτηση

801

2. Παράσταση

1.068

3. Υπόμνημα

1.389

ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ
1. Αίτηση

641

2. Παράσταση

961

3. Υπόμνημα

1.283

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Α' ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ
1. Αίτηση

235

2. Παράσταση

161

3. Υπόμνημα

288

Β' ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
1. Έφεση

192

2. Παράσταση

161

3. Υπόμνημα

224

Γ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ κ.ά
1. Έφεση

129

2. Παράσταση

96

3. Υπόμνημα

96

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
όπως το μονομελές διοικητικό
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ -ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ
όπως το τριμελές διοικητικό (Υπαλλήλων)
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
α) Τμήματα
1. Έφεση

134

2. Παράσταση

198

3. Υπόμνημα

134

4. Αίτηση ανάκλησης

134

5. Αίτηση αναθεώρησης

134

β) Ολομέλεια
1. Αναίρεση

134

2. Παράσταση

395

3 Υπόμνημα

268

γ) Αναστολή
1.Αίτηση

134

2. Παράσταση

198

3. Υπόμνημα

134

Δ.- ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Για απασχόληση ή παροχή συμβουλών (ανά ώρα)

80

Για σύνταξη έκθεσης τίτλων ιδιοκτησίας

150

Ε.- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αίτηση διόρθωσης αγνώστου ιδιοκτήτη
(όπως εκουσία διαδικασία μονομελούς)
Τακτικές αγωγές
(όπως τακτική διαδικασία Μονομελούς και Πολυμελούς)
Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος
ενώπιον προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου

150

ΣΤ. - ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ (ανά ώρα)

80

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

Έως 44.000 ευρώ

1%

Από 44.001 έως 1.400.000 ευρώ

0,5%

Από 1.400.001 έως 3.000.000 ευρώ

0,4%

Από 3000.001 έως 6.000.000 ευρώ

0.3%

Από 6.000.001 έως 15.000.000 ευρώ

0,2%

Από 15.000.001 έως 30.000.000 ευρώ

0,1%

Από 30.000.001 έως 60.000.000 ευρώ

0,05%

Από 60.000.001 και άνω ευρώ

0,01%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Όπως το Παράρτημα ΙΙΙ αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 14 του Ν.4205/2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 61 παρ. 2
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ποσά σε ευρώ
Α) ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΕΑΔ

Ταμείο
Δικηγορ
πρόνοιας ικός
Σύλλογ
ος

1. Ενώπιον Πταισματοδικείου

2

4

3

2. Ενώπιον Μονομελούς Πλημ/κείου

4

6

5

3. Ενώπιον Τριμελούς Πλημ/κείου

6

11

9

α) επί πλημμελημάτων

15

25

20

β) επί κακουργημάτων 1.- Μονομελές

22

37

30

επί κακουργημάτων 2.- Τριμελές

29

49

39

γ) επί κακουργημάτων (αιτ. αναστολής)

15

25

20

5. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου

42

71

56

5α. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου (αιτ. αναστολής)

20

33

26

6. Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Δ.)

39

66

53

Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Ε.)

49

82

65

α) επί πλημμελημάτων

7

11

9

β)επί κακουργημάτων

18

29

24

1. Παραστάσεις στα Δικαστήρια

4. Ενώπιον Εφετείου:

7. Ενώπιον Στρατοδικείου ή Ναυτοδικείου ή Αεροδικείου:

8. Ενώπιον Αναθεωρητικού:

α)επί πλημμελημάτων

14

24

19

β)επί κακουργημάτων

24

40

32

Πλημ/κείου και Εφετείου

16

27

21

β) Παράσταση για πλημμέλημα

30

51

41

γ) Παράσταση για κακούργημα

45

75

60

δ) Υπόμνημα επί αιτήσεως αναιρέσεως

12

20

16

10 . Ενώπιον Συμβουλίου Πλημ/κών

7

12

9

11 . Ενώπιον Συμβουλίου Εφετών

13

21

17

α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου

4

7

6

β) Ενώπιον ανακριτού για πλημμέλημα

7

11

9

γ) Ενώπιον ανακριτού για κακούργημα

17

28

22

α) Κατά τα στάδιο της προανάκρισης

3

5

4

β) Κατά το στάδιο της ανάκρισης

6

11

9

γ) Προς το Συμβούλιο Πλημ/κών

7

12

9

1) ως Συμβούλιο Α' Βαθμού

12

20

16

2) για την υποστήριξη εφέσεως κατά βουλεύματος

12

20

16

ε) Επί αιτήσεως αναθεωρήσεως

12

20

16

4

7

6

9. Ενώπιον του Αρείου Πάγου:
α) Αίτηση αναίρεσης κατ' αποφάσεως

2. Παράσταση σε απολογία κατηγορουμένου

3. Υπομνήματα

δ) Προς το Συμβούλιο Εφετών

4. Μηνύσεις - Αιτήσεις -Ένδικα μέσα/ Βοηθήματα
α) Μήνυση

γ) Αίτηση χάριτος

11

19

15

δ) Έφεση κατά βουλεύματος

13

21

17

ε) Έφεση κατ' αποφάσεως Μονομελούς Πλημ/κείου

2

3

3

ζ) Έφεση κατ' αποφάσεως Τριμελούς Πλημ/κείου

3

4

3

η) Έφεση κατ' αποφάσεως Μονομελούς Εφετείου

3

5

4

θ) Έφεση κατ' αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου

4

7

6

ι) Έφεση κατ' αποφάσεως Μ.Ο.Δ.

5

8

7

κ) Αίτηση ακύρωσης απόφασης / διαδικασίας Πλημ/κείου

5

9

7

λ) Αίτηση ακύρωσης απόφασης / διαδικασίας Εφετείου

5

9

7

μ) Αιτήσεις συγχώνευσης και μετατροπής ποινών

3

4

3

ν) Προσφυγή κατά απορριπτικής διατάξεως εγκλήσεως

3

4

3

α) Αγωγή

3

4

3

β) Παράσταση

2

3

3

γ) Προτάσεις

3

4

3

β) Αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου/ καταβολή
μισθωμάτων

3

5

4

1. Έως 12.000 €

2

3

3

2. από 12.001 έως 20.000 €

4

7

6

3

5

4

Β) ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
(Αξία αντικειμένου έως 20.000 Ευρώ)
α) Εργατικά - Μισθωτικές - Αυτοκινητικές - Πίνακες
Αμοιβών - Διαδικασία Πιστωτικών Τίτλων - Ανακοπές
κάθε είδους

γ) 1. Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής

δ) Ασφαλιστικά μέτρα (νομής)
1. Αίτηση

2. Παράσταση

3

5

4

3. Αυτοψία

3

5

4

4. Σημείωμα

3

5

4

5. Παράσταση - Σημείωμα σε Προσωρινή Διαταγή

2

3

2

3
4
3

5
7
5

4
5
4

α) Αίτηση

2

4

3

β) Παράσταση

2

3

2

γ) Σημείωμα

2

3

3

δ) Παράσταση - Σημείωμα σε Προσωρινή Διαταγή

2

3

2

α) Αγωγή

1

2

1

β) Παράσταση

1

1

1

γ) Προτάσεις
η) Λοιπές Αιτήσεις - Παραστάσεις

1

1

1

1. Δηλώσεις επί κατασχέσεων εις χείρας τρίτων

2

4

3

2. Αίτηση για την αντικατάσταση μεσεγγυούχου

2

4

3

3. Αίτηση / Παράσταση σε ένορκες βεβαιώσεις

2

4

3

δηλώσεις

3

5

4

θ) Ανταγωγές γενικά

1

2

2

ι) Παρεμβάσεις

1

2

2

ε) Ασφαλιστικά μέτρα συναινετικής εγγραφής ή άρσης
προσημείωσης υποθήκης
1. Αίτηση
2. Παράσταση
3. Σημείωμα
στ) Ασφαλιστικά μέτρα γενικά:

ζ) Μικροδιαφορές

(αξία μέχρι 5.000 Ευρώ)

4. Παράσταση σε χειραφεσία, συγγενικά συμβούλια,
λογοδοσίες,

κ) Τακτική διαδικασία - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

1. Αγωγή, αίτηση, παρέμβαση, τριτανακοπή

3

4

4

2. Προτάσεις

2

4

4

3. Παράσταση

3

4

4

4. Προτάσεις μετ' απόδειξη

4

6

5

5. Παράσταση μετ' απόδειξη

3

5

4

6. Αίτηση - Παράσταση για ΔΙΑΤΑΞΗ

6

10

8

1. Αίτηση

2

3

3

2. Παρατηρήσεις

2

3

2

3. Παράσταση

2

3

3

4. Προτάσεις

2

3

2

5. Παράσταση σε Προσωρινή Διαταγή

2

3

3

λ) Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών

μ) Πρόσθετοι Λόγοι:
Το 1/2 των εισφορών του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

(Αξία αντικειμένου από 20.001 έως 250.000 Ευρώ)

Α) Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών
α) Όταν το μίσθωμα είναι από 601 μέχρι 1.500 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή

5

9

7

2. Παράσταση

5

9

7

3. Προτάσεις

5

9

7

1. Αγωγή

6

10

8

2. Παράσταση

8

13

11

3. Προτάσεις

8

13

11

Α1) Διαταγή απόδοσης μισθίου / καταβολής μισθωμάτων

4

7

6

1. Αίτηση

3

5

4

2. Παράσταση

4

7

5

3. Προτάσεις (σημείωμα)

3

5

4

4α. Παράσταση

2

4

3

4β. Σημείωμα

2

3

2

1. Αγωγή - Αίτηση

3

5

4

2. Παράσταση

3

5

4

3. Προτάσεις

4

6

5

4. Αίτηση - Παράσταση για ΔΙΑΤΑΞΗ

9

15

12

β) Όταν το μίσθωμα είναι πάνω από 1.501 ΕΥΡΩ

Β) Ασφαλιστικά μέτρα (κάθε είδους)

4. Προσωρινή Διαταγή

Γ) Τακτική διαδικασία - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

Δ) Πίνακες ιατρών, μηχανικών μεσιτών κ.τ.λ.

α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι έως 58.965 ΕΥΡΩ
1. Αγωγή

3

5

4

2. Παράσταση

5

9

7

3. Προτάσεις (σημείωμα)

3

5

4

1. Αγωγή

5

9

7

2. Παράσταση

10

17

13

3. Προτάσεις

5

9

7

1. Αγωγή

8

13

11

2. Παράσταση

12

20

16

3. Προτάσεις

5

9

7

1. Αγωγή

2

3

3

2. Παράσταση

4

7

5

3. Προτάσεις

4

7

5

1. Αγωγή

3

5

4

2. Παράσταση

4

7

5

3. Προτάσεις

5

9

7

1. Αγωγή

4

7

5

2. Παράσταση

5

9

7

β) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 58.696 έως 146.735 ΕΥΡΩ

γ) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 146.736 και άνω

Ε) Αγωγές - ανακοπές Γενικά
20.001 έως 45.000 ΕΥΡΩ

45.001 έως 90.000 ΕΥΡΩ

90.001 έως 250.000 ΕΥΡΩ

3. Προτάσεις

9

15

12

ΣΤ) Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής
Από

20.001 έως 50.000 ΕΥΡΩ

8

13

11

Από

50.001 έως 150.000 ΕΥΡΩ

12

20

16

Από

150.001 ΕΥΡΩ και άνω

20

33

27

1. Αίτηση

4

6

5

2. Παράσταση

3

5

4

3. Προτάσεις

3

5

4

1. Αγωγή

4

7

6

2. Παράσταση

3

5

4

3. Προτάσεις

3

5

4

1. Αγωγή

2

4

3

2. Παράσταση

3

4

3

3. Προτάσεις

2

3

3

1. Αγωγή

3

5

4

2. Παράσταση

4

7

5

3. Προτάσεις

3

5

4

4

7

5

Ζ) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες καθορισμού τιμής
μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων

Η) Εργατικές Διαφορές - Διατροφές

Θ) Αυτοκινητικές διαφορές
α) Για ποσό από 20.001 έως 30.000 ΕΥΡΩ

β) Για ποσό από 30.001 έως 90.000 ΕΥΡΩ

y) Για ποσό από 90.001 ΕΥΡΩ και άνω
1. Αγωγή

2. Παράσταση

6

10

8

3. Προτάσεις

3

5

4

1. Έφεση

4

7

5

2. Παράσταση

4

7

5

3. Προτάσεις

4

7

5

I) Ανταγωγές και παρεμβάσεις
Όπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία
Κ) Κατά την απόδειξη ό,τι ισχύει στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο

Λ) Μονομελές Πρωτοδικείο (ως Β'θμιο)

Μ) Πρόσθετοι Λόγοι:
Το 1/2 των εισφορών του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος
ή μέσου

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

α) Τακτική Διαδικασία (Μη αποτιμητές σε χρήμα
διαφορές)

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας
1. Αγωγή - Αίτηση

4

6

5

2. Παράσταση

4

7

6

3. Προτάσεις

4

6

5

β) Τακτική διαδικασία (αποτιμητές σε χρήμα διαφορές)
Από

Από

Από

Από

250.001 έως 350.000 ΕΥΡΩ
1.

Αγωγή

6

10

8

2.

Παράσταση

7

12

9

3.

Προτάσεις

10

17

13

350.001 έως 800.000 ΕΥΡΩ
1.

Αγωγή

11

18

15

2.

Παράσταση

11

18

15

3.

Προτάσεις

11

18

15

800.001 έως 1.500.000 ΕΥΡΩ
1.

Αγωγή

17

28

23

2.

Παράσταση

17

28

23

3.

Προτάσεις

17

28

23

1.500.001 ΕΥΡΩ και άνω
1.

Αγωγή

25

41

33

2.

Παράσταση

25

41

33

3.

Προτάσεις

25

41

33

1. Παράσταση κατά την εξέταση μαρτύρων (ξένης αρχής)

2

4

3

2. Αίτηση για συντηρητική απόδειξη

3

4

3

3. Αγωγή για επίδειξη εγγράφου

3

4

3

4. Παράσταση σε αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη

4

6

5

5. Παράσταση - Προτάσεις μετ' απόδειξη

7

12

9

ΣΗΜ.: Για υποθέσεις προ της ισχύος του ν. 4055/2012, για
ποσά από 80.000 έως 250.000 ευρώ, ισχύουν οι αμοιβές
του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

γ) Απόδειξη

δ) Πτωχευτική Διαδικασία
1. Δήλωση εμπόρου για αναστολή πληρωμών

4

6

5

2. Αίτηση πτώχευσης

3

5

4

3. Αίτηση προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο

3

5

4

4. Πτωχευτική ανακοπή

3

5

4

5. Αίτηση επικυρώσεως πτωχευτικού συμβιβασμού

3

5

4

6. Αίτηση διαρρήξεως - ανατροπής ή ακυρώσεως
πτωχευτικού συμβιβασμού

3

5

4

7. Παράσταση κατά την εξέλεγξη των πιστωτών

3

5

4

8. Αίτηση ανακλήσεως πτωχεύσεως

3

5

4

α) Κατά την απογραφή

4

6

5

β) Κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων

5

8

6

11. Προσφυγή οποιαδήποτε προς το δικαστήριο

3

5

4

12. Για τη σύνταξη αντιρρήσεων ή ανακοπής κατά
συμβιβασμού ή αγωγής περί ακυρώσεως ή διαρρήξεως
συμβιβασμού

3

4

3

13. Παράσταση

2

3

2

14. Προτάσεις

2

3

2

8

13

10

9. Παράσταση:

ε) Ανταγωγές - παρεμβάσεις
Όπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία
στ) Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
α). Συζήτηση - συμβιβασμός: όπως η τακτική διαδικασία
β). Αίτηση - Παράσταση σε Δικαστική Μεσολάβηση

γ). Αίτηση - Παράσταση σε Εξωδικαστική Διαμεσολάβηση

5

8

6

α) Ενώπιον του Ειρηνοδικείου

2

4

3

β) Ενώπιον άλλων Δικαστηρίων

4

6

5

α) Ενώπιον Ειρηνοδικείου

2

4

3

β) Ενώπιον Πρωτοδικείου

4

6

5

1. Έφεση

5

8

6

2. Παράσταση

6

10

8

ζ) Ασφαλιστικά Μέτρα
Όπως στα Ασφαλιστικά Μέτρα του Μονομελούς
Πρωτοδικείου
ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Όπως οι αγωγές σε αντίστοιχης βαθμίδας δικαστήριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ
1. Ανακοίνωση - Προσεπίκληση δίκης:

2. Ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση για παρέμβαση:

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ
Το ½ των εισφορών του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος ή
μέσου

ΕΦΕΤΕΙΟ

Α. Τριμελές Εφετείο

3. Προτάσεις

6

11

9

4. Προτάσεις επομένων συζητήσεων

8

13

10

5. Προτάσεις για υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

8

14

11

3

6

4

Παράσταση

5

8

6

γ. Προτάσεις

8

13

10

1. Έφεση

4

7

6

2. Παράσταση

4

7

6

3. Προτάσεις

4

7

6

1. Έφεση

4

7

6

2. Παράσταση

4

7

6

3. Προτάσεις

4

7

6

12

20

16

6. Όταν το Εφετείο δικάζει σε πρώτο βαθμό
α. Αγωγή
β.

Β. Μονομελές Εφετείο

Διατροφές-Εργατικές-Μισθωτικές-Αυτοκινητικές Απαλλοτριώσεις (προσωρινή και οριστική τιμή)

Πρόσθετοι Λόγοι:
Το 1/2 των εισφορών του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος
ή μέσου

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Τακτική διαδικασία
1. Αίτηση αναίρεσης

2. Πρόσθετοι λόγοι

8

13

11

3. Παράσταση

14

23

18

16

27

21

α) Αίτηση

5

9

7

β) Παράσταση

20

33

26

γ) Σημείωμα

5

8

6

δ) Παράσταση σε συζήτηση Προσωρινής Διαταγής

5

8

6

α. Αίτηση

7

12

9

β. Πρόσθετοι λόγοι

5

9

7

γ. Παράσταση

10

17

14

δ. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ

9

16

12

1. Αίτηση αναίρεσης

12

20

16

2. Πρόσθετοι λόγοι

8

13

11

3. Παράσταση

14

23

18

16

27

21

1. Προσφυγή

3

4

3

2. Παράσταση

2

3

3

4. Προτάσεις

αναιρεσ/αναιρεσίβλ

Αναστολή

Διατροφές - Εργατικές - Μισθωτικές - Αυτοκίνητα Απαλλοτριώσεις

Ολομέλεια

4. Προτάσεις

αναιρεσ / αναιρεσίβλ

Γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

3. Υπόμνημα

3

4

3

4. Πρόσθετοι λόγοι: Το ½ των εισφορών του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
1. Προσφυγή

4

6

5

2. Παράσταση

6

10

8

3. Υπόμνημα

3

4

3

α. Προσφυγές

3

4

3

β. Παράσταση

5

8

6

γ. Υπόμνημα

2

3

2

Προσφυγές ασφαλισμένων - Υπαλλήλων

Πρόσθετοι λόγοι: Το 1/2 των εισφορών του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος
Αγωγές: όπως η κλιμάκωση του Πολιτικού Πρωτοδικείου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

1. Έφεση ή αίτηση ακύρωσης

7

12

9

2. Παράσταση

8

13

10

3. Υπόμνημα

3

4

3

5

9

7

Στις περιπτώσεις παρέμβασης ισχύουν όσα και για τα κύρια
δικόγραφα. Αίτηση αναστολής μείωση κατά 1 / 2

Εφέσεις ασφαλισμένων ή αιτήσεις ακύρωσης υπαλλήλων:

1. Έφεση η Αίτηση

2. Παράσταση

6

11

9

3. Υπόμνημα

2

3

3

4

7

6

Αγωγές: όπως η κλιμάκωση του Πολιτικού Εφετείου
Αντιρρήσεις αλλοδαπών

Πρόσθετοι λόγοι: Το 1/2 των εισφορών του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Τμήματα - Ολομέλεια
1. Αίτηση ακύρωσης ή αναίρεσης ή παρέμβαση

10

17

13

2. Παράσταση

15

25

20

3. Υπόμνημα

15

25

20

4. Πρόσθετοι Λόγοι

15

25

20

α) Αίτηση

5

8

7

β) Παράσταση

7

12

10

γ) Υπόμνημα

7

12

10

5. Αναστολή

Υπαλληλικές προσφυγές ή εφέσεις, αιτήσεις αναίρεσης ασφαλισμένων

α. Αίτηση

6

10

8

β. Πρόσθετοι λόγοι

4

7

5

γ. Παράσταση

8

13

11

δ. Υπόμνημα

4

7

5

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ)
α. Αίτηση

23

39

31

β. Συζήτηση

31

51

41

ΣΗΜΑΤΑ
Διοικητική επιτροπή σημάτων
1. Αίτηση - Κατάθεση σήματος

6

11

9

2. Τριτανακοπή - Παρέμβαση

6

11

9

3. Παράσταση

8

13

11

4. Υπόμνημα

6

11

9

1. Αίτηση

24

40

32

2. Παράσταση

32

53

43

3. Υπόμνημα

42

69

56

1. Αίτηση

19

32

26

2. Παράσταση

29

48

38

3. Υπόμνημα

38

64

51

1. Αίτηση

7

12

9

2. Παράσταση

5

8

6

3. Υπόμνημα

9

14

12

1. Έφεση

6

10

8

2. Παράσταση

5

8

6

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Α' ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ

Β' ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ

3. Υπόμνημα

7

11

9

1. Έφεση

4

6

5

2. Παράσταση

3

5

4

3. Υπόμνημα

3

5

4

1. Έφεση

4

7

5

2. Παράσταση

6

10

8

3. Υπόμνημα

4

7

5

4. Αιτήσεις Ανάκλησης

4

7

5

5. Αιτήσεις Αναθεώρησης

4

7

5

1. Αναίρεση

4

7

5

2. Παράσταση

12

20

16

3. Υπόμνημα

8

13

11

1. Αίτηση

4

7

5

2. Παράσταση

6

10

8

3. Υπόμνημα

4

7

5

Γ’ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ κ.ά.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

όπως το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ -ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

όπως το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο (Υπαλλήλων)
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

α) Τμήματα

β) Ολομέλεια

y) Αναστολή

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αίτηση διόρθωσης αγνώστου ιδιοκτήτη
όπως εκούσια μονομελούς
Τακτικές αγωγές
όπως τακτική Μονομελούς και Πολυμελούς
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, από την υπέρ αυτών
πάγια ως άνω εισφορά, που προορίζεται για τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
υπηρεσιών τους, θα αποδίδουν ποσοστό 25% στον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό
Νέων Δικηγόρων του άρθρου 33 παρ. 2 Ν. 2915/2001.

