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AρΘρo 44 τoυ KΦδlκα Δκηγ6ρωv:
< AρΘρo44.

O Δικηγ6ρoE €xεl τo δlκαΙωμα v. αακfr τo
λaτoOργημα αυτo0 εv τη περlφερε[α τoυ
ΣυΜ6γoυ o0τιvoq ε[vαι μ€λo6, μη
υoκεΙμεvoE ε|ζ oυδεμ[αv Kαt καΘ.
οlovδξπoτε τρ6πov πρoηγo0μεvηv dδεtαv
αoκηoεωE olαoδι]πoτε αρXηζ απαγoρε0εταl
6μω5 αυτΦ vα δlκηγoρη ag δlκαoτflρια εκτ6E
τηs περlφερεΙαg τoυ Συλλ6γoυ εδρευ6wα,
πλfv Tωv ρητΦv εv dρΘρolE 56 κα 57
εξαlρtoεωv,>>

{.Τo dρθρo 44 ToU KUρωΘεvΤoξ με τo
dρΘρo πρΦTo ToU Ν.Δ. 302611954
KΦδlκα Δκηγ6ρωv (A,235)
αvτtκαΘioταται ω5 εξηq:

αApΘρo ιc4
α@ 6ικηγ6ρo9 τ6oo 6τw αoκεi
ατoμικd τηv 6ικηγoρiα 6oo και 6ταv
εivαι ιιελoE δικηγoρικi1g εταιρεiαg,
Εxει τo 6ικαiιυμα 1ια αoκεi τ@

λaτohργημo 7oιι σΙηv περιφ6ρεια τaa
6ικηγoρικo0 oυλλ6γoυ τoυ oπoΙou
εivαι μ6λo9 καΘΦg Και σε περιφt'ρειεg
6Mωv δι κηγoρι κιbv oυλλ6γωv. υ

ΑρΘρo 54' παρ 2,3,4 και 7 τoυ KΦδtκα
λκηγ6ρωv:

ΑρΘρo 54.
<< 2. o παρd Πρωτoδlκε[ω Δtκηγ6ρoE
δlκαlo0ταl vα παρioτατα| Kαι εvεργη τα5
α1ετlκdE δIαδlκαoπκdg πρdξεlE εvΦπlov τou
Τταρ. ω δtατελεi Πρωτoδtκεiou Kα| τωv εv Tη
περtφερεiα αuτo0 Eιρηvoσκεiωv εκτ66 εdv εv
τω αuτΦ EIpηvoδtκεfω tγoυv δoρtoΘη
εlδικΦE τouλd;1ιoτov 4 Δlκηγ6ρot.
Kατ. εξαiρεolv Alκηγ6ρo6 παρd Tω
Πρωτoδtκε[ω as Tηv 6δραv τoυ oπoioυ
εδρει1ει Eφετε[ov, δικαιoιjται vα
ouμπαρ[οταται Kαl εvιilπιov τoυ Εφετεioυ,
ι,ε+aζ Λ,ra.,Αa^,, *a^. 
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μg I u AlΝ| |γvPvU Ι l ιΙP ιΙv l ιA, ν!ιr,μ|υμt.vι.,u
κατι1 Tηv o,uζητητolv εφ6αεωE καT'
αποφdο,εωE εlζ ηv Πρωτoδiκωg 6λαβε μερoζ.
Λκηγ6ρoE παρd Πρωτoδικε[ω εξ Tηv €δραv
τoυ oπo[ou εδρε0εl Eφετεiov, δκαlo0ταl να
παρioταται εvΦπlov τoυ Eφετε[oυ κατd
Tηv oυζξτηoιv εφfoεωg κατ. απoφdoεωg
εtζ ηv πρωτoδ[κωE €λαβε μερoζ εφ. 6oov
fxεt δεκαετf δlκηγoρtκt]v υπηρεoiαv.

3. o παρ. Eφετεiω Δlκηγ6ρoE δlκαo0ταl
vα παρioταTα| κα| vα εvεργf ταE o;1ετlκdg
δlαδικαoτlκdE πρdξεlg εvΦπιov τoU παρ. uJ

2.Oι παpdγpαφoι 2 6ω9 KαI 4, καΘΦq
και 7 τoυ dρΘpoυ 54 τoυ KΦδικα
Δικηγ6ρωv αvτtκαΘioταvTα| ωE εξηg :

α2" Φ παp& flpιυτoδικεiιι Δικηγ6ρo9
6ικαιo6ται vα παρiarαται Κ'αι vα
εvφγεi f'g ayεrικ6,g 6ιαδικαoτικig
πρ6ξει9 ειιιiιπιoιι 6λιιιv τt'Jv
flpιυroδικεiωv, πoλιτικΦv Και
lιoικηrικιiιv, καΘΦE και 6λaw τu'\f
Ειρηvoδικεiιυv tηg ΧΦpαg. tζαr.
εξαipεoη, Δικηγ6ρo9 παρα
ΠBωτo6ικεiιιl δικαιo0ται vα
ouμπαρiarutα' Και εvιbπιolι Eφετεiaa
με Δικηγ6po tταρ. Εφετεiω, κατα τη
σιJζfιτησt? εφ6oεω9 Κατ' απoφdoεωg
{lρωτoδικεio|! u @fl oaζητηoη εvΦπιoY
toε' aπoioas 6λαβε ιrΦaζ. Eπioηg,
Δικηγ6ρo9 παρ6 {lριιτoδικεiυl, εφ.
6oov Ε1ει δεκαεη 6ικηγoρικη
υπηρεoiα, δικαιo0ται vα παρicταται
εv6ιπιov Εφετεioυ καrd τη oυζητηoη
εφ6oεω9 ιζαr' απagdoεωg
Πρωlo6ι κεioιl, σΠ oυζητηaη εvΦτπov
τoυ oπoiaυ 6λαβε μtρog.3. o τΙCιρ'' Eφετεiω Δικηγ6ρo9
6ικαιo0ται vζΙ τταρioταται κα' |ια
aιεovεi τlc gyετικic διαδικαorικie
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| δtατελεi EφετεΙoυ, εvΦπlov τoU εv τη tδρα
| αuτo0 ΠρωτoδικεΙoυ καl εvΦπ|ov Τωv εv τη

| περlφερεiα ToU πρωτoδlκεΙoι; τo0τoυ

I Eιρηvoδlκεiωv, υπ6 τηv επlφOλαξιv τηg

| παραγρ' 2 τoυ παρ6vτoE dpΘρoυ.
I EξαlρετtκΦE o παρ. EφετεΙω AΘηvΦv

| Δlκηγ6ρo6 δlκαlo0ταl vα παρΙoταταl κα|

| εvεργξ τα6 η1ετlκdg δlαδlκααrlκdg πρdξεtg
| εvΦπlov τωv Πρωτoδlκεiωv AΘηvΦv καl
| ΠεlραlΦE καt εvΦπIov τωv εv τη περlφερεiα
| τo0τωv Eρηvoδικεiωv, uπ6 τηv επtφ0λαξιv
| τηg παρ' 2 τoυ παρ6vτog dρΘρou, dπαvτεg δε
I oι Δικηγ6ρo|παρ. Eφετεiω δtκαιo0vταl vα
| παρioταwαl εvΦπlov oloυδηπoτε
| Πρωτoδlκεiou f1 Elρηvoδικεioυ, Tηζ
| περlφερεΙαζ τoU παρ. ω δlατελo0olv
I Eφετεtoυ, ωs καt εvΦπlov oloυδξπoτε
I Eφετεioυ τoυ Kρdτoυt, εv συμπρdξεl 6μω9
| πdvτoτε μετd Δκηγ6ρoυ δπτελo6vτo6
| παρd τotE Δικαoτηρtolg τo0τolE.
| .o παρ. Eφετε[ω δlκηγ6ρoE δlκαlo0ταl vα
| παρiαrαταl και vα εvεργ{ δnδtκααπκdg
πρdξεg και εvΦπlov ToU κατd περΙτπωolv
αρμoδfou Δlolκητlκo0 Eφετε[oυ,,.

**"To εvτ6E ...'εδdφto Tηζ παρ. 3 τou
dρΘρou 54 πρooτ6θηκε με τo dρΘρo 2aπαB.
1 τoυ Ν. 72311977 (ΦEKΑ. 300).
4. CI παρ. Aρεiω Πdγω Δικηγrρoζ

δtκαo0ται vα παρioταTαl Kσl vα εvεpγξ ταg
α;1ετlκdE δlαδικαoτlκdq πρdξεtg εvΦπιov
τoU Αικαoτηρ[ou τoOτou, εvΦπιotl ΤοU
Eφετεioυ AΘηvιilv, ΓIρωτoδικεioυ AΘηvΦιr καl
ΠεlραlΦg, ωg καl εvΦπlov Tωv εv Tη
περlφεpεiα Tωv ΠρωτoδlκεΙωv τoιjτωv
Eρηvoδtκεiωv, δlκαoι]ταt δε προo€τι vα
παρfoταταl εvιilπlov τωv ΔlκαoτηpΙωv τoυ
KρdτoυE εv oυμπριiξε 6μωE πdvτoτε μετΦ
Aκηγ6ρoυ διατελo0vτog παρd τoUζ
ΔκαoτηρiolE τo0τol6,
7. Δικηγ6ρo9 παρ.εφθταιg πληv τωv παρd
τolE εφετεΙoιE Aθηvιi:v και ΠεlραιΦg, δΦvαται
μετd δεκαετfl doκηolv τoυ λετouργξματo6 εξ
ηE εξαετη παρ.εφ€ταlE, vα σι,!μπαpioταταl
εvΦπlov ΤoU Aρεioυ Παγoυ Kαl τoυ
Συμβoυλioυ τηg Eπtκρατε[αg, μετΦ δικηγlpou
AΘηvΦv η Γ,!ειραlΦg, διατελoΦvτοq παp.αυτοΙg
επl αvαlρ€oειr.lv κατd απoφdoεωv
εκδoΘεloΦv επ[ υπoΘEoεωv ταt oπoiαE oι1τoE
εxεlρio.θη τ.rρtυτοδiκιJq ξ κατ. fφεoιv...***o| παρ. 6 κα! 7 τaυ 6ρΘρου 54
πpooτθΘηκαv με To dρΘρo 20 παρ. 2 τoυ Ν.
72311977 (ΦEK A' 30ο).

πρ6ξειζ εvιiιπιav 6λιιlv τξ'}v
{lρωτoδικεiωv rζζιι Εφεrεiιυv,
πoλιτικΦv και 6ιoικητικιiιv, καΘΦg και
εvsbπιav 6λωv τωv Ειρηvaδικεfuιv τηg
Χcil.ραs'
4. a παρ' AρεΙω f7αγω Aικηγ6ρo9
δικαιoaται val παρiorαται 

'<oιι 
vα

διεvεργεi rιg qεπκ6g δια6ικαorικ€9
πρθξειg εvΦπιav τoυ Συμβoυλioυ
rηg Eπικρατεiαg, τoυ Aρεioυ ΠΦoυ,
τoυ EλεγκτικoΦ Σwε6ρioυ και τoι'
Avιιr&τoυ EιδικoΦ Aικαoτηρiou,
καΘΦg 

'<αι 
εvΦπιav 6λωv τιdv

{lριιτoδικεΙιιιv 'ζαι ΕφετεΙωv,
πaλιτικΦv και 6ιoικηrικΦv' 

'ζα' 
6λιιιlι

τιιv Eιρηvoδι κεiιιlv τηg ΧιΙιραg. υ
α7" Δικηγ6ρo9 παρ. Eφετεiιιl,
δικαιo0ται, εφ6oav αoκεi ta
λειτo0ργημα για δΕκα €η απ6 tζχ
oπofα εξη rταρ. Εφετ{ιιυ, vα
αυμπαρioταται wΦπιov τou
Συμβoυλioυ ηg Eπικρατεiαg Κζιι roι''
Aρεioυ Π6γoυ, ιιε 6ικηγ6ρo vrαρ'
Aρεlω flΦι'l, επ{ αvαιρ€oειιιg ccαt'
απoφ&oειιιg η aπafα εκ66Θηκε αε
alπ6Θεoη, τηv aπoiα gειpfoΘηκε
wpt*τoδiκωt t3 κατ. 6φεoη"υ



ΑρΘρo 54' ]Tαρ. 5,6, Kαt 8 τoυ KΦδικα
Aκηγ6ρωιl

(5' Alκηγ6ρol δlωρloμθvot ε|E τηv
περtφερεΙαv τoU Γ,lρωτoδικεioυ ΠεtραlΦg
δικαloOvταt vα παρfoταvται και εvεργΦol
τα9 o;1επκdg δlαδκαoτlκdE πρdξεlg εvΦπtov
τωv εv AΘηvαtg ΔικαoτηρΙωv εφ. 6oov
Exoυot τα κατd τo dρΘρov 36 παρ. 2 v6μlμα
πρoo6vτα, ol δε Δlκηγlρoι ol δlωρloμ€vol
παρd Tη περlφερεfα τoU Πρωτoδκε[oυ
AΘηvΦv, δlκωo0vταt επioηg vα παρioταvταt
Kαt vα εvεργΦol ταg αυτdg δαδlκαoτlκdg
πρdξag εvΦπlov τωv Δlκαoτηρiωv ΠεlραΦg'
"6. Δlκηγ6ρoE δlωρloμEvog παρd
Πρωτoδικεiω τo oπoiov δεv εδρεUει ε|ζ τηv
6δραv EφετεΙoυ, πρoα1ΘεiE εE δtκηγ6ρov
παρ. εφEταlE δ0vαταl vα παρloτατα εvΦπlov
τoU Eφετεioυ, παρ. ω πρofr;trΘη κα| δld
πdααv αvαπΘεμ€vηv εlg τo0τov πoλτlκηv
uπ6Θεolv.u8. Aκηγ6ρoι μη 6xovτεE Tηv lδ16τητα

μEλoυE τωv AκηγoρtκΦv Συλλ6γωv AΘηvΦv
καl ΠεlραtΦ6, πρoαγ6μεvo Trαρ. AρεΙω
Πdγω, παρ[oταvταl εvΦπlov τoυ Aρεioυ
Πdγoυ Kαι εvΦπtov ToU Συμβouλiοu Tη6
Eπικρατε[αg πdyroτε μετd δlκηγ6ρoυ μθλoυ6
Tωv ΔικηγoρtκΦv Σuλλ6γωv AΘηvΦv Kα|
ΠειραlΦg κα| μ6vov επi αvαlpfoεωv KαT.
απoφdoεωv εκδoΘειoΦv επΙ uπoΘtoεωv Tαζ
οπoξ oΦτoι εγεlρΙoθηoαv πρωτoδiκωg η
κατ. €φεotv''.

""" i.{ παρ.8 πρooτ€Θηκε με Τηv παρ. 2 τoυ
dρΘρoι.l 5 τoυ Ν. 950/1979(A f65). fulε τιg
απoφαoειE 6μωζ 41811992 EΣ (Oλoμ)
196/1984 ΣτE (oλoμ) η αvωτ€ρω δι6ταξη
κο[Θnκε ωC αvTtσUvΤαvuατικli

3. Οι ττ.αρdlραφoι 5, 6 και E τoυ &ρθρoυ
54 τoυ Kιilδlκα Δικηγ6ρωv καταργosvταr.

Αρθρο 56 τoυ KΦδκα Aκηγ6ρωv
ΔnAnnιr ξΛ

Eιq πoιvtκt1g υπoΘ€oεtE και εvΦπιοv παvτ6g
πolvlκoΦ δικαο'τηρ[oυ πληv τoυ Aρεioυ ΠΦγου
δlκιiζovτoE ωg ακuρωτlκoυ δ0vαταt vα
παρfoταταt Kα| εvεργfr ταζ o1ετtκGg
διαδlκαoτικ69 πρdξειg, τΓαt δκηγΦρoE
οtαoδfrποτε δικαoτικt]g περtφερεiαg πληv τωv
κατd To dρΘρov 54 εlδlκΦE TΓαρ.
EtρηvoδtκεΙιυ τoπoΘετημ€vωv Δtκηγ6ρωv'
τηE τoιαιiτηE αoκηoεωE, μη δUvαμ€vηE vα
πρooλdβη Tηv μoρφηv επαψελματlκξ9
εγκαταoτdoεωg. o παραβdτηE Tηζ
δlατdξεωg τιμωρε[ται δld προoωρvfE καl εv
υπoτooπr1 δl. ooloτικr1c παιJoεωc

4" Τo dρθρo 56 τou Kιi:δlκα Δικηγδρωv ,

αvτικαΘiαταται ωg εξηg:

ειAρΘpa 56
αΣε πaιvικΕg υπoΘΕoειg καe εvΦπιov
καθε πaιvικaυ δικαorηρioeι, πληv τaa
Aρεfoaι {tfrγou 6ιx6ζavτog ΦJg
αιζaρι'JrιΚaΦ, δ0vαmι vα παpiαrαrαι
Κξril vξΞ 6ιεvεpγεi τιζ αyεrικ6g
διαδικαcrικig πρΦξειg κdΘε
6ικηγ6ρo9. o τταρ' Aρεfω ΠΦι'l
6ικηγ6ρo9 60vαται vα παpΙoταται ι<cιι
vα 6ιεvεργεi τιζ oyετικ6g
δια6ικαarικΕg πρ&ξag εvιilπιov 6λωv
τιιιl πo ιv ι κιiιv δ ι καoτη ρ iιι v 

" 
>
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ΑρΘρo 57, παρ. 1 του KΦδκα Δlκηγ6ρωv:

ΑρΘρov 57.

( 1. o Δικηγ6ρo9 υπoxρεo0ταr vα δlατηpξ
γραφεiov εv τη €δρα τoυ ΣυΜ6γoU ειζ ov
αvt]κεl.r>

5. Τo πρΦτo εδdφιo Tηt TΓαρ.,x τοι:
dρΘροu 57 τoυ KΦδικα Alκηγ6ρωv
αvT|KαΘ[σταταl ωg εξη6:
α'l.Φ lικηγ6ρo9 uποs1ρεoaται vα
διαrηpεi Ypαφε[o σtηv tσlpα t@aj
oψM6γoυ στov oπoio σ|ιΙ1κει.D

ΑρΘρo 92, παρ.1, τoυ KΦδκα Aκηγ6ρωv:
Αρθρo 92.

< 1. Τα τηg αμolβ{g τou Δκηγ6ρou
καvovlζovταl κατd oυμφωvΙαE μετd Toυ
εvτoλEωE αυτoU ξ τoυ αvτlπρooΦπou τoυ,
περlλαμβdvoυσαv εiτε τηv 6ληv δlεξαγωγfv
τη6 δiκηg, ε[τε μ6ρoE, { κατ. lδiαv πρdξεlE
αυτξE, ξ αMηg πdoηg φOoεωE voμlκdE
εργαo[αg, εv ouδεμiα 6μω5 πεμτπΦoει
επlτρ€πεταt η αμolβη vα υπoλεiπηταl Tωv
εv dρΘρolE 98 κα επ6μεvα ελα;triατωv oρlωv
αuτ{g.
'.Πdσα oυμφωv[α περi λflψεωg μlκρoτ€ρα6

αμolβ{g ε[vαl ιiκυρoE αvεξαρτflτωg 1ρ6voυ
oυvdψεΦ6 τηg,,.

oo* Τo δεUτερo εδdφo Τηζ παρ' tr το oπoio
εfxε πρoατεΘεi με τηv παρ,3 dpΘpoυ 5 Ν.A.
4272|1962 αyrlκαταoτιiΘηκε ωg σvω με το
αρΘρo 8 του Ν.1Og3/1980 (A 27ο).,}

6" !-| παρdγραφog 1 τoυ dρΘρou 92 Toι.,
KΦδlκα Δlκηγ6ρωv αvτlκαΘ[oταταl
ωζ εξηs:
α 'l. Tα rηg αμoιβηζ tou Δικηγ6ρou

oρi,ζovται ελε0Θερα με iγηραφη
oυμφιιlviα τo0τoυ και rou εvτoλ6ιιg
τoυ η τaυ c'||tιπρoaιbπoυ αυτo0, ηoπoiα περιλαμβθvει εiτε τη|ι 6λη
6ιεξαlιωγη rηg 6iκηg, ε1τε μΕρog fi
κατ" 'ιδΙαv πρ6ξειE αυτηg, η κ&Θε
a}ληg φ0σει')ζ voμικ6g φγαoiεg.oριζ6μεvεg ατ16 6ιαrdlξει9
αιιαι1καoτικo0 δικαioυ α,c
υιτo11ρειυπκig ελ6yιoτεg αμoιβΕg γι&
τηv παpoγf1 δικηγoρικΦv υπηρεoιΦv
a;ετιζoμ6vιιιι με ηv Εvαρζη Kαι
διεξαγωγη δiκηg r' δια6ικαoiαg
εκo0oιαg δικαιoδooiαg καΘΦg και wξι
τη διεv6ργaα ξιιι6ι καoτι κιbv voμι κιilv
εργαoιΦv, παfuaυv vα ιa21aoυv.
Στην περΙτmιση rrroι' δεv πρoκι7πτει
{ιπαρξη Φκυρηζ 6wραφηg
oυμφωιιiαg tτερΙ αμoιβηg Y'α 7ηv
παρo11f1 δικηγoρικΦv υπηρεoιΦv
oxετιζoμ6vιιlv με τη|f 8vαρξι7 Καt
διεξαγωγfi δiκηg Φ διαδικαoiαg
εκo0oιαg δικαιo6ooiog, ιayOoυv oι
aριζ6μεvεg oaμφιιvα ιrε τα κατιιτ€ριιl
v6μιμεg αμoιβΕg' Mε βrtaη τιg v6μιμεg
αμoιβΕg 6ιεvεργεirαι απ6 τζΧ
Δικαoτιlpια η επιδiκαoη δικαorικιilv
εξ6διυv καΘιbg Κζιι η εκκαΘ6pιoη
πιvdκιιlv δικηγoρικΦv αμoιβΦv orηv
περiιττωoη πoυ δεv πρoκθτrrει
εvκυρη θwpαφη oaμφωviα περi
αμoιβηg' o0μφυlvα με ?α opιζ6μεvα
oτa &ρΘρa n78 παρ"'θ" Επioηg β6oει
αυτιiιv πρoolιopfiζεrαι η αμoιβη roυ
διapιζoμΕvaυ δικηγ6poιι υπηρεoiαg
επΙ παρo;fig voμικf1g βoηΘειαg
α0μφuιllα i,lε τ@ ιι.3226/2004 (A'24) ηεπΙ 6ιoριoμo0 6ικηγ6ρoυ σε
περiπτωoη παρoxηE ευεργετfiματog
πεvi,αg κατ6 τo dρΘρo 200 τoυ lΚ'Πoλ.Δ. η επi αυτειταrγγ6λτoυ 

|

διoμoμo0 δικηγ6ρoυ σε πoιvικΕg 
IυπoΘΕaag. 
I

oπoυ oτιg διαταξειζ τa'v dρΘpιιv 98- |xoz' 10+'ι23, ,'2$'ι34, 139-156, 167 ι

και 169 τoυ παρ6vτoc ΚΦδικα καΘΦe I

9



και oε aπoιαδηlτoτε 6λλη δι6ταξη
v6μoυ nτoι' περι6γει p0Θμιoη περi
αμoιβηζ Υια tηv παρoyf1 6ικηγoρικΦv
wπηρεoιιiιv αyετιζaμ€vωv ι.ιε τη"{

tvαρξη ιζξlι διεξαιγωγη δiκηg t
lιαδικαoiαg εκo0oιαg 6ικαιoδao{αζ'
γivεrαι wαφoρ6 oε αελd11ιoτα 6ρια
αμoιβιbvυ, {1 αελ6γιoτε9 αμoιβtζυ ft
ααμoιβtg>, voo0vται εφεξηg aβ

κv6μιμεg αμoιβ69ι καr& ηv 6waια
τωv πρoηYoυμΔvωv εδαφIωv "
Aπ6 τιg oριζ6μειιε9 oτηv Κ.Υ.A υπ'
αρι0. 111786ιι/22g7/A0afl/7-12-2aa7
(ΦEΚ 8.2422) ιι'ζ υπoyρειιτικ6g
αελ&yιotεg αμoιβtgυ, εξακoλoυΘofv
vα ιo10oυv, αλλd εφεξfιs ιιg αv6μιμεg
αμoιβtgν κατ6 τηv POΘμιaη τι'tv
πρoηγoυμ6vωv ε6αφiιιv, μ6vov
εκεΙvεg (τoυ Κεφαλαioυ Ι
αΠαραoτdoειg oε Δικαoτf1ρια>)' oι
olτoiεg αιιαφCpawαι oηv παρoγf1
δικηγopικιilv υτηρεoιΦv
aμετιζoμhιαιv με τηv 6vαρξη Kαι
6ιεfοryιιιγι1 δfκηE η δια6ικαoΙαg
εκo0oι αg δι καιo6ooi αg.
Mε Πρoε6ρικ6 Διdττγμα τroιl
εκδi6εται με πρ6ταoη τιιv YπoelργΦv
ΔικαιooΦvηg Διαφαvειαζ r;ζαι

AvΘρωπivιιlv Δικαιιιιμ6τυlv trσf
OικovoμικΦv, μεt6 rvιi'ιrΕι τηS
ΦλoμλεΙαg τqilv {lρoΕ6ρωlι τaιv
ΔικηγopικΦv Σιtλλ6γω1t tηS EΑΛιiδog,
εivαι 6υvατη επwαρpiιΘμιoη τξr'v
v6μιμωv αμaιβιbv Υιζs τrιv παρo11η
δικηγoρικΦv υπηpεoιιbv
axεnζoμΛvωv EJε τξιv 6vαρξη lζαt

διεξαγιιιγfι 6iκηg η διαδικααiαg
εκo0oιαg δικαιoδoolαg' ιi,ε Tηv
τρoπoπoiηαη, αυιιπλrtpωoη η
wrικατdoτααη τalv διατdξεalv πoa
wαφtρovται oτα δ0a πpoηγofiμεvα
ε6drφια. To Flρoεδρικ6 Δι6ται1μα
μπoρεΙ llα εκδi6εται και 21ωρig τηv
πpaβλεπ6μεvη στo πρoηγo0μεva
εδdφιa wE;J'ιη, αv παptλΘει dπpακτη
πρoΘεoμfα lao ψηvΦv απ6 τ6τε πou
Θα ζητηΘεi αο;rrt ιιε {wPαφο τΦu
Υτaυργaiι ΔικαιaoΦvηζ,. ΔιαφαglεEα€
και AvΘριιιπivaιv Δικαιιιμ6τιυv.
oττoυ arov παρ6wα Κιil6ικα η oε
aπoιoδηπoτε 6Jλo v6μo
πρoβλeιτowαι v6μιμεg αιιoιβ6E'
aOμφωvα με τη ρ0Θμιoη τηS
τrαρo0oηg παραιfρ6φoυ' τroυ
υπoλoγiζovται ωg πaoootO επΙ τηg
αξlαS τoυ αvτικaμhtoυ τηS δiκηg' με
τo πρΦτo Πρoεδρικ6 6ι6ταγμα πoυ

δυvdμει
τιιv

εκ6i6εται τηS
δ0o

ΙU



iffioυμivωv ε6αφfcΔ'v, - αυτ69
iαΘoρiζovται oε διαδoyικΦg φΘivovτα
πoσoστ&, κα16 τp6πa wτιατp6φωg
w6λaγa frρ@ζ tηv κατd
καΘoριζ6μεvεg βαΘμ[6ε9 πλαιoialv
πocΦv κλιμακωτft επαaξηoη tΠS'
xφραζ6μεvηS t απoτιμΦμε|Ιηt σε
xρημσ, αξiαg εwi τηg aπaiαg αuτα
υπoλoγΙζowαι'
To κατ& to πρoηγo0μεvo ε6dφιa
πριστa Π ρoεδρι κ6 Διdται1μα εκ6i;6εται
εvτ6g 6ξι μηvΦv απ6 τηv δημooiεaoη
τau τrαρ6vτag v6μau"

v. To πρΦτo εδdφιo τηζ παρ. 2 τou

dρΘρoυ 95 τou KΦδικα Δlκηγ6ρωv
αvτlκαΘioταταl ωq εξηg:
αH oυμφωvΙα περi αμoιβf1g
απo6εικιι0ετιιι σε κdΘε πφΙτrτιιlση με
tην πρooκ6μιoη toa περΙ αaτfpg

εγγρ6φoυl."

ΑρΘρο 95 παρ. 2 τoυ KΦδικα Δικηγ6ρωv:

<<2. |.{ oυμφωviα περi αμoιβr]E, αvεξαρτητωg
εdv τo αvτlκεΙμεvov τη6 δiκηg η τηs αμolβη5
εfvαι κlvητ6v d ακivητov, απoδεικv0εTαι κατ.

εξαΙρεαlv τωv dρΘρωv 166 καl 1033 ToU

Aoτiκoι1 KΦδικoE, διd παvτ6E εtδoυg

εγγρdφωv καl δl,επtoτoλΦv απλΦv ωξ κα|

οi.. ορkoυ καr oμoλoγiαζ, εφ. ωv τo^αvdλoγov

τθλog επrβdΜεταl κατd τηv καταβoλξv τηg

E" Τo 6pθpo 96 τoυ KΦδκα Δικηγ6ρωv,
αvτικαθΙαταταl ιυq εξη6:

κAρΘPa 96
tr. Φ δικηγ6ρog: y,σ rηv παp6oτααη
γaa wιbπιov ?ιd1{ 6ικαarηρ[ιιιιf κ(,,
τιιv 6ικαorικΦv oυμβoυλiιιlv, καfuilg
Και εvιfuπιav δικαoτΦv uττo rrιv
ι6ι6ητ6 y@Us, ιt}ζ αvαxριτιΙlv fr
ειoηγητΦιt f1 εvτεταλμΞvωv δικαoτιiιv'
Και w γΕvει Yια τηv παρoxfi
υπηρεoιιiιv a7trετιζoμ6vωv ιιε τηv
6vΦξιι Kξιι τηv 6ιεξαιγωγf1 δiκηg fι
διαδικaoΙαE wro{loιαE lικoιoδooiαg,
oυμπεριλαμβαvoμ?vωv κCιι τιgv
διαδικαoιΦιι τtαρoxηE πρooωριvf1g
δικqστικrtζ πpoarαofαg f' εκδ6oεωS
δικαoτικfηE διαται1ηg, υπaγρεoOται vα
ττpoκαταβdλε. σtΦv aικεia Δικηγapικ6
i0enoγo πooooτ6 6tκα τoιg εκα16

{10γo) επi αττoooiι αtιαφoρ&Eυ. Aιτ6 τo
πoooatO αυτ6, τroooarΘ 60o τoιt
εκα16 (2η πρaoρiζεται Yια τηv
κ6λaψη τωv λειτoυργικΦv 6απαvΦv
rιnv υπηρεoιΦv τC'ιl ΣυM6γoυ'
τlooooτ5 τρiα τo'ζ εκατ6 (3%)

απo6l6εmι oτov'Toμtα Επικoυρικf1g
Aog6λιaηζ Δικηγ6ριιv (T.E.A.Δ) τoυ
ΕvιαIoυ Tαμεioυ Avεξdρτητα
Aτrαaxoλoυμhvιιv (ΕTAA) κα!
πocooτ6 πΕvτε τoιζ εκατ6

ΑρΘρo 96 του Kιilδlκα Λικηγ6pωv:
ΑρΘρo 96-

< 1. Ot δtΦδlκor στls πolvlκ66 υπoΘfoειg
εvΦπlov τωv δικαο.τηρΙιυv KαΙ Tωv

δtκαoτlκιirv oυμβoυλiωv κdΘε βαΘμoιi
δικαtoδooiαE, o δε κατηγoρo0μεvoE καt κατd

την απoλoγiα τou εvΦπlov τoυ τακτtκoιj
αvακρtτξ, εivαι υπo11ρεωμ€voι, 6ταv

παρIoταvταl με δlκηγ6ρo η

εκπρooωπoιivται απ6 δικηγ6ρo, vα
πpoκαταβdλλοuv στο Ταμεio ΤoU

ΔlκηγoρικoΦ Συλλ6γoυ το οptζ6μεv9 σrΦ

ν6μδ αvτioτolxo πoo6 ελd1Iαrηg αμolβηq για
τηv παρdoταoη δlκηγ6ρoυ η και για τηv

οΟvταξη uπoμvQματoE.

σ' Γrδ lιatδlynt r.rτιc πnλιτlκfε ιlποθEοειeL. vι vιgvlι\vι Ψ ιι>

κα| εvΦπlοv τακτlκΦv δolκητικΦv
δκαο.τηρ[ωv Και τoU Συμβouλioυ Tηζ

Eπrκραiεiαg εivαt υπoxρεωμEvol σε καΘε

βαΘμ6 δικαιoδooiαg Kαι εvιi.lπtοv . τoυ

iroηγητη Kαl τoU εvτεταλμ€voυ δικαoτι] vα
πρoκαταβdMoυv κατα Tη oυζr]τηoη ατo

ακρoατ{ρlo στo Ταμεio ToU Δκηγoρικoι)
ΣυM6γoυ τo oρlζ6μεvo στo v6μo αυτ6v
αwΙαrol1o πoo6 αμolβι1g δικηγΦρoυ ψα κdΘε

πρdξη τηg πρoδικαoiαg καιτηv παρdαrαoη.

για Tlζ αγωγθg, αwαγωγ€g,



παρεμβdσε|ζ, α|τησε|t γ|α Tη λiψη
αoφαλtoτικΦv μtτρωv καl αlτηoεlg θκδoο,ηE
δlαταγΦv πληρωμfrg, η αμorβfl πoυ
πρoκαταβdλλεταl υπoλoγ[ζεται κατd To
dρΘρo .100 παρ. 4,

3. F{ UπoXρεωT,κfi πρoεfoπραξη πou
πρoβλEπεταt σTlζ πρoηγo0μεvεg
παραγρdφoug tq40ει ψα κdΘε v€α oυζ{τηoη
σε κdΘε βαΘμ6 δlκαIoδooiαE Kα| γ|α τ|g
εvδldμεoεg δtαδlκαoτtκ69 πρdξεrg πoυ
αoκo0v oι δtdδlκol.

4. f.{ πρoεiαrrραξη τηg αμolβη6 πoU
πρoβλ€πετα| σT|s παραγρdφoυg 1 καl 2 δεv
εfvαl υπo11ρεωτlκι! oε αlτf,oεlE παρdταoηE
πρoΘεoμlΦv, oε υπoΘ6oε|s πoU εκδκdζovταl
με Tη διαδκαo[α εrρηvoδlκεfoυ Kαt σε
αιτ{oεl5 γtα €κδooη δrαταγ{g πληρωμr]E
αρμoδ16τηταE ειρηvoδiκoυ,

5. Aπ6 Τηv υπo1ρEωoη πρoκατdβoλξg
τηE δlκηγoρlκξ6 αμolβ{E απαΜdooovταl:

α) εκεivol πou αvαγvωρζovται ωt,π6vητεg,, oιiμφωvα με τα dρΘρα 194 dω6
2o4 τaυ Κ. Πoλ. A.,

β) 6ool εμπ[πτoυv σT}t δrατdξεlq τωv
dρΘρωv 175 παρ. 2 και 2a1παρ, 6 αυτoιj τou
vδμoυ,

γ) τo εMηvlκ6 Aημ6οιo και

δ) Φ! δldδlκol πoυ αμεiβoυv το δlκηγ6pο
ToUζ με πdμα αvτtμιoΘiα.
Στηv τελευτα[α αι.lτη περiπτωoη

πρoκαταβdΜεταl απ6 Tο δldδlκo στov
otκεio Aκηγoρκ6 Σ0Moγo τo κατd Tηv
παρ. 8 πooooτ6 δικηγoρlκηq αμοlβfq. t-|

oυvδρoμft Tωv τTερIτΤTΦoεωv β.. γ. Kαl δ.
απoδεlκv0εταl με uπει)Θυvη δξλωoη ΤoU
πληρεξo0oloυ δlκηγ6ρoυ, η oπoiα
περlλαμβdvεταi ε[τε στo 6vγpαφο .lτ.ou

καταΘ€τει εΙτε oε xωρloτ6 6γγραφo.

''6. ΣτlE περlπτΦo.εlζ Tωι, πpoηγoOμεvωv
παραγρdφωV τToU επβdMoυv τηv
πρoκαταβoλη τηE δlκηγoρlκfg αμolβ{g, o
δκηγ6ρoq πou παρioταTα| uπo1ρεo0ταi vα
καταΘtoεl τo oxετικ6 γραμμdπo καταβoλξE
TηE.

Δικηγ6ρoE πoυ παραβιdζεl τo πρoηγo0μεvo
εδdφto υπo11ρεoιiταl vα καταβdλεl κdΘε πoo6
πoU fπρεπε vα E1εl πρoεατrρφ1Θεi καl
τlμωρε[ταl με πρ6ατlμo 0ψoug εκατ6 EωE
πεvτακoo[ωv 1rλιdδωv δρα1μΦv Kα| σε
πε

απoδΙδεται στa aικεfa Tαμεia
flρovaiαg Δικηγ6pιιlv τaυ ΕTAΑ.ΕιδικΦg σto,uζ Δικηγopικo{ιg
Σuλλ6γoυg ΑΘηιlΦv, Γlειραιιiιg Και
Θεaoαλoviκηg πBaκαταβ&λλεται
πooooτ6 δΦ6εκα roιg εκατ6 {12Yo) επi
απoooυ αvαφoρ6Eυ, απ6 τa aπoia
πoaoar6 τρiα τoιζ εκατ6 (3"/"}
πρooρΙζεται vια τηv καλuψη τιι'v
λειloυργικΦv αvαγκιiιv τ|ιtv
υπηρεoιιilv τoυ ΣυM6γoυ, πooooτ6
tvα τoιg εκα16 (1o/ξ πρoopΙζεται για
τav "ειδικ6 6ιαvεμηrικ6 λoγαριαoμ6
v6ωv δικηγ6ριι'vu τoυ 6ρΘρoυ 33 παρ.2 τζ'υ v" 2915/200'ι (ΦEΚ A.109),
πocoan6 τρiα τoιg εκατ6 (3γ")
απoδiδεται oτo TEAA τoυ ETAA και
lτooooτ6 πΕvτε toιζ εκα16 (5γ")
αlτoδf6εται στo oικεio Tαμεio
Πρ6voιαg fuκηγ6ριιιv roυ ΕTAA.
Σε περiπτιιιoη αllαβoληg rηS
oυζfiτηaηg η ματαiιιoηg tηζ δiκηg, η
πρoκαmβoλη αvαζητεfται απ6 rο
Δικηγ6ρa πaιι πρoΞβη σε αuτfiv.
Aλλιιιgn η πρoκαταβoλf1 ιo110ει Yια vrιv
ιι6α oυζητηoη"
Mε κoιvrl απ6φαoη τulv Υπouργιiιv
Δικαιooθvηgo Διαφdvειαg rζαιAvΘpιυπivιεv Δικαιιoμ6τειlv,
aικovoμικιiιv Κσl Εpγαoiαg Και
ΚoιvιυvικΦv Aαφαλioειιv, μεr&wιi'ιlη FΦ6 Φλaμ6λειαg πξ'E}v

frpaλδρwv τq'}v Λικηvoρικιiιv{ιpaεδρwv τq''βv Λικηγoρικιiιv
Συλλ6γιιlv τηg ΕλΛ6δo9, καΘoρiζεται
τa πρaβλεπ6μεvo σto πρΦτo εδdlφιotηt παpαγp69ov αυτηg απoo6
αvαφoρθgν Yια κ6Θε δια6ικαoτικfι
εvΕργaα η παρααταoη τaυ
δικηγ6paa, !ζαl, ρυΘμΙζεταa κdΘε
wαγκαΙα λετττoμ6pεια l'α τηv
εφαpμoYη Υηg παραYPθφoυ αυτηg" i4
απ6φαoη μτroρεi vα εκ6iδεtαι ιζa-lθ

XζιριS 7η Yvιbιrη τηg Φλoμ6λειαζ τιΔ'ι{
{lρoΕ6ρωv τqΔv ΔικηγoρικΦv
ΣuM6γωv τηg Ελλ66ag, αv παp6λΘει
&*anv** *aa&ο^'"Ξ^ Ξ.'.^ ιΦ\9|ι'g9^''ι ι'ιιvveg'ιlu vυu trιζ'l μrιYιμvαπo τ6rε πoυ Θα ζηrηΘεi αuτfi με
εγγpαφa τaw Υwυpγa{ι AικαιooΦvnc"
Δια96ιιaαg Kαl AvΘριιιπivaiv
Δικαιuμθτωv"
ΩE απoo6 αvαφoραE>, κατα tηv
!ριi'τη εφαρμoγη τηg παρahoαg
6ιdταξηg, voεiται τo πoo6 πoυ
oρlζεtαι στηv ΚY.A' υπ' αριΘ.
11178iln297/A0012/t12.2(n7 (B'
?422) για τηv αvτΙoτoηη δια6ικαarικr!
πραξη.
2. Mε {lρoεδρικo Διdταγμα πoι'
εκδΙδεται με πρ6ταoη τιιv



πo|vη τηζ πρoσωρvηs πα0σηζ απ6 τoU
δlκηγoρlκo0 λειτoυργηματog απ6 δεκαπ6vτε
(15) ημερεg μθxρl θξt (6) μ{vεE,

Mε απ6φααη ToU Yπoυργo0 ΔικαtooOvηg,
0oτερα απ6 πρ6ταση τη9 oλoμfλaαg Tωv
Πρo6δρωv τωv Δlκηγoρlκιilv ΣuM6γωv, τα
παραπdvω 6ρα τoυ 0ψoυ9 τou πρooτiμoυ
μπoρo0v vα αvαπρoσαρμ6ζoντ,αl,

Συvυπ6xρεos σε oλ6κληρo γ|α Τηv
καταβoλη τou πoooU πoυ 6πρεπε vα €xεl
πρoεtoπραxΘε[ ε1vαι κα| o εvτoλ6αE τoU
δκηγ6ρoυ, εφ6oov εfvαl voμlκ6 πρ6oωπo και
δεv απoδεΙξει τηv καταβoλ{ τη9 αμolβ[E oτov
εvτoλoδ61o τou. Τo πoo6 τoυ πρoαriμoυ καl
κdΘε πoo6 πoU fπρεπε vα €xει
πρoειoπρα1Θε1, καταβdMovται στo ταμεio
ToU oικεfoυ δlκηγoρlκo0 oυΜ6γoυ,
ειoπρdττovταt δε κατd T|9 δtατdξa6 ToU
dρΘρoυ 79 παρdγραφog 2 τoυ KΦδικα περΙ
Δκηγ6ρωv, '. Ol πρoi.oτdμεvoι τωv
γραμματεΦv 6λωv Tωv δlκαoτηρiωv
υπo1ρεo0vται στo τ6λoE κdΘε μηv0ζ vα
απooτEMouv σΤoUζ olκεioug δlκηγoρlκo0g
ouM6γoυg ovoμαoτlκ€E καταοτdoεlg Tωv
δlκηγ6ρωv τToU παρ€oτηoαv xωρi6 vα
πρooκoμ[oouv Το πρoβλεπ6μεvo απΘ τιg
δIατdξεlg Toυ παρ6vτoE γραμμdτlο
πρoεΙoπραξηE, μvημovε0ovταg ταυτ6xρovα
τα oτoι1ε[α τoυ δtαδiκou γ|α τov oπoiο
παρ6oτηoαv, τη δlκovoμrκη τou Θ€αη, τηv
ημερoμηviα δlκαo1μoυ, τo δlκαατξρtο καt το
εfδog τηE δαδlκαer[αq.'.
o** τ.o dvω εvτ66 ., '. εδdφlo πρooτ€θηκε με
Tηv παρ' 13 β dρΘρ.3 Ν.247911997 (ΦEK A
6715-6-1997) M€oα oε τEooεριE (4) μfivεE
απ6 Tη δημoα[ευo,η Tou παρ6vroq 6ool
δlκηγ6pοt ιixoυv παραλε[ψεt τηv κατdΘεoη
Tωv γραμματiωv πpoεioπpαξηg Tηζ
δlκηγoplκξg αμοlβξq υπομρεoΦvται Ψα
πρoβoιjv ο.τηv κατdΘεση Tωv πooΦv oτov
olκεio δtκηγopικδ o,0λλoγo, Φαφopετικ6 τα
πood αuτd εlαrrρdπovταl κατd τlg διατdξεlE
τoυ dρΘρou 79 παp, 2 τoυ KΦδκα περi
ΔικηγΦρωv',. oo* i-.| παρ.δ αvτlκαταoτdθηκε
ωE dvω με τηv παρ.11 ιiρΘρ,5 Ν.240811996
(A 1ο4). 7' o Δικηγoρrκ66 Σ0λλoγo6
ππaπyaatai mA a,.^.1j)ξlIu},uΛ}JgΙCι ullν |||v ιΙμv|P|l Ξιi.,U
πρoεloπρdττεTαl 1τoσoo'τ6 δξκα τolg εκατ6
(10%), απ6 Τo oπoio πooooτ6 δ0o Totζ
εκατ6 (2o/o) πρooρiζεταr γ]α τηv κdλυψη
τωv δαπαvΦv πρoε[oπραξη9, πooooτ6 τρΙα
τoιE εκατ6 (3%) αποδiδεται oτov "Kλdδo
Eπlκoυρlκ{E Aoφαλioεωζ' ToU Tαμεioυ

NoμlκΦv Kαι τToσoστ6 πfvτε τolE εκατ6 (5%)
απoδ[δεταt σTo olκεio Tαμεio ΠρovoiαE
Δικηγ6ρωv'...,ElδlκΦE ol Δtκηγoρικoi Σ0Μoγοl

Aικαιoo{ιvηg Διαφ&vειαg Κ'αι
ΑvΘρuπivωv Δικαιιιιμ6τιιιv,
Φικavoμικtilv Κ'αι Εpγαoiαg Κglι
Κaιvcsιvικqfuv Aoφαλ{oεωv, μετ6
Υν'Li'μη τηζ ΦλoμΕλειαg rΦJv
flρotδριιlv τι''v Δικηγopικιiιlv
Σu}λ6γωv τηg Ελλ6δo9, μπoρεi vα
ατ|ξ'πρaσCιPμoζowαι τα πaσaστ6, τα
aπoiα εfvαι εφαρμooτΕα επi tι'}v
κπooιbv αvαφoρ&gυ, πoυ oρi'ζovται
στα τρiα πρΦτα ε66φια τηζ
πρoηγo0μεvηg παραγρ6φau" To
6ι6ταγμα αυτ6 μπoρεi vα εκδi6εtαι
και yωρig τηv vιιΦμη τηg oλoμ6λaαE
τ.ιv Πρo66ρωv τa'v ΔικηγoρικΦv
Σdλ6γωv ηg Eλλdδog, αv παρ6λΘει
dπpακτη πρoΘεoμiα δ0o (2) μηvΦv
απ6 τ6τε πoυ Θα ζηtηΘεi αυrη με
6γγραφa τoυ Yπoυργo0 ΔικαιooΦvηg,
Διαφ6ιιεια9 ιζcllι AvΘρωπ{vωv
Δικαιιιμ6ιωv"
3. Aιτ6 τηv υττo1ρΕιυoη τηS
πpoκαταβoλf1g' 1τoυ oρiζεται Kα'
υπoλoγiζεtαι o0μφιιvα με tηv
παρtγραφo 'x, απαλλ&ooovrαι aι
6ι κηγ6ρoι, 6rαv εκπρooωπo0ιι :

α} δπδiκoυ6 τEoU αvαγvαερζovrαο
&)ξ n.πEvηTεg'. oισμφιοvα με Tα
ιiρΘρα f 94 6ω5 204 τoυ K" Πoλ..&',
εf ιυg δκαloι|1oι voμlκr|g βoξΘεlα5
εrιfiμφιrrvα με τo v.3326,2004.
β} δπδiκoυ6 τTΦυ εμπiτττoυv ατιq
δπτdξεq τιalv 6pΘρωv t75 παρ. 2
l(α! 2o7 παp" 6 αυτoΦ τΦψ
π,αρ6vτog KΦδlκα,
Ψ} To EMηvικ6 Δημ6αιo καa
δ} δuδΙκoυ6 πoυ αμεiβoυι* ΤΦ
δlκηγ6ρo ΤoU6 με πιiγlα
αιrπμοθiα. Στηv τελευταfα αuτf
περiτττωoη, ξ υπoμl€ιυαη
πpoκαταβoAξq TηE τrαραlρdφoι.g
n, βαριfivεε τov δldδtκo, γlα τηΨ
καταβoλι{ 6μe,rg τoυ πoooΦ αυτrig
ευΘιxvεται ε!ξ oλ6κληρov καΞ Φ
δlκηγ6ρog.

Η oυvdpoμfi τωv πφιπτιbαεulv β", Y"
Κ'α' δ. απo6εικve3ε{ξs8 ιlε, aπεeiΘuvη
6fiλωoη t@ι' πληρεξoaoιaa
6ικηγ6pou.
4. Avαφoρικ6 με rηιl εκπληpι''ση Tηt
υπoxρειhaεωg πρoκαταβoληg τηζ
παραγρdφoυ 1, o 6ικηγ6ρo9 πou
παρΙoταται υπo11ρεo0ται vα καταΘ6oει
τo oxετικ6 γραμμdτιo καταβoλflg τou
πooo0 αυτηg.
Δικηβρog πoυ παραβι6ζει τηv
vιto11ρΕωoη πρoκαταβoληg τηζ
παραγρdφau 1, uπoγρεo0ται vζι

και κdΘε πoo6 πoυ 6τrρεπε vα
41
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παραl(ραToιjv απ6 τηv αμolβη πoU
πρoε|σπρdπεTαι πoσoστ6 δΦδεκα τotg εκατ6
(12o/o)' απ6 τo oπoio πooooτ6 τρΙα τotE εκατo
(3olo) πρooρiζετα| γtα TηV κdλυψη τωv
λεlτoυργtκΦv αvαγκΦv Tωv UτTηρεαιΦv τoυ
ΣuM6γoυ, πooooτ6 €vα τotg εκατ6 (1o/o)

πρoopiζεται γlα τoV .,ε|δlκ6 δnvεμητrκ6
λoγαρlαoμ6 v€ωv δlκηγ6ρωv,,τoυ dρΘρou 33
παρ' 2 τoυ v. 291512001, πooooτ6 τρiα τolg
εκατ6 (3o/o) απoδ[δεταl στov ,,Kλdδo

Eπtκoυρlκflg Aoφαλioεωζ. τoU Tαμεioυ
NoμlκΦv Kαι ττoσoσT6 π€vτε τolg εκατ6 (5%)
απoδΙδεταl στo olκεfo Ταμεio Πρ6volαq
Δκηγ6ρωv,
*** To δε0τερo εδdφlo τηE παρ.7 πρooτ€Θηκε
με τηv παρ.1 dρΘρ'18 r'ι.3226l20o4,ΦEK A
24t4.2.2004.
**"Τo dρΘρo 96 αvτlκαταoτdΘηκε ω5 dvω με
τηv παρ.1 τoυ dρΘρou 2 τoυ N.1649/1986
(ΦEKA 149)

Εyει πpoκαταβ6λει και τιμιιρεiται με
πρ6aτιμa aψoug yιλΙωv {1.o0o) tary
εiκaoι γιλιfrlωv φa.aaa} εuρtil και oε
περEπrιυoη uπaτpoπηg l,!ε τηv
πειΘαρ1qικη πoιvη tηg ττρooaφιvηg
παaoηg απ6 ra δικηγoρικ6
λειτo0ργημα απ6 lεκαπ6vτε {fid)
ημΕρεS μΕxρι 6ξι (6) μηvεζ"Mε αιlogαoη Υou Yπoυργa{ι
Aικαιoo0vηg, Διαφ6vειαg Και
AvΘρωπΙvωv Δικαιωμd;τωv, tιorεpα
απ6 πρ6ταoη τηE aλoμ6λειoιζ τιΔ}ιf
ΠρoΕδρωv
Συλλ6γιιιv
ιταραπovιυ
πρooτfμoυ

ta'v ΔικηγoρικιΙιv

αvαπρooαρμbζovrαι.
To πoo6 πρooτiμoυ και κdΘε πooa
πoυ 6πρεπε vα Εyει πρoκαταβληΘεi,
καταβdλλovται σlro ταμεΙo τoυ oικεioυ
δικnγoρικo0 cυλλ6γoυ,
ειoττρtrrovται δε κατ6 τιg 6ιατdξειg
τoυ dρΘρoυ 79 παρoγραφog 2 τaυ
ΚΦδικα περi Δικηγ6ρωv"
oι πpoiioταμwoι tωv γραμματειΦv
6λωιι των δικαorηρiωv aπo11ρεoavται
στιο τiλog κdΘε βιηv6ζ vα
απooτΕλλoav
δικηγoρικaag

ΕM66og' τα
τoι' 0ψoυg τaιl

μπoρoav vζχ

ξfioaξ oικεioυg
oaλλ6γoag

τηζ
6pια

ovoμαoτικΕg καταoτrtoag tωv
δικηγ6ριιιv πaa τrαp6oτησξΙ1f }ζωρεS
ιlα πρooκaμiαouv t@ πρoβλεπ6μειιa
απ6 Υ'g rrιατ6ξει9 τoU παρ6vτog
γραμμdτιo πρoκαταβoλrtg,
μvημoνε(ιoιlταg ταντ6ypavα tα
oτoιyεiα τou lιαδiκaan Y'α τav aπoia
τταρΕarηow, τη δικovoμικtfr του Θioη,
Υη1f ηιιεPoιιr7.v{α 6ικαoiμoa, τΦ
δικαaτηριa K'αι τa εfδοg' rηζ
ΧιaΧιtπniae'^

ΑρΘρo 96^ τoυ KΦδικα Δικηγ6ρωv:
< ΑρΘρo 96A.

1. Aπ6 τιg αμolβ69 τTΦι9 τTρoε|στrpΦττοvται
o0μφωvα με τ|ζ δατdξειg ToU
πρoηγo0μεvoυ dρΘρoυ, κdΘε λκηγoρικ69
Σ0Μoγo6 €1ει δlκαΙωμα vα τταρακρατεi, π€pα
απ6 τα πρoβλεπ6μεvα στηv παριiγραφo 8
Toυ πρoηYo0μεvou dρΘρoυ, πoαooτ6,
πoU Θα περlEρ1εταr, μαζi με Tα
παρακρατo0μεvα πoooατd αμοlβΦv πoυ
πρoβλθπovται σTηv παρ. 1 τoυ dρΘρoυ 161
τoυ v6μoυ αuτo0 Kα| σTα dpΘρα 9 καI 10

9" Τo πριilτo εδdφιo Tηξ Τr,αραγρdφoυ tr

Τoυ dρθBoι.ι 96A ToU KΦδlκα
Δικηγ6ρωv αψτlκαθioταTαl ωζ εξηζ:

eζf" Επi uπfrρξειιlg σε Δικηγapικo
Σ0}λoγo ι6ιαiτερou διαvεμητικoυ
λoγαριαoμo0, τo κατ6 τo επ6μεvο
ε6dφιo τηζ παραι1ρθφoυ αυrηg
oριβμενo πoσoot6, ωg π6ρo9 τoυ
λoγαριαoμo0 τo0τoυ, υιτoλoγiζεται
εττi ιιπooo0 wαφoρθg>, καrd τα
oριζ6μwα oτηv παρθγραφo 1 τoυ
πρoηγo0μεvaυ 6ρΘρau πoU
εσ,αρμ6ζεται εv πooκειυtvιυ
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ΤoU V. 1093/1980, σε |δ|αiτερo λoγαρlαoμ6
γlα vα δlαvEμovταl μεταξιi μελΦv τoU
Atκηγoρlκoιi Σuλλ6γou. >

wαλ6γιιlg, πρaκαταβdλλεται δε μαζi
με τΦ πρoκαταβαλλ6μεvo oiιμφωvα
β!ε, τf?v παρfrγραφο n τaa
τrρaηγo{ι μ ειrav αρΘρaa πaoaoτ6 

" 
w

| ΑρΘρα f 60 καl 161 τoυ KΦδlκα Aκηγ6ρωv
I uAρΘρo 160.

I

| ',Δlα τηv εξ6λεγξtv τ[τλωv δloκτηoiαE
| ακvr]τoυ Kα| Tηv πεpi τα0τηg o0vταξru
I o1ετικ{g εκΘ6oεωE, εdv μεv επακoλoυΘηoη η
κατd To dρΘρov 161 o0vταξlE υπ6 ToU
δlκηγ6ρoυ εψρdφoυ r] o1εδΙoυ η oφειλoμ€vη
εtE τo0τov αμolβi oρiζεταl ειE 1 1l2o/o επi τoυ
πooo0 TηE αξiαE τoU ακvflτoυ. Elζ τηv
αμolβξv τα0τηv περlλαμβdvετα! κα| η υπ6
τoυ dρΘρou 161 πρoβλεπoμ€vη αμolβ{' Edv
δεv επακoλoυΘ{oη oUvταξlE εψρdφou η
o1εδioυ, η oφειλoμ6vη ε|E τov δlκηγ6ρov
αμolβη oρ[ζεται εls To 1/3 τηE κατd τα dvω
oρζoμdvηζ..

"""To dρΘρo 160 αvτlκαταoτdΘηκε ωg dvω
με τo dρΘρo 24 τoυ

r'ι.72311977 (ΦEK A. 3oo)'
ΑρΘρo 161.

''1. Γ|α τη o,0vταξη lδlωτlκΦv εγγρι1φωv η
oxεδiωv δημ6olωv εγγρdφωv για κdΘε εiδoυg
δκαιoπραξiεE τo ελιl;4lατo 6ρo τηg αμolβξE
τoυ δtκηγ6ρou κdΘε μ€ρoυE oρΙζεταl βdoεl
τηg αξiα6 τoU αvT]κεlμ6vou τηg: α) γlα τοποo6 μεxρ| δεκαπ€vτε εκατoμμιiρtα
(15.000.00ο) δρx. η 44.020'5429 ευρΦ οε
πoooατ6 1Ψo β) γ|α τo πoo6 απ6 δεκαπ€vτε
εκατoμμσρtα καl μ[α (15,00ο..001) δρx. η
44.020,545a ειlρΦ κΦ μεxp! πεvτακ6olα
εκατoμμ0ρlα (500,0ο0'000) δpx. η
1.467.351,4306 εuρΦ oε πooooτ6 0,5%, γ)
γtα τo πoo6 απ6 πεvτακ6σια εκατoμμιiρlα καl
μΙα (500.000.οο1) δρx. η 1'4Θ7.351,4336ευρΦ μεxρ' €vα διoεκατομμι}ριo
(1.00ο.ο0ο'000) δρx. η 2'934'702.,8613
ευρΦ αε πoooαrδ 0,4 γo, δ) γlα τo πoo6 απ6f δloεκατoμμ0ρlo καl μfα (1.0οο.000.οο1)
δρx. η 2'934.702' 8642 ευρΦ μE1ρl δ0ο
δloεκατoμμ0ρtα (2'ο00.0ο0.000) δρx. η
5.869.405,7226 ευρΦ oε πoooαr6 0,3olo, ε)
γlα τo πoo6 απ6 δ0o δpεκατoμμ0ρlα και μiα
(2.000.0ο0.001) δρx. η 5.869.405,7256 ενριh
μ6xρl π6vτε δoεκατoμμ0ρα (5.000.000.000)
δρx. i 14.673'514'3066 ευρΦ oε πoooατ6
o,2 0/o,

oτ) για τo πoo6 απ6 π6vτε δroεκατoμμ0ρlα
και μiα (5.000.000'0ο1) δρx. η

{Φ,Tα dρΘρα .160 καl 161 τou ΚΦδικα
Alκηγ6ρωv αvτlκαΘΙσταvταt ωζ εξηs:

α AρΘρo 16a
Για τov tλεlxo τΙτλιυv ι6ιoκτηoiαg
ακιvητoυ ιζα' τηv oOvταξη τηζ
oyετικηg 6κΘεaηg, η αμaιβη
τoυ 6ικηγ6ρoυ καΘoρiζεται ελε0Θερα
με γρατιτη oυμφωviα 6πιι9 oρiζει τo
πριilτo εδdφιo 7ηζ παραYρdφou 1 τaυ
dρΘρoυ 92"

AρΘρa 161

1. Για τη o0vrαξη ι6ιωτικιiιv εγγρdφωv
Φ qgδiιιv δημaoiωv εγγρdφuιv για
κdΘε εiδovg δικαιoπραξiεg, η αμoιβη
τow 6ικηγ6ρoυ καΘoρiζεr:αι ελε0Θερα
με γραfi oυμψωviα, 6πιι9 oρiζει
τa rρΦτo εδdlφιo tηζ nταραγρdφoa n
τau 6ρΘρou 92"

2' filε κoιvη απ6φαoη τωv ΥπoυργΦv
Φικovoμικιiιv Κaι' &ικαιooOvηg,
fuαφΦlaαg Και AvΘpιιlπΙvιιιv
Δικαιaιμ6τιιιv, πaa εκδiδεται μεrdαπ6 αιτ6φαoη toel Διoικητικo8
ΣυμβoυλΙoυ τoU oικεiou 1

Δικηγoρικa0 ΣaM6γoa, η aπaiα 
|

λαμβdιlεται ψε πλειoψηφiα τιιιv il3 
|

τaιv μελΦv τau, Kιalι 6ημooιε0εται 
|

ατηv Ε9ημερiδα τηg Κυβερvηoειιg, 
1

μπoρεi vα αuαrηvεται ι6ιαiτερog 
I

λaγαpιαoμ6E Y'α τηv oυγκ6vτριiση 
|καταβαλλoμtvwιv πooΦv 
I

{uπa;ρεωτικιilv εaoφaρΦv) σπΦ |6ικηγ69oυ9 επi διεvερYεΙαζ 
|

oριζoμ6vιιιv εξιbδικωv η δικαonκιiιv I

εργαoιΦv και vα ρυΘμiζovται 3α ι

αvαγκαiα ζητημαια Y'σ ffι 
|

oιlγκΕvτpιιιση τωv καταβαλλoμΕvιιv 
I

πoσιbv, τη διαvoμη τoυζ ζ'rα μtλη |

roυ Δικηγoρικo0 Συlλ6γoυ και κdΘε |

αvαι1καiα λειπoμΞ'ρεια Yια 7ηv ι

λειτoυργiα τoυ λoγαριαoμoa. mε |

6μoια απ69αaη, εx6ιδ61ιwη κατd I

τηv i6ια 6ιαδικαoΙα, oι δικηγ6ρoι 
|

τroυ πρoβαivoυv στιζ voμικΕg 
Iφγααiεg tηE πρoηγo0μεvηg 
I

παραΥρdφoυ fι oε &λλε< ooιζ6uεvεc I
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14.673.514,3096 εUρΦ μεXρι δtκα
δtoεκατoμμ0ρlα (1ο.000,000.ο00) δρx. η
29.347.028'6133 ευρΦ oε πooooτ6 a1 o/o,

ζ) γlα τo πoo6 απ6 δ€κα δloεκατoμμ0ρια και
μΙα (10'000,0ο0.001) δρx. η 29.347 '028'6162εuρΦ μεXρr εiκooι δIoεκατoμμ0ρIα
(20.000,0ο0.00ο) δρx. η 58.694.057,2267
ευρΦ oε πooooτ6 0,05% κα η) ψα τo πoo6
πEραv τωv εiκoot διoεκατoμμυρiωv καl μlαg
(20.000.0ο0.001) δρx. η 58.694,057 '2296
ευρΦ oε πooooτ6 0,01o/o."
o"* l.{ Trαp.1 αvτtκαταoτdθηκε ιrlE dvω με τηv
παρ.2 dρΘρ.37 N.2915/2001,ΦEK A
1o9l29.5.2o01' Mε τηv παρ.3 τoU αυτo0
dρΘρou καl v6μoυ oρ[ζεται 6π:
'' 3. Tα πood πoυ oρfβvταl ατηv παρdγραφo
1 και Tα πooooτd πoU oρζovταl στηV
παρdγραφo 2 τoU παρ6vτoE μπoρεi vα
αvαπρoσαρμ6ζovται με κoν{ απ6φαoη τωv
YπoυργΦv olκovoμlκΦv και Δlκαloo0vηg,
0oτερα απ6 γvΦμη τηζ OλoμCλεng Tωv
Πρo€δρωv τωv ΔκηγoρlκΦv ΣυΜ6γωv τηq

XΦραζ. l-i επ6μεvη αvαπρooαρμoγξ δεv
μπoρεi vα γivεlπρlv απ6 τηv 1,1.2003,,.

2, ΕπΙ δlκαloπραξiαE, ηζ Τo αvτlκεiμεvov
εΙvαl περtoδικαi παρo1αi ι] πρ6ooδot
απρooδrcρΙoτoυ xρ6vou, Tο ελd1loτοv
6ρlov Tηζ αμo:βfE καvον[ζεται κατσ Tα
αvωτ€ρω επi τη βdoεl τou δπλαoioυ τηg
εvlαυo[αg παρo1ξE ξ πρoo6δoυ.
3. Eπi δIκαtoπpαξ[α6, ηζ το αvτικεiμεvov

δεv oυvιoτdται εlE ωρloμθvηv yρηματικηv
πoolτητα, το ελαxloτov 6ριov τη5 αμoιβ{g
καvoviζεταI κατd τα αvωτθρω επi τη βdoεt
τηζ πραγματlκη6 αξΙαg τoυ αvτlκεlμ€vou
τoιiτou.
4. EπΙ δlκαιoπραξiαE ηζ τo

αvτlκε[μεvov εivαι φιjσε! απρoαδtoρioτou
αξfαE, τo κατΦτατoty Φρlov oρiζεται ει6 δρα;4.
15ο.
5. Επ[ δικαtoπpαξ[α6 επf πλa6vωv

αvτικεtμ6vωv Tο 6pιov τoι3το καvoviζεται
κατd τα αvωτ€ρω επΙ τη βdoεI τηE αξΙαg,

ηv εv oυv6λω 6xoυoι τα αvτικεiμεvα τα0τα.
,'δ. 

F{ κατd Tαζ πρoηγoυμ6vαg παραγρdφouE
αμolβfi τοu δlκηγ6ρou ττρoκαTαβdλλεται ει6
τοv οlκεiov Δlκηγορlκ6v ΣΦMoγοv, ο οπο[ο6
εκδ[δεt τριπλ6τυπov απ6δεlQv. Ev τωv
αvτtτOπωv τηg απoδεiξεωζ τTρoσαρτdταl υπο
τoυ ουμβoλαloγρdφoυ εtg τo o,υμβ6λαιov επΙ
πεlΘαρ1ικη πotvη τo0τoυ. F| υπ6 τoU
ΔικηγoρικoU Συλλ6γoυ πρoε|σπραTToμEvη
αμoIβξ απoδiδεταt ειE Tov δικαoOxov
δlκηγ6ρov μετd παρ€λευolv f5 τoυλd;1loτov

ημερΦv.7. Eκ τηs κατd τηζ πρoηγoυμfvηE
παρdγραφov πρoκαταβαλλoμ€vηg αμoιβ{g'
δ0vαται o olκεiog Aκηγoρlκ6g ΣOMoγοg vα

ειδικΕg εργααfεg, μπaρεi vα
υπoyρεa{ιwαι σε πpoκαταβoλfi
ειoφoρftg wpaζ r@v aικεia
Aικηγopικ6 ΣΦλλoγa ouγκεκριμ€voa
roσooτaa, επi ιιτraoa(ι αvαφopdgι>
t επΙ απooogτo(ι αvαφaρdEυ tΦ
oπolo aπoλoγf'ζεται επi τηζ αξiαζ
τoυ αvτικειμ6voι' τηζ δικαιoπραξiαg"
o oικεiog Δικηγoρικ69 ΣOλλoγag
εκδiδει τριπλ6τυπη απ6δειξη, 6vα
ατ16 rα αvτΙτυπα tηζ aπoiαg
πρooαρτ6ται απ6 τ@v
oυμβoλαιaψρhφa oτa oυμβaλαιa. ll
τταρ6λaψη πρoααρτηoεωg oavιoτ6
τrε.ιΘαρμκ6 αδiκημα τau
oυμβoλαιoγp&φoυ"
Tα απoσdυ rι τα απooaoτ&
αιιαφoρ&Eυ, l!Ε βdoη 7α oπaiα
υπoλoγlζovται πoooctιαiιιιE oβ
πpoκαταβoλ6g τωv δικηγ6ρωv πρog
τov oικεio Δικηγoρικ6 Σoλλoγo,
6πω9 oρiζεται σfηv ιτρoηγoaμεvη
παρ&γρα9o' καΘopi;ζowαι με κoιvη
ατ6φαoη τ1ι'|f YττaυργΦv

Δικαιιιιμ&τuv μετ6 Yvιiιμη tηS
aλoμΕλaαE ?Φ)v {Ipoi'δριιlv ruι:v
Δικηγoρικιiιv Σu}ιlι6γιιv r,?g
ilλ6δog" Ffrε aμoια απ6φαoη TξΧ

τraoιd, Κaιι τα ττaα.ooτ6 αatft
αναπpaaαρμ6ζovται. t.ι ατ16φαoη,
κατα τα δ0o πρaηγoΦμεvα εδαφια,
μπopεi vα εκδiδεται και γωpig τηv
w6'μ'1 7t.7,ζ Θλoμ6λaαt ru'v
{lρo6δpιιav τu'v ΔικηγoρικιΙlv
Συλλ6γιιιl τηg Ελλdlδag, αv παρ6λΘει
6πρακτη πρoΘεoμiα δao Q} μηvιbv
απ6 τ6rε rroιι Θα ζητηΘεi αυτη με
Εγγραφo roιι Υπaυργo0 Δικαιooavη,
Aιαφ6ιιεια9 6rα, AvΘρευπ{vwv
Δικαιωμdτωw"
Ftεxρι τηv 6κδooη κoιvηg
υπoυργικfig απoφ6oειιι9 κατ& τΦ
πρΦτo εδ6φιa τηζ τtρoηYaυμΕvηg
παραγρ6φou, tΦ crπoolaoτΦ
αvαφopdgυ επi τΦ8 aπoiou
aπoλaγiζεrαι πaαοgτιαiιιιg τo πoo6
froa o 6ικηγ6pog υlτolρεouται vα
πpoκαταβ6λλει σrov oικεia
Δικηγoρικ6 Σ0λλoγo oOμφωvα με
τηv παρ&γραφo 2, opiζεται με βαoη
τηv αξiα rou αvτικειμΕvoυ τηζ
6ικαιoπραξi'αg ωg εξr|g:
α) για to πoo6 μεxρι ιu'o00 ευριil,
αττooooτ6 αvαφoρ6ιg 7 Τo,

β} Yια rc πao6 απ6 ι14.001 ευρril και

'lεxρι 
1.467.000 ευριh, qπooooτ6



δl.απoφdoεωζ τoυ Yπoυργo0 ΔικαlooΦvηg,
εκδιδoμtvηE μετ.απ6φαo|v τoυ Aolκητtκo0
ΣυμβoυλΙou τoυ otκεioυ Aικηγoρικo0
Συλλ6γoυ, λαμβαvομ€vηg δια πλειoψηφiαg
Tωv 2Ι3 τωv μελΦv αυτoιj Kαι

δημoorευoμfvηg δlα τηζ EφημερΙδog τηζ
Kuβερv{oειυ5.
Aα τηs αυτξE { ετθρα9 Yπoυργlκηg

Aπoφdoεωg κατd Τov αuτ6v τρ6πov
εκδlδoμ6vηg, καΘoρiζovταl Tα τηs αuoτdoεω6
ιδfoυ Λoγαρtαoμo0 δlα τηv oυγκ€vτρωo|v Tωv
παραKραToυμ€vωv πoooοτΦv, τα τη9
διαvoμflg αuτΦv ειg τα μθλη τoυ ΔtκηγoρtκoO
ΣυM6γoυ ωE Kαl πdoα α1ετlκfl λετπoμ€ρεlα...
**ool παρ' 6 καl 7 τou dρΘρoυ 161

πρooτ€Θηκαv με τo dρΘρo 25 παρ. 2 τoυ
dρΘρoυ 25 τoυ Ν' 723ι1977 (ΦEK A. 300).
"** Γ1APAτHPI-|ΣH:Kατd τo dρΘρo 9 τoυ
N..1ο93/1980,6πωE αυτ6 τρoπoπoιξΘηκε καl
ouμπληρΦΘηκε απ6 τo dρΘρo 22 τou
N,1s68/1989 η δlατdξη Τηζ παρ.7 τoυ
παρ6vτoE dρΘρou εφαρμ6ζεταl καl επ[ τωv
δκηγoρlκΦv αμolβΦv εξ αvαγκααnκΦv
απαMoτμΦoεωv κατd τηv εtδlκt] διαδtκαoiα
πρooδloρloμo0 flμηζ μovdδo6 κα|

αvαγvωρioεω6 δικαlo01ωv.Bλ καl λolπ€g
δrατdξεl6 τou αuτo0 dρΘρoυ 9 Ν.1093/1980
ωζ πρoζ Tοv καΘoμoμ6 τηζ αμolβfr6
,παρακpdτηoηg κλπ.

"8, Tηg κατα τηv παρdγραφov 6
υπo;4ρεΦαεωg προκαταβoλflg ε|ζ ΤοΨ

otκε[ov Δlκηγoρlκ6v Σι1λλoγov Τηs
δrκηγoρlκ{6 αμolβξg απαλλdooovται :

α) ol αυμβαM6μεvo| ol εμπiπτovτεg εlζ Tα6

δlατ6ξε9 τωv 6ρΘρων 175 παρdγρ' 2 και
2o1 παρdγρ, 6 τou παρ6vτoq v6μou, β)
oυμβαλλ6μεvoι, Tωv oπoiωv αl υπoΘ€oειE
διεξdγovταl δlα δrκηγ6ρωv αμεβoμ6vωv δd
παγΙαE αvτιμιαΘiαg, εφ. Φoov o0τoι f,yoιlv
πρooληφΘrl εξ μηvαg τΤρo τηζ υπογραφηg
τoυ oικεioυ oυμβoλωoγραφlκoιi εψρdφoιl.
t-{ oυvδρoμfi τωv ωE dvω πεpιτπΦoεωv
αποδεlκv0εται δr. εψρdφoυ υπευΘOvoυ
δηλΦoειυg ToUπαρ]σταμ€voυ δκηγ6ρoυ,
Θεωρoυμ€vηE Tηg υτΤoγραφηt τoυ υπΦ τoυ
οικεioυ AiκηγορiκοΦ ΣυλλΦγου Kαi
επlσuvαπToμεvηζ ε16 To πρωτ6τuπov Τoυ

o.υμ βoλαιoγραφtκoΦ εγγρdφoυ''.

''Στηv τrlo π6vω 6μωE περiπΤωση με oτoιxεfo

β. πρoκαταβdMεταl οτov otκε[o Δικηγopικ6
Σ0Moγo τo κατd τηv παρdγραφo 7 πooooτ6
δικηγoρικ{E αμoIβl]E.'.
*" t{ παρ,8 πρooτ€Θηκε με τo dρΘρo 3 τoυ Ν.
950/1979 (A 165).
*** To τελευταio εδdφιo Tηζ παρ,8
πρooτtΘηκε με τηv παρ.2 dρΘρ.f 8

Ν'322612004, ΦEK 
^ 

24l 4'2.2004.

l} Y'α τo πao6 απ6 1"46v"Θa1 εuρΦ
ιΙεxρt 2.935.00a ευριil, πaα,ooτ6
αvαφoρ6g 0,4γo,

Φ vια τa πooa ατ16 2"935.aafl εapΦ
μεxρι 5.8'ιa"0oa ευριil, απaαowτ6
αvαφopdg> 0,3γ.,
ε) για to πoo6 ατ16 $"EnΦ"aa1 ευρΦ'
ιιεxρ' 14.673"500 απaoagτ6
αναφoρ69l a,zγo.
oτ) Yια ro πoo6 απ6 14"6ru.5ax
ευρΦ μεxρt 29'347.00a εuρΦ,
<πoooo16 αvαφoρ6gν aj ?5

o Yια τa πoo6 απ6 29'347"aΜ μ$ρι
58.694'000 ευρΦ, απooogτ6
αιια9oρ69> 0,05Yo και
η) Y'α τa πoo6 πΦσv tιilv
58.694.0Φ ευριΙl, απooooτ6
αιιαφoρdgυ a'a1?6
Θ) Για 6ικαιaπραξiα τηg oπoi,αE τa
wτικεiμεvo εivαι πφιoδικ69
ιταρox6ζ Φ πρ6ooδoι
απρooδιoρiαaυ γρ6voυ' ta
etτooooτ6 wαφoρdg>
πρooδιoρiζεται oOμφωvα με τα
πρoηγofiμεvα εδ6φια, βdoει τo1l
διπλαoioυ rηg ετηoιαg παρoxηg η
πρoo66oυ'
Για δικαιoπραξlα, τηg aπoΙαg τ@

αιlτικεiμwo δw αavicrαταa ζyε
opιoμΕvη yρηματικη woo6τηταo η
αξiα πρao6ιoρfζεται oΦμφιιιvα με
τηv παρd,γραφa 4, βdoει T{ιt
τrραγματικf1g' αξfα6 τav αvτικειμbvaa
τηζ"
Για δικαιoπραξΙα επi περιgooτΦwψ
wτικειμ6vιυv, η αξiα πpoaδιoρIζεταε
ofuμφuvα με Tηv παpΦpαφa 4,

β&oa τηg αξiαg τηv oπoiα Ε1oav
ο,uyoΑlκιi τα wrικεiμεv6 τηg.
Γgα 6ικαιaπραξiα τι1ζ oπofαg, rΦ
αvτικεΙμεva εivqg απa τη φaorg τaυ
ατrρooδι6ριαηg αξiαg, ληπτ6a
υπ6ψη ιιg απao6 αrlαφoρtdlg>, εfvαι
τo πoc6 τωv 100 εaρΦ.
A16 rηv uπo21p6ωoη πpoκαταβoληg
ειoφοp&g ττρag FΦy Aικηγaρικa
Σaλλoτr.o, κατθ τηv παρΦραφo 2
απαλλdloαavταg @g 6ικηγ6ρon @B

oπoioι εrcιτpooωπoθv
αuμβαλλ6μενaag wau ψπiττrowv
σ|ιζ διαtdξειg τou dρΘρoυ f 75
παρdγραφoE 2 και 201 παpΦραφ@ζ
6 τou παρ6wag κιbδικα.

@"
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{ $, Oι υπouργικ66 απoφdoεl6 πou 6xoυv
εκδoΘεi Kατ, εξoυoloδ6τηoη Τηζ
παραγρdφoυ 7 τoυ dρΘρoυ 161 τoυ
KΦδlκα Δrκηγ6ρωv, 6πω9 αυτ6 [oxυε
πplv Tηv αvτlκατdoταoη τoυ με τηv
πρoηγo0μεvη τrαρdγραφο,
δlατηρo0vταI σε ια11ιi μ6xρl τηv
6κδooη τωv αvτΙoτo|Xων υπoυργtκιilv
απoφdoεωv δυvdμει Tηζ
παραγρdφoυ 2 τoU dρΘρoυ 161,
6πω6 τo0τo αvτtκαΘioταται με Tηv

πρonγoιJμεvn παρ6γραφo.

olπαρ. 1και2τoυ dρΘρoυ 175 τoυ KΦδlκα
Δικηγ6ρωv:

< AρΘρo 175,

1. o Δικηγ6ρo9 δεv διivαταt vα παρdo1η
ταg υπηρεσiα6 αυτo0 δωρεdv ι] επi αμolβr]
ελdooovι Τηζ uπ6 τοU παρ6vτog v6μou
κεκαvovloμEvηg.
"2. EξαrρετrκΦE, επιτρ6πετα| η παρoxξ

υπηρεoιΦv, xωρΙg ToUs περ|oρtoμo06 τηq

παραγρdφoυ 1, πρos o,0ζυγο η πρoξ
oυγγεvη εξ αiματog ξ εξ αγxlοτεiαg μE1ρl τou

τρiτoυ βαΘμo0, καΘΦg Κα| ττροζ δκηγ6ρo ξ
oυvταQo0xo δlκηγ6ρo, εφ6oov
πρ6κειταI γlα πρoσωτTrκξ τoυ6 υπ6Θεαη, oι

oπo[oι 6μω6 πρoκαταβdλλouv τα δlκαoτtκ6
6ξoδα.,.
"o" t4 παρ.2 αvτlκαταoτdΘηκε ωE dvω με τo
dρΘρo x6 παρ,8 Ν.3472l2006,ΦEΚ A
13514.τ.2006.

{2' σ παρdγραφol 1 καl 2 τoυ dρΘpoυ
175, τoU KΦδrκα Δlκηγ6ρωv
αvτtκαΘioταvται ωg εξηg:
α1" Θ Δικηγ6ρo9 δεv δ0vαται vο!

παρξει τιg υπηρεoiεg τoυ διιρεdιl"
2" EξαιρετικΦg, επιτρEπεται η παρo11fi
aπηρεoιΦv, xιoρig τζ'v πφιoριoμ6
τηS παρσYρdφoυ 'l, πρoζ o0ζuYo η
τrρoζ oυγγεvr| εξ αiματog fι εξ
αγμιoτεiαg μεxρθ τou rρiτoυ βαΘμoΦ'
καΘΦζ 

'ζcιg 
$ρot 6ικt'ιv6ρo rβ

oυvταξιa(ιγo δl,xg17Υ6ηa, εφ6oaιe
πρ6κειται lgα wpooιιιπικη ror,g:

wπ6Θεog7, Φι aπaiag 6μaιg
ττρoκαrαβε6iλλαυv rσ
€ξοδα,υ

llικαgτgκΦ

Τo dρθρo 176 τou KΦδlκα Aκηγ6ρωv:
" ΑρΘρo tr7δ.

Δl. εργαo,iαg ξ πρdξεtg ξ απαoyoληο,εlg
τoυ Δικηγ6ρoυ δικαoτlκdg ξ εξωδiκoυg, περ[
τηq αμolβflg τωv oπoΙωv δεv πρovoo0otv
ειδικΦg τα προηγοΦμεvα dρθρα, n αμoιβf1

αι.!τoιj, εv ελλεiψει ouμφωviα6 καvoviβται
κατ. αvdλογov εφαρμoγηv τωv δατdξεωv
τoυ KΦδtκog.

frS Στο dοθοο 176 ΤoU ΚΦδlκα
Δικηγ6pωv οι λιiξειg <<η εξο*lfiκoυφ>
δlαγρdφovται.

|-| παρ. 1 τoυ dρΘρoυ 17B τoU KΦδικα
Δκηγδρωv:

< ΑρΘρo 178.

1. oι Πρ6εδρ0l κα| τα Δικαoτξρlα εv τη
επlδικdoεl δικnγoρlκΦv αμoιβΦv, δtκαoτtκΦv

s4. To πρΦτo εδdφro τηg π,αpαγpdφoυ
1 τoυ dρΘρoυ 178 τoυ KΦδlκα
Δικηγ6ρωv αvτlκαΘΙoταταl με δ0o
εδdφlα, ωg εξηg:
α 1. Mε τηv επιφ0λαξη ει6ικΦv
διατ6ξεaιv, τα Δικαarηρια κατα τηv

L8



ε:πιd.ικαaη οικαoτικιbιl εξ6διιιv' καΘΦg
και κατ6 τηv εκκαΘ6ριoη πιv6κωv
δικηγoρικιilv αμoιβΦv' 

-τroa'
lιεvεργεiται oτηv ττφfπτωoη κ9τα τηv
aπoiα 6εv πpaκ6τrτει ιiπαρξη iψκυρηt
iγγραφηs oυμφωviαg περi αμoιβηg
μεταξ0 τaι' 6ικηγ6ρou Κ0ιι τay.εvτoλtωg 

τoυ fi wτιπρooΦπoυ αυτoa,
εφαρμ6ζoυv τ'ζ περi voμΙμιιv
iμoιβωv διατ6ξει9 taι!. ΚΦδικα
τbολυ. ftρoζ τo8τo λαμβ6voυv
υπ6ψη τav πfvακα τωv γεvoμ€vωv
εξ66ωv 6(σ, τqι}v καταβλητ6ωv
iuoιβΦιι πoι' παρατ.aεται
iπoypειυτικ6 απ6 toιl,ζ δια6iκoυg
κdτιι απ6 τι6 πρoτ6oειs τoυg.Σ

υπoxρεoOvτα| vα εφαρμ6ζω9r ταg πεpΙ oρiωv

αμoiβωv δrατdξει6 τoυ KΦδικog τoιiτou, μη
δiκαiouμfvoι vα περιoρiζωαι τα0τα6 κdτω τωv

ελαxioτ.ωv oρIωv αμoιβΦv, ξ'. δε

uπoxρεoιlvταl vα λαμβdvωolv υπ. 6ψεl καl

τoν uπ6 Tωv διαδ[κωv uπoxρεωτικΦg
παρατιΘ€μεvov κdτωΘl τωv πρoτdoεωv
π[νακα Tωv γεvoμtvωv εξ6δωv Kαι τωv

καταβλητ6ωv αμoιβιilv.

{s. Φι παρdγραφοι 2 θωg και 7 τou

6ρΘρoυ 7 τoυ v. 2753/1999 (A, 249)
καταpγoΦvται"

α παρaγραφα7τωζ καr7 τou dρΘρoυ 7 τoυ

ν.2753Ι1999 txouv ωg εξfig:

<<2' Για τlg παραατdoε|ζ Tωv δtκηγ6ρωv

εvΦπιov τωv δrκαοτηρiωv, γ|α τη ouμπραξη
τoUζ σε εξΦδικεg εv6ργεlεg καl oυμβdoεlg'
οπιjs πρoβλ6πoυv oι olκεΙε6 διατdξεtE,

καΘΦg Kα| για κdθε αΜη voμιKη Uπηρεσ|α

πoU παpExoυv αυτoi σTov εvτoλ6α ToU

καΘoρlζεταi- τo μηvα Δεκθμβριo κdΘε

δε0τερδυ fτoυq, με κovι] ατ,16φαoη .τωv
YπoυργΦv olκovoμικΦv καl Aικαrcα0vη6
TTου δημoαrε0εται στηv Eφημερiδα τηζ

Kυβερvξαεωg 0oτερα απ6 ΨΦμη τηζ

orbμiεrdrαg τωv πρo6δρωv Tωv δικηγoρικΦv
o,υλλΦγωv τηE EΜdδαq
ελdxrο,τη αμοιβη, εvιαiα για Φλoυ6 τoι:g

οικηVoριkous 
-oυλλ6γoυE 

Tη5 XΦραg. ι-|

απdιilcioη αυ1η μπoρεi vα εκδΙδεταl και xωρig
τη γvΦμη τηg oλoμ€iειαs Tωv πpoθδρωv τωv

δlκηγoρικΦv oυΜ6γων τηE 1ΦQ$9, -!!
παρilοεr Φπρακτη πρoΘεo,μiα δ6o (2) μηvιi:tl
απb τδτε ποu Θα ζητηθεi αιlτη με fγγραφο
τou Yπoυ ργεΙou Δικαtoo,Uvηg'
3. t-{ ελdxιoτη αμolβιi πoυ πρoβλ€πεταl απ6

Tηv απ6φαoη Tηζ πρoηγoυμεvηζ
πbραγρdφoυ, πρoειoπρdττεταt Ψ9 τov

oικiιo..οικηγoρrκo oοιloγo με τετραπλ6τuπo

γραμμdτιo. ol δrκηγoρικoi oΦλλoγoι

υπox.ρεoι1vται vα εvεργo0v παρακρdτηoη

φoρδL ειooδξματog μ9 oυvτελεοτd

δεκαπεvτε τolg εκατ6 (15Ψo) αro ακαΘdριoτo
πoo6 τωv αμoιβΦv πoυ αvαγρdφovτα| στo

τετραπλ6τυπo γραμμdτιo.



παρακρdτηση φ6ρoυ:

α) ol αμolβtg γlα παpαατΦο.εlg καΘΦg Kα| γθα
κdΘε dλλη voμlκη υπηρεo,iα πoυ παρ6xouv
δlκηγ6ρoι o| oπoiot oυvδtovται με τov
εvτoλ6α τoUζ με o,0μβαoη €μμlαΘηg εvτoλξg
καl αμεiβovταl με πdγlα αvτlμιoΘΙα'

β) ol αμolβ€g σT|s περlπτΦoεtζ TωV
εργατlκΦv Kαl αυτoκlvητlκΦv uπoΘ€oεωv,
6πou o δtκηγ6ρoE αμεΙβεταt με εργoλαβlκ6
oυμβ6λαιo, εφ6oov υπoβdΜεl αvτiγραφo τoυ
oυμβoλαioυ αυτo0 oτηv αρμ6δια δημ6olα
oικovoμlκ{ υπηρεo[α. To Δημ6olo, τα voμκd
πρ6oωπα δημooioυ δtκαΙoυ, ol δημ6olεE
επl1εlρlioεlg και oργαv|σμot κolvr|q ωφελε[αg,
οl oργαvιoμo[ τoπlκξE αυτoδo[κηαηs Kαt Tα
voμlκd πρ6oωπα tδlωτlκo0 δlκαΙoυ
υπo1ρεo8vταl vα παρακρατoOv φ6ρ0
εlooδr]ματoζ με σUvτελεoτr] δεκαπ€vτε τolE
εκατ6 (15%) επΙ τηg αμolβfE τoυ δlκηγ6ρoυ.

4. oμoiωE, παρακρατεiταl φ6ρot
εlooδ{ματoζ με σUwελεoτ{ δεκαπfvτε τo16

εκατ6 (15Ψo) επf oπolοuδ{πoτε πooo0
εtoπρdττεl ωE μ6ριoμα o δικηγ6ρo6 απ6 τo
δlκηγoρlκ6 o.0Moγo r| απ6 ταμε[o
ouvεργαo.iαg fl δπvεμητικ6 λoγαρlααμ6
oπoιoυδfrπoτε πoooι3 voμlκηg μoρφηt.

5. Av Θ εvτoλ€α6 γ|α υπoΘθoειg πoU
αvαΘθτεt o'ε δικηγ6ρo υπoxρεo0ταl κατd v6μο
vα πρoβεΙ σε παρακρdτηoη φ6ρoυ, oι
δατdζοg τoυ ιiρΘρoυ 58 τoυ ν. 223811994
εφαρμ6ζovται μετα τηv αφαiρεση Τηζ
ελdxloτηE αμolβfE πoU αvαγρ6φεται σTο
oικεio γραμμdτlo εioπραξηg απ6 Τo
ακαΘdplατo πoo6 πoU δικαloιjταl o
δlκηγ6ρog.

6. Για Τηv απoδooη τοU φ6poυ πoυ
παρακρατηΘηκε απ6 τoυs δκηγoμκoΦE
oυλλ6γoυq εφαρμ6ζovται αvdλoγα oι
διατdξεlg τou dρΘρoυ 59 τou v'2238/1994 και
τηv ευΘ0vη γ|α τηv απ6δoo,η αυτη φEρει o
πρ6εδρο9 τοu οικεioυ δIκηγορικοΦ ευλ}.Φγου.
Γlα Τηv απ6δoo'η Toυ φδρoυ TΤoι.,

παpακρατ{Θηκε απl τουg υπ6yρεou6 Τηζ
περiπτωoηE β τηg παραγρdφoυ 3 τoυ
παρ6vτoE dρΘρoυ εφαρμ6ζovταl αvdλoγα oι
δlαταξεtg τoυ dρΘρoυ 60 τoυ ν. 2238|1994.
Mαζi με τηv otκεiα δ{λωoη απ6δooηζ τou
παρακρατoι1μεVoU φ6ρoυ τoU πρoηγo0μεvoυ
εδαφ[oυ ψωατoπolεiταt σTηv αρμ6δlα
δημ6oια oIκovoμlκη υπηρεoiα και αvriγραφo
τηE απ6φαoηζ τoU δlκαoτηρΙoυ'

7. Mε απoφdoειE τωv YπouργΦv
oικovoμικΦv καt AικαIoo0vn<, κotv€q κατd
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περiπτωση, ρυΘμiζεTα| κdΘε αvαγκα[α
λεπτoμ€ρεlα γ|α τηv εφαρμoγξ τωv
δlατdξεωv TωV τTρoηγoι}μεvωv παραγρdφωv
2 Εω9 και 6.>>

{6. fulε Π.Δ, πoυ εκδiδεταl με πρ6ταoη
Tωv YπoυργΦv olκovoμlκΦv Kαl
Δlκαloo0vηg, Δlαφdvεlαg κα|
AvΘρωπivωv Aκαlωμdτωv, μετd γvωμη
τηζ oλoμ6λεαt τu}v Πρoθδρωv τωv
ΔlκηγoρlκΦv ΣυM6γωv Tηζ ΕMdδog,
διεvεργεiταl κιiΘε αvαγκαΙα πρooαρμoγη
oπ6 δuτdξεlg τoυ παρ6vτog v6μoυ τωv
δrατdξεων τou KΦδlκα Δlκηγ6ρωv καΘΦg
καl oπolouδttπoτε 6λλou voμoΘετηματog
πoυ αφoρd τηv ιioκηoη τoυ δlκηγoρlκoιj
επαψ6λματog.

ApΘpο 6
&εκηγορεκ€6 εταapεiε6

YΦgΣΤAffiEhll.$ &EATAΞΗ $T PοTE! N olu E},|Fi ΡYΘniΕFθ

Τo ΦρΘρο ,tr τoυ Π.Δ. 81/2οο5 tixει ω6
εξdg:

< ΑρΘρo 1
.lδpυoη 

εταιρεtΦv μεταξΦ δlκηγ6ρωv

.x.Δ0o ξ περαo6τερot δικηγ6φι μ€λη τoιl
[διoι.ι δlκηγoρικo6 αuΜ6γoυ μπoροfv vα
ouo,τξooυv
<Aoτlκf1 Eπαγγελματlκfl Δικηγoρlκξ Eταlρiα>

με ακoπ6 τηv παρo1ξ δκηγoμκΦv
υπηρεolΦv οε τρ[τoυg Kαl τη δlαvoμf1 τωv
αυvoλlκΦv καΘαρΦv αμolβΦv .!Τoι.! Θα
πρoκΦψoυιl απ6 τα δpαατημ6τητd τoυq
uUlΙl.
Aκηγ6ρo9 η δκηγ6ρol μ€λη τoυ Λκηγopικoι3
ΣuM6γoυ AΘηvΦv μπopoι]v vα αuoτfαouv
δlκηγoρlκη εταlρ[α κατ6 τα αvωτ€ρω με
δlκηγ6ρo fi δκηγδρoυt μελη τoυ Δlκηγoρlκo0
ΣυM6γoυ ΠεlραlΦE.
H δκηγoρlκl] εταrρiα δ0vαται vα lδρ0ει
υπoκαταoτ{ματα εvr6g τηg πρωτoδlκεlακfiE
περlφερεiαg τηg €δραg τηg.
2.H δlκηγoρlκr] εταιρ[α πoυ 61ει ωg Eδρα τη9
τηv AΘflvα μπoρεΙ vα lδρ0εl υπoκαταoτξματα
oτov Πεlραld καI αvπαrρ6φωE.
Eπion< vα δρ0g υπoκαταcrriματα στηv

Τo dρΘρo x τoυ Γi.A" 81/2ο05 (A,
tr2Φ} αvτικαθioταται ωg εξηg:

κApΘρa 1.86ρaoη εταιρεiαg μεταξΦ δικηγ6ρωv

οrΔiιo ι1 πφιoo6τεpoι 6ικηγ6ρoι, ιι6λη
tΦv i6ιaιι ξ! 6ιαφoρετικιiιv
6ικηγoρικιbv oυλλ6γωv, μπopo(ιv vα
αuαfiooυv
<Aoτικη Επaγγελματικfg Δικηγoρικη
Ετaιρiαυ, ιιε oκoιτ6 tηv παρo)(η
6ικηγoρικΦv υπηρεoιΦv oε τρiτoυg

'ζζ:lθ 
tη deαvaμfg TΦ}v gwaλικΦv

καΘαpΦv αιιoιβιiιv, troιι Θα
πBoκiιψoυιr απ6 vη lραoτηρι6τητα
τoυg αυlη.
Ωg i6pα ηS gαιρf,αg oρi'βται η 6δρα
Foιι πριιιτo6ικεioυ ,ιιαζ εΚ τιΔ,|f

πρaιtoδικειακΦv περι9ερaΦv, 6πou
ωιηκaw αιιτιoτoiγιιιg 6ικηγoρικoi
oaMoγoι, στoυζ oπoioυg εivαι
εγιενραμμ6vα μ6λη τηg εταιρiαg.

H 6ικηYoρικη εταιρiα δ0vαται vα
ι6ρ0ει υπoκατααrηματα

4E"

4
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oτηY a}lωοατrη ο0μφιιvα με τ'ζ
aiεπκts6ια16ξειζτl'S.voμΨε!!9ζ:!-ζ^
€ε" κoi τηg voμoΘεolαg τaυ εκ&α.raτε

κp&roυg υπoδo1ηg.ν
εε κ6Θε δικηγoρικ6 oa}λoγo τηt
xΦραζ, o vυYoλικξ αPιΘμ6s τ.iv
Ζuiηγoριxωv εταιριιilv, oι aπoiεg
txow Jηv t6ρα τoυζ σrηv
#fuιtω'κaακrι toυ rΦ'φΦεια'
iααbc 'ζα' 

τι''Y 6ικηγ6ρυlv .!τou
ii*o|ο" μ6voι τoυζ ελε0Θερη
6ικηγoρlα απo1oρε0εται u.α

πεiioiaτει με oaorcoη εrαιpιΦu'
κaπυ. απ6 τo oυιloλ,ικ6 αριΘμ6 εττ16

{7)."

ffiiσηζ vα_EFcι υπoκαταστημσΤσ Ψηv
Ξiroci,iπη α0μφωvα με n5 cη4επκfg δατdξεlg
iηζ,oμ"d."ιig 

'ηq 
E.E. καt τηg νομΦεoΙα6

τo.] ε*&o'o'ε κρdτoυg υπoδoxiζ.
g.iι κdΘε σκηγoρlκο oυMoγo τηg xΦραE o

},*liiδg αρ,tiμξ τωv δικηγoρrκΦν εταιμΦv

iα, ',, 6lκηγ6ρωv πoιl αoκo0v μ6vol τoυq

ελε0Θερη δlκηγoρ|α απαγoρεΦεταN vα

iiρ,δi,,'α με itldτααη εταlρΦv κ6rω αττ6

τo oυvoλικ6 αρΘμ6 επτd (7).>

2" $-{ παρdγpαφosz τoυ dρΘρoυ 4 τoυ

Γτ.Δ. 81/2005, αvτικαΘΙoταταl ω6

εξηt:

a2. fr4 Εγκpιoη τΦββ Καtαστaπθκaiι καe τξβv

τρaπoτroιf1σεΦv αυτa{ι γlvεtαι με
*ποφα"η-τoaι 6ιaιxητικo* oυμβouΜoυ τaιt

rικηγoρικoil oυλλ6γou τηg. εδqg€ Υηζ

"ruiiιαg, 
τrεiu ilhγya αv oι διατσ,ξειs, ΙΦ*

*iαo'6''κoiι αaμφaιvo{ιY ιιε τιg 6ιατd,ξειq

F@ι, v6μau. Av παρtλΦa 6πPακτo
διαoτημα ιlη1|6S απ6 ηv ut'oβΨ tτΡog

Φκμcη τo1β 'ξατξιc'ταΙ'Κoa 
η

r"ρoπotreιηζ'εu,g αυτaf.u ι' tγκρgoη
λoγΙζεται παραoyεΘεiαα υ "

ΑρΘφ 4 παρ. 2 τoυ Γl.Λ.. 81/2005:

(2' F| 6γκρloη τoU Kαταστατικo0 και τωv

τρoπoπolησεωv αυτoΦ γivεται .με
απ6φαoη.τoυ δIoικητtκoιi αυμβoυiioυ

'", 
.δ.*ηγ"ρlκoΦ 

ουMογoυ πoυ ελθγxει

αν oι 
",δiατdξειq Toι.l καταοτατtκοιi

αυμφωvο*v με τιq διατΦξε[ξ τΦU vδμoυ

Kαι τη δικηγoρικη δεοvτολογiα.>>

3.H παΦγpαφoζ 4 του 6ρθpoυ 4 τou

Π"Δ, 81/2οΟ5, αyrlκαθiο,ταταl ω6 εξηg:

s4. β.{ απ$φααη rηS διι<ηγoμκfιg εtαιρiαg

Υgα i6ρqιoη υlτoκαrαarηματog.γν,ιαaτmιεiταe 
wτ6g πpaΘεoμiαg 68κE

#q ημερΦv ε.Ι16 τη λilψη '-τηζ' στa
6ικηvoρικ6 o0λλoγo ηS Εδρog. tηζ
εταiριis. t.! fδρυoη υιτoκααaτftματοg
κατiμτiρaται στα βιβNα εrαιριΦY τaι'
6ικιιioρικo0 oυ}λ6γoυ τtl5 6Φαg τηζ
εtαιρiαg.ι

ΑρΘρo 4 παρ. 4 τoυ Γl.Δ. 81/2σCI5:

Fi απΦφαoη τη6 δικηγoρικη6 εταφΙαg για
iδBυο,η $JτTΦΚατασTηματo6 υποβd}ιλεταl

για 6γκρlοη σrο δlκηγoρκ6_ οι}λλογο τηg

iοραξ τη6 εταιpiαg. Ol διατ6ξει9 τωv

πdραγραΦωv 2 και 3 εφαρμξo\fταl Κα|

εv 
.πρoκειμθvω' 

E.{ εγκplτικη _απ6φααη
γvιυoioπolεfταl σTo Δ.Σ. τoυ

,,,o.o'o-ηματo6 με μ€ριμvα τoυ Δ'Σ.
τηg 6δρα9.



4.Oπoυ σTo Γ1.Δ. 8,i/2005

;1ρηolμoπolεiταl o 6ρo6 αolκεiog
δlκηγopικ66 <rΦλλoγo6n, voεΙταt o
αδlκηγopικ66 oΦλλoγΦ6 τηζ 6δpα6 τη6
εταιpεiαg.>.
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