ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΘ΄, 19 Σεπτεµβρίου 2013,
Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω
σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Κώδικας Δικηγόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 4
Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Γενικό Μέρος
Άρθρο 1
Η φύση της δικηγορίας
1. Ο δικηγόρος είναι δηµόσιος λειτουργός. Το λειτούργηµά του αποτελεί θεµέλιο του κράτους δικαίου.
2. Περιεχόµενο του λειτουργήµατος είναι η εκπροσώπηση και υπεράσπιση του εντολέα του σε κάθε δικαστήριο, αρχή ή υπηρεσία ή εξωδικαστικό θεσµό, η παροχή
νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων, όπως επίσης
και η συµµετοχή του σε θεσµοθετηµένα όργανα ελληνικά ή διεθνή.
Άρθρο 2
Η θέση του δικηγόρου στην απονοµή της Δικαιοσύνης
Ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός της δικαιοσύνης. Η
θέση του είναι θεµελιώδης, ισότιµη, ανεξάρτητη και αναγκαία για την απονοµή της.
Άρθρο 3
Το επάγγελµα του δικηγόρου
1. Ο δικηγόρος ασκεί ελεύθερο επάγγελµα στο οποίο
προέχει το στοιχείο της εµπιστοσύνης του εντολέα του
προς αυτόν.
2. Για τις υπηρεσίες του αµείβεται από τον εντολέα
του είτε ανά υπόθεση είτε µε πάγια αµοιβή ή µε µισθό.
3. Η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος δεν συνιστά εµπορική δραστηριότητα.

Τη δικηγορική ιδιότητα αποκτά εκείνος:
α) ο οποίος έχει επαρκείς γνώσεις για να ασκεί το λειτούργηµά του µετά από επιτυχή συµµετοχή του σε πανελλήνιες εξετάσεις,
β) για τον οποίο εκδίδεται απόφαση διορισµού από τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (στο εξής Υπουργός Δικαιοσύνης), η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
γ) ο οποίος δίδει τον προβλεπόµενο στον παρόντα Κώδικα (στο εξής Κώδικας) νόµιµο όρκο ενώπιον του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί και
δ) ο οποίος έχει εγγραφεί στο µητρώο ενός από τους
Δικηγορικούς Συλλόγους του Κράτους.
Άρθρο 5
Θεµελιώδεις αρχές και αξίες
στην άσκηση της δικηγορίας
Ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του:
α) Υπερασπίζεται το Σύνταγµα, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και τα Πρόσθετα
Πρωτόκολλα αυτής, το Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και το σύνολο των διεθνών και ευρωπαϊκών συµβάσεων
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
β) Ακολουθεί τις παραδόσεις του υπερασπιστικού λειτουργήµατος και τους κανόνες δεοντολογίας, όπως έχουν διαµορφωθεί ιστορικά κατά την άσκηση της δικηγορίας και διατυπώνονται στον Κώδικα.
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γ) Τηρεί εχεµύθεια, απαραβίαστη υπέρ του εντολέα
του, για όσα αυτός του εµπιστεύθηκε ή περιήλθαν σε
γνώση του κατά την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος.
δ) Δεσµεύεται από το περιεχόµενο της εντολής που αποδέχτηκε, εκτός εάν συγκεκριµένη πράξη, ενέργεια ή
παράλειψη στο πλαίσιο της εντολής έρχεται σε αντίθεση
µε το καθήκον του.
ε) Διατηρεί την ελευθερία χειρισµού της υπόθεσης,
δεν υπόκειται σε υποδείξεις και εντολές αντίθετες προς
τον νόµο και µη συµβατές προς το συµφέρον του εντολέα του.
Άρθρο 6
Προϋποθέσεις δικηγορικής ιδιότητας - Κωλύµατα
Ο δικηγόρος πρέπει:
1. Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους, που είναι συµβαλλόµενο στη Σύµβαση Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Έλληνας το γένος µπορεί να διορισθεί δικηγόρος µετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, που
εκδίδεται ύστερα από τη διατύπωση γνώµης του οικείου
δικηγορικού συλλόγου.
2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νοµικού Τµήµατος Νοµικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στην
Ελλάδα ή ισότιµου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες.
3. Να µην έχει καταδικαστεί αµετάκλητα:
α) για κακούργηµα,
β) για τα εγκλήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, νόθευσης, δωροδοκίας, τοκογλυφίας, ψευδορκίας, απάτης και απιστίας.
4. Να µην έχει στερηθεί αµετάκλητα των πολιτικών δικαιωµάτων του. Αποκλείεται ο διορισµός του για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
5. Να µην έχει τεθεί σε δικαστική συµπαράσταση πλήρη ή µερική κατά τo άρθρο 1676 του Αστικού Κώδικα. Αποκλείεται ο διορισµός του για όσο χρόνο διαρκεί η συµπαράσταση αυτή.
6. Να µη φέρει την ιδιότητα του κληρικού ή µοναχού.
Άρθρο 7
Αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή
της ιδιότητας του δικηγόρου
1. Αποβάλλει αυτοδίκαια την ιδιότητα του δικηγόρου
και διαγράφεται από το µητρώο του συλλόγου του οποίου είναι µέλος:
α) Εκείνος που στο πρόσωπό του συντρέχει περίπτωση από αυτές που αποκλείουν τη δυνατότητα διορισµού
του ως δικηγόρου κατά τις διατάξεις του Κώδικα.
β) Εκείνος που µετά το διορισµό του στερείται για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του
πολίτη κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
γ) Εκείνος που διορίζεται ή κατέχει οποιαδήποτε έµµισθη θέση µε σύµβαση εργασιακής ή υπαλληλικής σχέσης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή υπηρεσία δηµόσια (πολιτική ή στρατιωτική), δικαστική, δηµοτική ή νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή
σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιφυλασσοµέ-

νης της διάταξης του άρθρου 31 του Κώδικα.
δ) Εκείνος που αποκτά την εµπορική ιδιότητα µε βάση
τον εµπορικό νόµο ή ασκεί έργα ή καθήκοντα διευθύνοντος ή εντεταλµένου συµβούλου, διοικητή, διαχειριστή ή
εκπροσώπου σε οποιαδήποτε κεφαλαιουχική ή προσωπική εµπορική επιχείρηση ή κοινοπραξία (εκτός αν στην
τελευταία περίπτωση άλλος ειδικός νόµος ορίζει διαφορετικά).
ε) Εκείνος που ασκεί άλλο επάγγελµα, και ιδιαίτερα εµπόρου ή µεσίτη, καθώς και κάθε άλλη εργασία, υπηρεσία ή απασχόληση που δεν συνάδει µε το δικηγορικό λειτούργηµα.
2. Δικηγόρος, που στο πρόσωπό του συντρέχει µία από τις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, υποχρεούται να προβεί σε σχετική δήλωση, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση, στο σύλλογο που ανήκει και να υποβάλλει
την παραίτησή του.
3. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτεπάγγελτα ή ύστερα
από αίτηση του οικείου δικηγορικού συλλόγου βεβαιώνει
την απώλεια της ιδιότητας του δικηγόρου αφότου επήλθε το γεγονός που την προκάλεσε. Η απόφαση αυτή, ανακοινώνεται στον οικείο δικηγορικό σύλλογο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το κύρος
των διαδικαστικών και δικονοµικών πράξεων που διενήργησε ο δικηγόρος µέχρι την έκδοση της πιο πάνω απόφασης δεν θίγεται.
Άρθρο 8
Έργα που επιτρέπονται στον δικηγόρο
Επιτρέπεται στον δικηγόρο, ύστερα από έγγραφη
γνωστοποίηση στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει:
α) Να παρέχει σε εντολέα µε ετήσια ή µηνιαία αµοιβή
νοµικές υπηρεσίες ως δικαστικός ή νοµικός σύµβουλος ή
ως δικηγόρος µε έµµισθη εντολή, είτε αυτός ανήκει στο
δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, καθώς και να αναλαµβάνει παράλληλα υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον εντολέα
µε αµοιβή για κάθε υπόθεση ξεχωριστά, είτε µε ετήσια ή
περιοδική αµοιβή.
β) Να διδάσκει µαθήµατα νοµικών, οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών ή άλλων επιστηµών, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης, επιµόρφωσης ή
κατάρτισης οποιουδήποτε φορέα.
γ) Να προσφέρει ερευνητικές υπηρεσίες µε οποιαδήποτε σχέση σε ερευνητικούς φορείς και ερευνητικά προγράµµατα ή υπηρεσίες.
δ) Να ενεργεί δηµοσιογραφικές εργασίες ή να ασχολείται µε τις τέχνες, τον πολιτισµό και τη συγγραφή και
έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εφηµερίδων έντυπων και
ηλεκτρονικών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1δ του άρθρου 7.
ε) Να είναι βουλευτής ή ευρωβουλευτής.
στ) Να είναι διορισµένος σε θέση µετακλητή στη Βουλή, σε γραφεία υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραµµατέων, σε θέση µέλους της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής και Επιστηµονικών Συνεργατών βουλευτών.
ζ) Να είναι εκκαθαριστής σε νοµικά πρόσωπα ή περιουσίες.
η) Να εκτελεί έργα πραγµατογνώµονα ή τεχνικού συµβούλου.
θ) Να είναι µέλος ή να ασκεί καθήκοντα διαχειριστή σε
αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία.
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ι) Κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν υπάγεται στις
διατάξεις για την αυτοδίκαιη απώλεια και αποβολή της
δικηγορικής ιδιότητας και για την πλήρη ή µερική αναστολή της άσκησης του λειτουργήµατος του δικηγόρου.
Άρθρο 9
Αντιποίηση της δικηγορίας
1. Όποιος, χωρίς να έχει την ιδιότητα του δικηγόρου,
εµφανίζεται µε αυτήν και διενεργεί πράξεις που ανήκουν
αποκλειστικά στην αρµοδιότητα του δικηγορικού λειτουργήµατος ή υπόσχεται τη διενέργεια τέτοιων πράξεων, ακόµα και εάν διορίζει για αυτό δικηγόρο της εκλογής του, τιµωρείται κατά το άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός εάν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος
δικαιούται να παρίσταται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας.
2. Σε περίπτωση που φυσικό ή νοµικό πρόσωπο αντιποιείται την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος µε
τον οποιονδήποτε τρόπο, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος µπορεί να ζητήσει, µε αίτηση που υποβάλλεται στο
Ειρηνοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, τη σφράγιση του γραφείου ή του καταστήµατος, όπου ασκούνται οι παράνοµες ενέργειες ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέτρο, καθώς και την απαγόρευση
της διαφήµισης ή της χρήσης (έντυπης, ηλεκτρονικής)
κάθε διακριτικού γνωρίσµατος που προσιδιάζει στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΑΣΚΗΣΗ
Άρθρο 10
Γενικές προϋποθέσεις για την έναρξη της άσκησης
1. Εκείνος που ενδιαφέρεται να εγγραφεί ως ασκούµενος δικηγόρος πρέπει, µέσα σε εύλογο χρόνο από τη
λήψη του πτυχίου του, να καταθέσει αίτηση για την εγγραφή του ως ασκούµενος δικηγόρος στον Πρόεδρο του
δικηγορικού συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου επιθυµεί να ασκηθεί, συνυποβάλλοντας και βεβαίωση έναρξης άσκησης από τον δικηγόρο στον οποίο ασκείται. Με
απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του δικηγορικού
συλλόγου, µπορεί να επιτραπεί στον ενδιαφερόµενο να
προσκοµίσει αντί του πτυχίου βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας επιτυχίας σε όλα τα µαθήµατα του κύκλου
σπουδών.
2. Καθυστέρηση στην υποβολή αίτησης εγγραφής
συγχωρείται για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος είναι
ιδίως:
α) η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων,
β) η απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου, ή
γ) λόγοι υγείας του ενδιαφερόµενου.
3. Σε κάθε περίπτωση µετά την πάροδο πενταετίας από τη λήψη πτυχίου, η εγγραφή στο ειδικό βιβλίο ασκου-

µένων δικηγόρων επιτρέπεται, µε απόφαση του Δ.Σ. του
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εφόσον ο πτυχιούχος επικαλεσθεί και αποδείξει µε συγκεκριµένα στοιχεία ότι
δεν αποξενώθηκε από τη νοµική επιστήµη.
Ως συναφής, µε τη νοµική επιστήµη, δραστηριότητα ή
εργασία νοείται µόνο η παροχή αµιγώς νοµικών εργασιών, έργων ή δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται
στον Κώδικα.
4. Η άσκηση αρχίζει µε την εγγραφή του ενδιαφερόµενου στο ειδικό µητρώο ασκουµένων του Δικηγορικού
Συλλόγου του τόπου άσκησης. Η ιδιότητα του ασκουµένου διατηρείται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της άσκησης και την επιτυχή συµµετοχή του
στις σχετικές δοκιµασίες και µέχρι τον επακόλουθο διορισµό του ως δικηγόρου.
Άρθρο 11
Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας
του ασκούµενου δικηγόρου - Κωλύµατα
1. Ο ασκούµενος δικηγόρος πρέπει να πληροί όλες τις
προϋποθέσεις της δικηγορικής ιδιότητας.
2. Τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα που ορίζονται για
τον δικηγόρο, ισχύουν και για τον ασκούµενο δικηγόρο.
3. Ο ασκούµενος δικηγόρος υπάγεται στο πειθαρχικό
δίκαιο του Κώδικα και στη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών
Συµβουλίων που προβλέπονται σε αυτόν. Σε βάρος του
προβλέπονται οι ίδιες πειθαρχικές ποινές, όπως στον δικηγόρο, πλην της οριστικής ή πρόσκαιρης παύσης. Αντί
των τελευταίων ποινών µπορεί να του επιβληθούν οι ποινές της διαγραφής από το µητρώο ασκουµένων ή η παράταση του χρόνου της άσκησης µέχρι δύο (2) έτη.
4. Σε περίπτωση διαγραφής του ασκούµενου δικηγόρου ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του Κώδικα σχετικά
µε τον επαναδιορισµό του δικηγόρου που έχει παυθεί οριστικά.
Άρθρο 12
Δικαίωµα παράστασης του ασκούµενου δικηγόρου
1. Ο ασκούµενος δικηγόρος έχει τη δυνατότητα να παρίσταται στα Πταισµατοδικεία, στις προανακριτικές αρχές, στα Ειρηνοδικεία κατά τη συζήτηση υποθέσεων µικροδιαφορών, στη λήψη ένορκων βεβαιώσεων, καθώς
και ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής.
2. Ο ασκούµενος δικηγόρος µπορεί να συµπαρίσταται
και να συνυπογράφει τις προτάσεις, σηµειώµατα και υποµνήµατα µε τον δικηγόρο, στον οποίο ασκείται, σε όλα τα δικαστήρια του πρώτου και δεύτερου βαθµού.
Άρθρο 13
Διάρκεια της άσκησης - Περιεχόµενο
1. Η άσκηση διαρκεί δεκαοκτώ (18) µήνες.
2. Η άσκηση γίνεται σε δικηγόρο µε δικαίωµα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο, καθώς και σε δικηγορικές εταιρείες, στις οποίες συµµετέχουν δικηγόροι
µε την προηγούµενη ικανότητα παράστασης. Κατ’ εξαίρεση, σε Δικηγορικούς Συλλόγους που δεν εδρεύουν
στην έδρα Εφετείων, η άσκηση µπορεί να γίνει και σε δικηγόρο µε δικαίωµα παράστασης στο Πρωτοδικείο, ο ο-
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ποίος έχει υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Κάθε
δικηγόρος δεν µπορεί να απασχολεί περισσότερους από
τρεις (3) ασκούµενους δικηγόρους. Στις δικηγορικές εταιρείες επιτρέπεται η απασχόληση τριών (3) ασκουµένων δικηγόρων από κάθε δικηγόρο-εταίρο.
3. Η άσκηση µπορεί να γίνει και στην κεντρική υπηρεσία ή σε γραφείο νοµικού συµβούλου ή σε δικαστικό
γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
Ο αριθµός και η αµοιβή των ασκούµενων δικηγόρων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης
και Οικονοµικών. Ο Πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους µε απόφασή του, τοποθετεί και αναθέτει τα
καθήκοντα στους ασκούµενους δικηγόρους. Η άσκηση επιτρέπεται επίσης να γίνει στις νοµικές υπηρεσίες των
δηµοσίων υπηρεσιών και των ανεξάρτητων αρχών, στα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Οργανισµών και γενικά σε νοµικές υπηρεσίες των δηµόσιων
υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο συνολικός αριθµός
των ασκουµένων δικηγόρων, ο ακριβής χρόνος άσκησης,
καθώς και το ύψος της αµοιβής τους καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, κατά το λόγο αρµοδιότητας καθενός, τη δε βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο προϊστάµενος της νοµικής υπηρεσίας ή του γραφείου δικαστικού ή ο νοµικός σύµβουλος του φορέα. Η άσκηση στις νοµικές υπηρεσίες
των προαναφερόµενων φορέων είναι έως εξάµηνη, µπορεί δε να παραταθεί για άλλους έξι (6) µήνες κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5.
4. α) Η άσκηση επιτρέπεται να γίνει, ολικά ή µερικά,
στις υπηρεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων και στην ειδική νοµική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (στο εξής Υπουργείου Δικαιοσύνης) η σχετική δε αµοιβή των ασκουµένων βαρύνει τους οικείους φορείς. Τη βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ή ο
Υπουργός Δικαιοσύνης, αντίστοιχα.
β) Ο αριθµός των ασκουµένων, η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, καθώς και οι λοιπές περιστάσεις και συνθήκες των ασκουµένων δικηγόρων της προηγούµενης
παραγράφου καθορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο
του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή του Υπουργού Δικαιοσύνης, αντίστοιχα.
5. Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6) µηνών,
µπορεί να γίνει στη γραµµατεία του πολιτικού και διοικητικού εφετείου ή πρωτοδικείου ή της αντίστοιχης εισαγγελίας ή του ειρηνοδικείου της έδρας του Δικηγορικού
Συλλόγου στον οποίο έχει εγγραφεί ο ασκούµενος. Ο
συνολικός αριθµός, η κατανοµή των ασκούµενων δικηγόρων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες, η διαδικασία,
ο τρόπος επιλογής, ο καθορισµός της έναρξης, ο ακριβής χρόνος άσκησης, η εξειδίκευση των καθηκόντων
που οι ασκούµενοι επιτελούν, η αµοιβή και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε ζήτηµα σχετικά µε την άσκηση, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης κατά το λόγο αρµοδιότητας καθενός. Η τοποθέτηση των ασκουµένων δικηγόρων
ανά εφετείο, πρωτοδικείο, εισαγγελία ή ειρηνοδικείο καθορίζεται από τα όργανα διοίκησης του εφετείου, πρωτοδικείου, της εισαγγελίας ή του ειρηνοδικείου αντίστοιχα, µετά από γνώµη του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης µπορεί να παραταθεί ο χρόνος άσκησης των ασκούµενων δικηγόρων
για ένα εξάµηνο ακόµη και για µία µόνο φορά για κάθε α-

σκούµενο και µόνον για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν
κατά το τρέχον εξάµηνο.
6. Μέρος της άσκησης διάρκειας έως έξι µηνών µπορεί, επίσης, να γίνει στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη γενική
επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η επιλογή των ασκουµένων δικηγόρων, καθώς και η κατανοµή τους στις υπηρεσίες των δικαστηρίων αυτών γίνεται κάθε φορά µε απόφαση του Προέδρου τους. Ο αριθµός των ασκουµένων δικηγόρων στα δικαστήρια αυτά, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής τους, ο καθορισµός της έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης, η αµοιβή και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε ζήτηµα σχετικά µε την άσκηση καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
7. Κατόπιν Πράξης του Προέδρου του Συµβουλίου της
Επικρατείας, του Προέδρου του Αρείου Πάγου, του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των οργάνων διοίκησης του εφετείου, του πρωτοδικείου, της εισαγγελίας ή
του ειρηνοδικείου, δύναται ασκούµενοι δικηγόροι οι οποίοι ήδη ασκούνται στα ως άνω δικαστήρια ή εισαγγελίες, αντιστοίχως, να διατίθενται σε δικαστή, κτηµατολογικό δικαστή, εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη, προκειµένου
να τους επικουρούν στα καθήκοντά τους, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορίζονται στην ίδια ανωτέρω Πράξη.
8. Σε περίπτωση αδυναµίας του ενδιαφερόµενου να
βρει θέση για την άσκησή του, µεριµνά σχετικά ο Πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
9. Επιτρέπεται, µε αίτηση του ενδιαφερόµενου, η µετεγγραφή του ασκουµένου από το µητρώο ασκουµένων
ενός δικηγορικού συλλόγου στο µητρώο ασκουµένων
άλλου δικηγορικού συλλόγου.
10. Η αµοιβή των ασκουµένων δικηγόρων καθορίζεται
µε διάταξη τυπικού νόµου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε τις πιο πάνω διατάξεις.
Άρθρο 14
Ειδική επιτροπή εποπτείας κατά την άσκηση
1. Σε κάθε δικηγορικό σύλλογο συνίσταται πενταµελής επιτροπή εποπτείας ασκουµένων.
2. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται: α) από τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, β) από δύο µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, µετά από κλήρωση
και γ) από δύο δικηγόρους, οι οποίοι ασκούν το δικηγορικό λειτούργηµα τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ύστερα από
κλήρωση. Όπου υπάρχει Ένωση Ασκούµενων ή Νέων Δικηγόρων, εκπρόσωπος αυτής καταλαµβάνει µία εκ των
δύο ανωτέρω θέσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (στο εξής Υπουργού Δικαιοσύνης) που εκδίδεται µετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων, καθορίζονται τα σχετικά µε την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, ο τρόπος ελέγχου της άσκησης από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τόσο
των ασκουµένων όσο και των δικηγόρων στους οποίους
αυτοί ασκούνται. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
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ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Άρθρο 15
Ειδικές προϋποθέσεις
1. Πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της
αλλοδαπής µπορούν να πραγµατοποιούν άσκηση στην
Ελλάδα, εφόσον:
α) είναι πολίτες κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συµβαλλόµενου κράτους της Συµφωνίας
για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο,
β) είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικής Σχολής αναγνωρισµένου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος των ανωτέρω κρατών και το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από
τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιµο και αναγνωρισµένο µε το απονεµόµενο από τις Νοµικές Σχολές των ηµεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων Νοµικής Σχολής.
2. Τις ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν και όσοι
θέλουν να ασκηθούν στην Ελλάδα και έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούµενοι δικηγόροι στο µητρώο Δικηγορικού
Συλλόγου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
3. Πτυχιούχοι Νοµικών Σχολών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ
ως ισότιµο και αναγνωρισµένο µε το απονεµόµενο από
τις Νοµικές Σχολές των ηµεδαπών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, συµµετέχουν σε δοκιµασία επάρκειας,
που πιστοποιεί ότι οι γνώσεις και τα προσόντα τους αντιστοιχούν στις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται
από τον Κώδικα για την απόκτηση της ιδιότητας του ασκούµενου δικηγόρου. Με τη δοκιµασία αυτή επιδιώκεται να πιστοποιηθεί η γνώση του ελληνικού δικαίου, όπως αυτή πιστοποιείται µε το πτυχίο Νοµικού Τµήµατος
Νοµικής Σχολής ελληνικού ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος.
Άρθρο 16
Μόνιµη Επιτροπή Δοκιµασίας Επάρκειας
1. Στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών συνιστάται πενταµελής Μόνιµη Επιτροπή Δοκιµασίας Επάρκειας, η οποία
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
2. Η Επιτροπή αυτή:
α) Έχει έδρα την Αθήνα και λειτουργεί στα γραφεία
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
β) Ορίζεται για τρία (3) έτη.
γ) Αποτελείται από: i) τον Κοσµήτορα ή τον Πρόεδρο
του Νοµικού Τµήµατος Νοµικών Σχολών της χώρας, ως
Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ii) έναν καθηγητή Νοµικού Τµήµατος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή τον
αναπληρωτή του και iii) τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς ή
τους αναπληρωτές τους. Οι αναπληρωτές των Προέδρων των Συλλόγων ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και είναι είτε
δικηγόροι δεκαπενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας, είτε
µέλη Διδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού των Νοµικών Σχολών της χώρας, µε εξειδίκευση σε καθέναν από
τους εξεταζόµενους κλάδους δικαίου. Γραµµατέας της

Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πτυχιούχος νοµικής ή έµµισθος δικηγόρος
του Συλλόγου αυτού. Στην Επιτροπή παρέχεται γραµµατειακή υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδοµή από τις υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
3. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρµόδια και για την
αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων, µε βάση την
Οδηγία 2005/36 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (L 255/22), η οποία έχει ενσωµατωθεί
στην ελληνική έννοµη τάξη, µε το προεδρικό διάταγµα
122/2010 (Α΄ 200), και αφορά στον πολίτη κράτους – µέλους της Ε.Ε., ο οποίος επιθυµεί να ασκήσει το επάγγελµα του δικηγόρου στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει τα
επαγγελµατικά του προσόντα σε άλλο κράτος-µέλος.
Άρθρο 17
Δοκιµασία Επάρκειας και περιεχόµενό της
1. Η δοκιµασία επάρκειας διενεργείται από τη Μόνιµη
Επιτροπή Δοκιµασίας Επάρκειας δύο φορές κάθε χρόνο,
κατά τους µήνες Οκτώβριο και Απρίλιο, και περιλαµβάνει
γραπτές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα που αφορούν
στις αναγκαίες γνώσεις του ελληνικού δικαίου.
2. Η δοκιµασία περιλαµβάνει την εξέταση στο ελληνικό Σύνταγµα, στο αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο,
καθώς και στα αντίστοιχα δικονοµικά δίκαια.
3. Επιτυχών θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε βαθµολογία τουλάχιστον 5 µε άριστα το 10 σε κάθε µάθηµα.
4. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να επιλέγει σε ποιο ή
ποια από τα εξεταζόµενα µαθήµατα επιθυµεί να εξεταστεί σε κάθε εξεταστική περίοδο και δικαιούται να κατοχυρώσει τη βαθµολογία του σε περίπτωση επιτυχίας του.
5. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να συµµετάσχει µόνο
τρεις φορές στην εξέταση κάθε µαθήµατος.
6. Οι λεπτοµέρειες της εξέτασης, όπως η εξεταστέα ύλη, ο τόπος και ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων και
το ύψος των εξέταστρων που καταβάλλονται στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
7. Για τη συµµετοχή του στη δοκιµασία επάρκειας ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου
ή µέχρι το τέλος Μαρτίου αίτηση που συνοδεύεται από
τα ακόλουθα δικαιολογητικά, νόµιµα µεταφρασµένα
στην ελληνική γλώσσα:
α) Έγγραφο δηµόσιας ή δηµοτικής αρχής από το οποίο
να αποδεικνύεται η ιδιότητά του ως πολίτη κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου από τις αρµόδιες
αρχές του τόπου γέννησής του.
γ) Αντίγραφο τίτλου εκπαίδευσης, πρόγραµµα σπουδών, βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας και εφόσον διαθέτει, µεταπτυχιακή ή διδακτορική εργασία.
δ) Πιστοποιητικά που αφορούν την απόκτηση προσόντων και τη συναφή επαγγελµατική εµπειρία, η οποία έχει αποκτηθεί στο µεταξύ.
Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα εδάφια α΄
και β΄ δεν λαµβάνονται υπόψη αν έχει παρέλθει διάστηµα τριών µηνών από την έκδοσή τους.
8. Αυτός που επιτυγχάνει στη δοκιµασία επάρκειας εγγράφεται, µετά από αίτησή του, στο µητρώο ασκουµένων δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου, όπου επιθυµεί να ασκηθεί, και συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν ασκεί ασυµβίβαστη δραστηριότητα.
9. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τον προηγούµενο χρόνο ά-
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σκησης του ενδιαφερόµενου σε δικηγορικό σύλλογο του
κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσµέτρησή του στο χρόνο άσκησής του.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άρθρο 18
Συµµετοχή στο διαγωνισµό
1. Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό υποψήφιων
δικηγόρων έχει ο ασκούµενος δικηγόρος που συµπλήρωσε το νόµιµο χρόνο άσκησης.
2. Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, όσοι κωλύονται να διορισθούν δικηγόροι ή συντρέχει στο
πρόσωπό τους ασυµβίβαστη ιδιότητα.
3. Κάθε ασκούµενος δικηγόρος εξετάζεται στην έδρα
της αρµόδιας εφετειακής επιτροπής.
4. Ο ασκούµενος δικηγόρος υποχρεούται να συµµετάσχει στον επόµενο ή µεθεπόµενο διαγωνισµό υποψήφιων δικηγόρων µετά τη συµπλήρωση του νόµιµου χρόνου άσκησης. Ο ασκούµενος δικηγόρος που δεν συµµετείχε στον παραπάνω διαγωνισµό, µπορεί µε απόφαση
του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου
στο οποίο υπάγεται, να γίνει δεκτός και σε µεταγενέστερο διαγωνισµό, εφόσον επικαλείται και αποδεικνύει την
ύπαρξη σοβαρού λόγου που δικαιολογεί τη µη συµµετοχή του στον προηγούµενο.
5. Για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό ο ασκούµενος δικηγόρος υποβάλλει αίτηση σύµφωνα µε την προκήρυξη του διαγωνισµού. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ Ελληνικού Δηµοσίου, το ύψος του οποίου
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
Άρθρο 19
Μορφή και διαδικασία του διαγωνισµού
1. Ο διαγωνισµός των υποψήφιων δικηγόρων είναι πανελλήνιος και διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες τις έδρες
των εφετειακών επιτροπών.
2. Ο διαγωνισµός διενεργείται δύο φορές το χρόνο
τους µήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Ο διαγωνισµός προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας,
τουλάχιστον 40 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του.
3. Η εξέταση είναι γραπτή. Στους υποψηφίους δίδονται πρακτικά θέµατα µε περισσότερα ερωτήµατα στους
κλάδους: α) Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονοµίας,
β) Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονοµίας, γ) Εµπορικού Δικαίου, δ) Δηµοσίου Δικαίου, Διοικητικής Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονοµίας και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας. Κατά την εξέταση επιτρέπεται η χρήση κειµένων νοµοθετηµάτων, χωρίς σχολιασµό ή σηµειώσεις.
4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού λαµβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για την αντικειµενικότητα και το αδιάβλητο των εξετάσεων και των αποτελεσµάτων. Δίδεται
ξεχωριστή προσοχή στην αποτελεσµατική κάλυψη των
στοιχείων ταυτότητας των εξεταζόµενων, ώστε αυτά να
µην είναι γνωστά κατά τη βαθµολόγηση.

5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν την προκήρυξη
του διαγωνισµού, τα απαιτούµενα για τη συµµετοχή σε
αυτόν δικαιολογητικά, τον τρόπο ελέγχου των προϋποθέσεων συµµετοχής, τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Οργανωτικών Επιτροπών και
των Οµάδων Βαθµολόγησης, την τήρηση της ευταξίας
κατά την εξέταση, τη βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων, τη σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων και καθορίζονται, εν γένει, οι αναγκαίες διαδικασίες και εγγυήσεις µε σκοπό την οµαλή και αδιάβλητη
διεξαγωγή του διαγωνισµού.
Άρθρο 20
Επιτροπές Εξετάσεων
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κάθε περιόδου συγκροτούνται οι ακόλουθες Επιτροπές και Οµάδες µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης:
1. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων µε έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτή αποτελείται από: α) έναν (1) αρεοπαγίτη ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, β) έναν (1) Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, γ) έναν (1) Πάρεδρο του Συµβουλίου της
Επικρατείας, ο οποίος ορίζεται µαζί µε τον νόµιµο αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, δ) έναν (1) Καθηγητή Νοµικού Τµήµατος των
Νοµικών Σχολών των Α.Ε.Ι. της χώρας, που επιλέγεται
µαζί µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και ε) τους εκάστοτε Προέδρους των Δικηγορικών
Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς
και έναν Πρόεδρο εκ των λοιπών δικηγορικών Συλλόγων,
ο οποίος ορίζεται από το Προεδρείο της Ολοµέλειας των
Δικηγορικών Συλλόγων οι οποίοι ορίζουν από έναν αναπληρωτή τους δικηγόρο διορισµένο στον Άρειο Πάγο µε
εξειδίκευση στα εξεταζόµενα µαθήµατα. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων έχει την ευθύνη επιλογής των θεµάτων στα εξεταζόµενα µαθήµατα και της ασφαλούς µετάδοσής τους προς τα εξεταστικά κέντρα κατά τρόπο που
διασφαλίζει το αδιάβλητο του διαγωνισµού.
2. Οργανωτικές Επιτροπές ανά Εφετείο πολιτικών και
ποινικών δικαστηρίων, οι οποίες αποτελούνται από: α) έναν (1) Πρόεδρο Πρωτοδικών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, β) έναν (1) Πρόεδρο Πρωτοδικών των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και γ) έναν (1) Εισαγγελέα Πρωτοδικών, οι οποίοι ορίζονται από τον οικείο
Πρόεδρο Εφετών και τον Προϊστάµενο της Εισαγγελίας
Εφετών αντίστοιχα, καθώς και δ) τον Πρόεδρο ή τους
Προέδρους των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων µαζί µε
τους αναπληρωτές τους. Ειδικά στους Δικηγορικούς
Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, αντί του
Προέδρου µετέχει άλλο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, που ορίζεται µε απόφαση του τελευταίου. Οι Οργανωτικές Επιτροπές έχουν την ευθύνη του ελέγχου των
δικαιολογητικών των υποψηφίων, του αποκλεισµού από
το διαγωνισµό υποψηφίου, που δεν συγκεντρώνει τις
προβλεπόµενες προϋποθέσεις, του ορισµού επαρκούς αριθµού επιτηρητών (δικηγόρων ή υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων) και γενικά την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισµού στο οικείο Εφετείο.
3. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δύναται να
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καθορισθούν Εξεταστικά Κέντρα σε µικρότερο αριθµό από τα υφιστάµενα Εφετεία, ανάλογα µε τον αριθµό των
υποψηφίων. Σε τέτοια περίπτωση επιλαµβάνονται οι Οργανωτικές Επιτροπές, που αντιστοιχούν στα Εξεταστικά
Κέντρα που έχουν καθορισθεί.
4. Οµάδες Βαθµολόγησης στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες είναι τριµελείς
και αποτελούνται από έναν (1) εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων ή έναν εφέτη Διοικητικών δικαστηρίων ή έναν
Αντεισαγγελέα εφετών για τη βαθµολόγηση των πρακτικών θεµάτων στους αντίστοιχους κλάδους δικαίου και
δύο (2) δικηγόρους µε δεκαπενταετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας, που ορίζονται µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας των προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων. Οι βαθµολογητές δεν πρέπει να έχουν την ιδιότητα αιρετού εκπροσώπου δικηγορικού
συλλόγου. Οι Οµάδες Βαθµολόγησης έχουν την ευθύνη
της βαθµολόγησης των γραπτών δοκιµίων των υποψήφιων και ο αριθµός τους καθορίζεται µε την προκήρυξη
του διαγωνισµού.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών της
Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Οργανωτικών Επιτροπών των Εφετείων και των Οµάδων Βαθµολόγησης.
Άρθρο 21
Διαδικασία και µέθοδοι βαθµολόγησης
1. Τα γραπτά των υποψήφιων όλης της χώρας βαθµολογούνται µε κλίµακα από µηδέν (0) έως δέκα (10) από
τρεις (3) βαθµολογητές χωριστά.
2. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος έλαβε
µέσο όρο βαθµολογίας σε όλα τα µαθήµατα τουλάχιστον
έξι (6). Δεν θεωρείται επιτυχών, όποιος έλαβε βαθµό
τρία ή µικρότερο σε οποιοδήποτε µάθηµα ή τέσσερα σε
περισσότερα από ένα µαθήµατα.
3. Βαθµός του υποψηφίου για κάθε µάθηµα είναι ο µέσος όρος των έξι (6) βαθµών των βαθµολογητών, εφόσον η απόκλιση από τη µεγαλύτερη µέχρι τη µικρότερη
βαθµολογία δεν είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων. Αν η απόκλιση είναι µεγαλύτερη, το γραπτό αναβαθµολογείται από τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής
των Εξετάσεων και ο βαθµός του υποψηφίου στο µάθηµα είναι ο µέσος όρος των βαθµών των αρχικών βαθµολογητών και των αναβαθµολογητών, αφού αφαιρεθούν ο
µικρότερος και ο µεγαλύτερος βαθµός.
4. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να λάβουν γνώση των
γραπτών τους µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.
Άρθρο 22
Έκδοση των αποτελεσµάτων
1. Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης καταρτίζονται ανά έδρα Εφετείου εξέτασης πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, µε απόλυτη βαθµολογική σειρά.
2. Ο πίνακας επιτυχόντων δηµοσιεύεται στις έδρες
των Εφετείων της χώρας µε ευθύνη των Οργανωτικών
Επιτροπών και αναρτάται στις ιστοσελίδες των οικείων
δικηγορικών συλλόγων.
3. Αντίγραφα των πινάκων αποτελεσµάτων κοινοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο αρµό-

διο τµήµα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και από τις Οργανωτικές Επιτροπές στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους.
4. Όποιος αποτύχει στον διαγωνισµό υποχρεούται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έκδοση των αποτελεσµάτων να δηλώσει τη συνέχιση της άσκησής του, ώστε να
έχει το δικαίωµα να µετάσχει στον προσεχή διαγωνισµό.
Διαφορετικά διαγράφεται από το Μητρώο Ασκουµένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άρθρο 23
Διορισµός δικηγόρων
1. Όποιος επιτυγχάνει στις πανελλήνιες εξετάσεις
µπορεί να ζητήσει το διορισµό του ως δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο του Πρωτοδικείου, που εκείνος επιθυµεί, µε αίτησή του προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν
επιτρέπεται να εγγραφεί σε περισσότερους από ένα Δικηγορικούς Συλλόγους. Ο δικηγόρος υποχρεούται να έχει έδρα και γραφείο στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου
που είναι διορισµένος.
2. Στην αίτηση διορισµού επισυνάπτονται τα ακόλουθα
έγγραφα:
α) Πιστοποιητικό γέννησης από την αρµόδια δηµοτική
αρχή. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι πολίτης κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικό
της αντίστοιχης δηµόσιας αρχής. Στην περίπτωση που ο
αιτών είναι Έλληνας το γένος και δεν έχει την ιδιότητα
του Έλληνα πολίτη, οφείλει να προσκοµίσει σχετική άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης.
β) Πτυχίο Νοµικού Τµήµατος Νοµικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος στην Ελλάδα ή πτυχίο Νοµικού Τµήµατος Νοµικής Σχολής από αναγνωρισµένη
πανεπιστηµιακή σχολή κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συµβαλλόµενου κράτους της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, από το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κώδικα.
δ) Διπλότυπο του αρµόδιου Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης.
ε) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.
2690/1999 ότι δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα.
3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκδίδει τη σχετική απόφαση διορισµού, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η ευθύνη κοινοποίησης της πράξης αυτής, όπου απαιτείται, ανήκει στον ενδιαφερόµενο.
Άρθρο 24
Ορκοδοσία - Δήλωση
1. Ο ενδιαφερόµενος δικηγόρος ορκίζεται σε δηµόσια
συνεδρίαση ενώπιον της τριµελούς σύνθεσης του Εφετείου, εφόσον ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί εδρεύει στην περιφέρεια Εφετείου, άλλως στην
τριµελή σύνθεση του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του
οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος.
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2. Πριν ορκισθεί ο ενδιαφερόµενος δικηγόρος ερωτάται εάν προτιµά να δώσει πολιτικό ή θρησκευτικό όρκο.
3. Ο τύπος του χριστιανικού όρκου έχει ως εξής: «Ορκίζοµαι ενώπιον του Θεού να είµαι πιστός στην πατρίδα
και το δηµοκρατικό πολίτευµα, να υπακούω στο Σύνταγµα και στους νόµους που συµφωνούν µε αυτό, να ακολουθώ τις παραδόσεις του δικηγορικού λειτουργήµατος,
να εκπληρώνω τα καθήκοντά µου έναντι των εντολέων
µου ευσυνείδητα, να υπερασπίζοµαι τα ανθρώπινα δικαιώµατα όλων των πολιτών και κατοίκων της χώρας και να
αντιστέκοµαι µε κάθε µέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγµα µε τη βία.»
4. Αν ο δικηγόρος πιστεύει σε θρησκεία ή δόγµα που ορίζει άλλο τύπο όρκου, δίνει τον όρκο σύµφωνα µε αυτόν τον τύπο, στον οποίο όµως περιέχεται το υπόλοιπο,
εκτός του θρησκευτικού στοιχείου, µέρος του όρκου της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
5. Αν ο δικηγόρος προτιµά να δώσει πολιτικό όρκο, αντικαθίσταται από τον τύπο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου το θρησκευτικό στοιχείο και τίθενται οι
λέξεις «Δηλώνω επικαλούµενος την τιµή και τη συνείδησή µου».
6. Σε περίπτωση που απουσιάζει στο εξωτερικό για
χρονικό διάστηµα πάνω από τρεις (3) µήνες, δύναται να
δώσει τον όρκο ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.
Άρθρο 25
Μετάθεση δικηγόρου
1. Ο δικηγόρος δύναται να ζητήσει τη µετάθεσή του από τον δικηγορικό σύλλογο, που είναι εγγεγραµµένος,
σε άλλο.
2. Η απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, µε την οποία εγκρίνει τη µετάθεση, έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, µετά από
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολοµέλειας
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, καθορίζεται
ενιαίο παράβολο µετάθεσης υπέρ του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
Άρθρο 26
Τήρηση βιβλίου διοριζοµένων δικηγόρων Μητρώου - Ατοµικού φακέλου
1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρείται αρχείο δικηγόρων σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, κατά τη σειρά διορισµού τους.
2. Στο αρχείο αυτό τηρούνται:
α) η Υπουργική Απόφαση διορισµού,
β) οι προαγωγές και µεταθέσεις των δικηγόρων,
γ) η αποβολή, παύση ή λύση της δικηγορικής ιδιότητας.
3. Κάθε δικηγορικός σύλλογος τηρεί για τα µέλη του
Μητρώο µελών στο οποίο σηµειώνονται:
α) η Υπουργική Απόφαση διορισµού,
β) η πράξη ορκοδοσίας του δικηγόρου,
γ) οι προαγωγές και µεταθέσεις των δικηγόρων,
δ) οι πράξεις αναστολής, προσωρινής ή οριστικής απώλειας δικηγορικής ιδιότητας.
4. Κάθε σύλλογος τηρεί αρχείο για κάθε µέλος, στο οποίο περιέχονται έγγραφα που το αφορούν και συνδέονται µε την άσκηση του λειτουργήµατός του.

5. Για τις δικηγορικές εταιρίες περιέχονται σε χωριστό
αρχείο οι πράξεις σύστασης, τροποποίησης και λύσης
τους.
Άρθρο 27
Επαναδιορισµός Δικηγόρου
1. Δικηγόρος, που παραιτήθηκε από το δικηγορικό λειτούργηµα, δύναται να επαναδιορισθεί, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από την παραίτησή του ή
και µετά την πάροδο της πενταετίας υπό την προϋπόθεση ότι ασκούσε καθήκοντα συναφή µε τη νοµική επιστήµη και πρακτική.
Δεν επιτρέπεται επαναδιορισµός δικηγόρου που απώλεσε την δικηγορική ιδιότητα λόγω καταδίκης του από
ποινικό δικαστήριο για τα αδικήµατα του άρθρου 6 του
Κώδικα ή του έχει επιβληθεί ποινή οριστικής παύσης από
το ανώτατο πειθαρχικό.
2. Δηµόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι των σωµάτων ασφαλείας, των οργανισµών αυτοδιοίκησης όλων των βαθµών και των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι είχαν αποκτήσει
προηγουµένως την ιδιότητα του δικηγόρου, δύνανται να
ζητήσουν να επαναδιορισθούν ως δικηγόροι µέσα σε πέντε έτη από την παραίτησή τους. Επίσης δύνανται να το
ζητήσουν και µετά την πάροδο της πενταετίας, εφόσον
αποδείξουν ότι ασκούσαν καθήκοντα συναφή µε τη νοµική επιστήµη και πρακτική, όπως προκύπτει από τον Οργανισµό της Υπηρεσίας ή του νοµικού προσώπου ή το
καθηκοντολόγιο ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαγορεύεται για
µία πενταετία η άσκηση δικηγορίας των πιο πάνω στην
Εφετειακή Περιφέρεια που είχε την έδρα της η υπηρεσία
που υπηρετούσαν την τελευταία πενταετία. Οι συµβολαιογράφοι επαναδιορίζονται ως δικηγόροι µέσα σε οκτώ χρόνια από την παραίτησή τους µε τις ίδιες πιο πάνω
προϋποθέσεις.
Άρθρο 28
Αρµοδιότητες δικηγόρου και προαγωγή του
1. Δικηγόρος διορισµένος στο Πρωτοδικείο δικαιούται
να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές
πράξεις ενώπιον όλων των Πρωτοδικείων, πολιτικών και
διοικητικών, καθώς και όλων των Ειρηνοδικείων της χώρας. Κατ’ εξαίρεση δικηγόρος, που είναι διορισµένος στο
Πρωτοδικείο, δικαιούται να συµπαρίσταται στο Εφετείο,
µε δικηγόρο που έχει την ικανότητα παράστασης σε αυτό, για τη συζήτηση έφεσης, κατά απόφασης Πρωτοδικείου, όπου είχε παρασταθεί. Επίσης, δικηγόρος που είναι διορισµένος στο Πρωτοδικείο, εφόσον έχει συµπληρώσει δεκαετή δικηγορική υπηρεσία, δικαιούται να παρίσταται στο Εφετείο για τη συζήτηση έφεσης κατά απόφασης Πρωτοδικείου στην οποία είχε παρασταθεί.
2. Ο δικηγόρος που είναι διορισµένος στο Πρωτοδικείο
έχει το δικαίωµα να παρίσταται σε οποιαδήποτε προανακριτική ή ανακριτική αρχή, καθώς και σε οποιοδήποτε
ποινικό δικαστήριο πρώτου ή δευτέρου βαθµού ή και ενώπιον του Αρείου Πάγου. Στην περίπτωση παράστασης
ενώπιον του Αρείου Πάγου απαιτείται να συµπαρίσταται
µε δικηγόρο που έχει το δικαίωµα παράστασης στα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας.
3. Δικηγόρος, που έχει διορισθεί στο Πρωτοδικείο,
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µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του στο Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο ανήκει, την προαγωγή του σε δικηγόρο µε
δικαίωµα παράστασης στο Εφετείο για τις αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, εφόσον αποδεικνύει, είτε
µε την προσκόµιση ικανού αριθµού αποφάσεων, στις οποίες έχει παραστεί είτε µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, ότι έχει συµπληρώσει ευδόκιµη τετραετή άσκηση του λειτουργήµατός του. Ο δικηγόρος, που έχει
αποκτήσει το δικαίωµα παράστασης στο Εφετείο, δύναται να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει αίτηση αναίρεσης σε υπόθεση που έχει χειρισθεί ο ίδιος στον πρώτο ή
δεύτερο βαθµό.
4. Ο δικηγόρος µετά την προαγωγή του στο εφετείο
και την πάροδο τεσσάρων (4) ετών ευδόκιµης άσκησης
δικηγορίας σε αυτό, µπορεί να ζητήσει την προαγωγή
του, ώστε να αποκτήσει δικαίωµα παράστασης σε οποιοδήποτε ανώτατο δικαστήριο της χώρας.
5. Ο δικηγόρος που είναι διορισµένος στο Εφετείο δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές και δικονοµικές πράξεις σε όλα τα Πρωτοδικεία
και Εφετεία της χώρας, πολιτικά και διοικητικά, καθώς
και σε όλα τα Ειρηνοδικεία.
6. Ο δικηγόρος που είναι διορισµένος στο Εφετείο δικαιούται, εφόσον έχει συµπληρώσει δεκαετή δικηγορική
υπηρεσία µε έξι χρόνια σε Εφετείο, να συµπαρίσταται
στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στον Άρειο Πάγο, µε
δικηγόρο που έχει την ικανότητα παράστασης στα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας, σε αναίρεση κατά απόφασης η οποία εκδόθηκε σε υπόθεση που χειρίσθηκε σε
πρώτο ή δεύτερο βαθµό.
7. Ο δικηγόρος που είναι διορισµένος στον Άρειο Πάγο δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές
διαδικαστικές πράξεις στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, καθώς επίσης και σε όλα τα
Πρωτοδικεία και Εφετεία, πολιτικά και διοικητικά και σε
όλα τα Ειρηνοδικεία της χώρας.
8. Για τις παραπάνω προαγωγές ή µη αποφασίζει το
Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου Συλλόγου, κατά τα παραπάνω αναφερόµενα, αφού οριστεί ένα µέλος του ως
Εισηγητής. Η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
γνωστοποιείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Άρθρο 29
Ταυτότητα δικηγόρου
1. Κάθε δικηγορικός σύλλογος, µία φορά το χρόνο, εφοδιάζει τον δικηγόρο, που είναι µέλος του, µε ειδική
ταυτότητα, που φέρει και την φωτογραφία του, καθώς
και την υπογραφή και τη σφραγίδα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου. Στην ταυτότητα, αναγράφονται το
όνοµα, επώνυµο και πατρώνυµο του δικηγόρου και ο αριθµός µητρώου του.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ορίζονται
οι τεχνικές προδιαγραφές διασφάλισης της γνησιότητας
της ταυτότητας.
3. Όλες οι δικαστικές και άλλες αρχές οφείλουν να δέχονται και να διευκολύνουν κάθε δικηγόρο κατά την άσκηση του λειτουργήµατός του, µε την επίδειξη της δικηγορικής του ταυτότητας.

Άρθρο 30
Υποβολή ετήσιων δηλώσεων
1. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε ηµερολογιακού
έτους ο δικηγόρος οφείλει να υποβάλει στο Δικηγορικό
Σύλλογο που είναι µέλος, δήλωση σε ενιαίο τύπο δηλώσεων, στην οποία αναφέρει: α) τα πλήρη στοιχεία του, β)
το Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., γ) τη διεύθυνση κατοικίας
και επαγγελµατικής του δραστηριότητας, δ) την ηλεκτρονική του διεύθυνση αλληλογραφίας και να δηλώνει
αν:
α) ασκεί το λειτούργηµα του δικηγόρου ή αν τελεί σε
ολική ή µερική αναστολή,
β) διαµένει και παρέχει τις υπηρεσίες του εκτός Ελλάδας,
γ) είναι µέλος άλλου δικηγορικού συλλόγου εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) συµµετέχει σε δικηγορική Εταιρεία,
ε) ασκεί το λειτούργηµα του δικηγόρου µόνος ή σε συνεργασία µε άλλο δικηγόρο και αµείβεται µε πάγια αντιµισθία,
στ) έχει έµµισθη εντολή ή σχέση εργασίας από φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο,
ζ) λαµβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα,
η) διατηρεί ιστοσελίδα.
2. Με τη δήλωσή του αυτή ο δικηγόρος οφείλει επίσης
να βεβαιώνει ότι δεν είναι διαχειριστής Ε.Π.Ε. ή διευθύνων σύµβουλος Α.Ε., ούτε εκπρόσωπος άλλης Εταιρείας
εµπορικής ή πιστωτικής µορφής, ούτε έχει κώλυµα ή ασυµβίβαστο από αυτά που προβλέπονται στον Κώδικα.
3. Η συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης ως προς τα
παραπάνω στοιχεία, καταστάσεις ή ιδιότητες του δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική, παρά µόνο στη περίπτωση
που έχει προκύψει αλλαγή αυτών από την προηγούµενη
υποβληθείσα δήλωση.
4. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε ηµερολογιακού
έτους ο δικηγόρος οφείλει να καταβάλει και την ετήσια
εισφορά υπέρ του δικηγορικού συλλόγου.
5. Ο ενιαίος τύπος της ετήσιας δήλωσης καθορίζεται
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου
Συλλόγου και δύναται να περιλαµβάνει και άλλα επιπρόσθετα στοιχεία µε την προϋπόθεση τήρησης της νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Με απόφαση της Ολοµέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων δύναται να προβλεφθεί ενιαίος τύπος δήλωσης
για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.
6. Αν ο δικηγόρος δεν υποβάλλει την ετήσια δήλωση,
καθώς και την ετήσια εισφορά του, µέχρι την 30ή Ιουνίου
του τρέχοντος δικαστικού έτους, ειδοποιείται από το
σύλλογο εγγράφως και εάν δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή εντός δύο µηνών διαγράφεται από το µητρώο του οικείου δικηγορικού συλλόγου, µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης επανεγγραφής το Διοικητικό Συµβούλιο εκτιµά µε
αιτιολογηµένη απόφασή του τους επικαλούµενους, από
τον ενδιαφερόµενο, λόγους.
7. Η αξίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου για την
καταβολή της ετήσιας εισφοράς µπορεί να συµψηφισθεί
µε την αξίωση του δικηγόρου να λάβει το µέρισµα από
τους διανεµητικούς λογαριασµούς που τηρεί και διαχειρίζεται κάθε δικηγορικός σύλλογος.
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Άρθρο 31
Αναστολή άσκησης του
δικηγορικού λειτουργήµατος
1. Η άσκηση του λειτουργήµατος του δικηγόρου αναστέλλεται:
α) Σε εκείνους που διορίζονται, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γραµµατείς του υπουργικού
συµβουλίου, γενικοί ή ειδικοί γραµµατείς της Βουλής και
των υπουργείων, καθώς και στους συµβούλους αυτών,
πλην των ειδικών συνεργατών. Ειδικά όταν πρόκειται για
την περίπτωση των ειδικών συµβούλων, µε απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και του αρµόδιου κατά περίπτωση υπουργού µπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις από την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος.
β) Στον Πρόεδρο της Βουλής, στους γενικούς γραµµατείς της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στους αιρετούς περιφερειάρχες, στους δηµάρχους και στους γενικούς
γραµµατείς των δήµων.
γ) Στους κατέχοντες έµµισθες θέσεις σε διεθνείς οργανισµούς ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Στους διοικούντες µε εκτελεστική αρµοδιότητα τα
νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως
αυτός ορίζεται από το νόµο, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή τον αντίστοιχο χαρακτηρισµό της θέσης τους.
ε) Στους προέδρους ανεξάρτητων αρχών.
στ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από ειδική διάταξη τυπικού νόµου ή του κανονισµού της Βουλής.
2. Η έναρξη και η λήξη της αναστολής του λειτουργήµατος του δικηγόρου συµπίπτει µε το χρονικό σηµείο έναρξης και λήξης των πιο πάνω ιδιοτήτων.
Άρθρο 32
Μερική αναστολή άσκησης
του δικηγορικού λειτουργήµατος
1. Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές των
σχολών των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τελούν σε µερική αναστολή του δικηγορικού
λειτουργήµατος. Στους ανωτέρω επιτρέπεται η παροχή
γνωµοδοτήσεων και η παράσταση ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συµβουλίου Επικρατείας,
του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των ανακριτικών αρχών για υποθέσεις κακουργηµατικού χαρακτήρα, των Εφετείων, του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και Μικτού Ορκωτού Εφετείου, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις παράστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα.
2. Δικηγόροι που έχουν εκλεγεί Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνουν άµεσα οι ίδιοι ή έµµεσα µε
συνεργάτη τους και να παρίστανται είτε στην προδικασία είτε στην κυρία διαδικασία για υποθέσεις: α) ναρκωτικών και β) αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
3. Ο χρόνος της µερικής ή ολικής αναστολής της άσκησης της δικηγορίας θεωρείται για την προαγωγή των
δικηγόρων και τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα ή υποχρεώσεις ως χρόνος πραγµατικής άσκησης δικηγορίας.

Άρθρο 33
Παύση δικηγόρων
Ο δικηγόρος παύει να ασκεί τα καθήκοντά του µετά
την αµετάκλητη καταδίκη του σε οριστική ή προσωρινή
παύση για όσο χρόνο η τελευταία διαρκεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Άρθρο 34
Υποχρέωση σεβασµού και τιµής
στο λειτούργηµα του δικηγόρου
1. Ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του
δικαιούται να απολαµβάνει του σεβασµού και της τιµής
που οφείλεται στο λειτούργηµά του από τους δικαστικούς λειτουργούς και από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της Δηµόσιας Διοίκησης.
2. Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δηµόσια καταστήµατα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους µε επίδειξη της επαγγελµατικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιµη
ηµέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισµό.
Άρθρο 35
Θεµελιώδεις υποχρεώσεις του δικηγόρου
1. Ο δικηγόρος απευθύνεται προς τους δικαστές, τους
εισαγγελείς, τους δικαστικούς γραµµατείς, και στους υπαλλήλους της Δηµόσιας Διοίκησης και κάθε άλλης Δηµόσιας Αρχής, µε υπευθυνότητα και σεβασµό.
2. Ο δικηγόρος τηρεί τους κανόνες ευπρέπειας, προς
τους συναδέλφους του και αποφεύγει υβριστικές, προσβλητικές ή υπαινικτικές εκφράσεις προσωπικά εναντίον
αυτών που υπερασπίζονται ή εκπροσωπούν αντιδίκους.
3. Ο δικηγόρος οφείλει να ενηµερώνει τον εντολέα
του για όλους τους θεσµούς και τις δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, και γενικά να συµβάλει στην επίλυση αυτών µε οποιονδήποτε τρόπο προς όφελος του εντολέα του.
Άρθρο 36
Περιγραφή του έργου του δικηγόρου
1. Αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και να υπερασπίζεται τον εντολέα του σε κάθε
δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, στα δικαστήρια, τις υπηρεσίες
και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα διεθνή δικαστήρια, στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συµβούλια, καθώς και η κατάθεση σηµάτων και διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Επίσης η παροχή νοµικών συµβουλών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και η σύνταξη
γνωµοδοτήσεων προς οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό
πρόσωπο και Αρχή. Στο έργο αυτού περιλαµβάνεται και
η διαµεσολάβηση για την αναζήτηση συµβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο νόµου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας.
Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων µε ή δια δικηγόρου είναι υποχρεωτική για όλες τις υποθέσεις και σε όλες τις διαδικασίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από
το νόµο.
2. Οµοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαµβάνονται:
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α) Η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και
κτηµατολογικών γραφείων, καθώς και η σύνταξη των
σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων. Η αίτηση και η λήψη των πιστοποιητικών και αντιγράφων δεν απαιτεί παράσταση ή διαµεσολάβηση δικηγόρου.
β) Η έκδοση επικυρωµένων αντιγράφων κάθε είδους
εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς
και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νοµικών προσώπων.
γ) Η µετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε
ξένη γλώσσα, καθώς και η µετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η µετάφραση έχει
πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης
Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου που µεταφράστηκε και ο δικηγόρος
βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και
προς την οποία µετέφρασε.
δ) Η βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του εντολέα του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 της παραγράφου 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, καθώς και σε
κάθε άλλη ειδική διάταξη.
Άρθρο 37
Αποδοχή εντολής Τήρηση επιµέλειας και ευπρέπειας
1. Ο δικηγόρος έχει υποχρέωση να αναλαµβάνει κάθε
υπόθεση, εκτός εάν αυτή είναι προδήλως αβάσιµη, δεν
είναι δεκτική υπεράσπισης, έρχεται σε σύγκρουση µε τα
συµφέροντα άλλων εντολέων του ή αντιβαίνει στις αρχές του.
2. Ο δικηγόρος οφείλει να αναλαµβάνει την υπεράσπιση οποιουδήποτε κατηγορουµένου, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1.
3. Ο δικηγόρος οφείλει:
α) να εκτελεί τα καθήκοντά του µε ευσυνειδησία και επιµέλεια,
β) να επιχειρεί το συµβιβασµό υποθέσεων που είναι
δεκτικές συµβιβασµού,
γ) να µην παρελκύει τις δίκες.
Άρθρο 38
Απόρρητο και εχεµύθεια
Ο δικηγόρος οφείλει να τηρεί αυστηρά εχεµύθεια για
όσα του εµπιστεύεται ο εντολέας του κατά την ανάθεση
και εκτέλεση της εντολής ή πληροφορείται κατά τη διάρκεια του χειρισµού της.
Άρθρο 39
Δικονοµικό πλαίσιο άσκησης της δικηγορίας
1. Απαγόρευση έρευνας και κατάσχεσης. Απαγορεύεται η διεξαγωγή έρευνας για την αναζήτηση εγγράφων ή
άλλων στοιχείων ή των ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης αυτών, καθώς και η κατάσχεση αυτών, για όσο χρόνο βρίσκονται στην κατοχή του δικηγόρου για υπόθεση
που αυτός χειρίζεται.
2. Ειδική Δωσιδικία. Οι κατηγορούµενοι για πληµµέληµα δικηγόροι δικάζονται από το, κατά τόπο αρµόδιο, Τριµελές Εφετείο σε πρώτο βαθµό και από το Πενταµελές
Εφετείο σε δεύτερο βαθµό.

3. Αυτόφωρη διαδικασία. Δεν ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία στα πληµµελήµατα που φέρεται να έχει
διαπράξει δικηγόρος. Δικηγόρος, που συλλαµβάνεται οποιαδήποτε ηµέρα και ώρα δεν κρατείται, αλλά οδηγείται αµέσως ενώπιον του αρµοδίου Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών.
4. Απαγόρευση σύλληψης δικηγόρου κατά τη διάρκεια
λήψης απολογίας εντολέα του ενώπιον ανακριτή και κατά τη διάρκεια δίκης: α) Δεν επιτρέπεται η σύλληψη δικηγόρου, για οποιαδήποτε αιτία, όταν χειρίζεται υπόθεση στο ακροατήριο και µέχρι την ολοκλήρωση της ακροαµατικής διαδικασίας, καθώς και κατά τη διάρκεια λήψης
απολογίας εντολέα του ενώπιον ανακριτή. β) Στην περίπτωση, που δικηγόρος κατηγορείται για εξύβριση και δυσφήµηση του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκτελεί
τα καθήκοντά του, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Αν η πράξη εκδικαστεί αµέσως, η απόφαση που εκδίδεται σε βάρος του δικηγόρου, εκτελείται µόνον όταν
αυτός εκπληρώσει όλα τα καθήκοντά του στη δίκη κατά
τη διάρκεια της οποίας κατηγορήθηκε κατά το προηγούµενο εδάφιο.
5. Άρνηση µαρτυρίας: α) Όταν ο δικηγόρος καλείται µε
απόφαση δικαστηρίου ή διάταξη εισαγγελέα ή κλήση ανακριτή ή προανακριτικού υπαλλήλου να καταθέσει ως
µάρτυρας είτε κατά την προδικασία είτε κατά την κυρία
διαδικασία οφείλει να αρνηθεί να καταθέσει για όσα του
έχει εµπιστευθεί ο εντολέας του, ανεξάρτητα αν στο µεταξύ έχει λυθεί η εντολή. β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
εναπόκειται στο δικηγόρο η απόφαση να καταθέσει και
σε ποιο µέτρο για πράγµατα που του εµπιστεύθηκε ο εντολέας του σταθµίζοντας την υποχρέωσή του ως θεµελιώδη υποχρέωση του δικηγορικού λειτουργήµατός του.
Άρθρο 40
Επαγγελµατική προβολή
1. Επιτρέπεται η προβολή και δηµοσιοποίηση των τοµέων της επαγγελµατικής δραστηριότητας δικηγόρου ή
Δικηγορικής Εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, µε τρόπο που προσιδιάζει στο δικηγορικό λειτούργηµα και συνάδει µε το κύρος του και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήµατος.
2. Επιτρέπεται η δηµοσίευση επαγγελµατικών καταχωρήσεων σε έντυπα ή ηλεκτρονικά µέσα, µε στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε τίτλους σπουδών που
αφορούν στην επιστηµονική ειδίκευση δικηγόρου είτε
στον τοµέα δραστηριότητάς του τηρώντας τον Κώδικα
Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήµατος.
3. Οποιαδήποτε προβολή ή δηµοσιοποίηση δικηγόρου
ή Δικηγορικής Εταιρείας δεν πρέπει:
α) να είναι αθέµιτη,
β) να είναι αναληθής ή παραπλανητική,
γ) να περιέχει αναφορά σε αριθµό υποθέσεων ή ποσοστά επιτυχίας του δικηγόρου σε δικαστηριακές ή άλλες
υποθέσεις,
δ) να περιλαµβάνει αναφορές ή συγκρίσεις µε άλλους
δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες σε σχέση µε την ποιότητα των υπηρεσιών ή την αµοιβή σε ωριαία βάση ή οποιαδήποτε άλλη µέθοδο χρέωσης,
ε) να περιέχει ονόµατα πελατών, εκτός αν υπάρχει η
συναίνεσή τους και εφόσον πρόκειται για εκδόσεις που
αφορούν δικηγόρους,
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στ) να προκαλεί απαξιωτικές εντυπώσεις και σχόλια
στην κοινή γνώµη για το δικηγορικό λειτούργηµα.
4. Δεν επιτρέπεται σε δικηγόρο είτε ατοµικά είτε ως
µέλος Δικηγορικής Εταιρείας να δίνει συνεντεύξεις στον
Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, δηµοσιεύοντας στοιχεία
ή πληροφορίες σε σχέση µε εκκρεµούσα, ενώπιον της
Δικαιοσύνης, υπόθεση την οποία χειρίζεται ο ίδιος.
5. Κάθε δικηγόρος ή Δικηγορική Εταιρεία, που διατηρεί ή δηµιουργεί επαγγελµατική ιστοσελίδα, οφείλει να
το γνωστοποιεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο µε την
υποβολή της ετήσιας δήλωσης.
6. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου
συνιστά και πειθαρχικό παράπτωµα που τιµωρείται µε
πρόστιµο από 1.000 έως 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, καταβάλλεται στο Ταµείο του οικείου Συλλόγου και
εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγόρου
επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης από δύο ως
έξι µήνες και πρόστιµο µέχρι το διπλάσιο του ανώτατου
ορίου. Σε περίπτωση παραβίασης ή υποτροπής δικηγορικής Εταιρείας η πιο πάνω ποινή επιβάλλεται στον νόµιµο
εκπρόσωπο ή στους νοµίµους εκπροσώπους αυτής που
ευθύνονται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
τα πιο πάνω πρόστιµα µπορούν να αναπροσαρµόζονται.
Άρθρο 41
Τήρηση των αρχών δεοντολογίας
Ο δικηγόρος τηρεί:
α) Τον ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού
Λειτουργήµατος, όπως αυτός καταρτίζεται και εγκρίνεται από την Ολοµέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων της Ελλάδος. Μέχρι την κατάρτιση και έγκρισή του, ισχύει σε όλη την Επικράτεια ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήµατος, όπως εγκρίθηκε µε
την από 4.1.1980 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και δηµοσιεύτηκε
στον Κώδικα Νοµικού Βήµατος στον τόµο του 1986 και ο
οποίος προσαρτάται στον παρόντα Κώδικα.
β) Τον «Καταστατικό χάρτη θεµελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού νοµικού επαγγέλµατος και Κώδικα Δεοντολογίας για τους ευρωπαίους δικηγόρους» του Συµβουλίου
των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο βαθµό που οι διατάξεις δεν αντιβαίνουν στον Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ
Άρθρο 42
Έµµισθος δικηγόρος
Έµµισθος δικηγόρος είναι αυτός που προσφέρει αποκλειστικά νοµικές υπηρεσίες, ως νοµικός σύµβουλος ή
ως δικηγόρος, σε συγκεκριµένο εντολέα, σταθερά και
µόνιµα, αµειβόµενος αποκλειστικά µε πάγια περιοδική αµοιβή. Ο ίδιος δικηγόρος µπορεί επίσης να αναλαµβάνει
υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αµειβόµενος είτε
ανά υπόθεση είτε µε άλλον τρόπο.

Άρθρο 43
Πρόσληψη εµµίσθου δικηγόρου
1. Η πρόσληψη δικηγόρων µε έµµισθη εντολή στον ιδιωτικό τοµέα γίνεται µε έγγραφη σύµβαση, που καταρτίζεται µεταξύ αυτού και του εντολέα.
2. Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δηµόσιου
τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά µε νόµο, γίνεται µε επιλογή ύστερα από προκήρυξη, µε βάση όσα
παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη
του προϊσταµένου νοµικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νοµικού συµβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαµβάνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
φορέα. Ειδικότερα για τους εµµίσθους δικηγόρους:
α) Η προκήρυξη πρέπει να περιέχει το αντικείµενο της
απασχόλησης του δικηγόρου, τις τυχόν ειδικές ανάγκες
του νοµικού προσώπου, την έδρα και τους όρους αµοιβής και υπηρεσιακής εξέλιξης του δικηγόρου και απευθύνεται προς τα µέλη των δικηγορικών συλλόγων. Η
προκήρυξη καθορίζει προθεσµία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 30 ούτε µεγαλύτερη από 60 ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευσή της.
β) Η επιλογή γίνεται από πενταµελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από: α) δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους ή τον νόµιµο αναπληρωτή του,
που ορίζει ο Πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας
µε 15ετή τουλάχιστον ευδόκιµη δικηγορική υπηρεσία,
που ορίζονται από το Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου
δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριµένη προκήρυξη, γ) έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερόµενου νοµικού
προσώπου.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος α΄ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή ο νόµιµος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραµµατέα ασκεί
υπάλληλος του νοµικού προσώπου.
γ) Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται µε επιµέλεια του ενδιαφερόµενου νοµικού προσώπου στο δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, της περιοχής του δικηγόρου που
θα προσληφθεί και στον πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίοι επιµελούνται για την τοιχοκόλλησή της στο κατάστηµα του πρωτοδικείου και στα γραφεία των Δικηγορικών Συλλόγων αντίστοιχα. Επίσης η
προκήρυξη δηµοσιεύεται µε πρόσκληση για την υποβολή
υποψηφιοτήτων σε µία τουλάχιστον εφηµερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου,
κατά προτίµηση ηµερήσια. Μαζί µε τις κοινοποιήσεις
γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου που θα µετέχει στην επιτροπή επιλογής. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος α΄ του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή ο νόµιµος αναπληρωτής του συγκαλεί την επιτροπή µέσα σε πέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή µε απόφασή της ορίζει τον τόπο και
το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και µπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συµπληρωµατικές δηµοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης µε δαπάνη του ενδιαφερόµενου νοµικού προσώπου.
δ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στον ενδιαφερόµενο φορέα, µέσα στην προθεσµία που ορίζει η προκήρυξη, αίτηση συνοδευόµενη από: α) πιστοποιητικό ποινικού µητρώ-
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ου, β) πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έµµισθη θέση, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έµµισθος κατά την
έννοια του άρθρου 42 του Κώδικα και δ) βιογραφικό σηµείωµα µε τα στοιχεία της επιστηµονικής και επαγγελµατικής του δράσης.
ε) Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έµµισθη θέση κατά
την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα, µπορούν να εµφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν,
µαζί µε την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της
προηγούµενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται,
θα παραιτηθούν από την άλλη έµµισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν
δεν προσκοµίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο
παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την
έµµισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαµβάνουν υποθέσεις ή να λαµβάνουν περιοδική αµοιβή.
στ) Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.
ζ) Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων και τους καλεί σε ατοµική συνέντευξη. Μέσα σε ένα µήνα το πολύ από την τελευταία ατοµική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση µε
τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
η) Για την επιλογή και πρόσληψη λαµβάνονται υπόψη
η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστηµονική του
κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείµενο της απασχόλησης, η επαγγελµατική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιµάται η οικογενειακή του
κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιµος
χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας
για την υποβολή των αιτήσεων. Στην προκήρυξη προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας στα κριτήρια, ανάλογα µε
τις ανάγκες του φορέα.
θ) Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει µόνο για την κατάληψη θέσης που προκηρύχθηκε.
Ο φορέας του Δηµοσίου, που προκήρυξε τη θέση, οφείλει µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση της απόφασης
να προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και να
γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας ή την έναρξη της συνεργασίας µε αµοιβή για κάθε υπόθεση µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
ηµερών. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν θίγουν τις
διατάξεις του Κώδικα, που ρυθµίζουν τις µεταθέσεις των
δικηγόρων.
ι) Προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα κατά παράβαση των
διατάξεων του παρόντος είναι άκυρες και συνεπάγονται
την ποινική δίωξη των µελών του οργάνου, που ενέργησε την πρόσληψη, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου
259 Π.Κ., και την πειθαρχική δίωξη των εµπλεκόµενων
δικηγόρων.
Άρθρο 44
Αποδοχές έµµισθου δικηγόρου
1. Ο δικηγόρος για τις παρεχόµενες µε έµµισθη εντολή υπηρεσίες του αµείβεται µε πάγιες µηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται µε ελεύθερη συµφωνία µε τον εντολέα του και οι οποίες δεν µπορούν να είναι κατώτερες των εκάστοτε ισχυουσών κατώτατων νόµιµων απο-

δοχών υπαλλήλου του ιδιωτικού τοµέα ανάλογων επιστηµονικών προσόντων.
2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δηµόσιο, στους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθµού και
στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
Άρθρο 45
Περιορισµοί στους έµµισθους δικηγόρους
1. Η σύµβαση του έµµισθου δικηγόρου που συµπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας του και θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα για πλήρη σύνταξη από το Ενιαίο Ταµείο
Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) λύεται και δεν
επιτρέπεται να προσληφθεί ως έµµισθος στο Δηµόσιο
και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Το 67ο έτος θεωρείται ότι
συµπληρώνεται την 31η Δεκεµβρίου του αντίστοιχου έτους. Στην περίπτωση αυτή ο δικηγόρος λαµβάνει την αποζηµίωση του άρθρου 46 παράγραφος 3 του Κώδικα.
2. Δικηγόροι που προσφέρουν τις νοµικές ή δικηγορικές υπηρεσίες τους µε πάγια περιοδική αµοιβή σε υπηρεσίες, οργανισµούς, επιχειρήσεις και κάθε είδους νοµικά
πρόσωπα και υπάγονται ή θα υπαχθούν για τις υπηρεσίες
τους αυτές στην ασφάλιση του ασφαλιστικού οργανισµού που καλύπτει το προσωπικό του εντολέα τους είτε
βάσει του Κανονισµού ή Οργανισµού του ασφαλιστικού
φορέα είτε από τις κείµενες διατάξεις, αποχωρούν υποχρεωτικά και η σύµβασή τους λύεται αυτοδικαίως, αφότου θεµελιώσουν από τις παραπάνω υπηρεσίες τους δικαίωµα για πλήρη σύνταξη κατά τη νοµοθεσία που διέπει
τον Οργανισµό αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποχωρούντες δικαιούνται να λάβουν κατ’ επιλογήν τους, είτε
την προβλεπόµενη, εξαιτίας της αποχώρησής τους, εφάπαξ πλήρη παροχή από τον ασφαλιστικό οργανισµό είτε
την αποζηµίωση που προβλέπεται στο άρθρο 46 του Κώδικα.
3. Οι δικηγόροι που προσλαµβάνονται µε έµµισθη εντολή έχουν την υποχρέωση εντός το αργότερο τριών
µηνών από την υπογραφή της σύµβασης και ανεξάρτητα
από το κύρος ή µη της σχετικής σύµβασης πρόσληψης,
να αναγγείλουν στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους του τόπου όπου παρέχονται οι δικηγορικές ή νοµικές υπηρεσίες την πρόσληψή τους.
4. Ο δικηγόρος που συνταξιοδοτείται από το δηµόσιο ή
άλλον οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται
µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη συνταξιοδότησή
του, να υποβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο δήλωση, στην οποία θα ανακοινώσει τη συνταξιοδότησή του,
τον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, τη χρονολογία έναρξης καταβολής της σύνταξης και το ποσό αυτής.
Άρθρο 46
Διάρκεια και λήξη έµµισθης εντολής - αποζηµίωση
1. Οι διατάξεις για τη χορήγηση ετήσιας άδειας και επιδόµατος αδείας που ισχύουν για τους υπαλλήλους
στον ιδιωτικό τοµέα, ισχύουν και για τους έµµισθους δικηγόρους. Σε περίπτωση ύπαρξης Κανονισµού εργασίας
για τους εργαζόµενους στον εντολέα, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Κανονισµού, εφόσον είναι ευνοϊκότερες.
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Εφαρµόζονται επίσης στους έµµισθους δικηγόρους όλες
οι κείµενες διατάξεις για χορήγηση αδείας µετ’ αποδοχών λόγω ασθενείας, αναρρωτικής άδειας και προστασίας της κύησης και της λοχείας.
2. Η σύµβαση µεταξύ έµµισθου δικηγόρου και εντολέα
είναι πάντοτε αορίστου χρόνου και λύεται µόνο: α) µε το
θάνατο, β) τη λύση, κατάργηση ή διάλυση µε οποιονδήποτε τρόπο του νοµικού πρόσωπου που απασχολεί τον
δικηγόρο, γ) την πτώχευση του εντολέα και δ) µε καταγγελία της σύµβασης από τον εντολέα ή εντολοδόχο δικηγόρο. Αν στο προσωπικό που απασχολείται στον εντολέα ισχύει κανονισµός εργασίας που προβλέπει µονιµότητα στην υπηρεσία, η καταγγελία της σύµβασης από
τον εντολέα γίνεται µόνο για σπουδαίο λόγο. Η καταγγελία µε ποινή ακυρότητας είναι έγγραφη και σε αυτή αναφέρεται ο λόγος της απόλυσης, επιδίδεται δε µε δικαστικό επιµελητή.
3. α) Αν η έµµισθη εντολή του δικηγόρου λυθεί για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, πλην της οικειοθελούς αποχώρησης, ο έµµισθος
δικηγόρος δικαιούται να εισπράξει από τον εντολέα του
αποζηµίωση. Η αποζηµίωση προβλέπεται αναλόγως µε
το χρόνο διάρκειας της έµµισθης εντολής και ισούται: α)
µε δύο µηνιαίες παροχές αν έχει συµπληρώσει ένα έτος
υπηρεσίας στον εντολέα, β) µε τρεις µηνιαίες παροχές
αν έχει συµπληρώσει τετραετή υπηρεσία, γ) µε τέσσερις
µηνιαίες παροχές αν έχει συµπληρώσει εξαετή υπηρεσία, δ) µε πέντε µηνιαίες παροχές αν έχει συµπληρώσει
οκταετή υπηρεσία, ε) µε έξι µηνιαίες παροχές αν έχει
συµπληρώσει δεκαετή υπηρεσία, στ) µε επτά µηνιαίες
παροχές αν έχει συµπληρώσει ενδεκαετή υπηρεσία, ζ)
µε οκτώ µηνιαίες παροχές αν έχει συµπληρώσει δωδεκαετή υπηρεσία, η) µε εννέα µηνιαίες παροχές αν έχει συµπληρώσει δεκατρία έτη υπηρεσίας, θ) µε δέκα µηνιαίες
παροχές αν έχει συµπληρώσει δεκατέσσερα έτη υπηρεσίας, ι) µε ένδεκα µηνιαίες παροχές αν έχει συµπληρώσει δεκαπέντε έτη υπηρεσίας και ια) µε δώδεκα µηνιαίες
παροχές αν έχει συµπληρώσει δεκαέξι έτη υπηρεσίας.
Για τον υπολογισµό του ύψους της µηνιαίας παροχής
λαµβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται σταθερά
και µόνιµα.
β) Γι’ αυτούς που απασχολούνται και έχουν συµπληρώσει στον ίδιο εντολέα προϋπηρεσία πάνω από δεκαεπτά
έτη, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4093/2012
(Α΄ 222), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 39 του
ν. 4111/2013 (Α΄ 18), καταβάλλεται αποζηµίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόµενης στο προηγούµενο εδάφιο οποτεδήποτε και αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία: α) για 17 έτη προϋπηρεσίας συµπληρωµένα 1
µηνός αποζηµίωση, β) για 18 έτη προϋπηρεσίας συµπληρωµένα 2 µηνών αποζηµίωση, γ) για 19 έτη προϋπηρεσίας συµπληρωµένα 3 µηνών αποζηµίωση, δ) για 20 έτη
προϋπηρεσίας συµπληρωµένα 4 µηνών αποζηµίωση, ε)
για 21 έτη προϋπηρεσίας συµπληρωµένα 5 µηνών αποζηµίωση, στ) για 22 έτη προϋπηρεσίας συµπληρωµένα 6
µηνών αποζηµίωση, ζ) για 23 έτη προϋπηρεσίας συµπληρωµένα 7 µηνών αποζηµίωση, η) για 24 έτη προϋπηρεσίας συµπληρωµένα 8 µηνών αποζηµίωση, θ) για 25 έτη
προϋπηρεσίας συµπληρωµένα 9 µηνών αποζηµίωση, ι)
για 26 έτη προϋπηρεσίας συµπληρωµένα 10 µηνών αποζηµίωση, ια) για 27 έτη προϋπηρεσίας συµπληρωµένα 11
µηνών αποζηµίωση, ιβ) για 28 έτη προϋπηρεσίας συ-

µπληρωµένα 12 µηνών αποζηµίωση. Ο υπολογισµός της
ως άνω αποζηµίωσης γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 39 του ν. 4111/2013.
4. Μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιο πάνω αποζηµίωσης, ο έµµισθος δικηγόρος δικαιούται να λαµβάνει τις
µηνιαίες αποδοχές που ελάµβανε κατά την ηµέρα της επίδοσης του εγγράφου της καταγγελίας.
5. Η κατά την παράγραφο 3 αποζηµίωση καταβάλλεται
µειωµένη κατά το ήµισυ στους δικηγόρους και νοµικούς
ή δικαστικούς συµβούλους, που παρέχουν τις υπηρεσίες
τους προς τους εντολείς τους κατά τους όρους του άρθρου 43 του Κώδικα, σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησής τους από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον έχουν συµπληρώσει στον ίδιο εντολέα τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρεσία. Η αποζηµίωση καταβάλλεται κατά τα δύο τρίτα για όσους συµπληρώνουν εικοσαετή (20) υπηρεσία και ολόκληρη για όσους συµπληρώνουν εικοσιοκταετή (28) υπηρεσία. Όσοι αποχωρούν από
το δικηγορικό λειτούργηµα, λόγω συνταξιοδότησης, δικαιούνται αποζηµίωση ίση µε ποσοστό 40% της αποζηµίωσης της παραγράφου 3, εάν είναι επικουρικώς ασφαλισµένοι και µε ποσοστό 50% εάν δεν είναι επικουρικώς
ασφαλισµένοι. Το δικαίωµα αυτό εκλείπει αν υπέπεσαν,
σε κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 του Κώδικα, σε βάρος του εντολέα τους. Η
πιο πάνω αποζηµίωση καταβάλλεται ανεξάρτητα από τη
σύνταξη ή άλλη οποιαδήποτε περιοδική χρηµατική παροχή, που τυχόν δικαιούνται οι πιο πάνω από οποιαδήποτε
πηγή και αν προέρχεται.
6. Σε περίπτωση θανάτου, την αποζηµίωση, δικαιούνται να την λάβουν ο/η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα
του/της.
7. Καταγγελία συµβάσεων εµµίσθων δικηγόρων για όσο χρόνο αυτοί είναι µέλη διοικητικών συµβουλίων Δικηγορικών Συλλόγων δεν επιτρέπεται. Η καταγγελία αυτή
είναι άκυρη, εκτός εάν: α) συντρέχουν άλλοι λόγοι που
συνεπάγονται την απώλεια της άδειας άσκησης δικηγορικού λειτουργήµατος ή β) επιτραπεί από το δευτεροβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο, από την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 47
Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους
συνταξιούχους άλλων κλάδων
1. Δικηγόροι οι οποίοι ως άµεσα ασφαλισµένοι λαµβάνουν από το Δηµόσιο ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό σύνταξη, κύρια ή επικουρική, βοήθηµα ταµείου
αρωγής ή µέρισµα µετοχικού ταµείου, που το άθροισµα
τους υπερβαίνει την καταβαλλόµενη, κατά µήνα κατά τη
δηµοσίευση του Κώδικα, σύνταξη δικηγόρου µε σαράντα
συντάξιµα χρόνια από το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Ε.Τ.Α.Α.) και τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, οφείλουν µε δήλωσή τους προς το Δικηγορικό Σύλλογο που ανήκουν, µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα και εφεξής, µετά την έναρ-
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ξη ισχύος του, µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την έναρξη καταβολής της σύνταξης ή βοηθήµατος, µερίσµατος ή άλλης παροχής, να επιλέξουν την άσκηση της δικηγορίας ή την απόληψη των παροχών αυτών.
2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζεται:
α) Στους δικηγόρους που λαµβάνουν σύνταξη αναπηρίας ή θύµατος πολέµου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι τυφλοί, παραπληγικοί, τετραπληγικοί που αναφέρονται στο ν. 612/1977.
β) Στους συνταξιούχους που είναι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης ή πολεµιστές της γραµµής των πρόσω
του πολέµου 1940-1941 και σε εκείνους που λαµβάνουν
ή επαύξησαν σύνταξη λόγω αποκατάστασής τους σε θέσεις του δηµόσιου τοµέα, από τις οποίες είχαν απολυθεί
ή εξαναγκασθεί σε παραίτηση κατά την, από 21.4.1967 έως 24.7.1974, περίοδο της δικτατορίας.
γ) Στους δικηγόρους που λαµβάνουν σύνταξη ή άλλη
παροχή για υπηρεσίες που πρόσφεραν ή καθήκοντα που
άσκησαν και δεν ήταν, κατά το χρόνο παροχής ή άσκησής τους, ασυµβίβαστα µε το λειτούργηµα του δικηγόρου, ανεξάρτητα αν οι υπηρεσίες αυτές παρασχέθηκαν ή
τα καθήκοντα ασκήθηκαν πριν ή µετά το διορισµό τους
ως δικηγόρων. Στην εξαίρεση του εδαφίου αυτού δεν περιλαµβάνονται οι δικηγόροι των οποίων το ασυµβίβαστο
έχει αρθεί µε τα άρθρα 5 και 7 του ν.δ. 410/1974, όπως
αυτά αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 1 και 2 του ν.δ.
484/1974.
δ) Στους πολύτεκνους.
ε) Στις χήρες µε ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί και µέχρι την ενηλικίωσή του.
3. Η δήλωση επιλογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή στο
Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο ο δικηγόρος είναι µέλος. Αν ο υπόχρεος επιλέξει τη σύνταξη, θεωρείται ότι
παραιτήθηκε από το δικηγορικό λειτούργηµα από την εποµένη της κοινοποίησης της δήλωσης αυτής στο Δικηγορικό Σύλλογο.
4. Αν δεν κοινοποιηθεί εµπρόθεσµα δήλωση επιλογής,
ο υπόχρεος σε δήλωση επιλογής διαγράφεται υποχρεωτικά από τα µητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο ανήκει, ύστερα από απόφαση του διοικητικού του
συµβουλίου. Τα αποτελέσµατα της διαγραφής επέρχονται από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόµενο.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας, ο δικηγόρος που µε οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο διαγράφηκε από τα µητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαιούται στην απόληψη της σύνταξης και των άλλων παροχών από τον οφειλέτη ασφαλιστικό φορέα. Η απόληψη αρχίζει από την
ηµέρα που θα υποβάλει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα
του βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο ανήκει, ότι διαγράφηκε από τα µητρώα του συλλόγου.
6. Η Επιτροπή Μητρώου οφείλει µόλις διαπιστώσει την
πιο πάνω υπέρβαση του αθροίσµατος των παροχών από
τη µηνιαία σύνταξη, να ειδοποιήσει εγγράφως χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου για την εφαρµογή του παρόντος και τη λήψη της
σχετικής απόφασης περί διαγραφής.
7. Κάθε άλλη διάταξη ουσιαστικού ή τυπικού νόµου, απόφασης αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργείται.

Άρθρο 48
Παροχή υπηρεσιών προς δικηγόρους
και Δικηγορικές Εταιρίες
1. Δικηγόροι µπορούν να απασχολούνται από άλλους
δικηγόρους ή από Δικηγορικές Εταιρίες για ορισµένη ή
ορισµένες υποθέσεις ή αποκλειστικά. Η σχετική συµφωνία δεν θίγει την επιστηµονική ανεξαρτησία τους κατά
την άσκηση του λειτουργήµατός τους ακόµη και όταν ενεργούν συντονισµένα µε άλλους δικηγόρους ή στην
περίπτωση συνεργασίας µε Δικηγορική Εταιρεία µε τους
εταίρους και λοιπούς συνεργάτες της εταιρείας.
2. Όταν η συνεργασία του δικηγόρου µε άλλον δικηγόρο ή µε Δικηγορική Εταιρεία είναι αποκλειστική, η σχετική συµφωνία είναι έγγραφη και πρέπει να κατατεθεί µέσα σε τρεις µήνες από την υπογραφή της στο Δικηγορικό Σύλλογο του δικηγόρου που απασχολείται ή στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της εταιρείας. Διαφορετικά
η ρύθµιση της σχέσης δεν υπάγεται στο παρόν άρθρο.
3. Η έγγραφη συµφωνία πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) τη διάρκεια της συνεργασίας,
β) τη συµφωνούµενη αµοιβή,
γ) τον τρόπο καταβολής της αµοιβής,
δ) τον τρόπο λύσης της συνεργασίας και την οφειλόµενη αποζηµίωση.
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 ε-
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κάστοτε 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. Η Δικηγορική Εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα από την εγγραφή της στο Μητρώο Εταιρειών του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της ή από την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 50.
7. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, σε
περίπτωση θανάτου, δικαστικής συµπαράστασης, παραίτησης ή παύσης από το λειτούργηµα κάποιου από τους
Εταίρους, εάν οι Εταίροι που αποµένουν είναι τουλάχιστον δύο (2), η Εταιρεία συνεχίζεται µεταξύ τους.
8. Η εταιρική επωνυµία, στην οποία περιέχεται ο τίτλος «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περιλαµβάνει υποχρεωτικά κατά το στάδιο της ίδρυσής της τα ονοµατεπώνυµα ή
µόνο τα επώνυµα ενός ή περισσοτέρων Εταίρων. Αν δεν
ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, η επωνυµία της
εταιρείας διατηρείται και µετά την αποχώρηση ή το θάνατο εκείνου του Εταίρου, το όνοµα του οποίου περιλαµβάνεται στην επωνυµία. Σε περίπτωση που ο Εταίρος, το
όνοµα του οποίου περιλαµβάνεται στην εταιρική επωνυµία, τελεί σε αναστολή από τη δικηγορία, θα πρέπει καθ’
όλη τη διάρκεια της αναστολής, κάτω από την εταιρική
επωνυµία να αναγράφεται ευκρινώς το όνοµα του υπό αναστολή Εταίρου µε τη σηµείωση ότι τελεί σε αναστολή.
Άρθρο 50
Καταστατικό Δικηγορικής Εταιρείας
και διαδικασία έγκρισής του
1. Για τη σύσταση της Δικηγορικής Εταιρείας απαιτείται έγγραφο (Καταστατικό), το οποίο υπογράφεται από
όλους τους ιδρυτές Εταίρους. Το Καταστατικό περιλαµβάνει τουλάχιστον: α) το σκοπό, την επωνυµία και την έδρα της Εταιρείας, β) τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των
Εταίρων, γ) τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης
και της αποβολής των Εταίρων, δ) τον αριθµό των µεριδίων εκάστου εταίρου και τη µέθοδο διανοµής των καθαρών κερδών, ε) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
εταίρων, στ) τον τρόπο διοίκησης της Εταιρείας, ζ) τον
τρόπο εκπροσώπησης της Εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως, η) την απαιτούµενη απαρτία και πλειοψηφία για
τη λήψη αποφάσεων από τους Εταίρους, θ) τους λόγους
λύσης της Εταιρείας και την εκκαθάρισή της µετά τη λύση.
2. Το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και οι τροπο-

ποιήσεις αυτού υποβάλλονται για έγκριση στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της Εταιρείας. Αν το Καταστατικό
δεν ορίζει διαφορετικά, για την τροποποίησή του απαιτείται απόφαση των Εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4
των εταιρικών µεριδίων.
3. Η έγκριση του Καταστατικού και κάθε τροποποίησή
του γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της Εταιρείας, το οποίο ελέγχει αν οι διατάξεις του Καταστατικού συνάδουν µε τις διατάξεις του νόµου.
4. Αν παρέλθει άπρακτο διάστηµα ενός (1) µηνός από
την υποβολή του, προς έγκριση, Καταστατικού ή της
τροποποίησής του, θεωρείται ότι η έγκριση έχει παρασχεθεί.
5. Η απόφαση που δεν εγκρίνει το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη.
6. Η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, µε την οποία εγκρίνεται ή τροποποιείται το Καταστατικό ή λύεται η Εταιρεία εγγράφεται στα
βιβλία εταιρειών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και
δηµοσιεύεται στο περιοδικό που εκδίδει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος και σε περίπτωση που δεν εκδίδει τέτοιο, στο Νοµικό Βήµα.
7. Στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της Εταιρείας
και στους Δικηγορικούς Συλλόγους, που υπάγονται τυχόν υποκαταστήµατα της Εταιρείας, τηρείται φάκελος,
τον οποίο η Εταιρεία υποχρεούται να ενηµερώνει µέσα
σε 15 ηµέρες από κάθε µεταβολή που αφορά στην εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείρισή της, τη µεταβολή των
µερίδων, την είσοδο ή αποχώρηση Εταίρων, καθώς και
κάθε στοιχείο που αφορά στην ταυτότητα ή στην επωνυµία της Εταιρείας.
8. Οι Εταιρείες υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο πρακτικών των αποφάσεων της Συνέλευσης των εταίρων και
των πράξεων των διαχειριστών, καθώς και τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το νόµο.
Άρθρο 51
Είσοδος, έξοδος και αποβολή εταίρου
1. Η είσοδος νέων Εταίρων επιτρέπεται πάντοτε µε απόφαση των Εταίρων µε την απαρτία και πλειοψηφία
που προβλέπεται στο Καταστατικό.
2. Η αποχώρηση Εταίρου επιτρέπεται εφόσον προηγηθεί έγγραφη, προ εξαµήνου, γνωστοποίησή του στην Εταιρεία. Το Καταστατικό µπορεί να ορίζει διαφορετική
προθεσµία.
3. Η αποβολή Εταίρου επιτρέπεται, µόνο για σπουδαίο
λόγο, µε απόφαση των Εταίρων και µε την απαρτία και
πλειοψηφία που προβλέπεται στο Καταστατικό. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαριά παράβαση καθηκόντων, η αδυναµία ή η πρόδηλη ανεπάρκεια για την εκτέλεσή τους, καθώς και κάθε βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα
όπως αυτό προβλέπεται στο νόµο και στους Κώδικες Δεοντολογίας και µπορεί να πλήξει το κύρος και τη φήµη
της Εταιρείας.
4. Η είσοδος, η αποχώρηση, καθώς και η αποβολή εταίρου συνιστούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και
συνεπάγονται υποχρεωτικά την ανακατανοµή των εταιρικών µεριδίων και των ποσοστών συµµετοχής στα κέρδη και στις ζηµίες των Εταίρων κατόπιν απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν.
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Άρθρο 52
Εισφορές – Εταιρική Περιουσία – Εταιρικές Μερίδες
1. Οι Εταίροι εισφέρουν υποχρεωτικά στην Εταιρεία
την εργασία τους. Συµπληρωµατικά επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών
της Εταιρείας η εισφορά σε χρήµα ή σε κινητά πράγµατα
και η χρήση κινητών και ακινήτων πραγµάτων. Επιτρέπεται επίσης η κτήση κυριότητας ακινήτου από την Εταιρεία για την επαγγελµατική της εγκατάσταση και µόνον.
Η αποτίµηση των εισφορών, καθώς και οι τυχόν απολείψεις και επιστροφές οποιωνδήποτε ποσών στους Εταίρους, λόγω αποχώρησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο,
αποφασίζονται από τους Εταίρους της Δικηγορικής Εταιρείας.
2. Οι εισφορές των Εταίρων και κάθε τι άλλο, που αποκτάται µε οποιονδήποτε τρόπο στο όνοµα ή για λογαριασµό της Εταιρείας, ανήκει στην Εταιρεία.
3. Τα µερίδια κάθε Εταίρου ορίζονται ελεύθερα από τη
Γενική Συνέλευση σε εκατοστιαία ποσοστά και δεν συνδέονται µε την εισφορά του Εταίρου.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Καταστατικό µε
την απαιτούµενη απαρτία και πλειοψηφία, τα µερίδια ανακατανέµονται είτε µε την είσοδο ή αποχώρηση Εταίρου είτε µε την αποβολή αυτού για σπουδαίο λόγο, είτε
για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Αν δεν ορίζεται σχετικά
στο Καταστατικό, απαιτείται απόφαση των Εταίρων που
εκπροσωπούν τα 3/4 των µεριδίων. Η µεταβολή των µεριδίων για οποιονδήποτε λόγο συνιστά τροποποίηση του
Καταστατικού.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων
µπορεί να προβλεφθεί ότι αµοιβές από συµµετοχή σε Διοικητικά Συµβούλια ή από έµµισθη εντολή µπορούν να
εισπραχθούν από τον Εταίρο απευθείας εφόσον η είσπραξη αυτή δεν γίνεται από την Εταιρεία αλλά ατοµικά
από τον Εταίρο.
Άρθρο 53
Διοίκηση, Διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας
1. Ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται
µε την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται για κάθε θέµα στο Καταστατικό της Εταιρείας. Για την ύπαρξη
απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον δύο (2) Εταίρων. Για τη λήψη της απόφασης απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον πάνω από το µισό του συνόλου των µεριδίων.
3. Οι Εταίροι καλούνται εγγράφως από τον διαχειριστή
της Εταιρείας ή από το 1/3 του αριθµού των Εταίρων µε
πρόσκληση στην οποία αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης. Διαφορετικά η απόφαση είναι άκυρη. Στην προθεσµία αυτή δεν υπολογίζονται η ηµέρα της κοινοποίησης και της συνεδρίασης.
Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις και προθεσµία και παρίστανται όλοι οι Εταίροι,
χωρίς να προβάλλεται αντίρρηση είτε για τη σύγκληση
και συζήτηση είτε για τη λήψη απόφασης, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και λαµβάνει έγκυρα απόφαση επί
των θεµάτων που συζητήθηκαν.

4. Η Εταιρεία διοικείται από έναν ή περισσότερους
διαχειριστές. Διαχειριστής ή διαχειριστές πρέπει να είναι Εταίρος ή Εταίροι. Οι διαχειριστές ορίζονται από το
Καταστατικό ή εκλέγονται, ή επιλέγονται, ανακαλούνται
ή παύονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Καταστατικό.
5. Οι διαχειριστές διοικούν, διαχειρίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα από κοινού ή
µεµονωµένα, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Καταστατικό και στην απόφαση εκλογής ή επιλογής τους.
6. Οι διαχειριστές δεν δικαιούνται ιδιαίτερη αµοιβή για
τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας,
εκτός αν στο Καταστατικό και στην απόφαση εκλογής ή
επιλογής τους ορίζεται διαφορετικά.
7. Δικαιοπραξίες ή ενέργειες που επιχείρησε ο διαχειριστής, στο πλαίσιο των νοµίµων, καταστατικών και συµβατικών αρµοδιοτήτων του, δεσµεύουν την Εταιρεία.
8. Ο διαχειριστής ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία
και τους άλλους Εταίρους για κάθε ζηµία που προκάλεσε
µε τις ενέργειες ή παραλείψεις του σε αυτούς από δική
του υπαιτιότητα. Περισσότεροι του ενός διαχειριστές
ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο.
9. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση στο τέλος εκάστου
διαχειριστικού έτους και το αργότερο εντός τριµήνου να
λογοδοτήσει γραπτά στους λοιπούς Εταίρους.
10. Η Εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζηµία
που ο διαχειριστής της ανυπαίτια υπέστη, κατά την άσκηση της διοίκησης και τη διαχείριση της Εταιρείας.
11. Ο διαχειριστής µπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε
µε απόφαση των Εταίρων που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των µεριδίων. Εάν ο διαχειριστής έχει διοριστεί
απευθείας από το Καταστατικό και για ορισµένο χρόνο,
η αντικατάστασή του ή ο διορισµός και άλλου ή άλλων
διαχειριστών επιτρέπεται µόνο για σπουδαίο λόγο.
Σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδίως η βαριά παράβαση ή η
αδυναµία ή η ανεπάρκεια στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του. Η ανάκληση για σπουδαίο λόγο απαιτεί
πλειοψηφία τουλάχιστον των 4/5 του συνολικού αριθµού
των µεριδίων.
Άρθρο 54
Δικαιώµατα - Διανοµή εσόδων - Ευθύνη των Εταίρων
Διαφορές µεταξύ των Εταίρων - Σχέσεις µε εντολείς
1. Κάθε Εταίρος έχει δικαίωµα να πληροφορείται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων,
να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα σχετικά µε τη διαχείριση. Αντίθετη συµφωνία είναι άκυρη.
2. Η ετήσια διανοµή καθαρών εσόδων γίνεται µέσα σε
τρεις (3) µήνες από το κλείσιµο της διαχειριστικής περιόδου, όπως ορίζεται στο Καταστατικό.
3. Οι Εταίροι µετέχουν στα κέρδη και τις ζηµίες της Εταιρείας µε βάση τα ποσοστά των µεριδίων τους. Το Καταστατικό δύναται να προβλέπει διαφορετική µέθοδο
διανοµής των κερδών, καθώς και την καταβολή εκτάκτων
αµοιβών για τους Εταίρους, που θα επιδεικνύουν ιδιαίτερη δραστηριότητα, ζήλο, απόδοση και συνεργασία. Κατά
τα ποσά αυτά µειώνονται ανάλογα τα έσοδα των λοιπών
Εταίρων.
4. Ο Εταίρος που δεν είναι διαχειριστής, ευθύνεται έναντι των λοιπών Εταίρων και της Εταιρείας µόνο για
την επιµέλεια που επιδεικνύει στις δικές του υποθέσεις,
όπως αυτή οριοθετείται, ερµηνεύεται και εφαρµόζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 746 του Αστικού Κώδικα.

18
5. Η Εταιρεία ευθύνεται έναντι τρίτων, κατά τις διατάξεις για την ευθύνη των δικηγόρων, για πράξεις ή παραλείψεις των Εταίρων ή συνεργατών δικηγόρων, εφόσον
αυτές έγιναν κατά τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση
της Εταιρείας. Ο υπαίτιος για την πράξη ή παράλειψη Εταίρος ευθύνεται σε ολόκληρο.
6. Η Εταιρεία έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του υπαιτίου Εταίρου κατά το ποσό που η Εταιρεία θα ικανοποιήσει
τον τρίτο. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει ασφαλιστεί για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, δικαίωµα αναγωγής κατά του υπαιτίου εταίρου έχει η Εταιρεία µόνο
για το ποσό που δεν καλύφθηκε από την ασφαλιστική Εταιρεία και την ασφαλιστική αποζηµίωση.
7. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την ερµηνεία και
εφαρµογή των διατάξεων του νόµου ή του Καταστατικού
της Εταιρείας είτε µεταξύ των Εταίρων είτε µεταξύ αυτών και της Εταιρείας, επιλύεται από τη Διαιτησία του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου µετά από προσφυγή εκείνου ή εκείνων που έχουν έννοµο συµφέρον, µέσα σε αποσβεστική προθεσµία τριών (3) µηνών από τη γέννηση
της διαφοράς. Οι διαιτητές ορίζονται για τρία (3) χρόνια
από το Διοικητικό Συµβούλιο του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου. Συνεχίζουν πάντως την άσκηση των καθηκόντων τους για όσες υποθέσεις έχουν αναλάβει κατά τη
διάρκεια της θητείας τους.
Άρθρο 55
Σχέσεις Εταιρείας προς τρίτους
1. Οι έγγραφες εντολές των εντολέων-πελατών λογίζεται ότι παρέχονται προς την Εταιρεία ακόµα και αν αυτές απευθύνονται προς Εταίρο ή συνεργάτη της Εταιρείας.
2. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να δέχεται εντολές υπεράσπισης ή εκπροσώπησης από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε αντικρουόµενα, µεταξύ τους, συµφέροντα.
3. Οι αµοιβές για δικαστικές ή εξώδικες υπηρεσίες που
παρέχονται από τους δικηγόρους της Εταιρείας και η µέθοδος υπολογισµού τους συµφωνούνται από τον διαχειριστή της Εταιρείας ή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.
Άρθρο 56
Διάρκεια - Λύση και εκκαθάριση
1. Η Εταιρεία µπορεί να έχει αόριστη διάρκεια ή η
διάρκειά της να είναι ορισµένου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αρχική διάρκεια να ορισθεί βραχύτερη των πέντε (5) ετών. Το Καταστατικό µπορεί να
προβλέπει τον τρόπο µεταβολής της διάρκειας της Εταιρείας από ορισµένη σε αόριστη και από αόριστη σε ορισµένη, καθώς και την παράταση ή τη σύντµηση της διάρκειας της Εταιρείας.
2. Εφόσον δεν παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας ή
αποφασισθεί η πρόωρη λύση της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού, η Εταιρεία λύεται και τίθεται υπό
εκκαθάριση. Η λύση και εκκαθάριση διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 779 έως και 783 του Αστικού Κώδικα, των διατάξεων του Καταστατικού και τη
σχετική απόφαση των Εταίρων, µε την οποία και ορίζεται
ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές. Η Εταιρεία εξακολουθεί να έχει νοµική προσωπικότητα µέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες αυτής.

3. Εκκρεµείς υποθέσεις εντολέων-πελατών παραδίδονται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι αποφασίζουν για την
ανάθεση του περαιτέρω χειρισµού τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άρθρο 57
Δικαίωµα σε αµοιβή - Ανάλογη προκαταβολή
1. Ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει αµοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη,
καθώς και για κάθε δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.
2. Δικαιούται επίσης να εισπράξει από τον εντολέα του
προκαταβολή έναντι της αµοιβής ή των δαπανών του,
κατά την έναρξη ή την πρόοδο της εργασίας. Η εργασία
του δικηγόρου προς τον εντολέα του ολοκληρώνεται µόνο µε την πραγµατική είσπραξη της αµοιβής του.
Άρθρο 58
Αµοιβή δικηγόρου
1. Η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία µε τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό
του.
2. Η συµφωνία αυτή περιλαµβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε µέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή
κάθε άλλης φύσης νοµικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες.
3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συµφωνία,
η αµοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα επόµενα άρθρα του Κώδικα, µε βάση την αξία του αντικειµένου της δίκης και, σε περίπτωση που το
αντικείµενο της δίκης δεν αποτιµάται σε χρήµα και δεν
ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, µε βάση τις αµοιβές
που αναφέρονται στο Παράρτηµα 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
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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 περίπτωση έλλειψης έγγραφης συµφωνίας, η αµοιβή του δικηγόρου, για δικαστικές ή εξώδικες εργασίες, πράξεις ή απασχολήσεις, δύναται να προσδιορίζεται µε βάση την ωριαία απασχόληση του δικηγόρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Κώδικα.
Άρθρο 60
Εργολαβικό δίκης
1. Επιτρέπεται η κατάρτιση έγγραφης συµφωνίας, η οποία εξαρτά την αµοιβή ή το είδος αυτής από την έκβαση
της δίκης ή του αποτελέσµατος της εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη αίρεση, όπως επίσης και συµφωνία, µε
την οποία εκχωρείται ή µεταβιβάζεται µέρος του αντικειµένου της δίκης ή της εργασίας, ως αµοιβή (εργολαβικό
δίκης). Αυτή η συµφωνία δεν µπορεί να υπερβαίνει το
20% του αντικειµένου της δίκης. Σε περίπτωση που συµπράττουν πέραν του ενός δικηγόροι, το ως άνω ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30%. Σε συµφωνία, που
εξαρτά την αµοιβή από το αποτέλεσµα της δίκης, η αµοιβή εισπράττεται είτε από το ίδιο το προϊόν της δίκης είτε
από την υπόλοιπη περιουσία του εντολέα. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος έχει προνόµιο µόνο στο προϊόν της δίκης. Δεν επιτρέπεται, µε ποινή ακυρότητας, κάθε εκχώρηση του προϊόντος της δίκης ή οποιαδήποτε άλλη µεταβίβασή του εν ζωή ή µε αιτία το θάνατο ή µε κατάσχεση,
µέχρι το ποσό ή την αξία που δικαιούται ο δικηγόρος.
2. Η συµφωνία βάσει της οποίας εξαρτάται η αµοιβή

του δικηγόρου από την έκβαση της δίκης και η οποία αναφέρεται σε υποθέσεις από ζηµίες αυτοκινήτων, απαλλοτριώσεις ή σε µισθούς, ηµεροµίσθια, πρόσθετες αµοιβές για υπερωρίες, εργασία νυκτερινή ή σε Κυριακές ή εορτές, δώρα, αντίτιµο για άδεια ή επίδοµα αδείας, αποζηµίωση για καταγγελία της σύµβασης εργασίας και γενικά σε απαιτήσεις που ανάγονται σε εργασιακή σύµβαση υπαλλήλων, εργατών ή υπηρετών ή σε αποδοχές γενικά µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. σε όποια δικαιοδοσία κι αν υπάγονται καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται στο Δικηγορικό Σύλλογο, του οποίου είναι µέλος ο δικηγόρος, οποτεδήποτε
και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση ή ικανοποίηση της οποιασδήποτε αξίωσης του δικηγόρου κατά του
εντολέα. Η γνωστοποίηση γίνεται µε προσκόµιση δύο
πρωτοτύπων, συντάσσεται δε πράξη κάτω από το ένα
πρωτότυπο, το οποίο παραλαµβάνει ο δικηγόρος. Το άλλο πρωτότυπο παραµένει στα αρχεία του Συλλόγου και
καταχωρείται αµέσως σε ειδικό βιβλίο.
3. Η αναγγελία της εκχώρησης του τµήµατος της απαίτησης για την κάλυψη της αµοιβής του δικηγόρου γίνεται µε κοινοποίηση του σχετικού συµφωνητικού στον οφειλέτη, οποτεδήποτε πριν από την πληρωµή της απαίτησης. Όταν οφειλέτης είναι το Ελληνικό Δηµόσιο, η αναγγελία γίνεται µε υποβολή του εκχωρητικού εγγράφου στον οικείο Υπουργό και στην αρµόδια για την εκκαθάριση της δαπάνης Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, χωρίς να τηρούνται οι διατυπώσεις του άρθρου 95
του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ως ισχύει. Για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ασφαλιστικούς οργανισµούς
το πιο πάνω έγγραφο γνωστοποιείται στον νόµιµο εκπρόσωπό τους και στην αρµόδια για την πληρωµή της
δαπάνης υπηρεσία του νοµικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, η γνωστοποίηση του εκχωρητικού εγγράφου γίνεται και στην αρµόδια για τη φορολόγηση του δικηγόρου Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. Η παρακράτηση και
απόδοση της αµοιβής του δικηγόρου γίνεται από το αρµόδιο για πληρωµή της απαίτησης όργανο του Δηµοσίου
ή του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.
4. Η παραπάνω συµφωνία, που εξαρτά την αµοιβή από
την έκβαση της δίκης, ισχύει µόνο όταν ο δικηγόρος ανέλαβε την υποχρέωση να διεξάγει τη δίκη µέχρι τελεσιδικίας, χωρίς να λάβει κάποια αµοιβή σε περίπτωση αποτυχίας, ο ίδιος ή ο συµπληρεξούσιος ή υποκατάστατός
του. Τυχόν συµφωνία των µερών για την καταβολή εξόδων δεν ανατρέπει την ισχύ του εργολαβικού δίκης.
5. Σε περίπτωση αµφιβολίας, για το αν η υπόθεση έχει
θετική έκβαση σύµφωνα µε τα παραπάνω, αποφαίνεται,
µετά από αίτηση του εντολέα ή του δικηγόρου, το Συµβούλιο του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο δικηγόρος.
Άρθρο 61
Προκαταβολή εισφορών - κρατήσεων
1. Ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων
βοηθηµάτων ή ενδίκων µέσων και για την παράστασή
του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συµβουλίων, ενώπιον δικαστών µε την ιδιότητά τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλµένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται µε την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαµεσολάβησης ή δικαστικής µεσολάβησης ή
της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συ-
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µπεριλαµβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές που προορίζονται για: αα) την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του
Συλλόγου, ββ) την απόδοση ως πόρου, στον τοµέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ), γγ) την απόδοση ως πόρου στον αντίστοιχο για κάθε Δικηγορικό
Σύλλογο Τοµέα Προνοίας - Υγείας του ΕΤΑΑ ή Ταµείο
Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασµούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) και δδ) την απόδοση ως
πόρου στον Ειδικό Διανεµητικό Λογαριασµό νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του ν. 2915/2001 (Α΄ 109), όπου ισχύει.
2. Οι εισφορές αυτές είναι πάγια ποσά για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση δικηγόρου, όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Τα ποσά αυτά αναπροσαρµόζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µετά από γνώµη της Ολοµέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή µπορεί να εκδίδεται και χωρίς τη
γνώµη της Ολοµέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων της Ελλάδος, αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία δύο (2) µηνών από τότε που θα ζητηθεί αυτή µε έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τα ποσά αυτά µπορούν να αναπροσαρµόζονται ιδίως σε περίπτωση αύξησης των αµοιβών του Παραρτήµατος Ι ή όταν έχει προηγηθεί σχετική αναλογιστική µελέτη για τη βιωσιµότητα
των φορέων υπέρ των οποίων γίνονται οι εισφορές. Με
την ίδια διαδικασία µπορούν να προβλέπονται νέες εισφορές υπέρ ταµείων ή λογαριασµών αλληλοβοήθειας
και ενίσχυσης δικηγόρων, καθώς και το ύψος των αντίστοιχων ποσών ανά δικαστική εξώδικη ενέργεια.
3. Από την υποχρέωση της προκαταβολής, που ορίζεται και υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, απαλλάσσονται οι δικηγόροι, όταν εκπροσωπούν: α) διαδίκους που αναγνωρίζονται ότι δικαιούνται του ευεργετήµατος πενίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 194 έως 204 του
Κ.Πολ.Δ., ή δικαιούχους νοµικής βοήθειας σύµφωνα µε
το ν. 3226/2004 (Α΄ 24), β) διαδίκους που εµπίπτουν στις
διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 2 και της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του Κώδικα, γ)
το Ελληνικό Δηµόσιο σε στενή έννοια. Η συνδροµή των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου.
4. Ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων
βοηθηµάτων ή ενδίκων µέσων, καθώς και για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστών και για
κάθε στάδιο της δίκης οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραµµάτιο καταβολής,
αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη.
Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης ή µαταίωσης
της δίκης, η προκαταβολή αναζητείται από τον δικηγόρο
που προέβη σε αυτήν, άλλως η προκαταβολή ισχύει για
τη νέα συζήτηση.
5. Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που όφειλε να προκαταβάλει και τιµωρείται µε πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) έως
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σε περίπτωση δε υποτρο-

πής και µε την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης
από το δικηγορικό λειτούργηµα από δεκαπέντε (15) ηµέρες µέχρι έξι (6) µήνες. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση της Ολοµέλειας των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, τα
παραπάνω όρια του ύψους του προστίµου µπορούν να αναπροσαρµόζονται. Το ποσό προστίµου και κάθε ποσό
που έπρεπε να έχει προκαταβληθεί καταβάλλονται στο
ταµείο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων.
6. Οι προϊστάµενοι των γραµµατειών όλων των δικαστηρίων υποχρεούνται, επί ποινή πειθαρχικού ελέγχου,
να αποστέλλουν στο τέλος κάθε µήνα στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους ονοµαστικές καταστάσεις των
δικηγόρων που παρέστησαν, χωρίς να προσκοµίσουν το
προβλεπόµενο από τις διατάξεις του παρόντος γραµµάτιο προκαταβολής, µνηµονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονοµική του θέση, την ηµεροµηνία δικασίµου, το δικαστήριο
και το είδος της διαδικασίας.
Άρθρο 62
Διανεµητικοί λογαριασµοί
1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης µετά από
σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου, που σχηµατίζεται µε πλειοψηφία
των 2/3 των µελών του και επικυρώνεται µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, συστήνονται ειδικοί διανεµητικοί λογαριασµοί. Στους Δικηγορικούς
Συλλόγους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, απαιτείται µόνο ο
σχηµατισµός ειδικής πλειοψηφίας των 3/5 του όλου αριθµού των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
2. Οι πόροι των λογαριασµών προέρχονται από την υποχρεωτική καταβολή εισφορών των δικηγόρων για τις
δικαστικές και εξώδικες ενέργειές τους (ενδεικτικά για
παραστάσεις στα δικαστήρια, συµβόλαια, απαλλοτριώσεις, συνδικίες κ.λπ.). Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ρυθµίζονται τα ποσά των εισφορών ανά διαδικαστική πράξη ή ενέργεια, ο τρόπος συγκέντρωσης των
καταβαλλόµενων ποσών από το Δικηγορικό Σύλλογο, τα
κριτήρια συµµετοχής των δικηγόρων στους διανεµητικούς λογαριασµούς και η διανοµή τους στα µέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του λογαριασµού.
3. Από την υποχρέωση καταβολής των πιο πάνω εισφορών προς το Δικηγορικό Σύλλογο, απαλλάσσονται οι
δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν συµβαλλόµενους που
εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
82 και της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
95 του Κώδικα.
4. Οι πιο πάνω αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 63
Καθορισµός αµοιβής µε βάση την αξία
του αντικειµένου της δίκης
1. Η αµοιβή, σε περίπτωση µη ύπαρξης έγγραφης συµφωνίας, καθορίζεται µε βάση την αξία του αντικειµένου
της δίκης ως εξής:
i. Η αµοιβή για τη σύνταξη κύριας αγωγής ορίζεται µε
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βάση την αξία του αντικειµένου της αγωγής όπως παρακάτω:
α) 2% όταν η αξία του αντικειµένου της αγωγής ανέρχεται µέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ.
β) 1,5% όταν η αξία του αντικειµένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 200.001 ευρώ µέχρι 750.000
ευρώ.
γ) 1% όταν η αξία του αντικειµένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 750.001 ευρώ µέχρι 1.500.000
ευρώ.
δ) 0,5% όταν η αξία του αντικειµένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 1.500.001 ευρώ µέχρι
3.000.000 ευρώ.
ε) 0,3% όταν η αξία του αντικειµένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 3.000.001 ευρώ µέχρι
6.000.000 ευρώ.
στ) 0,2% όταν η αξία του αντικειµένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 6.000.001 ευρώ µέχρι
12.000.000 ευρώ.
ζ) 0,5% όταν η αξία του αντικειµένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 12.00.001 ευρώ µέχρι
25.000.000 ευρώ.
η) 0,05% όταν η αξία του αντικειµένου της αγωγής ανέρχεται πέραν από το ποσό των 25.000.001 ευρώ.
Στις αγωγές από συναλλαγµατικές, επιταγές, γραµµάτια σε διαταγή και λοιπούς πιστωτικούς τίτλους, που συζητούνται κατά την προβλεπόµενη στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ειδική διαδικασία των πιστωτικών τίτλων,
το πιο πάνω ποσοστό µειώνεται στο µισό.
ii. Εάν το αίτηµα της αγωγής δεν συνίσταται σε ορισµένη χρηµατική απαίτηση, όπως αναγνωριστικές, νοµής, κυριότητος, δουλειών, διανοµής, ακυρότητας, διάλυσης εταιρείας η αµοιβή καθορίζεται σύµφωνα µε τα
παραπάνω µε βάση την πραγµατική αξία του αντικειµένου της αγωγής.
iii. Εάν το αίτηµα της αγωγής είναι η επιδίκαση περιοδικών παροχών ή προσόδων απροσδιορίστου χρόνου, η
αµοιβή καθορίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, µε βάση το δεκαπλάσιο
της ετήσιας παροχής ή προσόδου.
2. Εάν το αντικείµενο της δίκης δεν αποτιµάται σε
χρήµα η αµοιβή υπολογίζεται µε βάση το Παράρτηµα Ι
του Κώδικα.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, µετά από
γνώµη της Ολοµέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων της Ελλάδος, οι αµοιβές που αναφέρονται
στο Παράρτηµα Ι του Κώδικα, επανακαθορίζονται ανά
τριετία. Το προεδρικό διάταγµα µπορεί να εκδίδεται και
χωρίς την προβλεπόµενη στο προηγούµενο εδάφιο γνώµη, αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία δύο µηνών από τότε
που αυτή θα ζητηθεί µε έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Ο δικηγόρος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα να
ζητήσει από τον εντολέα του µικρότερη αµοιβή από την
οριζόµενη στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η δε
παραίτησή του αυτή θα µπορεί να προταθεί από τον εντολέα του εφόσον έχει συµφωνηθεί εγγράφως.
Άρθρο 64
Αµοιβή στη σώρευση αγωγών
1. Εάν περισσότερες αγωγές ενωθούν στο ίδιο δικόγραφο, οφείλεται ιδιαίτερη αµοιβή για κάθε αγωγή που

σωρεύεται µε βάση την αξία του αντικειµένου της.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρµόζεται και στην
περίπτωση κατά την οποία το δικόγραφο της αίτησης
στρέφεται κατά περισσοτέρων ιδιοκτητών απαλλοτριουµένων ακινήτων.
Άρθρο 65
Αµοιβή για ανταγωγή, παρέµβαση, ανακοπή
Με την αγωγή εξοµοιώνεται η ανταγωγή και η κύρια
παρέµβαση, είτε ασκούνται µε χωριστό δικόγραφο είτε
µε τις προτάσεις, καθώς και οι ανακοπές πλην αυτών του
άρθρου 66 του Κώδικα.
Άρθρο 66
Αµοιβή για ανακοίνωση δίκης και για ανακοπή
Για τη σύνταξη ανακοίνωσης δίκης µε προσεπίκληση
σε παρέµβαση, ανακοπής κατά επιταγής, τριτανακοπής,
ανακοπής κατά δήλωσης σε κατάσχεση, ανακοπής κατά
συντηρητικού µέτρου, παρατηρήσεων ενώπιον του συµβολαιογράφου ως προς τη σύνταξη του πίνακα, ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης, η αµοιβή ορίζεται στο µισό
της αµοιβής όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 65 του Κώδικα.
Άρθρο 67
Αµοιβή για παρεµπίπτουσα αγωγή
που αφορά σε τόκους κ.λπ.
Για τη σύνταξη παρεµπιπτουσών αγωγών, που αφορούν σε ανατοκισµό τόκων, σε πρόσθετη αποζηµίωση ή
σε καρπούς και τόκους συµπληρωµατικούς ή µεταγενεστέρους, η αµοιβή ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του άρθρου 63 του Κώδικα.
Άρθρο 68
Αµοιβή για τη σύνταξη προτάσεων
κατά την πρώτη συζήτηση
1. Για τη σύνταξη προτάσεων κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, η αµοιβή του δικηγόρου του εναγόµενου είναι ίση µε την αµοιβή της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Κώδικα και του δικηγόρου του ενάγοντος ορίζεται στο µισό της αµοιβής αυτής.
2. Για τη σύνταξη προτάσεων σε κάθε επόµενη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον των ίδιων δικαστηρίων, η αµοιβή των δικηγόρων όλων των διαδίκων είναι ίση µε την
αµοιβή του δικηγόρου του ενάγοντος που ορίζεται στην
προηγούµενη παράγραφο.
3. Για τη σύνταξη προτάσεων σε παρεµπίπτουσες αγωγές, όταν αυτές συνεκδικάζονται µε την κύρια αγωγή, ο
δικηγόρος δεν έχει δικαίωµα αµοιβής.
Άρθρο 69
Αµοιβή για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον
του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου
1. Για τη σύνταξη προτάσεων στην πρώτη συζήτηση ενώπιον του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, η αµοιβή των
δικηγόρων όλων των διαδίκων είναι διπλάσια από την αµοιβή που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68
του Κώδικα. Για καθεµία από τις επόµενες συζητήσεις η
αµοιβή των δικηγόρων και των δύο διαδίκων είναι διπλά-

22
σια από την αµοιβή που ορίζεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 68 του Κώδικα.
2. Ως πρώτη συζήτηση ενώπιον του δευτεροβάθµιου
δικαστηρίου θεωρείται η πρώτη συζήτηση για καθεµία έφεση που ασκήθηκε στην ίδια υπόθεση.
3. Για τη σύνταξη προτάσεων ενώπιον του εφετείου
που δικάζει ως δικαστήριο πρώτου βαθµού, η αµοιβή καθορίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68 του
Κώδικα µε βάση το αντικείµενο της διαφοράς.
Άρθρο 70
Αµοιβή για τη σύνταξη αίτησης ασφαλιστικών µέτρων
νοµής, για αγωγή λογοδοσίας και αίτηση διαιτησίας
1. Για τη σύνταξη αίτησης ασφαλιστικών µέτρων η αµοιβή καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Κώδικα:
(α) µε βάση το δεκαπλάσιο της ετήσιας προσόδου, εφόσον πρόκειται για προσοδοφόρα κτήµατα, (β) µε βάση
την αξία της νοµής ή και οιονεί νοµής, που αποτελεί το
αντικείµενο της αίτησης εφόσον πρόκειται για µη προσοδοφόρα κτήµατα ή για αξία δικαιωµάτων που δεν µπορεί να προσδιοριστεί.
2. Η αξία της νοµής ορίζεται µε βάση την αξία του κτήµατος, όπως προσδιορίζεται στην αίτηση και επικουρικά
µε βάση την αντικειµενική του αξία. Εάν η οιονεί νοµή
δουλείας είναι αντικείµενο της αίτησης, η αξία της δουλείας ορίζεται µε την υπερτίµηση, την οποία αυτή προσδίδει στο δεσπόζον κτήµα, εκτός εάν το ποσόν, κατά το
οποίο µειώνεται η αξία του δουλεύοντος κτήµατος, είναι
µεγαλύτερο, οπότε ορίζεται κατά το µεγαλύτερο ποσό.
3. Για τη σύνταξη κυρίας ή παρεµπίπτουσας αγωγής
λογοδοσίας, η αµοιβή προσδιορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 63 του Κώδικα µε βάση το εικαζόµενο έλλειµµα.
4. Για τη σύνταξη πρόσκλησης για υποβολή της διαφοράς σε διαιτησία ή αίτησης περί διαιτησίας, η αµοιβή
προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 63 του Κώδικα µε
βάση το ποσό του αντικειµένου της διαφοράς.
5. Με τον ίδιο τρόπο προσδιορίζεται η αµοιβή για τη
σύνταξη αίτησης ή προσφυγής για ερµηνεία συµβάσεων
ή λύση διαφορών µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των αναδόχων δηµοσίων έργων ή παραχωρησιούχων.
6. Για τη σύνταξη υποµνηµάτων ή προτάσεων, την παράσταση και γενικά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας,
τις ενέργειες του δικηγόρου ενώπιον διαιτητικού οργάνου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν
τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.
Άρθρο 71
Αµοιβή για συµβιβασµό κατά τη διάρκεια δίκης
ή µέσω εξωδικαστικής ή δικαστικής επίλυσης
της διαφοράς
(εξωδικαστική διαµεσολάβηση-δικαστική µεσολάβηση)
Η αµοιβή που συµφωνήθηκε γραπτά και η αµοιβή που
ορίζεται από τις πιο πάνω διατάξεις σε περίπτωση έλλειψης γραπτής συµφωνίας οφείλεται και εάν η υπόθεση επιλυθεί συµβιβαστικά (δικαστικά ή εξωδικαστικά µε οποιονδήποτε τρόπο). Η διάταξη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση που ο δικηγόρος απασχολείται µε έµµισθη εντολή ή
του καταβάλλεται πάγια περιοδική αµοιβή, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί γραπτά το αντίθετο.

Άρθρο 72
Αµοιβή για σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση
1. Για τη σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση τίτλων εκτελεστών η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται στο σύνολο
της δικαστικής δαπάνης, όπως αυτή επιδικάστηκε από το
δικαστήριο.
2. Από περισσότερους συνοφειλέτες ή συγκατόχους
πράγµατος που επιτάσσονται µε χωριστή επιταγή ή µε
την ίδια, που κοινοποιείται στον καθέναν από αυτούς, οφείλεται µία αµοιβή.
Άρθρο 73
Αµοιβή για έλεγχο τίτλων
1. Για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου και στη
σύνταξη της σχετικής έκθεσης του αγοραστή ή του πωλητή, καθώς και για έρευνα στα βιβλία µεταγραφών, υποθηκών ή κατασχέσεων, η αµοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συµφωνία,
η αµοιβή ορίζεται ως εξής:
α) αν αφορά στον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας και βαρών και στη σύνταξη της σχετικής έκθεσης για την υπογραφή συµβολαίου, ορίζεται στο µισό (1/2) αυτής που υπολογίζεται επί της αξίας του αντικειµένου της δικαιοπραξίας, κατά τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο του παρόντος και
β) αν αφορά στην έρευνα στα βιβλία µεταγραφών, υποθηκών ή κατασχέσεων, για τη διακρίβωση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτου και των βαρών αυτής, για κάθε άλλο
λόγο, ορίζεται σε ωριαία βάση, ανάλογα µε το χρόνο παροχής εργασίας, όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα Ι του
Κώδικα.
Άρθρο 74
Αµοιβή στις δικαιοπραξίες
1. Για τη σύνταξη ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων δηµοσίων εγγράφων για κάθε είδους δικαιοπραξίες (συµβόλαια) η αµοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα
µε έγγραφη συµφωνία.
2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συµφωνία
η αµοιβή του δικηγόρου θα υπολογίζεται ποσοστιαίως
και ανάλογα µε την αξία του αντικειµένου της δικαιοπραξίας, όπως τα ποσοστά και οι αξίες αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος του.
Τα ποσοστά και οι αξίες του Παραρτήµατος ΙΙ, µε βάση
τα οποία υπολογίζεται η αµοιβή του δικηγόρου σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συµφωνία, αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης µετά από γνώµη της Ολοµέλειας
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος. Η πιο πάνω απόφαση µπορεί να εκδίδεται και χωρίς
τη γνώµη της Ολοµέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία δύο (2) µηνών από τότε που αυτή θα ζητηθεί µε
έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης.
3. Για δικαιοπραξία το αντικείµενο της οποίας δεν συνίσταται σε ορισµένη χρηµατική ποσότητα, η αξία προσδιορίζεται βάσει της πραγµατικής αξίας του αντικειµέ-

23
Άρθρο 79
Αµοιβή για εντολή που δεν περατώθηκε
εξαιτίας ανωτέρας βίας

νου της. Για δικαιοπραξία µε περισσότερα αντικείµενα
λαµβάνεται υπόψη η αξία των περισσοτέρων αντικειµένων.
4. Στην περίπτωση παράστασης δικηγόρου σε συµβόλαιο γίνεται ειδική µνεία στο συµβόλαιο και επισυνάπτεται σε αυτό σχέδιο για τη σύµβαση, υπογεγραµµένο από
αυτόν, µε θεωρηµένη την υπογραφή από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος εκδίδει τριπλότυπη απόδειξη για κάθε παράσταση δικηγόρου
σε συµβόλαιο ενώπιον Συµβολαιογράφου, ένα από τα αντίτυπα της οποίας προσαρτάται από τον συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο.

Σε περίπτωση που υπάρχει συµφωνία για αµοιβή και
δεν κατέστη εφικτή η περάτωση της ανατεθείσας εντολής στον δικηγόρο, λόγω θανάτου του ή για άλλον λόγο
ανωτέρας βίας, δικαιούνται οι κληρονόµοι του στην πρώτη περίπτωση και ο ίδιος στη δεύτερη να εισπράξουν τις
δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί, καθώς και την ανάλογη αµοιβή για τις υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί,
µε βάση τη γραπτή ή προφορική συµφωνία.

Άρθρο 75
Αµοιβή εργασιών µε περισσότερους εντολείς

Άρθρο 80
Αµοιβή για σύνταξη εγγράφου από δικηγόρο

1. Εάν οι αναφερόµενες στα προηγούµενα άρθρα πράξεις και εργασίες έγιναν κατόπιν εντολής περισσοτέρων
του ενός εντολέων, σε περίπτωση µη ύπαρξης γραπτής
συµφωνίας, η αµοιβή του δικηγόρου αυξάνεται κατά 5%
για καθέναν των πέραν του ενός από αυτούς. Σε καµία
περίπτωση η αµοιβή αυτή δεν µπορεί να υπερβεί το διπλάσιο.
2. Σε περίπτωση περισσοτέρων εντολέων καθένας απ’
αυτούς είναι σε ολόκληρο υπόχρεος για την πληρωµή όλης της συµφωνηµένης αµοιβής ή σε περίπτωση έλλειψης γραπτής συµφωνίας, της αµοιβής που προβλέπεται
στις πιο πάνω διατάξεις.

Η υπογραφή εγγράφου από δικηγόρο παρέχει σε αυτόν το δικαίωµα είσπραξης πλήρους αµοιβής για τη σύνταξη του εγγράφου σύµφωνα µε τον Κώδικα.

Άρθρο 76
Αµοιβή δικηγόρων από κοινό εντολέα
Για εργασίες που ανατίθενται σε περισσότερους δικηγόρους, καθένας από αυτούς δικαιούται να λάβει από
τον κοινό εντολέα ολόκληρη την αµοιβή κατά τις διατάξεις του Κώδικα.
Άρθρο 77
Αµοιβή σε περίπτωση ανάκλησης εντολής
Σε περίπτωση που υπάρχει γραπτή συµφωνία για αµοιβή και ανακληθεί η εντολή προς τον δικηγόρο, εάν η ανάκληση είναι αδικαιολόγητη, ο εντολέας υποχρεούται
σε άµεση εκτέλεση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη συµφωνία. Εάν η ανάκληση είναι δικαιολογηµένη, ο εντολέας υποχρεούται στην καταβολή των
δαπανών και της αµοιβής του δικηγόρου για τις µέχρι
την ανάκληση εργασίες του, µε βάση τις διατάξεις του
Κώδικα.
Άρθρο 78
Αµοιβή σε περίπτωση µη εκτέλεσης εντολής
Σε περίπτωση που υπάρχει συµφωνία για αµοιβή και ο
δικηγόρος δεν εκτελέσει την εντολή που του ανατέθηκε,
εάν η µη εκτέλεση είναι αδικαιολόγητη, δικαιούται µόνο
την είσπραξη των δαπανών που πραγµατοποίησε, όχι όµως και την αµοιβή που συµφωνήθηκε γραπτά ή την αµοιβή όπως ορίζεται από τις πιο πάνω διατάξεις. Εάν η
µη εκτέλεση είναι δικαιολογηµένη, δικαιούται να εισπράξει τις δαπάνες που πραγµατοποίησε και την ανάλογη αµοιβή προς τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει.

Άρθρο 81
Αµοιβή δικηγόρου για αυτοπρόσωπη υπεράσπιση
προσωπικών του υποθέσεων
Ο δικηγόρος για την υπεράσπιση των προσωπικών του
υποθέσεων, που διεξάγονται από τον ίδιο, δικαιούται να
ζητήσει από τον αντίδικό του, πλήρη αµοιβή.
Άρθρο 82
Παροχή υπηρεσιών δωρεάν ή µε µειωµένη αµοιβή
1. Δεν επιτρέπεται στον δικηγόρο να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα.
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών,
χωρίς τον περιορισµό της παραγράφου 1, στο σύζυγο ή
σε συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του τρίτου
βαθµού, καθώς και σε δικηγόρο, ασκούµενο δικηγόρο,
δικηγόρο σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του ή
συνταξιούχο δικηγόρο, εφόσον πρόκειται για προσωπική
τους υπόθεση. Τα πρόσωπα αυτά προκαταβάλλουν τα δικαστικά έξοδα.
3. Η παράβαση των πιο πάνω διατάξεων του παρόντος
άρθρου τιµωρείται πειθαρχικά, εάν κριθεί ότι αντίκειται
στην αξιοπρέπεια του δικηγόρου.
Άρθρο 83
Δεσµευτικότητα εκκαθάρισης εξόδων
και δικηγορικής αµοιβής
Η εκκαθάριση από τα δικαστήρια των εξόδων και της
δικηγορικής αµοιβής, υπέρ του διάδικου που νίκησε, δεν
είναι υποχρεωτική για τον δικηγόρο έναντι του εντολέα
του και δεν επηρεάζει τη µεταξύ τους γραπτή συµφωνία
ή την αµοιβή που ορίζεται στις πιο πάνω διατάξεις σε περίπτωση έλλειψης αυτής.
Άρθρο 84
Δικαστική εκκαθάριση εξόδων και δικηγορικής αµοιβής
1. Τα δικαστήρια κατά την επιδίκαση δικαστικών εξόδων, καθώς και κατά την εκκαθάριση πινάκων δικηγορικών αµοιβών, που διενεργείται στην περίπτωση έλλει-
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ψης γραπτής συµφωνίας για την αµοιβή του δικηγόρου ή
του αντιπροσώπου του, εφαρµόζουν τις διατάξεις για τις
αµοιβές του Κώδικα, εκτός εάν ειδικές διατάξεις προβλέπουν διαφορετικά. Λαµβάνουν υπόψη τον πίνακα
των εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν και των αµοιβών
που πρέπει να καταβληθούν και παρατίθεται υποχρεωτικά από τους διαδίκους κάτω από τις προτάσεις τους. Ο
δικηγόρος, σε γνώση του οποίου περιήλθε αυτή η παράβαση, υποβάλλει αίτηση στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραµµένος. Η σχετική γνωµοδότηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Δικηγορικού
Συλλόγου διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
2. Στις αποφάσεις που εκδίδονται κατά τη διαδικασία
ασφαλιστικών µέτρων για αιτήσεις κάθε φύσης, επιδικάζονται πάντοτε έξοδα και αµοιβή του δικηγόρου του διαδίκου που νίκησε. Στις αποφάσεις που εκδίδονται για αιτήσεις χορήγησης αναστολής ή αναβολής εκτέλεσης ή
πλειστηριασµού µε καθορισµό δόσεων, οι πρώτες δόσεις
πρέπει υποχρεωτικά να ορίζονται για την εξόφληση των
δικαστικών εξόδων, δικηγορικών αµοιβών και εξόδων εκτέλεσης.

για περιοδική αµοιβή και αποζηµίωση, υπάγονται στην ειδική διαδικασία των διαφορών από αµοιβές για την παροχή εργασίας και εκδικάζονται από το δικαστήριο της
έδρας του δικηγόρου, ανεξάρτητα από το αντικείµενο
και την ύπαρξη ή µη γραπτής συµφωνίας.

Άρθρο 85
Δικαίωµα επίσχεσης εγγράφων

Κάθε Δικηγορικός Σύλλογος εδρεύει στην έδρα του οικείου Πρωτοδικείου και λαµβάνει από αυτήν την επωνυµία του.

1. Ο δικηγόρος έχει το δικαίωµα επίσχεσης των εγγράφων του εντολέα του, που βρίσκονται στα χέρια του, µέχρι την πλήρη εξόφληση των δαπανών και της αµοιβής
του.
2. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου έχει το δικαίωµα να άρει µε πράξη του την επίσχεση και να υποχρεώσει τον δικηγόρο να παραδώσει αµέσως τα έγγραφα που βρίσκονται στα χέρια του, ύστερα από αίτηση
του εντολέα του και εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Με την ίδια πράξη µπορεί να εξαρτήσει την άρση
της επίσχεσης από την καταβολή χρηµατικής εγγύησης
από αυτόν που υπέβαλε την αίτηση στο Ταµείο του Συλλόγου υπέρ του δικηγόρου.
3. Οι γραµµατείς των δικαστηρίων υποχρεούνται να
παραδίδουν τα σχετικά της δικογραφίας, καθώς και απόγραφο της απόφασης, µόνο στον δικηγόρο που παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του.
4. Σε περίπτωση που ο δικηγόρος ή οι κληρονόµοι του
αρνούνται να παραδώσουν τα παραπάνω έγγραφα, ο εντολέας ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του µπορούν
να προσφύγουν µε αίτησή τους στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο τελευταίος µπορεί µε απόφασή
του να υποχρεώσει τον δικηγόρο να τα παραδώσει, εφόσον έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί τα έξοδα και δικαιώµατα που ορίζονται στον Κώδικα. Σε περίπτωση που οι κληρονόµοι του δικηγόρου αρνούνται να παραδώσουν τα
παραπάνω έγγραφα, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αρνήσεως.
Άρθρο 86
Δικαστική προστασία αµοιβών δικηγόρων
Οι διαφορές ανάµεσα στον δικηγόρο ή καθολικούς ή
ειδικούς διαδόχους του και εντολέα του ή καθολικούς ή
ειδικούς διαδόχους του, σχετικά µε τις δαπάνες και την
αµοιβή του δικηγόρου, καθώς και οι απαιτήσεις από πά-
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ΤΜΗΜΑ Α΄
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 87
Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι
Οι δικηγόροι που είναι διορισµένοι στην Περιφέρεια
κάθε Πρωτοδικείου και ασκούν νόµιµα το λειτούργηµά
τους σε οποιοδήποτε Δικαστήριο αποτελούν το Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο είναι υποχρεωτικά µέλη.
Άρθρο 88
Έδρα δικηγορικού Συλλόγου

Άρθρο 89
Διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια
1. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σωµατειακής µορφής.
2. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν χρηµατοδοτούνται από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Έχουν δική τους περιουσία, οικονοµική, διοικητική και διαχειριστική αυτονοµία
και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά
Συµβούλια.
3. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας τους,
η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονοµικών και διαχειριστικών πράξεων των Συλλόγων ανήκει αποκλειστικά στα
Διοικητικά Συµβούλια και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών.
4. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι µπορούν να ιδρύουν νοµικά
πρόσωπα µε εταιρική ή µη µορφή για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους.
Άρθρο 90
Σκοποί και αρµοδιότητες Δικηγορικών Συλλόγων
Στους Δικηγορικούς Συλλόγους ανήκει:
α) Η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους
δικαίου σε µια δηµοκρατική πολιτεία.
β) Η διασφάλιση της λειτουργίας µίας ανεξάρτητης δικαιοσύνης, η οποία απονέµεται πάντοτε στο όνοµα του
ελληνικού λαού.
γ) Η φροντίδα και µέριµνα για τη συνδροµή των προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή άσκηση του δικηγορικού
λειτουργήµατος.
δ) Η µέριµνα για το σεβασµό και την τιµή που οφείλει
να απολαµβάνει ο δικηγόρος από τη δικαστική και κάθε
άλλη αρχή και εξουσία κατά την άσκηση του λειτουργήµατός του.
ε) Η διατύπωση γνωµών και προτάσεων που αφορούν
στη βελτίωση της νοµοθεσίας, την ερµηνεία και την ε-
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φαρµογή της. Στο πλαίσιο αυτό οι Δικηγορικοί Σύλλογοι
αναγνωρίζονται ως σύµβουλοι της πολιτείας και συµµετέχουν υποχρεωτικά στις σχετικές νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές.
στ) Η διατύπωση κρίσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απονοµής της δικαιοσύνης.
ζ) Η άσκηση παρεµβάσεων ενώπιον δικαστηρίων και
κάθε αρχής (στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και οι ανεξάρτητες αρχές) για κάθε ζήτηµα εθνικού, κοινωνικού,
πολιτισµικού, οικονοµικού ενδιαφέροντος και περιεχοµένου που ενδιαφέρει τα µέλη του συλλόγου ή το δικηγορικό σώµα γενικότερα, καθώς και για κάθε ζήτηµα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισµικού ή οικονοµικού ενδιαφέροντος. Για την υλοποίηση και επίτευξη αυτού του σκοπού οι Δικηγορικοί Σύλλογοι µπορούν να υποβάλλουν αγωγή, κυρία ή πρόσθετη παρέµβαση, αναφορά, µήνυση,
δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, αίτηση ακύρωσης, ουσιαστική προσφυγή και γενικά οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα και µέσο οποιασδήποτε φύσης κατηγορίας
ενώπιον κάθε δικαστηρίου ποινικού, πολιτικού, διοικητικού ουσίας ή ακυρωτικού ή Ελεγκτικού οποιουδήποτε
βαθµού δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε οποιονδήποτε διεθνές δικαστήριο.
Επίσης για τα πιο πάνω ζητήµατα µπορούν να παρεµβαίνουν, µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, σε κάθε αρµόδια αρχή στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
και σε οποιανδήποτε άλλη υπηρεσία ή αρχή του διεθνούς δικαίου.
η) Η συνεργασία µε άλλους επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς σε θέµατα κοινού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος.

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 91
Όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων

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.

Όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων είναι:
α) η Γενική Συνέλευση των µελών,
β) ο Πρόεδρος,
γ) το Διοικητικό Συµβούλιο,
δ) οι Επιτροπές Μητρώου και
ε) τα Πειθαρχικά Συµβούλια.
Άρθρο 92
Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
1. Στις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:
α) Η εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
και ο έλεγχος των πεπραγµένων του.
β) Η ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και
εξόδων, ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονοµικών και
της περιουσίας του Συλλόγου, καθώς και η έγκριση του
απολογισµού και της ετήσιας εισφοράς των δικηγόρων,
όπως αυτή έχει καθορισθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο.
γ) Η καθιέρωση ειδικών εισφορών και ο καθορισµός
του σκοπού για τον οποίο θα διατεθούν. Για τη λήψη αυτής της απόφασης, απαιτείται απαρτία του ενός τρίτου
τουλάχιστον του όλου αριθµού των µελών του Συλλόγου
και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
δ) Η κατάρτιση κανονισµού λειτουργίας της.
2. Ειδικά στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και

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

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 έλεγχος της δεοντολογικής άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος.
γ) Η διαπίστωση της ευδόκιµης άσκησης του λειτουργήµατος για την προαγωγή των µελών του σε ανώτερα
και ανώτατα δικαστήρια.
δ) Η διευθέτηση των διενέξεων µεταξύ των µελών του
κατά την άσκηση του λειτουργήµατος ή µεταξύ αυτών
και των εντολέων τους.
ε) Η διαχείριση των οικονοµικών και της περιουσίας
του Συλλόγου και η σχετική ετήσια λογοδοσία.
στ) Η παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο ή άλλα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για τη διαπραγµάτευ-
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ση, κατάρτιση και υπογραφή οποιωνδήποτε συµβάσεων.
ζ) Ο προσδιορισµός της ετήσιας εισφοράς, καθώς και
κάθε άλλης εισφοράς των µελών του.
η) Η ίδρυση των διανεµητικών λογαριασµών του άρθρου 62 του Κώδικα και η άσκηση εποπτείας σε αυτούς.
θ) Η ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής δωρεάν νοµικών υπηρεσιών για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου, καθώς και σε όσους στερούνται οικονοµικής δυνατότητας να υπερασπισθούν τον εαυτό τους ενώπιον
Δικαστηρίων ή οποιασδήποτε Αρχής.
ι) Η απονοµή του τίτλου του επιτίµου σε δικηγόρους
που άσκησαν ευδόκιµα το λειτούργηµά τους.
ια) Η δηµοσίευση κατά έτος πλην άλλων και στην επίσηµη ιστοσελίδα του συλλόγου του προϋπολογισµού και
απολογισµού αυτού, καθώς και πίνακα στατιστικών στοιχείων για τις πειθαρχικές υποθέσεις και την εξέλιξη αυτών, καθώς και τις επ’ αυτών αποφάσεις.
ιβ) Η ταυτοποίηση του δικηγόρου και η υποστήριξη της
διαδικασίας ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων σε κάθε δικαστήριο.
ιγ) Η πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι διαχειριστικές και οικονοµικές, υπόκεινται στον έλεγχο νοµιµότητας και σκοπιµότητας της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, συγκροτεί από τα µέλη του συλλόγου επιτροπές ή οµάδες εργασίας για τη µελέτη θεµάτων που αφορούν στην προώθηση των σκοπών του.
4. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί τριµελείς επιτροπές από µέλη του µε θητεία άνω των 15 ετών
για την επίλυση διενέξεων µεταξύ των µελών του κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προσλαµβάνει
µέλη του ή µη, µε αµοιβή, ως υπαλλήλους του Συλλόγου,
καθώς επίσης, και τον Διευθυντή των υπηρεσιών του. Ο
διορισµός αυτός δεν συνιστά ασυµβίβαστο, κώλυµα ή
λόγο αναστολής.
6. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου τηρείται βιβλίο, όπου καταγράφονται περιληπτικά πρακτικά
των συζητήσεων, αφού θεωρηθούν, εγκριθούν και υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα.
Στο βιβλίο επίσης, καταχωρίζονται οι αποφάσεις και οι
γνώµες της µειοψηφίας. Τα πρακτικά συνεδρίασης του
Διοικητικού Συµβουλίου επιτρέπεται να τηρούνται και ηλεκτρονικά.
Άρθρο 96
Κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας
των Δικηγορικών Συλλόγων
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο κάθε συλλόγου καταρτίζει
οργανισµό για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του, καθώς και κανονισµό για τη λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου και άλλων συλλογικών οργάνων.
Μεριµνά για τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης του και τη
λειτουργία τράπεζας νοµικών πληροφοριών.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει σε µέλη του την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών του.
3. Τα Διοικητικά Συµβούλια κατά τον προσδιορισµό
των ετήσιων εισφορών των δικηγόρων λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη εµπλουτισµού των σχετικών βιβλιοθηκών
µε το σύνολο των νοµικών περιοδικών, συγγραµµάτων

και βιβλίων που εκδίδονται στην Ελλάδα, καθώς και των
πιο βασικών νοµικών περιοδικών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επίσης, λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη αντιµετώπισης των δαπανών για την έκδοση και κυκλοφορία
του νοµικού περιοδικού κάθε Συλλόγου και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης νοµοθεσίας και νοµολογίας γενικού
ή περιφερειακού ή ειδικού περιεχοµένου. Για την έγκυρη
λήψη απόφασης για το αµέσως προηγούµενο εδάφιο απαιτείται απλή πλειοψηφία των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου.
4. Οι δικηγόροι που συγγράφουν βιβλία ή εκδίδουν ανάτυπα ή συµµετέχουν στη συγγραφή ή έκδοση συλλογικών έργων οφείλουν να αποστέλλουν δωρεάν δύο
τουλάχιστον αντίτυπα στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους.
Άρθρο 97
Αριθµός µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και θητεία
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο κάθε συλλόγου αποτελείται από τον Πρόεδρο και:
α) δύο (2) µέλη, όταν ο σύλλογος έχει λιγότερα από
είκοσι πέντε (25) µέλη,
β) τέσσερα (4) µέλη, όταν έχει από είκοσι πέντε (25)
µέχρι εκατό (100) µέλη,
γ) οκτώ (8) µέλη, όταν έχει από εκατόν ένα (101) µέχρι
τριακόσια (300) µέλη,
δ) δέκα (10) µέλη, όταν έχει από τριακόσια ένα (301)
µέχρι πεντακόσια (500) µέλη,
ε) δεκατέσσερα (14) µέλη, όταν έχει πεντακόσια ένα
(501) µέχρι χίλια (1000) µέλη,
στ) δεκαοκτώ (18) µέλη, όταν έχει από χίλια ένα
(1001) µέχρι τέσσερις χιλιάδες (4000) µέλη και
ζ) είκοσι τέσσερα (24) µέλη όταν έχει από τέσσερις χιλιάδες ένα (4001) και πάνω µέλη.
2. Όταν ο Σύλλογος εδρεύει σε πόλη που είναι και έδρα εφετείου, τότε το Διοικητικό Συµβούλιό του αποτελείται από τον Πρόεδρό του και τουλάχιστον τέσσερα
(4) µέλη.
3. Ο αριθµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
καθορίζεται σύµφωνα µε τον αριθµό των µελών που έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου
του έτους των αρχαιρεσιών.
4. Η θητεία του Προέδρου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να
εκλεγεί για δύο συνεχόµενες θητείες και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για τρεις.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 98
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση των µελών του Δικηγορικού
Συλλόγου συγκαλείται σε τακτική µεν συνεδρίαση όποτε
προβλέπεται στον Κώδικα, σε έκτακτη δε: α) όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου ή β)
όταν το ζητήσουν γραπτώς το 1/10 των µελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή το 1/5 των µελών των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων. Στην τελευταία περίπτωση
µε την ίδια γραπτή αίτηση πρέπει να ορίζονται απαραιτήτως τα θέµατα, για τα οποία ζητείται η σύγκληση της έ-
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κτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εισηγητής και αναπληρωτής του. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
είναι υποχρεωµένο σε προθεσµία εντός µηνός από την
υποβολή της σχετικής αίτησης να συγκαλέσει τη συνέλευση για συζήτηση των θεµάτων που προτάθηκαν αυτών, που ενδεχοµένως το ίδιο θα προτείνει.
2. Τα µέλη του Συλλόγου καλούνται να συµµετάσχουν
στη Γενική Συνέλευση µε γενική πρόσκληση, που δηµοσιεύεται σε 2 τουλάχιστον τοπικές εφηµερίδες, προκειµένου περί των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, ενώ για τους λοιπούς Δικηγορικούς
Συλλόγους η πρόσκληση τοιχοκολλάται στα γραφεία
του Συλλόγου, καθώς και σε προβεβληµένες θέσεις των
δικαστηρίων πέντε (5) ηµέρες πριν από τη σύγκληση. Σε
περίπτωση που δεν εκδίδονται τοπικές εφηµερίδες η σύγκληση είναι έγκυρη, εφόσον η πρόσκληση γνωστοποιηθεί κατά τους.
Στην πρόσκληση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα του Συλλόγου, πρέπει να αναγράφονται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης, καθώς και αν πρόκειται για πρώτη ή επαναληπτική συνέλευση.
3. Τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη σύγκληση της συνέλευσης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου καλεί το Διοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρίαση, προκειµένου να συζητηθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και να διαµορφωθεί η εισήγηση του συµβουλίου προς τη συνέλευση.
4. Τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης της γενικής συνέλευσης ορίζονται:
α) Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
β) Με την αίτηση των µελών, αν αυτά ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.
Άρθρο 99
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
1. Οι δικηγόροι που προσέρχονται στο χώρο της συνέλευσης υπογράφουν σε ειδικούς καταλόγους, οι οποίοι
τηρούνται από υπαλλήλους του Συλλόγου για τη διαπίστωση της απαρτίας. Σε κάθε δικηγόρο, που εγγράφεται
στους καταλόγους, παραδίδεται ένα λευκό χαρτί µε τη
σφραγίδα του Συλλόγου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθµός του µητρώου του.
2. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία,
προκειµένου για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 2.000
µελών, για το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 1.400
και για καθέναν από τους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους το 1/4 των εγγεγραµµένων στο µητρώο µελών του.
Η διαπίστωση της ύπαρξης ή µη απαρτίας γίνεται από
τον Πρόεδρο, όταν συµπληρωθεί µισή ώρα από εκείνη
που είχε οριστεί για την έναρξη της συνέλευσης.
3. Εάν δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, καλείται
νέα επαναληπτική συνέλευση εντός οκτώ (8) ηµερών, η
σύγκληση της 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 παλι 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
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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:
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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.
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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 σύµ-
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φωνα 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.

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.

λεί 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 117
Εκλογή Προέδρου και µελών Διοικητικού Συµβουλίου

Άρθρο 119
Κλήρωση σε περίπτωση ισοψηφίας

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.

Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ των υποψήφιων προέδρων ή υποψήφιων συµβούλων γίνεται κλήρωση από
την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 116
Άκυρα ψηφοδέλτια

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, αποτε-

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, εξουσιοδο-
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τούµενο 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 πλειοψη-
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φίας 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 πρόκειται 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 υπογρά-

φεται 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
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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 σε ζητήµατα εθνικού ή ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.
θ) Όσα άλλα της ανατίθενται µε τον Κώδικα.
2. Η Ολοµέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων είναι νοµικός αρωγός ή σύµβουλος της Ελληνικής Πολιτείας.
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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 Προέ-

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

ξη, 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 144
Επιµέτρηση ποινής

Άρθρο 146
Πειθαρχικά Συµβούλια

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 πρά-

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 Άρειο 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.
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Άρθρο 147
Πρωτοβάθµια πειθαρχικά συµβούλια
1. Τα πρωτοβάθµια πειθαρχικά συµβούλια είναι πενταµελή και συγκροτούνται ως ακολούθως:
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 Άρειο 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
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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 95
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.
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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
1. Ο δικηγόρος στον οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε
ποινή, πλην της σύστασης ή επίπληξης, έχει δικαίωµα να
ασκήσει έφεση σε προθεσµία εντός 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

41
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.
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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
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 ί-

σχυαν 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
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.
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 συνεχίζουν να ερευνώνται και εκδικάζονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ίσχυαν πριν από την κύρωση του Κώδικα.
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.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Αθήνα,

2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

