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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΄
ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ
Άξζξν 1
Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο
1. Γηα ηελ πξφζβαζε ζε επαγγέικαηα θαη ηελ άζθεζή ηνπο ηζρχεη ε αξρή
ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο.
2. Οη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε
θαη ηελ άζθεζε επαγγεικάησλ επηβάιιεηαη λα εξκελεχνληαη ζε
αξκνλία πξνο ηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο. Γηαηάμεηο πνπ
πξνβιέπνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ άζθεζε
επαγγεικάησλ είλαη ζηελψο εξκελεπηέεο.
Άξζξν 2
Καηάξγεζε αδηθαηνιόγεησλ πεξηνξηζκώλ
ζηελ πξόζβαζε θαη ηελ άζθεζε επαγγεικάησλ
1. Οη πξνβιεπφκελνη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξηνξηζκνί πνπ
αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ άζθεζε επαγγεικάησλ, πέξαλ
εθείλσλ ησλ επαγγεικάησλ γηα ηα νπνία δηαιακβάλεηαη ξχζκηζε ζην
θεθάιαην Β΄ ηνπ παξφληνο, θαηαξγνχληαη κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ
(4) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.
2. Ωο πεξηνξηζκνί, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ,
λννχληαη νη εμήο:
α) Η χπαξμε, δπλάκεη πξνβιέςεσο λφκνπ, πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ
πξνζψπσλ ηα νπνία δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ ην επάγγεικα ζε φιε
ηελ επηθξάηεηα ή ζε νξηζκέλν γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα, είηε ν αξηζκφο
απηφο νξίδεηαη επζέσο είηε πξνζδηνξίδεηαη εκκέζσο βάζεη
πιεζπζκηαθψλ ή άιισλ θξηηεξίσλ θαη ρνξήγεζε δηνηθεηηθήο αδείαο γηα
ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο κφλνλ πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ
ηνχηνπ.
β) Η εμάξηεζε ηεο ρνξεγήζεσο δηνηθεηηθήο αδείαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγέικαηνο απφ ηελ εθηίκεζε ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο σο πξνο ηελ
χπαξμε πξαγκαηηθήο αλάγθεο πξνο ηνχην, πνπ ζεσξείηαη ζπληξέρνπζα
φηαλ ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ
ήδε αδεηνδνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο δελ είλαη
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3.

4.

ηθαλνπνηεηηθή γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, είηε θαζ’ φιελ ηελ επηθξάηεηα
είηε ζε νξηζκέλν γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα, ελφςεη αθελφο ηνπ αξηζκνχ
ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα θαη αθεηέξνπ ησλ πξνο
ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, σο απνδέθηε ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ.
γ) Η απαγφξεπζε γηα έλα πξφζσπν ηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο έμσ
απφ νξηζκέλν γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα, εληφο ηνπ νπνίνπ θαη κφλνλ
είλαη απηή επηηξεπηή.
δ) Η επηβνιή ηεο ππάξμεσο ειαρίζησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα.
ε) Η απαγφξεπζε γηα έλα πξφζσπν ηεο δεκηνπξγίαο πεξηζζνηέξσλ
εγθαηαζηάζεσλ
ή
επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηνπνηήζεσο
ζε
πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα γεσγξαθηθά
δηακεξίζκαηα.
ζη) Η πξφβιεςε απνθιεηζηηθήο δπλαηφηεηαο ή απαγφξεπζεο δηάζεζεο
είδνπο
αγαζψλ
απφ
νξηζκέλε
θαηεγνξία
επαγγεικαηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
δ) Η επηβνιή ηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ή ε απαγφξεπζε ηεο
αζθήζεψο ηνπ ππφ νξηζκέλε ή νξηζκέλεο εηαηξηθέο κνξθέο ή ν
απνθιεηζκφο ηεο αζθήζεψο ηνπ ππφ εηαηξηθή κνξθή, επηηξεπνκέλεο
κφλνλ ηεο αηνκηθήο αζθήζεσο απηνχ.
ε) Η επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηε ζπκκεηνρή ζηε ζχλζεζε
ηνπ κεηνρηθνχ ή εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ζπλαπηνκέλσλ πξνο ηελ χπαξμε
ή ηελ έιιεηςε νξηζκέλεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηνο.
ζ) Η επηβνιή ππνρξεσηηθψλ θαησηάησλ ή αλσηάησλ ηηκψλ ή ακνηβψλ
γηα ηελ δηάζεζε αγαζψλ ή ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ, είηε απηέο
νξίδνληαη επζέσο είηε πξνζδηνξίδνληαη εκκέζσο κε ηελ εθαξκνγή
ζπληειεζηνχ θέξδνπο ή κε άιιν πνζνζηηαίν ππνινγηζκφ.
Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, κπνξεί λα πξνζηεζνχλ θαη άιινη πεξηνξηζκνί ζε
εθείλνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ θαζ’ χιελ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εληφο ηεζζάξσλ (4)
κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη δπλαηή ε
ζέζπηζε εμαηξέζεσο ζε ζρέζε πξνο νξηζκέλν επάγγεικα απφ ηε
ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε δηαηήξεζε ζε ηζρχ πεξηνξηζκνχ
αλαθεξνκέλνπ ζηελ παξάγξαθν 2 ή ζεζπηδνκέλνπ δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ 3, σο έρεη ή κε επηφηεξε κνξθή, εάλ :
I.
Με ηνλ πεξηνξηζκφ απηφ επηδηψθεηαη ε εμππεξέηεζε επηηαθηηθνχ
ιφγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη
II. Ο πεξηνξηζκφο απηφο είλαη πξφζθνξν θαη αλαγθαίν κέζν γηα ηελ
εμππεξέηεζή ηνπ θαη, απφ απφςεσο εληάζεσο ηεο επεκβάζεσο
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ζηε ζθαίξα ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, ηειεί ζε εχινγε
αλαινγία πξνο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ επηδησθνκέλνπ λα
εμππεξεηεζεί επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Άξζξν 3
Καηάξγεζε αδηθαηνιόγεησλ απαηηήζεσλ πξνεγνύκελεο
δηνηθεηηθήο αδείαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικάησλ
1. Η απαίηεζε πξνεγνχκελεο δηνηθεηηθήο αδείαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγέικαηνο, πέξαλ εθείλσλ γηα ηα νπνία δηαιακβάλεηαη ξχζκηζε ζην
Κεθάιαην Β’ ηνπ παξφληνο, φηαλ ε ρνξήγεζε ηεο αδείαο απηήο
ζπλαξηάηαη πξνο ηελ, αληηθεηκεληθψο δηαπηζηνχκελε θαηά δεζκία
αξκνδηφηεηα, ζπλδξνκή λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ, παχεη λα ηζρχεη κεηά
πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Απφ
ην ρξνληθφ εθείλν ζεκείν, θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην
επφκελν εδάθην, ην επάγγεικα αζθείηαη ειεπζέξσο κεηά πάξνδν
ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία ελάξμεσο αζθήζεψο ηνπ, ζπλνδεπφκελε
απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ
λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ, ζηελ θαηά ηηο ηζρχνπζεο ζην ρξνληθφ εθείλν
ζεκείν δηαηάμεηο αξκφδηα πξνο αδεηνδφηεζε δηνηθεηηθή αξρή. Η αξρή
απηή δχλαηαη, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ιήςε ηεο αλαγγειίαο, λα
απαγνξεχζεη ηελ άζθεζή ηνπ επαγγέικαηνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πξνο ηνχην ή δελ
πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία.

2.

Έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν επεξρφκελεο ή
επηβαιιφκελεο κε δηνηθεηηθή πξάμε ή δηθαζηηθή απφθαζε, ζηελ
πεξίπησζε αζθήζεσο επαγγέικαηνο ρσξίο ηε ιήςε ηεο απαηηνπκέλεο
πξνο ηνχην δηνηθεηηθήο αδείαο, λννχληαη κεηά πάξνδν ηεζζάξσλ (4)
κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζπλαπηφκελεο πξνο ηελ
έλαξμε αζθήζεσο επαγγέικαηνο ρσξίο πξνεγνχκελε αλαγγειία πεξί
ηνχηνπ ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή θαη επαθφινπζε αλακνλή επί
ηξίκελν, θαζψο θαη πξνο ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο παξά ηε
δηαηχπσζε πξνο ηνχην απαγνξεχζεσο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή
αξρή.
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ θαζ’ χιελ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εληφο ηεζζάξσλ (4)
κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη δπλαηή ε
ζέζπηζε εμαηξέζεσο σο πξνο νξηζκέλν επάγγεικα απφ ηε δηάηαμε ηεο
πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, αλ ε δηαηήξεζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο
ηεο πξνεγνχκελεο δηνηθεηηθήο αδείαο επηβάιιεηαη απφ επηηαθηηθνχο
ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζπλάκα δε πιεξνχληαη πξνο ηνχην νη
πξνυπνζέζεηο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ
Άξζξν 4
πκβνιαηνγξάθνη
ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΤΘΜΙΗ

Άξζξν 40, λ.2830/2000:

1. Μεηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 40 ηνπ θπξσζέληνο κε ην
άξζξν πξψην ηνπ Ν.2830/2000
Κψδηθα πκβνιαηνγξάθσλ (Α΄96)
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Η
αλαινγηθή ακνηβή επηβάιιεηαη λα
νξίδεηαη
κε
ηελ
εθδηδόκελε
ζύκθσλα κε ην κεζεπόκελν εδάθην
θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ζε
δηαδνρηθώο θζίλνληα πνζνζηά,
θαηά ηξόπν αληηζηξόθσο αλάινγν
πξνο ηελ θαηά θαζνξηδόκελεο
βαζκίδεο
πιαηζίσλ
πνζώλ
θιηκαθσηή
επαύμεζε
ηεο,
εθθξαδόκελεο ή απνηηκσκέλεο ζε
ρξήκα, αμίαο επί ηεο νπνίαο απηά
ππνινγίδνληαη.»
2. ην ηέινο ηεο παξαγξ.1 ηνπ άξζξνπ
40 ηνπ Κψδηθα πκβνιαηνγξάθσλ
πξνζηίζεληαη εδάθηα σο εμήο: «Με
θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ
Οηθνλνκηθώλ
θαη
Γηθαηνζύλεο,
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, πνπ εθδίδεηαη κεηά
γλώκε
ηεο
Σπληνληζηηθήο
Δπηηξνπήο
Σπκβνιαηνγξαθηθώλ
Σπιιόγσλ Διιάδνο, θαζνξίδεηαη
πνζό
αμίαο
αληηθεηκέλνπ
ζπλαιιαγήο πάλσ από ην νπνίν ε
αλαινγηθή ακνηβή γηα ηε ζύληαμε
ζπκβνιαίσλ δελ ζπληζηά ηελ
ππνρξεσηηθή αιιά ηελ αλώηαηε
επηηξεπηή ακνηβή, παξερνκέλεο ηεο
δπλαηόηεηαο
ζπλνκνινγήζεσο
ειεπζέξσο, κε έγγξαθε ζπκθσλία
κεηαμύ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη
ηνπ δίδνληνο ηελ εληνιή πξνο
ζύληαμε ζπκβνιαίνπ, κηθξόηεξεο
ακνηβήο.
Με πξνθππηνύζεο
ζπκθσλίαο, ε αλώηαηε επηηξεπηή
ακνηβή ζπληζηά ηε λόκηκε ακνηβή .
Οη
δηαηάμεηο
ησλ
δύν
πξνεγνπκέλσλ
εδαθίσλ
δελ

« Άξζξν 40
Γηθαηψκαηα ζπκβνιαηνγξάθσλ.
1. Ο ζπκβνιαηνγξάθνο γηα θάζε πξάμε πνπ
θαηαξηίδεη θαη γηα θάζε παξνρή ππεξεζίαο
πνπ πξνζθέξεη, αλ ζρεηίδεηαη κε ηελ
αξκνδηφηεηά ηνπ ή επηβάιιεηαη απφ ην λφκν,
φπσο θαη γηα ηελ έθδνζε αληηγξάθσλ θαη
πεξηιήςεσλ , δηθαηνχηαη πάγηα ακνηβή.
Δπηπιένλ ηεο ακνηβήο απηήο θαη πξνθεηκέλνπ
γηα πξάμεηο πνπ ην αληηθείκελφ ηνπο είλαη
απνηηκεηφ ζε ρξήκα, δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαη
αλαινγηθή ακνηβή, πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε
ηε ζπλνιηθή δεινχκελε αμία ζην ζπκβφιαην ή
ηε κεγαιχηεξε αμία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ
αξκφδηα αξρή πξνζσξηλά ή νξηζηηθά. Σέιε
θαη δηθαηψκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ην
ζπκβνιαηνγξάθν λφκηκα θαηά ηε ζχληαμε ηνπ
ζπκβνιαίνπ νπδέπνηε επηζηξέθνληαη. Οη
ακνηβέο απηέο θαζνξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε
ηξία ρξφληα κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ
Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Γηθαηνζχλεο
θαη
Οηθνλνκηθψλ,
κεηά
γλψκε
ηεο
πληνληζηηθήο
Δπηηξνπήο
πκβνιαηνγξαθηθψλ πιιφγσλ Διιάδαο. Με
φκνηεο απνθάζεηο νξίδεηαη ν ηξφπνο
είζπξαμεο
ησλ
ακνηβψλ
ησλ
ζπκβνιαηνγξάθσλ γηα ηε δηαθνξά πνπ ηπρφλ
πξνθχπηεη αλάκεζα ζηελ αμία πνπ δειψζεθε
γηα ην αληηθείκελν ηεο δηθαηνπξαμίαο θαη ζηε
κεγαιχηεξε αμία πνπ νξηζηηθά θαζνξίζζεθε
απφ ηελ αξκφδηα αξρή.»
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θαηαιακβάλνπλ ηα ζπκβόιαηα ηα
νπνία ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 115, 117 θαη
118
ηνπ
Κώδηθα
Σπκβνιαηνγξάθσλ.»

3. Δληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε θνηλή
απφθαζε
ησλ
Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ
θαη
Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, πνπ εθδίδεηαη κεηά
γλψκε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
πκβνιαηνγξαθηθψλ
πιιφγσλ
Διιάδνο, θαζνξίδεηαη ε αλαινγηθή
ακνηβή ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ κε
βάζε ηε δηάηαμε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κψδηθα
πκβνιαηνγξάθσλ, πνπ πξνζηίζεηαη
κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
4. Δληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε θνηλή
απφθαζε
ησλ
Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ
θαη
Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, πνπ εθδίδεηαη κεηά
γλψκε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
πκβνιαηνγξαθηθψλ
πιιφγσλ
Διιάδνο, θαζνξίδεηαη, ην πξψηνλ, ην
πνζφ ην νπνίν πξνβιέπεηαη ζην ηξίην
απφ ην ηέινο εδάθην ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κψδηθα
πκβνιαηνγξάθσλ, πνπ πξνζηίζεηαη
κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
5. ε πεξίπησζε κε δηαηππψζεσο
γλψκεο
απφ
ηε
πληνληζηηθή
Δπηηξνπή
πκβνιαηνγξαθηθψλ
πιιφγσλ Διιάδνο εληφο ηξηψλ
κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, νη θνηλέο ππνπξγηθέο
απνθάζεηο ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ
παξαγξάθσλ εθδίδνληαη ρσξίο απηήλ.
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Άξζξν 5
Γηθεγόξνη
ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΤΘΜΙΗ
1.Σν άξζξν 44 ηνπ θπξσζέληνο κε ην

Άξζξν 44 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ:
« Άξζξν 44.
Ο Γηθεγφξνο έρεη ην δηθαίσκα λ` αζθή ην
ιεηηνχξγεκα απηνχ ελ ηε πεξηθεξεία ηνπ
πιιφγνπ
νχηηλνο
είλαη
κέινο,
κε
ππνθείκελνο
εηο νπδεκίαλ θαη
θαζ`
νηνλδήπνηε ηξφπνλ πξνεγνχκελελ άδεηαλ
αζθήζεσο νηαζδήπνηε αξρήο απαγνξεχεηαη
φκσο απηψ λα δηθεγνξή εηο δηθαζηήξηα εθηφο
ηεο πεξηθεξείαο ηνπ πιιφγνπ εδξεπφληα,
πιελ ησλ ξεηψλ ελ άξζξνηο 56 θαη 57
εμαηξέζεσλ.»

άξζξν πξψην ηνπ Ν.Γ. 3026/1954
Κψδηθα
Γηθεγφξσλ
(Α΄235)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Άξζξν 54, παξ 2,3,4 θαη 7 ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ:
Άξζξν 54.
« 2. Ο παξά Πξσηνδηθείσ Γηθεγφξνο
δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη θαη ελεξγή ηαο
ζρεηηθάο δηαδηθαζηηθάο πξάμεηο ελψπηνλ ηνπ
παξ` σ δηαηειεί Πξσηνδηθείνπ θαη ησλ ελ ηε
πεξηθεξεία απηνχ Δηξελνδηθείσλ εθηφο εάλ ελ
ησ
απηψ
Δηξελνδηθείσ έρνπλ δηνξηζζή
εηδηθψο ηνπιάρηζηνλ 4 Γηθεγφξνη.
Καη` εμαίξεζηλ Γηθεγφξνο παξά ησ
Πξσηνδηθείσ εηο ηελ έδξαλ ηνπ
νπνίνπ
εδξεχεη
Δθεηείνλ,
δηθαηνχηαη
λα
ζπκπαξίζηαηαη θαη ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ,
κεηά Γηθεγφξνπ παξ` απηψ δησξηζκέλνπ
θαηά
ηελ
ζπδήηεηζηλ εθέζεσο
θαη`
απνθάζεσο εηο ελ Πξσηνδίθσο έιαβε κέξνο.
Γηθεγφξνο παξά Πξσηνδηθείσ εηο ηελ έδξαλ
ηνπ νπνίνπ εδξεχεη Δθεηείνλ, δηθαηνχηαη λα
παξίζηαηαη ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ θαηά
ηελ ζπδήηεζηλ εθέζεσο θαη` απνθάζεσο
εηο ελ πξσηνδίθσο έιαβε κέξνο εθ` φζνλ
έρεη δεθαεηή δηθεγνξηθήλ ππεξεζίαλ.

2.Οη παξάγξαθνη 2 έσο θαη 4, θαζψο

« Άξζξν 44
«Ο δηθεγόξνο, ηόζν όηαλ αζθεί
αηνκηθά ηελ δηθεγνξία όζν θαη όηαλ
είλαη κέινο δηθεγνξηθήο εηαηξείαο,
έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί ην
ιεηηνύξγεκά ηνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ
δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ νπνίνπ
είλαη κέινο θαζώο θαη ζε πεξηθέξεηεο
άιισλ δηθεγνξηθώλ ζπιιόγσλ.»

θαη 7 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ αληηθαζίζηαληαη σο εμήο :
«2. Ο παξά Πξσηνδηθείσ Γηθεγόξνο
δηθαηνύηαη λα παξίζηαηαη θαη λα
ελεξγεί ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζηηθέο
πξάμεηο
ελώπηνλ
όισλ
ησλ
Πξσηνδηθείσλ,
πνιηηηθώλ
θαη
δηνηθεηηθώλ, θαζώο θαη όισλ ησλ
Δηξελνδηθείσλ ηεο Φώξαο. Καη`
εμαίξεζε,
Γηθεγόξνο
παξά
Πξσηνδηθείσ
δηθαηνύηαη
λα
ζπκπαξίζηαηαη θαη ελώπηνλ Δθεηείνπ
κε Γηθεγόξν παξ` Δθεηείσ, θαηά ηε
ζπδήηεζε εθέζεσο θαη’ απνθάζεσο
Πξσηνδηθείνπ, ζηε ζπδήηεζε ελώπηνλ
ηνπ νπνίνπ έιαβε κέξνο. Δπίζεο,
Γηθεγόξνο παξά Πξσηνδηθείσ, εθ`
όζνλ
έρεη
δεθαεηή
δηθεγνξηθή
ππεξεζία, δηθαηνύηαη λα παξίζηαηαη
ελώπηνλ Δθεηείνπ θαηά ηε ζπδήηεζε
εθέζεσο
θαη’
απνθάζεσο
Πξσηνδηθείνπ, ζηε ζπδήηεζε ελώπηνλ
ηνπ νπνίνπ έιαβε κέξνο.
3. Ο παξ` Δθεηείσ Γηθεγόξνο
δηθαηνύηαη λα παξίζηαηαη θαη λα
ελεξγεί ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζηηθέο

3. Ο παξ` Δθεηείσ Γηθεγφξνο δηθαηνχηαη
λα παξίζηαηαη θαη λα ελεξγή ηαο ζρεηηθάο
δηαδηθαζηηθάο πξάμεηο ελψπηνλ ηνπ παξ` σ
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δηαηειεί Δθεηείνπ, ελψπηνλ ηνπ ελ ηε έδξα
απηνχ Πξσηνδηθείνπ θαη ελψπηνλ ησλ ελ ηε
πεξηθεξεία
ηνπ
πξσηνδηθείνπ ηνχηνπ
Δηξελνδηθείσλ, ππφ ηελ επηθχιαμηλ ηεο
παξαγξ. 2
ηνπ
παξφληνο
άξζξνπ.
Δμαηξεηηθψο ν παξ` Δθεηείσ Αζελψλ
Γηθεγφξνο δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη θαη
ελεξγή ηαο ζρεηηθάο δηαδηθαζηηθάο πξάμεηο
ελψπηνλ ησλ Πξσηνδηθείσλ Αζελψλ θαη
Πεηξαηψο θαη ελψπηνλ ησλ ελ ηε πεξηθεξεία
ηνχησλ Δηξελνδηθείσλ, ππφ ηελ επηθχιαμηλ
ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, άπαληεο δε
νη Γηθεγφξνη παξ` Δθεηείσ δηθαηνχληαη λα
παξίζηαληαη
ελψπηνλ
νηνπδήπνηε
Πξσηνδηθείνπ
ή
Δηξελνδηθείνπ, ηεο
πεξηθεξείαο ηνπ παξ` σ δηαηεινχζηλ
Δθεηείνπ, σο θαη ελψπηνλ νηνπδήπνηε
Δθεηείνπ ηνπ Κξάηνπο, ελ ζπκπξάμεη φκσο
πάληνηε κεηά Γηθεγφξνπ δηαηεινχληνο
παξά ηνηο Γηθαζηεξίνηο ηνχηνηο .
"Ο παξ` Δθεηείσ δηθεγφξνο δηθαηνχηαη λα
παξίζηαηαη θαη λα ελεξγή δηαδηθαζηηθάο
πξάμεηο θαη ελψπηνλ ηνπ θαηά πεξίπησζηλ
αξκνδίνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ".
***Σν εληφο ""εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 54 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 20 παξ.
1 ηνπ Ν. 723/1977 (ΦΔΚ Α` 300).
4.
Ο
παξ` Αξείσ Πάγσ Γηθεγφξνο
δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη θαη λα ελεξγή ηαο
ζρεηηθάο δηαδηθαζηηθάο πξάμεηο ελψπηνλ
ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ, ελψπηνλ ηνπ
Δθεηείνπ Αζελψλ, Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη
Πεηξαηψο, σο θαη ελψπηνλ ησλ ελ ηε
πεξηθεξεία ησλ Πξσηνδηθείσλ ηνχησλ
Δηξελνδηθείσλ, δηθαηνχηαη δε πξνζέηη λα
παξίζηαηαη ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ηνπ
Κξάηνπο ελ ζπκπξάμεη φκσο πάληνηε κεηά
Γηθεγφξνπ
δηαηεινχληνο
παξά
ηνπο
Γηθαζηεξίνηο ηνχηνηο.
7. Γηθεγφξνο παξ`εθέηαηο πιελ ησλ παξά
ηνηο εθεηείνηο Αζελψλ θαη Πεηξαηψο, δχλαηαη
κεηά δεθαεηή άζθεζηλ ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο εμ
εο εμαεηή παξ`εθέηαηο, λα ζπκπαξίζηαηαη
ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κεηά δηθεγφξνπ
Αζελψλ ή Πεηξαηψο, δηαηεινχληνο παξ`απηνίο
επη
αλαηξέζεσλ
θαηά
απνθάζεσλ
εθδνζεηζψλ επί ππνζέζεσλ ηαο νπνίαο νχηνο
ερεηξίζζε πξσηνδίθσο ή θαη`έθεζηλ".
***Οη παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 54
πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ Ν.
723/1977 (ΦΔΚ Α` 300).

πξάμεηο
ελώπηνλ
όισλ
ησλ
Πξσηνδηθείσλ
θαη
Δθεηείσλ,
πνιηηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ, θαζώο θαη
ελώπηνλ όισλ ησλ Δηξελνδηθείσλ ηεο
Φώξαο.
4. Ο παξ` Αξείσ Πάγσ Γηθεγόξνο
δηθαηνύηαη λα παξίζηαηαη θαη λα
δηελεξγεί ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζηηθέο
πξάμεηο ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο, ηνπ Αξείνπ Πάγνπ,
ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θαη ηνπ
Αλσηάηνπ
Δηδηθνύ
Γηθαζηεξίνπ,
θαζώο θαη ελώπηνλ όισλ ησλ
Πξσηνδηθείσλ
θαη
Δθεηείσλ,
πνιηηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ, θαη όισλ
ησλ Δηξελνδηθείσλ ηεο Φώξαο.»
«7.
Γηθεγόξνο
παξ`
Δθεηείσ,
δηθαηνύηαη,
εθόζνλ
αζθεί
ην
ιεηηνύξγεκα γηα δέθα έηε από ηα
νπνία
έμε
παξ`
Δθεηείσ,
λα
ζπκπαξίζηαηαη
ελώπηνλ
ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηνπ
Αξείνπ Πάγνπ, κε δηθεγόξν παξ’
Αξείσ Πάγσ, επί αλαηξέζεσο θαη’
απνθάζεσο ε νπνία εθδόζεθε ζε
ππόζεζε, ηελ νπνία ρεηξίζζεθε
πξσηνδίθσο ή θαη` έθεζε.»

Άξζξν 54, παξ. 5,6, θαη 8 ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ

3. Οη παξάγξαθνη 5, 6 θαη 8 ηνπ άξζξνπ

«5.

Γηθεγφξνη

δησξηζκέλνη

εηο

54 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ θαηαξγνχληαη.

ηελ
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πεξηθεξείαλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηψο
δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη θαη ελεξγψζη ηαο
ζρεηηθάο δηαδηθαζηηθάο πξάμεηο ελψπηνλ ησλ
ελ Αζήλαηο Γηθαζηεξίσλ εθ` φζνλ έρνπζη ηα
θαηά ην άξζξνλ 36 παξ. 2 λφκηκα πξνζφληα,
νη δε Γηθεγφξνη νη δησξηζκέλνη παξά ηε
πεξηθεξεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ,
δηθαηνχληαη επίζεο λα παξίζηαληαη θαη λα
ελεξγψζη ηαο απηάο δηαδηθαζηηθάο πξάμεηο
ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ Πεηξαηψο.
"6.
Γηθεγφξνο
δησξηζκέλνο
παξά
Πξσηνδηθείσ ην νπνίνλ δελ εδξεχεη εηο ηελ
έδξαλ Δθεηείνπ, πξναρζείο εηο δηθεγφξνλ
παξ` εθέηαηο δχλαηαη λα παξίζηαηαη ελψπηνλ
ηνπ Δθεηείνπ, παξ` σ πξνήρζε θαη δηά
πάζαλ αλαηηζεκέλελ εηο ηνχηνλ πνιηηηθήλ
ππφζεζηλ.
"8. Γηθεγφξνη κε έρνληεο ηελ ηδηφηεηα κέινπο
ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ Αζελψλ θαη
Πεηξαηψο, πξναγφκελν παξ` Αξείσ Πάγσ,
παξίζηαληαη ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη
ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο
πάληνηε κεηά δηθεγφξνπ κέινπο ησλ
Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ Αζελψλ θαη Πεηξαηψο
θαη κφλνλ επί αλαηξέζεσλ θαη` απνθάζεσλ
εθδνζεηζψλ επί ππνζέζεσλ ηαο νπνίαο νχηνη
ερεηξίζζεζαλ πξσηνδίθσο ή θαη` έθεζηλ".
*** Η παξ.8 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 950/1979(Α 165). Με ηηο
απνθάζεηο
φκσο 418/1992 Δ (Οινκ)
196/1984 ηΔ (Οινκ) ε αλσηέξσ δηάηαμε
θξίζεθε σο αληηζπληαγκαηηθή

4. Σν άξζξν 56 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ ,
Άξζξν 56 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ
Αξζξνλ 56.

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Άξζξν 56
«Σε πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ελώπηνλ
θάζε πνηληθνύ δηθαζηεξίνπ, πιελ ηνπ
Αξείνπ
Πάγνπ
δηθάδνληνο
σο
αθπξσηηθνύ, δύλαηαη λα παξίζηαηαη
θαη λα δηελεξγεί ηηο ζρεηηθέο
δηαδηθαζηηθέο
πξάμεηο
θάζε
δηθεγόξνο. Ο παξ’ Αξείσ Πάγσ
δηθεγόξνο δύλαηαη λα παξίζηαηαη θαη
λα
δηελεξγεί
ηηο
ζρεηηθέο
δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο ελώπηνλ όισλ
ησλ πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ.»

Δηο πνηληθάο ππνζέζεηο θαη ελψπηνλ παληφο
πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ πιελ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
δηθάδνληνο σο αθπξσηηθνχ δχλαηαη
λα
παξίζηαηαη θαη ελεξγή ηαο ζρεηηθάο
δηαδηθαζηηθάο πξάμεηο, παο δηθεγφξνο
νηαζδήπνηε δηθαζηηθήο πεξηθεξείαο πιελ ησλ
θαηά ην άξζξνλ 54 εηδηθψο παξ`
Δηξελνδηθείσ ηνπνζεηεκέλσλ Γηθεγφξσλ, ηεο
ηνηαχηεο αζθήζεσο, κε δπλακέλεο λα
πξνζιάβε ηελ κνξθήλ επαγγεικαηηθήο
εγθαηαζηάζεσο. Ο παξαβάηεο ηεο δηαηάμεσο
ηηκσξείηαη δηά πξνζσξηλήο θαη ελ ππνηξνπή
δη` νξηζηηθήο παχζεσο

5. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ

Άξζξν 57, παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ:

άξζξνπ 57 ηνπ Κψδηθα
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Άξζξνλ 57.
« 1. Ο Γηθεγφξνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξή
γξαθείνλ ελ ηε έδξα ηνπ πιιφγνπ εηο νλ
αλήθεη.»

Γηθεγφξσλ

«1.Ο δηθεγόξνο ππνρξενύηαη λα
δηαηεξεί γξαθείν ζηελ έδξα ηνπ
ζπιιόγνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη.»
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6. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Άξζξν 92, παξ.1, ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ:
Άξζξν 92.

Κψδηθα Γηθεγφξσλ
σο εμήο:

αληηθαζίζηαηαη

« 1. Τα ηεο ακνηβήο ηνπ Γηθεγόξνπ
νξίδνληαη ειεύζεξα κε έγγξαθε
ζπκθσλία ηνύηνπ θαη ηνπ εληνιέσο
ηνπ ή ηνπ αληηπξνζώπνπ απηνύ, ε
νπνία πεξηιακβάλεη είηε ηελ όιε
δηεμαγσγή ηεο δίθεο, είηε κέξνο ή
θαη` ηδίαλ πξάμεηο απηήο, ή θάζε
άιιεο θύζεσο λνκηθέο εξγαζίεο.
Οξηδόκελεο
από
δηαηάμεηο
αλαγθαζηηθνύ
δηθαίνπ
σο
ππνρξεσηηθέο ειάρηζηεο ακνηβέο γηα
ηελ παξνρή δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ
ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ έλαξμε θαη
δηεμαγσγή δίθεο ή δηαδηθαζίαο
εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο θαζώο θαη γηα
ηε δηελέξγεηα εμσδηθαζηηθώλ λνκηθώλ
εξγαζηώλ, παύνπλ λα ηζρύνπλ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνθύπηεη
ύπαξμε
έγθπξεο
έγγξαθεο
ζπκθσλίαο πεξί ακνηβήο γηα ηελ
παξνρή δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ
ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ έλαξμε θαη
δηεμαγσγή δίθεο ή δηαδηθαζίαο
εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο, ηζρύνπλ νη
νξηδόκελεο ζύκθσλα κε ηα θαησηέξσ
λόκηκεο ακνηβέο. Με βάζε ηηο λόκηκεο
ακνηβέο
δηελεξγείηαη
από
ηα
Γηθαζηήξηα ε επηδίθαζε δηθαζηηθώλ
εμόδσλ θαζώο θαη ε εθθαζάξηζε
πηλάθσλ δηθεγνξηθώλ ακνηβώλ ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ πξνθύπηεη
έγθπξε έγγξαθε ζπκθσλία πεξί
ακνηβήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζην άξζξν 178 παξ.1. Δπίζεο βάζεη
απηώλ πξνζδηνξίδεηαη ε ακνηβή ηνπ
δηνξηδνκέλνπ δηθεγόξνπ ππεξεζίαο
επί παξνρήο λνκηθήο βνήζεηαο
ζύκθσλα κε ην λ.3226/2004 (Α’24) ή
επί δηνξηζκνύ δηθεγόξνπ θαηά ην
άξζξν
200
ηνπ
Κ.Πνι.Γ.
ζε
πεξίπησζε παξνρήο επεξγεηήκαηνο
πελίαο
ή
επί
απηεπαγγέιηνπ
δηνξηζκνύ δηθεγόξνπ ζε πνηληθέο
ππνζέζεηο.
Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 98102, 104-123, 125-134, 139-156, 167
θαη 169 ηνπ παξόληνο Κώδηθα θαζώο

« 1. Σα ηεο ακνηβήο ηνπ Γηθεγφξνπ
θαλνλίδνληαη θαηά ζπκθσλίαο κεηά ηνπ
εληνιέσο απηνχ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ,
πεξηιακβάλνπζαλ είηε ηελ φιελ δηεμαγσγήλ
ηεο δίθεο, είηε κέξνο, ή θαη` ηδίαλ πξάμεηο
απηήο, ή άιιεο πάζεο θχζεσο λνκηθάο
εξγαζίαο, ελ νπδεκία φκσο πεξηπηψζεη
επηηξέπεηαη ε ακνηβή λα ππνιείπεηαη ησλ
ελ άξζξνηο 98 θαη επφκελα ειαρίζησλ νξίσλ
απηήο.
"Πάζα ζπκθσλία πεξί ιήςεσο κηθξνηέξαο
ακνηβήο είλαη άθπξνο αλεμαξηήησο ρξφλνπ
ζπλάςεψο ηεο".
*** Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ην νπνίν
είρε πξνζηεζεί κε ηελ παξ.3 άξζξνπ 5 Ν.Γ.
4272/1962 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην
άξζξν 8 ηνπ Ν.1093/1980 (Α 270).»

θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε
λόκνπ πνπ πεξηέρεη ξύζκηζε πεξί
ακνηβήο γηα ηελ παξνρή δηθεγνξηθώλ
ππεξεζηώλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ
έλαξμε θαη δηεμαγσγή δίθεο ή
δηαδηθαζίαο εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο,
γίλεηαη αλαθνξά ζε «ειάρηζηα όξηα
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ακνηβώλ», ή «ειάρηζηεο ακνηβέο» ή
«ακνηβέο», λννύληαη εθεμήο
νη
«λόκηκεο ακνηβέο» θαηά ηελ έλλνηα
ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ.
Από ηηο νξηδόκελεο ζηελ Κ.Υ.Α ππ’
αξηζ. 1117864/2297/Α0012/7-12-2007
(Β΄2422) σο ππνρξεσηηθέο «ειάρηζηεο
ακνηβέο», εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ,
αιιά εθεμήο σο «λόκηκεο ακνηβέο»
θαηά ηελ ξύζκηζε ησλ πξνεγνπκέλσλ
εδαθίσλ,
κόλνλ
εθείλεο
(ηνπ
Κεθαιαίνπ
Ι
«Παξαζηάζεηο
ζε
Γηθαζηήξηα»), νη νπνίεο αλαθέξνληαη
ζηελ
παξνρή
δηθεγνξηθώλ
ππεξεζηώλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ
έλαξμε θαη δηεμαγσγή δίθεο ή
δηαδηθαζίαο εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο.
Με
Πξνεδξηθό
Γηάηαγκα
πνπ
εθδίδεηαη κε πξόηαζε ησλ Υπνπξγώλ
Γηθαηνζύλεο
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ
θαη
Οηθνλνκηθώλ,
κεηά
γλώκε
ηεο
Οινκειείαο ησλ Πξνέδξσλ ησλ
Γηθεγνξηθώλ Σπιιόγσλ ηεο Διιάδνο,
είλαη δπλαηή επαλαξξύζκηζε
ησλ
λόκηκσλ ακνηβώλ γηα ηελ παξνρή
δηθεγνξηθώλ
ππεξεζηώλ
ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ έλαξμε θαη
δηεμαγσγή δίθεο ή δηαδηθαζίαο
εθνύζηαο
δηθαηνδνζίαο,
κε
ηελ
ηξνπνπνίεζε,
ζπκπιήξσζε
ή
αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηα δύν πξνεγνύκελα
εδάθηα. Τν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα
κπνξεί λα εθδίδεηαη θαη ρσξίο ηελ
πξνβιεπόκελε ζην πξνεγνύκελν
εδάθην γλώκε, αλ παξέιζεη άπξαθηε
πξνζεζκία δύν κελώλ από ηόηε πνπ
ζα δεηεζεί απηή κε έγγξαθν ηνπ
Υπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο,. Γηαθάλεηαο
θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
Όπνπ ζηνλ παξόληα Κώδηθα ή ζε
νπνηνδήπνηε
άιιν
λόκν
πξνβιέπνληαη
λόκηκεο
ακνηβέο,
ζύκθσλα κε
ηε ξύζκηζε
ηεο
παξνύζεο
παξαγξάθνπ,
πνπ
ππνινγίδνληαη σο πνζνζηό επί ηεο
αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο, κε
ην πξώην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα πνπ
εθδίδεηαη
δπλάκεη
ηεο
εμνπζηνδνηήζεσο
ησλ
δύν
πξνεγνπκέλσλ
εδαθίσλ,
απηέο
θαζνξίδνληαη ζε δηαδνρηθώο θζίλνληα
πνζνζηά, θαηά ηξόπν αληηζηξόθσο
αλάινγν
πξνο
ηελ
θαηά
θαζνξηδόκελεο βαζκίδεο πιαηζίσλ
πνζώλ θιηκαθσηή επαύμεζε ηεο,
εθθξαδόκελεο ή απνηηκώκελεο ζε
ρξήκα, αμίαο επί ηεο νπνίαο απηά
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ππνινγίδνληαη.
Τν θαηά ην πξνεγνύκελν εδάθην
πξώην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα εθδίδεηαη
εληόο έμη κελώλ από ηελ δεκνζίεπζε
ηνπ παξόληνο λόκνπ.»

Άξζξν 95 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ:

7. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 95 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«2. Η ζπκθσλία πεξί ακνηβήο, αλεμαξηήησο
εάλ ην αληηθείκελνλ ηεο δίθεο ή ηεο ακνηβήο
είλαη θηλεηφλ ή αθίλεηνλ, απνδεηθλχεηαη θαη`
εμαίξεζηλ ησλ άξζξσλ 166 θαη 1033 ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθνο, δηά παληφο είδνπο
εγγξάθσλ θαη δη’ επηζηνιψλ απιψλ σο θαη
δη` φξθνπ θαη νκνινγίαο, εθ` σλ ην αλάινγνλ
ηέινο επηβάιιεηαη θαηά ηελ θαηαβνιήλ ηεο
ακνηβήο.»

«Η
ζπκθσλία
πεξί
ακνηβήο
απνδεηθλύεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε
ηελ πξνζθόκηζε ηνπ πεξί απηήο
εγγξάθνπ».

8. Σν άξζξν 96 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ,
Άξζξν 96 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ:
Άξζξν 96.

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

« 1. Οη δηάδηθνη ζηηο πνηληθέο ππνζέζεηο
ελψπηνλ
ησλ δηθαζηεξίσλ
θαη ησλ
δηθαζηηθψλ ζπκβνπιίσλ θάζε βαζκνχ
δηθαηνδνζίαο, ν δε θαηεγνξνχκελνο θαη θαηά
ηελ απνινγία ηνπ ελψπηνλ ηνπ ηαθηηθνχ
αλαθξηηή,
είλαη
ππνρξεσκέλνη,
φηαλ
παξίζηαληαη
κε
δηθεγφξν
ή
εθπξνζσπνχληαη
απφ
δηθεγφξν,
λα
πξνθαηαβάιινπλ
ζην
Σακείν
ηνπ
Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ ην νξηδφκελν ζην
λφκν αληίζηνηρν πνζφ ειάρηζηεο ακνηβήο γηα
ηελ παξάζηαζε δηθεγφξνπ ή θαη γηα ηελ
ζχληαμε ππνκλήκαηνο.
2. Οη δηάδηθνη ζηηο πνιηηηθέο ππνζέζεηο
θαη
ελψπηνλ
ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ
δηθαζηεξίσλ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο είλαη ππνρξεσκέλνη ζε θάζε
βαζκφ δηθαηνδνζίαο θαη ελψπηνλ ηνπ
εηζεγεηή θαη ηνπ εληεηαικέλνπ δηθαζηή λα
πξνθαηαβάιινπλ θαηά ηε ζπδήηεζε ζην
αθξναηήξην ζην Σακείν ηνπ Γηθεγνξηθνχ
πιιφγνπ ην νξηδφκελν ζην λφκν απηφλ
αληίζηνηρν πνζφ ακνηβήο δηθεγφξνπ γηα θάζε
πξάμε ηεο πξνδηθαζίαο θαη ηελ παξάζηαζε.
Δηδηθά
γηα
ηηο αγσγέο, αληαγσγέο,
παξεκβάζεηο,
αηηήζεηο
γηα
ηε
ιήςε
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη αηηήζεηο έθδνζεο
δηαηαγψλ πιεξσκήο,
ε
ακνηβή πνπ
πξνθαηαβάιιεηαη ππνινγίδεηαη θαηά ην
άξζξν 100 παξ. 4.
3. Η ππνρξεσηηθή πξνείζπξαμε πνπ
πξνβιέπεηαη
ζηηο
πξνεγνχκελεο
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«Άξζξν 96
1. Ο δηθεγόξνο γηα ηελ παξάζηαζή
ηνπ ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη
ησλ δηθαζηηθώλ ζπκβνπιίσλ, θαζώο
θαη ελώπηνλ δηθαζηώλ ππό ηελ
ηδηόηεηά ηνπο σο αλαθξηηώλ ή
εηζεγεηώλ ή εληεηαικέλσλ δηθαζηώλ,
θαη ελ γέλεη
γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηώλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ
έλαξμε θαη ηελ δηεμαγσγή δίθεο ή
δηαδηθαζίαο εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη
ησλ
δηαδηθαζηώλ παξνρήο πξνζσξηλήο
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ή εθδόζεσο
δηθαζηηθήο δηαηαγήο, ππνρξενύηαη λα
πξνθαηαβάιεη ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθό
Σύιινγν πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό
(10%) επί «πνζνύ αλαθνξάο». Από ην
πνζνζηό απηό, πνζνζηό δύν ηνηο
εθαηό (2%) πξννξίδεηαη γηα ηελ
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ
ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Σπιιόγνπ,
πνζνζηό ηξία ηνηο εθαηό (3%)
απνδίδεηαη ζηνλ "Τνκέα Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο Γηθεγόξσλ (Τ.Δ.Α.Γ) ηνπ
Δληαίνπ
Τακείνπ
Αλεμάξηεηα
Απαζρνινπκέλσλ
(ΔΤΑΑ)
θαη
πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%)
απνδίδεηαη
ζην
νηθείν
Τακείν
Πξνλνίαο Γηθεγόξσλ ηνπ ΔΤΑΑ.
Δηδηθώο
ζηνπο
Γηθεγνξηθνύο
Σπιιόγνπο Αζελώλ, Πεηξαηώο θαη
Θεζζαινλίθεο
πξνθαηαβάιιεηαη
πνζνζηό δώδεθα ηνηο εθαηό (12%) επί
«πνζνύ αλαθνξάο», από ην νπνίν
πνζνζηό ηξία ηνηο εθαηό (3%)

παξαγξάθνπο ηζρχεη γηα θάζε λέα ζπδήηεζε
ζε θάζε βαζκφ δηθαηνδνζίαο θαη γηα ηηο
ελδηάκεζεο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ
αζθνχλ νη δηάδηθνη.
4.
Η πξνείζπξαμε ηεο ακνηβήο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 δελ
είλαη ππνρξεσηηθή ζε αηηήζεηο παξάηαζεο
πξνζεζκηψλ, ζε ππνζέζεηο πνπ εθδηθάδνληαη
κε ηε δηαδηθαζία εηξελνδηθείνπ θαη
ζε
αηηήζεηο γηα έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο
αξκνδηφηεηαο εηξελνδίθνπ.
5. Απφ ηελ ππνρξέσζε πξνθαηάβνιήο
ηεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο απαιιάζζνληαη:
α) εθείλνη πνπ αλαγλσξίδνληαη σο
"πέλεηεο" ζχκθσλα κε ηα άξζξα 194 έσο
204 ηνπ Κ. Πνι. Γ.,
β) φζνη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 175 παξ. 2 θαη 201 παξ. 6 απηνχ ηνπ
λφκνπ,
γ) ην ειιεληθφ Γεκφζην θαη
δ) νη δηάδηθνη πνπ ακείβνπλ ην δηθεγφξν
ηνπο κε πάγηα αληηκηζζία.
ηελ
ηειεπηαία
απηή
πεξίπησζε
πξνθαηαβάιιεηαη απφ ην δηάδηθν ζηνλ
νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν ην θαηά ηελ
παξ. 8 πνζνζηφ δηθεγνξηθήο ακνηβήο. Η
ζπλδξνκή ησλ πεξηπηψζεσλ β`. γ` θαη δ`
απνδεηθλχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ
πιεξεμνχζηνπ
δηθεγφξνπ,
ε
νπνία
πεξηιακβάλεηαη είηε ζην έγγξαθν πνπ
θαηαζέηεη είηε ζε ρσξηζηφ έγγξαθν.
"6. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ
παξαγξάθσλ
πνπ
επηβάιινπλ
ηελ
πξνθαηαβνιή ηεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο, ν
δηθεγφξνο πνπ παξίζηαηαη ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη ην ζρεηηθφ γξακκάηην θαηαβνιήο
ηεο.
Γηθεγφξνο πνπ παξαβηάδεη ην πξνεγνχκελν
εδάθην ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη θάζε πνζφ
πνπ έπξεπε λα έρεη πξνεηζπξαρζεί θαη
ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν χςνπο εθαηφ έσο
πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ δξαρκψλ θαη ζε
πεξίπησζε ππνηξνπήο κε ηελ πεηζαξρηθή
πνηλή ηεο πξνζσξηλήο παχζεο απφ ηνπ
δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο απφ δεθαπέληε
(15) εκέξεο κέρξη έμη (6) κήλεο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο,
χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Οινκέιεηαο ησλ
Πξνέδξσλ ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ, ηα
παξαπάλσ φξηα ηνπ χςνπο ηνπ πξνζηίκνπ
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πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθώλ
αλαγθώλ
ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ Σπιιόγνπ, πνζνζηό
έλα ηνηο εθαηό (1%) πξννξίδεηαη γηα
ηνλ "εηδηθό δηαλεκεηηθό ινγαξηαζκό
λέσλ δηθεγόξσλ" ηνπ άξζξνπ 33 παξ.
2 ηνπ λ. 2915/2001 (Α΄109), πνζνζηό
ηξία ηνηο εθαηό (3%) απνδίδεηαη ζην
ΤΔΑΓ ηνπ ΔΤΑΑ θαη πνζνζηό πέληε
ηνηο εθαηό (5%) απνδίδεηαη ζην νηθείν
Τακείν Πξόλνηαο Γηθεγόξσλ ηνπ
ΔΤΑΑ.
Σε
πεξίπησζε
αλαβνιήο
ηεο
ζπδήηεζεο ή καηαίσζεο ηεο δίθεο, ε
πξνθαηαβνιή αλαδεηείηαη από ην
Γηθεγόξν πνπ πξνέβε ζε απηήλ.
Άιισο, ε πξνθαηαβνιή ηζρύεη γηα ηελ
λέα ζπδήηεζε.
Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ
Γηθαηνζύλεο,
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ,
Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ,
κεηά
γλώκε
ηεο
Οινκέιεηαο
ησλ
Πξνέδξσλ
ησλ
Γηθεγνξηθώλ
Σπιιόγσλ ηεο Διιάδνο, θαζνξίδεηαη
ην πξνβιεπόκελν ζην πξώην εδάθην
ηεο παξαγξάθνπ απηήο «πνζό
αλαθνξάο» γηα θάζε δηαδηθαζηηθή
ελέξγεηα
ή
παξάζηαζε
ηνπ
δηθεγόξνπ, θαη ξπζκίδεηαη θάζε
αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα
γηα
ηελ
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Η
απόθαζε κπνξεί λα εθδίδεηαη θαη
ρσξίο ηε γλώκε ηεο Οινκέιεηαο ησλ
Πξνέδξσλ
ησλ
Γηθεγνξηθώλ
Σπιιόγσλ ηεο Διιάδνο, αλ παξέιζεη
άπξαθηε πξνζεζκία δύν (2) κελώλ
από ηόηε πνπ ζα δεηεζεί απηή κε
έγγξαθν ηνπ Υπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο,
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ.
Ωο «πνζό αλαθνξάο», θαηά ηελ
πξώηε εθαξκνγή ηεο παξνύζαο
δηάηαμεο, λνείηαη ην πνζό πνπ
νξίδεηαη ζηελ Κ.Υ.Α. ππ’ αξηζ.
1117864/2297/Α0012/7.12.2007
(Β’
2422) γηα ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζηηθή
πξάμε ή παξάζηαζε δηθεγόξνπ.
2. Με Πξνεδξηθό Γηάηαγκα πνπ
εθδίδεηαη κε πξόηαζε ησλ Υπνπξγώλ
Γηθαηνζύλεο
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ,
Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθώλ
Αζθαιίζεσλ,
κεηά
γλώκε
ηεο
Οινκέιεηαο
ησλ
Πξνέδξσλ
ησλ
Γηθεγνξηθώλ
Σπιιόγσλ ηεο Διιάδνο, κπνξεί λα
αλαπξνζαξκόδνληαη ηα πνζνζηά, ηα

κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη.
πλππφρξενο ζε νιφθιεξν γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ έπξεπε λα έρεη
πξνεηζπξαρζεί είλαη θαη ν εληνιέαο ηνπ
δηθεγφξνπ, εθφζνλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη
δελ απνδείμεη ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηνλ
εληνινδφρν ηνπ. Σν πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ θαη
θάζε
πνζφ
πνπ
έπξεπε
λα
έρεη
πξνεηζπξαρζεί, θαηαβάιινληαη ζην ηακείν
ηνπ
νηθείνπ
δηθεγνξηθνχ
ζπιιφγνπ,
εηζπξάηηνληαη δε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ.
" Οη πξντζηάκελνη ησλ
γξακκαηεηψλ
φισλ
ησλ
δηθαζηεξίσλ
ππνρξενχληαη ζην ηέινο θάζε κελφο λα
απνζηέιινπλ ζηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνχο
ζπιιφγνπο νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ
δηθεγφξσλ πνπ παξέζηεζαλ ρσξίο λα
πξνζθνκίζνπλ ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο
δηαηάμεηο
ηνπ
παξφληνο
γξακκάηην
πξνείζπξαμεο, κλεκνλεχνληαο ηαπηφρξνλα
ηα ζηνηρεία ηνπ δηαδίθνπ γηα ηνλ νπνίν
παξέζηεζαλ, ηε δηθνλνκηθή ηνπ ζέζε, ηελ
εκεξνκελία δηθαζίκνπ, ην δηθαζηήξην θαη ην
είδνο ηεο δηαδηθαζίαο".
*** Σν άλσ εληφο " " εδάθην πξνζηέζεθε κε
ηελ παξ. 13 β άξζξ.3 Ν.2479/1997 (ΦΔΚ Α
67/5-6-1997) Μέζα ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο φζνη
δηθεγφξνη έρνπλ παξαιείςεη ηελ θαηάζεζε
ησλ
γξακκαηίσλ
πξνείζπξαμεο
ηεο
δηθεγνξηθήο ακνηβήο ππνρξενχληαη λα
πξνβνχλ ζηελ θαηάζεζε ησλ πνζψλ ζηνλ
νηθείν δηθεγνξηθφ ζχιινγν, δηαθνξεηηθά ηα
πνζά απηά εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ". *** Η παξ.6 αληηθαηαζηάζεθε
σο άλσ κε ηελ παξ.11 άξζξ.5 Ν.2408/1996
(Α 104). 7.
Ο
Γηθεγνξηθφο
χιινγνο
παξαθξαηεί
απφ
ηελ
ακνηβή
πνπ
πξνεηζπξάηηεηαη πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ
(10%), απφ ην νπνίν πνζνζηφ δχν ηνηο
εθαηφ (2%) πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε
ησλ δαπαλψλ πξνείζπξαμεο, πνζνζηφ ηξία
ηνηο εθαηφ (3%) απνδίδεηαη ζηνλ "Κιάδν
Δπηθνπξηθήο Αζθαιίζεσο" ηνπ Σακείνπ
Ννκηθψλ θαη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%)
απνδίδεηαη ζην νηθείν Σακείν Πξνλνίαο
Γηθεγφξσλ"."Δηδηθψο νη Γηθεγνξηθνί χιινγνη
Αζελψλ,
Πεηξαηψο
θαη
Θεζζαινλίθεο
παξαθξαηνχλ
απφ
ηελ
ακνηβή
πνπ
πξνεηζπξάπεηαη πνζνζηφ δψδεθα ηνηο εθαηφ
(12%), απφ ην νπνίν πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ
(3%) πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
πιιφγνπ, πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%)
πξννξίδεηαη γηα ηνλ "εηδηθφ δηαλεκεηηθφ
ινγαξηαζκφ λέσλ δηθεγφξσλ" ηνπ άξζξνπ 33
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νπνία είλαη εθαξκνζηέα επί ησλ
«πνζώλ αλαθνξάο», πνπ νξίδνληαη
ζηα
ηξία
πξώηα
εδάθηα
ηεο
πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ.
Τν
δηάηαγκα απηό κπνξεί λα εθδίδεηαη
θαη ρσξίο ηελ γλώκε ηεο Οινκέιεηαο
ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γηθεγνξηθώλ
Σπιιόγσλ ηεο Διιάδνο, αλ παξέιζεη
άπξαθηε πξνζεζκία δύν (2) κελώλ
από ηόηε πνπ ζα δεηεζεί απηή κε
έγγξαθν ηνπ Υπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο,
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ.
3.
Από
ηελ
ππνρξέσζε
ηεο
πξνθαηαβνιήο,
πνπ νξίδεηαη θαη
ππνινγίδεηαη
ζύκθσλα
κε
ηελ
παξάγξαθν 1, απαιιάζζνληαη νη
δηθεγόξνη, όηαλ εθπξνζσπνύλ:
α) δηαδίθνπο πνπ αλαγλσξίδνληαη
σο "πέλεηεο" ζύκθσλα κε ηα
άξζξα 194 έσο 204 ηνπ Κ. Πνι. Γ.,
ή σο δηθαηνύρνη λνκηθήο βνήζεηαο
ζύκθσλα κε ην λ.3326/2004.
β) δηαδίθνπο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 175 παξ. 2
θαη 201 παξ. 6 ηνπ παξόληνο
Κώδηθα,
γ) ην Διιεληθό Γεκόζην θαη
δ) δηαδίθνπο πνπ ακείβνπλ ην
δηθεγόξν
ηνπο
κε
πάγηα
αληηκηζζία. ηελ ηειεπηαία απηή
πεξίπησζε,
ε
ππνρξέσζε
πξνθαηαβνιήο ηεο παξαγξάθνπ
1, βαξύλεη ηνλ δηάδηθν, γηα ηελ
θαηαβνιή όκσο ηνπ πνζνύ απηήο
επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ θαη ν
δηθεγόξνο.
Η ζπλδξνκή ησλ πεξηπηώζεσλ β`, γ`
θαη δ` απνδεηθλύεηαη κε ππεύζπλε
δήισζε
ηνπ
πιεξεμνύζηνπ
δηθεγόξνπ.
4. Αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε ηεο
ππνρξεώζεσο πξνθαηαβνιήο ηεο
παξαγξάθνπ 1, ν δηθεγόξνο πνπ
παξίζηαηαη ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη
ην ζρεηηθό γξακκάηην θαηαβνιήο ηνπ
πνζνύ απηήο.
Γηθεγόξνο πνπ παξαβηάδεη ηελ
ππνρξέσζε
πξνθαηαβνιήο
ηεο
παξαγξάθνπ 1, ππνρξενύηαη λα
θαηαβάιεη θάζε πνζό πνπ έπξεπε λα
έρεη πξνθαηαβάιεη θαη ηηκσξείηαη κε
πξόζηηκν ύςνπο ρηιίσλ (1.000) έσο
είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξώ θαη ζε
πεξίπησζε
ππνηξνπήο
κε
ηελ
πεηζαξρηθή πνηλή ηεο πξνζσξηλήο
παύζεο
από
ην
δηθεγνξηθό
ιεηηνύξγεκα από δεθαπέληε (15)
εκέξεο κέρξη έμη (6) κήλεο.

παξ. 2 ηνπ λ. 2915/2001, πνζνζηφ ηξία ηνηο
εθαηφ (3%) απνδίδεηαη ζηνλ "Κιάδν
Δπηθνπξηθήο Αζθαιίζεσο" ηνπ Σακείνπ
Ννκηθψλ θαη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%)
απνδίδεηαη ζην νηθείν Σακείν Πξφλνηαο
Γηθεγφξσλ.
*** Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.7 πξνζηέζεθε
κε ηελ παξ.1 άξζξ.18 Ν.3226/2004,ΦΔΚ Α
24/4.2.2004.
***Σν άξζξν 96 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.1649/1986
(ΦΔΚ Α 149)

Με
απόθαζε
ηνπ
Υπνπξγνύ
Γηθαηνζύλεο,
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ύζηεξα
από πξόηαζε ηεο Οινκέιεηαο ησλ
Πξνέδξσλ
ησλ
Γηθεγνξηθώλ
Σπιιόγσλ
ηεο
Διιάδνο,
ηα
παξαπάλσ όξηα ηνπ ύςνπο ηνπ
πξνζηίκνπ
κπνξνύλ
λα
αλαπξνζαξκόδνληαη.
Τν πνζό πξνζηίκνπ θαη θάζε πνζό
πνπ έπξεπε λα έρεη πξνθαηαβιεζεί,
θαηαβάιινληαη ζην ηακείν ηνπ νηθείνπ
δηθεγνξηθνύ
ζπιιόγνπ,
εηζπξάηηνληαη δε θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 2 ηνπ
Κώδηθα πεξί Γηθεγόξσλ.
Οη πξντζηάκελνη ησλ γξακκαηεηώλ
όισλ ησλ δηθαζηεξίσλ ππνρξενύληαη
ζην
ηέινο
θάζε
κελόο
λα
απνζηέιινπλ
ζηνπο
νηθείνπο
δηθεγνξηθνύο
ζπιιόγνπο
νλνκαζηηθέο
θαηαζηάζεηο
ησλ
δηθεγόξσλ πνπ παξέζηεζαλ ρσξίο
λα πξνζθνκίζνπλ ην πξνβιεπόκελν
από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο
γξακκάηην
πξνθαηαβνιήο,
κλεκνλεύνληαο
ηαπηόρξνλα
ηα
ζηνηρεία ηνπ δηαδίθνπ γηα ηνλ νπνίν
παξέζηεζαλ, ηε δηθνλνκηθή ηνπ ζέζε,
ηελ
εκεξνκελία
δηθαζίκνπ,
ην
δηθαζηήξην
θαη
ην
είδνο
ηεο
δηαδηθαζίαο».

9. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1

Α

Άξζξν 96 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ:
« Άξζξν 96Α.

ηνπ άξζξνπ 96Α ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

1. Απφ ηηο ακνηβέο πνπ πξνεηζπξάηηνληαη
ζχκθσλα
κε
ηηο
δηαηάμεηο
ηνπ
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, θάζε Γηθεγνξηθφο
χιινγνο έρεη δηθαίσκα λα παξαθξαηεί, πέξα
απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 8
ηνπ πξνεγνχκελνπ
άξζξνπ,
πνζνζηφ,
πνπ
ζα
πεξηέξρεηαη,
καδί
κε
ηα
παξαθξαηνχκελα πνζνζηά ακνηβψλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 161
ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ζηα άξζξα 9 θαη 10
ηνπ λ. 1093/1980, ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ
γηα λα δηαλέκνληαη κεηαμχ κειψλ ηνπ
Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ.»

«1. Δπί ππάξμεσο ζε Γηθεγνξηθό
Σύιινγν
ηδηαίηεξνπ
δηαλεκεηηθνύ
ινγαξηαζκνύ, ην θαηά ην επόκελν
εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο
νξηδόκελν πνζνζηό, σο πόξνο ηνπ
ινγαξηαζκνύ ηνύηνπ, ππνινγίδεηαη
επί «πνζνύ αλαθνξάο», θαηά ηα
νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
πξνεγνύκελνπ
άξζξνπ,
πνπ
εθαξκόδεηαη
ελ
πξνθεηκέλσ
αλαιόγσο, πξνθαηαβάιιεηαη δε καδί
κε ην πξνθαηαβαιιόκελν ζύκθσλα
κε
ηελ
παξάγξαθν
1
ηνπ
πξνεγνύκελνπ άξζξνπ πνζνζηό.»
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Άξζξα 160 θαη 161 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ
«Άξζξν 160.

10.Σα άξζξα 160 θαη 161 ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:

"Γηα ηελ εμέιεγμηλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο
αθηλήηνπ θαη ηελ πεξί ηαχηεο ζχληαμηλ
ζρεηηθήο εθζέζεσο, εάλ κελ επαθνινπζήζε ε
θαηά ην άξζξνλ 161 ζχληαμηο ππφ ηνπ
δηθεγφξνπ εγγξάθνπ ή ζρεδίνπ ή νθεηινκέλε
εηο ηνχηνλ ακνηβή νξίδεηαη εηο 1 1/2% επί ηνπ
πνζνχ ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. Δηο ηελ
ακνηβήλ ηαχηελ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππφ
ηνπ άξζξνπ 161 πξνβιεπνκέλε ακνηβή. Δάλ
δελ επαθνινπζήζε ζχληαμηο εγγξάθνπ ή
ζρεδίνπ, ε νθεηινκέλε εηο ηνλ δηθεγφξνλ
ακνηβή νξίδεηαη εηο ην 1/3 ηεο θαηά ηα άλσ
νξηδνκέλεο".
***Σν άξζξν 160 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ
κε ην άξζξν 24 ηνπ
Ν. 723/1977 (ΦΔΚ Α` 300).
Άξζξν 161.
"1. Γηα ηε ζχληαμε ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή
ζρεδίσλ δεκφζησλ εγγξάθσλ γηα θάζε είδνπο
δηθαηνπξαμίεο ην ειάρηζην φξην ηεο ακνηβήο
ηνπ δηθεγφξνπ θάζε κέξνπο νξίδεηαη βάζεη
ηεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο: α) γηα ην
πνζφ
κέρξη
δεθαπέληε
εθαηνκκχξηα
(15.000.000) δξρ. ή 44.020,5429 επξψ ζε
πνζνζηφ 1% β) γηα ην πνζφ απφ δεθαπέληε
εθαηνκκχξηα θαη κία (15.000..001) δξρ. ή
44.020,5458 επξψ θαη κέρξη πεληαθφζηα
εθαηνκκχξηα
(500.000.000)
δξρ.
ή
1.467.351,4306 επξψ ζε πνζνζηφ 0,5%, γ)
γηα ην πνζφ απφ πεληαθφζηα εθαηνκκχξηα θαη
κία (500.000.001) δξρ. ή 1.467.351,4336
επξψ
κέρξη
έλα
δηζεθαηνκκχξην
(1.000.000.000) δξρ. ή 2.934.702.,8613
επξψ ζε πνζνζηφ 0,4 %, δ) γηα ην πνζφ απφ
1 δηζεθαηνκκχξην θαη κία (1.000.000.001)
δξρ. ή 2.934.702, 8642 επξψ κέρξη δχν
δηζεθαηνκκχξηα (2.000.000.000) δξρ. ή
5.869.405,7226 επξψ ζε πνζνζηφ 0,3%, ε)
γηα ην πνζφ απφ δχν δηζεθαηνκκχξηα θαη κία
(2.000.000.001) δξρ. ή 5.869.405,7256 επξψ
κέρξη πέληε δηζεθαηνκκχξηα (5.000.000.000)
δξρ. ή 14.673.514,3066 επξψ ζε πνζνζηφ
0,2 %,
ζη) γηα ην πνζφ απφ πέληε δηζεθαηνκκχξηα
θαη
κία
(5.000.000.001)
δξρ.
ή
14.673.514,3096
επξψ
κέρξη
δέθα
δηζεθαηνκκχξηα (10.000.000.000) δξρ. ή
29.347.028,6133 επξψ ζε πνζνζηφ 0,1 %,
δ) γηα ην πνζφ απφ δέθα δηζεθαηνκκχξηα θαη
κία (10.000.000.001) δξρ. ή 29.347.028,6162
επξψ
κέρξη
είθνζη
δηζεθαηνκκχξηα
(20.000.000.000) δξρ. ή 58.694.057,2267
επξψ ζε πνζνζηφ 0,05% θα ε) γηα ην πνζφ
πέξαλ ησλ είθνζη δηζεθαηνκκπξίσλ θαη κηαο
(20.000.000.001) δξρ. ή 58.694.057,2296
επξψ ζε πνζνζηφ 0,01%."
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« Άξζξν 160
Γηα ηνλ έιεγρν ηίηισλ ηδηνθηεζίαο
αθηλήηνπ θαη ηελ ζύληαμε ηεο
ζρεηηθήο έθζεζεο,
ε ακνηβή
ηνπ δηθεγόξνπ θαζνξίδεηαη ειεύζεξα
κε γξαπηή ζπκθσλία, όπσο νξίδεη ην
πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 92.
Άξζξν 161
Γηα ηε ζύληαμε ηδησηηθώλ εγγξάθσλ
ή ζρεδίσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ γηα
θάζε είδνπο δηθαηνπξαμίεο, ε ακνηβή
ηνπ δηθεγόξνπ θαζνξίδεηαη ειεύζεξα
κε γξαπηή ζπκθσλία, όπσο νξίδεη
ην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 92.
2.
Με
θνηλή
απόθαζε
ησλ
Υπνπξγώλ
Οηθνλνκηθώλ
θαη
Γηθαηνζύλεο,
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πνπ
εθδίδεηαη κεηά από απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ
Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ,
ε νπνία
ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3
ησλ κειώλ ηνπ, θαη δεκνζηεύεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
κπνξεί λα ζπζηήλεηαη ηδηαίηεξνο
ινγαξηαζκόο γηα ηελ ζπγθέληξσζε
θαηαβαιινκέλσλ
πνζώλ
(ππνρξεσηηθώλ
εηζθνξώλ)
από
δηθεγόξνπο
επί
δηελεξγείαο
νξηδνκέλσλ εμώδηθσλ ή δηθαζηηθώλ
εξγαζηώλ θαη λα ξπζκίδνληαη ηα
αλαγθαία
δεηήκαηα
γηα
ηε
ζπγθέληξσζε ησλ θαηαβαιινκέλσλ
πνζώλ, ηε δηαλνκή ηνπο ζηα κέιε
ηνπ Γηθεγνξηθνύ Σπιιόγνπ θαη θάζε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνύ. Με
όκνηα απόθαζε, εθδηδόκελε θαηά
ηελ ίδηα δηαδηθαζία, νη δηθεγόξνη
πνπ πξνβαίλνπλ
ζηηο λνκηθέο
εξγαζίεο
ηεο
πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ ή ζε άιιεο νξηδόκελεο
λνκηθέο
εξγαζίεο,
κπνξεί
λα
ππνρξενύληαη
ζε
πξνθαηαβνιή
εηζθνξάο
πξνο
ηνλ
νηθείν
Γηθεγνξηθό Σύιινγν ζπγθεθξηκέλνπ
πνζνζηνύ, επί «πνζνύ αλαθνξάο»
ή επί «πνζνζηνύ αλαθνξάο» ην
νπνίν ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηθαηνπξαμίαο.
Ο νηθείνο Γηθεγνξηθόο Σύιινγνο
εθδίδεη ηξηπιόηππε απόδεημε, έλα
από ηα αληίηππα ηεο νπνίαο

1.

*** Η παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ
παξ.2
άξζξ.37
Ν.2915/2001,ΦΔΚ
Α
109/29.5.2001. Με ηελ παξ.3 ηνπ απηνχ
άξζξνπ θαη λφκνπ νξίδεηαη φηη:
" 3. Σα πνζά πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν
1 θαη ηα πνζνζηά πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο κπνξεί λα
αλαπξνζαξκφδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο,
χζηεξα απφ γλψκε ηεο Οινκέιεηαο ησλ
Πξνέδξσλ ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο
ρψξαο. Η επφκελε αλαπξνζαξκνγή δελ
κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ 1.1.2003".
2. Δπί δηθαηνπξαμίαο, εο ην αληηθείκελνλ
είλαη πεξηνδηθαί παξνραί
ή πξφζνδνη
απξνζδηνξίζηνπ ρξφλνπ, ην ειάρηζηνλ
φξηνλ ηεο ακνηβήο θαλνλίδεηαη θαηά ηα
αλσηέξσ επί ηε βάζεη ηνπ δηπιαζίνπ ηεο
εληαπζίαο παξνρήο ή πξνζφδνπ.
3. Δπί δηθαηνπξαμίαο, εο ην αληηθείκελνλ
δελ ζπληζηάηαη εηο σξηζκέλελ ρξεκαηηθήλ
πνζφηεηα, ην ειάρηζηνλ φξηνλ ηεο ακνηβήο
θαλνλίδεηαη θαηά ηα αλσηέξσ επί ηε βάζεη
ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηνχηνπ.
4.
Δπί
δηθαηνπξαμίαο
εο
ην
αληηθείκελνλ είλαη θχζεη απξνζδηνξίζηνπ
αμίαο, ην θαηψηαηνλ φξηνλ νξίδεηαη εηο δξαρ.
150.
5. Δπί δηθαηνπξαμίαο επί πιεηφλσλ
αληηθεηκέλσλ ην φξηνλ ηνχην θαλνλίδεηαη
θαηά ηα αλσηέξσ επί ηε βάζεη ηεο αμίαο,
ελ ελ ζπλφισ έρνπζη ηα αληηθείκελα ηαχηα.
"6. Η θαηά ηαο πξνεγνπκέλαο παξαγξάθνπο
ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ πξνθαηαβάιιεηαη εηο
ηνλ νηθείνλ Γηθεγνξηθφλ χιινγνλ, ν νπνίνο
εθδίδεη ηξηπιφηππνλ απφδεημηλ. Δλ ησλ
αληηηχπσλ ηεο απνδείμεσο πξνζαξηάηαη ππν
ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ εηο ην ζπκβφιαηνλ επί
πεηζαξρηθή πνηλή ηνχηνπ. Η ππφ ηνπ
Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ πξνεηζπξαηηνκέλε
ακνηβή απνδίδεηαη εηο ηνλ δηθαηνχρνλ
δηθεγφξνλ κεηά παξέιεπζηλ 15 ηνπιάρηζηνλ
εκεξψλ.
7. Δθ ηεο θαηά ηεο πξνεγνπκέλεο
παξάγξαθνλ πξνθαηαβαιινκέλεο ακνηβήο,
δχλαηαη ν νηθείνο Γηθεγνξηθφο χιινγνο λα
παξαθξαηήζε πνζνζηφλ ηαχηεο, νξηδφκελνλ
δη`απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο,
εθδηδνκέλεο κεη`απφθαζηλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ
ηνπ
νηθείνπ
Γηθεγνξηθνχ
πιιφγνπ, ιακβαλνκέλεο δηα πιεηνςεθίαο
ησλ 2/3
ησλ κειψλ απηνχ θαη
δεκνζηεπνκέλεο δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Γηα ηεο απηήο ή εηέξαο Τπνπξγηθήο
Απνθάζεσο θαηά ηνλ απηφλ ηξφπνλ
εθδηδνκέλεο, θαζνξίδνληαη ηα ηεο ζπζηάζεσο
ηδίνπ Λνγαξηαζκνχ δηα ηελ ζπγθέληξσζηλ ησλ
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πξνζαξηάηαη
από
ηνλ
ζπκβνιαηνγξάθν ζην ζπκβόιαην. Η
παξάιεηςε πξνζαξηήζεσο ζπληζηά
πεηζαξρηθό
αδίθεκα
ηνπ
ζπκβνιαηνγξάθνπ.
3. Τα «πνζά»
ή
ηα
«πνζνζηά
αλαθνξάο»,
κε βάζε ηα νπνία
ππνινγίδνληαη
πνζνζηηαίσο
νη
πξνθαηαβνιέο ησλ δηθεγόξσλ πξνο
ηνλ νηθείν Γηθεγνξηθό Σύιινγν,
όπσο νξίδεηαη ζηελ πξνεγνύκελε
παξάγξαθν, θαζνξίδνληαη κε θνηλή
απόθαζε
ησλ
Υπνπξγώλ
Οηθνλνκηθώλ
θαη
Γηθαηνζύλεο,
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ κεηά γλώκε ηεο
Οινκέιεηαο ησλ Πξνέδξσλ ησλ
Γηθεγνξηθώλ
Σπιιόγσλ
ηεο
Διιάδνο. Με όκνηα απόθαζε ηα
πνζά θαη ηα πνζνζηά απηά
αλαπξνζαξκόδνληαη. Η απόθαζε,
θαηά ηα δύν πξνεγνύκελα εδάθηα,
κπνξεί λα εθδίδεηαη θαη ρσξίο ηελ
γλώκε
ηεο
Οινκέιεηαο
ησλ
Πξνέδξσλ
ησλ
Γηθεγνξηθώλ
Σπιιόγσλ ηεο Διιάδνο, αλ παξέιζεη
άπξαθηε πξνζεζκία δύν (2) κελώλ
από ηόηε πνπ ζα δεηεζεί απηή κε
έγγξαθν
ηνπ
Υπνπξγνύ
Γηθαηνζύλεο,
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
4. Μέρξη
ηελ
έθδνζε
θνηλήο
ππνπξγηθήο απνθάζεσο θαηά ην
πξώην εδάθην ηεο πξνεγνπκέλεο
παξαγξάθνπ,
ην
«πνζνζηό
αλαθνξάο»
επί
ηνπ
νπνίνπ
ππνινγίδεηαη πνζνζηηαίσο ην πνζό
πνπ ν δηθεγόξνο ππνρξενύηαη λα
πξνθαηαβάιιεη
ζηνλ
νηθείν
Γηθεγνξηθό Σύιινγν ζύκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 2, νξίδεηαη κε βάζε
ηελ αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
δηθαηνπξαμίαο σο εμήο:
α) γηα ην πνζό κέρξη 44.000 επξώ,
«πνζνζηό αλαθνξά»ο 1%,
β) γηα ην πνζό από 44.001 επξώ θαη
κέρξη 1.467.000 επξώ, «πνζνζηό
αλαθνξάο» 0,5%,
γ) γηα ην πνζό από 1.467.001 επξώ
κέρξη 2.935.000 επξώ, πνζνζηό
αλαθνξάο 0,4%,
δ) γηα ην πνζό από 2.935.001 επξώ
κέρξη 5.810.000 επξώ, «πνζνζηό
αλαθνξάο» 0,3%,
ε) γηα ην πνζό από 5.810.001 επξώ,
κέρξη
14.673.500
«πνζνζηό
αλαθνξάο» 0,2%.
ζη) γηα ην πνζό από 14.673.501
επξώ
κέρξη
29.347.000
επξώ,

παξαθξαηνπκέλσλ πνζνζηψλ, ηα
ηεο
δηαλνκήο απηψλ εηο ηα κέιε ηνπ Γηθεγνξηθνχ
πιιφγνπ σο θαη πάζα ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα".
***Οη παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 161
πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 25 παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 723/1977 (ΦΔΚ Α` 300).
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Καηά ην άξζξν 9 ηνπ
Ν.1093/1980,φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε απφ ην άξζξν 22 ηνπ
Ν.1868/1989 ε δηαηάμε ηεο παξ.7 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη θαη επί ησλ
δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ εμ αλαγθαζηηθψλ
απαιινηξηψζεσλ θαηά ηελ εηδηθή δηαδηθαζία
πξνζδηνξηζκνχ
ηηκήο
κνλάδνο
θαη
αλαγλσξίζεσο δηθαηνχρσλ.Βι
θαη ινηπέο
δηαηάμεηο ηνπ απηνχ άξζξνπ 9 Ν.1093/1980
σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο
,παξαθξάηεζεο θιπ.
"8. Σεο θαηά ηελ παξάγξαθνλ 6
ππνρξεψζεσο
πξνθαηαβνιήο
εηο
ηνλ
νηθείνλ
Γηθεγνξηθφλ
χιινγνλ ηεο
δηθεγνξηθήο ακνηβήο απαιιάζζνληαη :
α) νη ζπκβαιιφκελνη νη εκπίπηνληεο εηο ηαο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 175 παξάγξ. 2 θαη
201 παξάγξ. 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ, β)
ζπκβαιιφκελνπ ησλ νπνίσλ αη ππνζέζεηο
δηεμάγνληαη δηα δηθεγφξσλ ακεηβνκέλσλ δηά
παγίαο αληηκηζζίαο, εθ` φζνλ νχηνη έρνπλ
πξνζιεθζή εμ κήλαο πξν ηεο ππνγξαθήο
ηνπ νηθείνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ.
Η ζπλδξνκή ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ
απνδεηθλχεηαη δη` εγγξάθνπ
ππεπζχλνπ
δειψζεσο ηνπ παξηζηακέλνπ δηθεγφξνπ,
ζεσξνπκέλεο ηεο ππνγξαθήο ηνπ ππφ ηνπ
νηθείνπ
Γηθεγνξηθνχ
πιιφγνπ
θαη
επηζπλαπηνκέλεο εηο ην πξσηφηππνλ ηνπ
ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ".

«πνζνζηό αλαθνξάο» 0,1%
δ) γηα ην πνζό από 29.347.001 κέρξη
58.694.000
επξώ,
«πνζνζηό
αλαθνξάο» 0,05% θαη
ε) γηα ην πνζό πέξαλ ησλ
58.694.000
επξώ,
«πνζνζηό
αλαθνξάο» 0,01%
ζ) Γηα δηθαηνπξαμία ηεο νπνίαο ην
αληηθείκελν
είλαη
πεξηνδηθέο
παξνρέο
ή
πξόζνδνη
απξνζδηνξίζηνπ
ρξόλνπ,
ην
«πνζνζηό
αλαθνξάο»
πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηα
πξνεγνύκελα εδάθηα, βάζεη ηνπ
δηπιαζίνπ ηεο εηήζηαο παξνρήο ή
πξνζόδνπ.
5.
Γηα δηθαηνπξαμία ηεο νπνίαο ην
αληηθείκελν δελ ζπλίζηαηαη ζε
νξηζκέλε ρξεκαηηθή πνζόηεηα, ε
αμία πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 4, βάζεη ηεο
πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο.
Γηα δηθαηνπξαμία επί πεξηζζνηέξσλ
αληηθεηκέλσλ, ε αμία πξνζδηνξίδεηαη
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4,
βάζεη ηεο αμίαο ηελ νπνία έρνπλ
ζπλνιηθά ηα αληηθείκελά ηεο.
Γηα δηθαηνπξαμία ηεο νπνίαο ην
αληηθείκελν είλαη από ηε θύζε ηνπ
απξνζδηόξηζηεο
αμίαο,
ιεπηέν
ππόςε σο «πνζό αλαθνξάο», είλαη
ην πνζό ησλ 100 επξώ.
6. Από ηελ ππνρξέσζε πξνθαηαβνιήο
εηζθνξάο πξνο ηνλ
Γηθεγνξηθό
Σύιινγν θαηά ηελ παξάγξαθν 2,
απαιιάζζνληαη νη δηθεγόξνη νη
νπνίνη
εθπξνζσπνύλ
ζπκβαιιόκελνπο πνπ εκπίπηνπλ
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 175
παξάγξαθνο 2 θαη 201 παξάγξαθνο
6 ηνπ παξόληνο θώδηθα.»

"ηελ πην πάλσ φκσο πεξίπησζε κε ζηνηρείν
β` πξνθαηαβάιιεηαη ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ
χιινγν ην θαηά ηελ παξάγξαθν 7 πνζνζηφ
δηθεγνξηθήο ακνηβήο."
** Η παξ.8 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.
950/1979 (Α 165).
*** Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.8
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.2 άξζξ.18
Ν.3226/2004,ΦΔΚ Α 24/4.2.2004.

11. Οη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ
εθδνζεί θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηεο
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ
Κψδηθα Γηθεγφξσλ, φπσο απηφ ίζρπε
πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ
πξνεγνχκελε
παξάγξαθν,
δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ κέρξη ηελ
έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ
δπλάκεη
ηεο
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παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 161,
φπσο ηνχην αληηθαζίζηαηαη κε ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Οη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ:
« Άξζξν 175.

12. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ
175,
ηνπ
Κψδηθα
Γηθεγφξσλ
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«1. Ο Γηθεγόξνο δελ δύλαηαη λα
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δσξεάλ.
2. Δμαηξεηηθώο, επηηξέπεηαη ε παξνρή
ππεξεζηώλ, ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκό
ηεο παξαγξάθνπ 1, πξνο ζύδπγν ή
πξνο ζπγγελή εμ αίκαηνο ή εμ
αγρηζηείαο κέρξη ηνπ ηξίηνπ βαζκνύ,
θαζώο θαη
πξνο
δηθεγόξν
ή
ζπληαμηνύρν
δηθεγόξν,
εθόζνλ
πξόθεηηαη γηα πξνζσπηθή ηνπο
ππόζεζε,
νη
νπνίνη
όκσο
πξνθαηαβάιινπλ
ηα
δηθαζηηθά
έμνδα.»

1. Ο Γηθεγφξνο δελ δχλαηαη λα παξάζρε
ηαο ππεξεζίαο απηνχ δσξεάλ ή επί ακνηβή
ειάζζνλη ηεο ππφ ηνπ παξφληνο λφκνπ
θεθαλνληζκέλεο.
"2. Δμαηξεηηθψο, επηηξέπεηαη ε παξνρή
ππεξεζηψλ, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο
παξαγξάθνπ 1, πξνο ζχδπγν ή πξνο
ζπγγελή εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη ηνπ
ηξίηνπ βαζκνχ, θαζψο θαη πξνο δηθεγφξν ή
ζπληαμηνχρν δηθεγφξν, εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθή ηνπο ππφζεζε, νη
νπνίνη φκσο πξνθαηαβάιινπλ ηα δηθαζηηθά
έμνδα."
*** Η παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην
άξζξν 16 παξ.8
Ν.3472/2006,ΦΔΚ Α
135/4.7.2006.

Σν άξζξν 176 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ:
“ Άξζξν 176.

13. ην άξζξν 176 ηνπ Κψδηθα

Γη` εξγαζίαο ή πξάμεηο ή απαζρνιήζεηο
ηνπ Γηθεγφξνπ δηθαζηηθάο ή εμσδίθνπο, πεξί
ηεο ακνηβήο ησλ νπνίσλ δελ πξνλννχζηλ
εηδηθψο ηα πξνεγνχκελα άξζξα, ε ακνηβή
απηνχ, ελ ειιείςεη ζπκθσλίαο θαλνλίδεηαη
θαη` αλάινγνλ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Κψδηθνο.

Γηθεγφξσλ νη ιέμεηο «ή εμσδίθνπο»
δηαγξάθνληαη.

14. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ

Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ:
« Άξζξν 178.

1 ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ αληηθαζίζηαηαη κε δχν
εδάθηα, σο εμήο:

1. Οη Πξφεδξνη θαη ηα Γηθαζηήξηα ελ ηε
επηδηθάζεη δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ, δηθαζηηθψλ
εμφδσλ θαη ηειψλ, σο θαη ελ ηε εθθαζαξίζεη
πηλάθσλ
Γηθεγνξηθψλ
ακνηβψλ,
ππνρξενχληαη λα εθαξκφδσζη ηαο πεξί νξίσλ
ακνηβψλ δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθνο ηνχηνπ, κε
δηθαηνπκέλνη λα πεξηνξίδσζη ηαχηαο θάησ ησλ
ειαρίζησλ
νξίσλ
ακνηβψλ,
έηη
δε
ππνρξενχληαη λα ιακβάλσζηλ ππ` φςεη θαη
ηνλ ππφ ησλ δηαδίθσλ ππνρξεσηηθψο
παξαηηζέκελνλ θάησζη ησλ πξνηάζεσλ
πίλαθα ησλ γελνκέλσλ εμφδσλ θαη ησλ
θαηαβιεηέσλ ακνηβψλ.
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« 1. Με ηελ επηθύιαμε εηδηθώλ
δηαηάμεσλ, ηα Γηθαζηήξηα θαηά ηελ
επηδίθαζε δηθαζηηθώλ εμόδσλ, θαζώο
θαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε πηλάθσλ
δηθεγνξηθώλ
ακνηβώλ,
πνπ
δηελεξγείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία δελ πξνθύπηεη ύπαξμε έγθπξεο
έγγξαθεο ζπκθσλίαο πεξί ακνηβήο
κεηαμύ ηνπ δηθεγόξνπ θαη ηνπ
εληνιέσο ηνπ ή αληηπξνζώπνπ απηνύ,
εθαξκόδνπλ
ηηο
πεξί
λνκίκσλ
ακνηβώλ δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα
ηνύηνπ. Πξνο ηνύην ιακβάλνπλ
ππόςε ηνλ πίλαθα ησλ γελνκέλσλ

εμόδσλ
θαη
ησλ
θαηαβιεηέσλ
ακνηβώλ
πνπ
παξαηίζεηαη
ππνρξεσηηθά από ηνπο δηαδίθνπο
θάησ από ηηο πξνηάζεηο ηνπο.»

Οη παξάγξαθνη 2 έσο θαη 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
λ. 2753/1999 έρνπλ σο εμήο:
«2. Γηα ηηο παξαζηάζεηο ησλ δηθεγφξσλ
ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, γηα ηε ζπκπξαμή
ηνπο ζε εμψδηθεο ελέξγεηεο θαη ζπκβάζεηο,
φπσο πξνβιέπνπλ νη νηθείεο δηαηάμεηο,
θαζψο θαη γηα θάζε άιιε λνκηθή ππεξεζία
πνπ παξέρνπλ απηνί ζηνλ εληνιέα ηνπ
θαζνξίδεηαη ην κήλα
Γεθέκβξην θάζε
δεχηεξνπ έηνπο, κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Oηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Kπβεξλήζεσο χζηεξα απφ γλψκε ηεο
Οινκέιεηαο ησλ πξνέδξσλ ησλ δηθεγνξηθψλ
ζπιιφγσλ ηεο Διιάδαο
ειάρηζηε ακνηβή,
εληαία γηα φινπο ηνπο
δηθεγνξηθνχο ζπιιφγνπο ηεο Υψξαο. H
απφθαζε απηή κπνξεί λα εθδίδεηαη θαη ρσξίο
ηε γλψκε ηεο Οινκέιεηαο ησλ πξνέδξσλ ησλ
δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο, αλ
παξέιζεη άπξαθηε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ
απφ ηφηε πνπ ζα δεηεζεί απηή κε έγγξαθν
ηνπ Yπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο.
3. H ειάρηζηε ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηελ
απφθαζε
ηεο
πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ,
πξνεηζπξάηηεηαη απφ ηνλ
νηθείν δηθεγνξηθφ ζχιινγν κε ηεηξαπιφηππν
γξακκάηην. Oη
δηθεγνξηθνί ζχιινγνη
ππνρξενχληαη λα ελεξγνχλ παξαθξάηεζε
θφξνπ εηζνδήκαηνο κε
ζπληειεζηή
δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ζην αθαζάξηζην
πνζφ ησλ ακνηβψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζην
ηεηξαπιφηππν γξακκάηην.
Δμαηξνχληαη απφ απηήλ ηελ ππνρξέσζε
παξαθξάηεζε θφξνπ:
α) Oη ακνηβέο γηα παξαζηάζεηο θαζψο θαη γηα
θάζε άιιε λνκηθή ππεξεζία πνπ παξέρνπλ
δηθεγφξνη νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηνλ
εληνιέα ηνπο κε ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο
θαη ακείβνληαη κε πάγηα αληηκηζζία.
β) Oη ακνηβέο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
εξγαηηθψλ θαη απηνθηλεηηθψλ ππνζέζεσλ,
φπνπ ν δηθεγφξνο ακείβεηαη κε εξγνιαβηθφ
ζπκβφιαην, εθφζνλ ππνβάιιεη αληίγξαθν ηνπ
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15. Οη παξάγξαθνη 2 έσο θαη 7 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2753/1999 (Α’ 249)
θαηαξγνχληαη.

ζπκβνιαίνπ απηνχ ζηελ αξκφδηα δεκφζηα
νηθνλνκηθή ππεξεζία. Σν Γεκφζην, ηα λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί θνηλήο σθειείαο,
νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα
λνκηθά
πξφζσπα
ηδησηηθνχ
δηθαίνπ
ππνρξενχληαη
λα παξαθξαηνχλ θφξν
εηζνδήκαηνο κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο
εθαηφ (15%) επί ηεο ακνηβήο ηνπ δηθεγφξνπ.
4.
Οκνίσο,
παξαθξαηείηαη
θφξνο
εηζνδήκαηνο κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο
εθαηφ (15%)
επί νπνηνπδήπνηε πνζνχ
εηζπξάηηεη σο κέξηζκα ν δηθεγφξνο απφ ην
δηθεγνξηθφ
ζχιινγν
ή
απφ
ηακείν
ζπλεξγαζίαο ή δηαλεκεηηθφ ινγαξηαζκφ
νπνηνπδήπνηε πνζνχ λνκηθήο κνξθήο.
5. Αλ ν εληνιέαο γηα ππνζέζεηο πνπ
αλαζέηεη ζε δηθεγφξν ππνρξενχηαη θαηά λφκν
λα πξνβεί
ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 2238/1994
εθαξκφδνληαη κεηά
ηελ αθαίξεζε ηεο
ειάρηζηεο ακνηβήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην
νηθείν γξακκάηην είζπξαμεο απφ
ην
αθαζάξηζην πνζφ πνπ δηθαηνχηαη ν
δηθεγφξνο.
6. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ πνπ
παξαθξαηήζεθε απφ ηνπο δηθεγνξηθνχο
ζπιιφγνπο
εθαξκφδνληαη αλάινγα νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.2238/1994 θαη
ηελ επζχλε γηα ηελ απφδνζε απηή θέξεη ν
πξφεδξνο ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ.
Γηα ηελ απφδνζε ηνπ
θφξνπ πνπ
παξαθξαηήζεθε απφ ηνπο ππφρξενπο ηεο
πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 2238/1994.
Μαδί κε ηελ νηθεία δήισζε απφδνζεο ηνπ
παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ
γλσζηνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα
δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη αληίγξαθν
ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ.
7.
Με
απνθάζεηο
ησλ
Τπνπξγψλ
Oηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, θνηλέο θαηά
πεξίπησζε,
ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
2 έσο θαη 6.»

16. Με Π.Γ. πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε
ησλ
Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ
θαη
Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο
θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κεηά γλψκε
ηεο Οινκέιεηαο ησλ Πξνέδξσλ ησλ
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Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο Διιάδνο,
δηελεξγείηαη θάζε αλαγθαία πξνζαξκνγή
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ θαζψο
θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ λνκνζεηήκαηνο
πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ
επαγγέικαηνο.

Άξζξν 6
Γηθεγνξηθέο εηαηξείεο
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΑΣΑΞΗ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΡΤΘΜΙΗ
1. To άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 81/2005 (Α’
120) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Σν άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 81/2005 έρεη σο
εμήο:
« Άξζξν 1
Ίδξπζε εηαηξεηψλ κεηαμχ δηθεγφξσλ

«Άξζξν 1
Ίδξπζε εηαηξείαο κεηαμύ δηθεγόξσλ

1.Γχν ή πεξηζζφηεξνη δηθεγφξνη κέιε ηνπ
ίδηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ κπνξνχλ λα
ζπζηήζνπλ
«Αζηηθή Δπαγγεικαηηθή Γηθεγνξηθή Δηαηξία»
κε ζθνπφ ηελ παξνρή δηθεγνξηθψλ
ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο θαη ηε δηαλνκή ησλ
ζπλνιηθψλ θαζαξψλ ακνηβψλ πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο
απηή.
Γηθεγφξνο ή δηθεγφξνη κέιε ηνπ Γηθεγνξηθνχ
πιιφγνπ Αζελψλ κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ
δηθεγνξηθή εηαηξία θαηά ηα αλσηέξσ κε
δηθεγφξν ή δηθεγφξνπο κέιε ηνπ Γηθεγνξηθνχ
πιιφγνπ Πεηξαηψο.
Η δηθεγνξηθή εηαηξία δχλαηαη λα ηδξχεη
ππνθαηαζηήκαηα εληφο ηεο πξσηνδηθεηαθήο
πεξηθεξείαο ηεο έδξαο ηεο.
2.Η δηθεγνξηθή εηαηξία πνπ έρεη σο έδξα ηεο
ηελ Αζήλα κπνξεί λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα
ζηνλ Πεηξαηά θαη αληηζηξφθσο.

1. «Γύν ή πεξηζζόηεξνη δηθεγόξνη, κέιε
ηνπ
ίδηνπ
ή
δηαθνξεηηθώλ
δηθεγνξηθώλ ζπιιόγσλ, κπνξνύλ λα
ζπζηήζνπλ
«Αζηηθή Δπαγγεικαηηθή Γηθεγνξηθή
Δηαηξία», κε ζθνπό ηελ παξνρή
δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο
θαη ηε δηαλνκή ησλ ζπλνιηθώλ
θαζαξώλ
ακνηβώλ,
πνπ
ζα
πξνθύςνπλ από ηε δξαζηεξηόηεηά
ηνπο απηή.
Ωο έδξα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ε έδξα
ηνπ πξσηνδηθείνπ κηαο εθ ησλ
πξσηνδηθεηαθώλ πεξηθεξεηώλ, όπνπ
αλήθνπλ αληηζηνίρσο
δηθεγνξηθνί
ζύιινγνη, ζηνπο νπνίνπο είλαη
εγγεγξακκέλα κέιε ηεο εηαηξίαο.

Δπίζεο λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ζηελ
αιινδαπή ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο λνκνζεζίαο
ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο ππνδνρήο.
3.ε θάζε δηθεγνξηθφ ζχιινγν ηεο ρψξαο ν
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δηθεγνξηθψλ εηαηξηψλ
θαη ησλ δηθεγφξσλ πνπ αζθνχλ κφλνη ηνπο
ειεχζεξε
δηθεγνξία
απαγνξεχεηαη
λα
πεξηνξηζηεί κε ζχζηαζε εηαηξηψλ θάησ απφ
ην ζπλνιηθφ αξηζκφ επηά (7).»

ζηελ αιινδαπή ζύκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο
Δ.Δ. θαη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ εθάζηνηε
θξάηνπο ππνδνρήο.
Σε θάζε δηθεγνξηθό ζύιινγν ηεο
ρώξαο, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ
δηθεγνξηθώλ εηαηξηώλ, νη νπνίεο
έρνπλ
ηελ
έδξα
ηνπο
ζηελ
πξσηνδηθεηαθή
ηνπ
πεξηθέξεηα,
θαζώο θαη ησλ δηθεγόξσλ πνπ
αζθνύλ
κόλνη
ηνπο
ειεύζεξε
δηθεγνξία
απαγνξεύεηαη
λα

2. Η δηθεγνξηθή εηαηξία
ηδξύεη ππνθαηαζηήκαηα

3.
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δύλαηαη λα

πεξηνξηζηεί κε ζύζηαζε εηαηξηώλ
θάησ από ην ζπλνιηθό αξηζκό επηά
(7).»

Άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Π.Γ.. 81/2005:

«2. Η έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ
απηνχ
γίλεηαη
κε
απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ πνπ ειέγρεη
αλ νη δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ
ζπκθσλνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ
θαη ηε δηθεγνξηθή δενληνινγία.»

Άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 81/2005:

Η απφθαζε ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξίαο γηα
ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ππνβάιιεηαη
γηα έγθξηζε ζην δηθεγνξηθφ ζχιινγν ηεο
έδξαο ηεο εηαηξίαο. Οη δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 2 θαη 3 εθαξκφδνληαη θαη
ελ πξνθεηκέλσ. Η εγθξηηηθή απφθαζε
γλσζηνπνηείηαη
ζην
Γ..
ηνπ
ππνθαηαζηήκαηνο κε κέξηκλα ηνπ Γ..
ηεο έδξαο.

2. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
Π.Γ. 81/2005, αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«2. Η έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ
απηνύ
γίλεηαη
κε
απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ
δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο έδξαο ηεο
εηαηξίαο, πνπ ειέγρεη αλ νη δηαηάμεηο ηνπ
θαηαζηαηηθνύ ζπκθσλνύλ κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λόκνπ. Αλ παξέιζεη άπξαθην
δηάζηεκα κελόο από ηελ ππνβνιή πξνο
έγθξηζε
ηνπ
θαηαζηαηηθνύ
ή
ηξνπνπνηήζεσο
απηνύ,
ε
έγθξηζε
ινγίδεηαη παξαζρεζείζα».

3.Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
Π.Γ. 81/2005, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«4. Η απόθαζε ηεο δηθεγνξηθήο εηαηξίαο
γηα
ίδξπζε
ππνθαηαζηήκαηνο
γλσζηνπνηείηαη εληόο πξνζεζκίαο δέθα
(10) εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο, ζην
δηθεγνξηθό ζύιινγν ηεο έδξαο ηεο
εηαηξίαο. Η ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο
θαηαρσξείηαη ζηα βηβιία εηαηξηώλ ηνπ
δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο έδξαο ηεο
εηαηξίαο.»

4.Όπνπ

ζην
Π.Γ.
81/2005
ρξεζηκνπνηείηαη
ν
φξνο
«νηθείνο
δηθεγνξηθόο ζύιινγνο», λνείηαη ν
«δηθεγνξηθόο ζύιινγνο ηεο έδξαο ηεο
εηαηξείαο.».
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Άξζξν 7
Μεραληθνί
ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΤΘΜΙΗ
1. α) Η ακνηβή ησλ κεραληθψλ, γηα
ηελ
κειέηε
ησλ
έξγσλ
πνπ
αλαθέξνληαη
ζην
άξζξν
1
παξάγξαθνο 1 ηνπ Π.Γ. 696/1974
(Α΄301), θαζνξίδεηαη ειεχζεξα κε
έγγξαθε
ζπκθσλία
ησλ
ζπκβαιινκέλσλ. Οη πξνβιεπφκελεο
ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηνχην σο
ππνρξεσηηθψο ειάρηζηεο ακνηβέο
παχνπλ εθεμήο λα ηζρχνπλ κε απηφλ
ηνλ ραξαθηήξα. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ
αληηζηνίρσο θαη σο πξνο θάζε
νξηδφκελε απφ νπνηαδήπνηε δηάηαμε
λφκνπ σο ππνρξεσηηθψο ειάρηζηε
ακνηβή γηα εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 59 ηνπ Ν.Γ. ηεο 17.7/16-81923, φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ
παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
β) Η ζπλνκνιφγεζε απφ κεραληθφ
ζχκβαζεο κε αζπλήζηζηα ρακειή
ακνηβή, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
52 ηνπ ΠΓ 60/2007 (Α΄64), πνπ δελ
κπνξεί
λα
δηθαηνινγεζεί,
είλαη
αλεπίηξεπηε θαη ζπληζηά πεηζαξρηθφ
παξάπησκα. Σν Γ ηνπ ΣΔΔ, φηαλ
πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ
πεξίπησζε ζπλνκνινγήζεσο απφ
κεραληθφ ζχκβαζεο, ηεο νπνίαο ε
ακνηβή θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή,
ηνλ θαιεί εγγξάθσο λα δηθαηνινγήζεη
ην χςνο ηεο, δεηψληαο ηηο δηεπθξηλίζεηο
πνπ θξίλεη ζθφπηκεο. Δθφζνλ νη
εμεγήζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ δελ
θξηζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο, ην Γ ηνπ
ΣΔΔ αζθεί ηελ πεηζαξρηθή δίσμε θαηά
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
2. Η ζρεηηθή ζχκβαζε, ε νπνία
πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα
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ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηηο παξ. 1 θαη
2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΒΓ ηεο
30/31.5.1956 (Α΄134), θαηαηίζεηαη
απφ ηνλ κεραληθφ ζην Σερληθφ
Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ). Μεηά
ηελ πεξαίσζε ηεο κειέηεο, ν
κεραληθφο γλσζηνπνηεί ζην ΣΔΔ ηα
πξνθχπηνληα απφ απηήλ ζηνηρεία, κε
βάζε ηα νπνία ππνινγίδεη θαη
θαηαβάιιεη ζην ΣΔΔ ηηο εηζθνξέο θαη
ηα ινηπά δηθαηψκαηα, φπσο απηά
πξνβιέπνληαη ζηελ λνκνζεζία, είηε σο
παξαθξαηνχκελα απφ ηελ ακνηβή ηνπ
κεραληθνχ, πνπ επεβάιιεην θαηά ην
άξζξν 2 ηνπ Β.Γ. ηεο 30/31.5.1956 λα
θαηαηίζεηαη ζην ΣΔΔ, είηε σο
θαηαβαιιφκελα ζην ΣΔΔ σο δηθαηνχρν
ή πξνο απφδνζε ζε ηξίηνπο
δηθαηνχρνπο. Σν ΣΔΔ, κεηά απφ
επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ
βάζεη απηψλ γελφκελνπ ππνινγηζκνχ
ησλ
εηζθνξψλ,
ηνλ
νπνίν
νξηζηηθνπνηεί,
απνδίδεη ζηνπο
λφκηκνπο
δηθαηνχρνπο
ηηο
θαηαβαιιφκελεο ζε απηφ εηζθνξέο θαη
δηθαηψκαηα, πέξαλ εθείλσλ πνπ
πξννξίδνληαη γη’ απηφ.

3. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ
παξαγξάθσλ ηζρχνπλ αληηζηνίρσο
θαη σο πξνο ηνλ επηβιέπνληα
κεραληθφ γηα ηηο εξγαζίεο επίβιεςεο
θαζψο θαη ηνλ αλαιακβάλνληα ηε
δηνίθεζε έξγνπ.

4. Οη λφκηκεο εηζθνξέο ππέξ ηνπ ΣΔΔ,
ππέξ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη
ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη νη ινηπέο
εηζθνξέο
θαη
δηθαηψκαηα
πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία φηη ππνινγίδνληαη επί ηεο
ακνηβήο
ησλ
κεραληθψλ,
ππνινγίδνληαη εθεμήο
επί ηεο
ζπκβαηηθήο ακνηβήο εθ’ φζνλ απηή
είλαη
κεγαιχηεξε
ηεο
λφκηκεο
ακνηβήο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 696/1974
φπσο
αληηθαζίζηαηαη
κε
ηελ
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παξάγξαθν 8, άιισο ππνινγίδνληαη
επί ηεο λφκηκεο ακνηβήο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη σο άλσ
εηζθνξέο πξνβιέπεηαη απφ ηελ
ηζρχνπζα
λνκνζεζία
φηη
ππνινγίδνληαη επί ηεο ππνρξεσηηθψο
ειάρηζηεο ακνηβήο, ππνινγίδνληαη
εθεμήο επί ηεο λνκίκνπ ακνηβήο.

5. Οη αλαθεξφκελεο ζην Π.Γ. 696/1974
«ειάρηζηεο ακνηβέο» ή «ακνηβέο»
λννχληαη εθεμήο σο λφκηκεο ακνηβέο
θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ηδίνπ δηαηάγκαηνο
φπσο
αληηθαζίζηαηαη
κε
ηελ
παξάγξαθν 8 θαη, πέξαλ ηεο ιήςεσο
ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ λνκίκσλ
εηζθνξψλ θαη δηθαησκάησλ απφ ην
ΣΔΔ
θαηά
ηελ
πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, ιακβάλνληαη επίζεο
ππφςε απφ ηα δηθαζηήξηα θαηά ηελ
εθδίθαζε δηαθνξψλ απφ ακνηβέο
κεραληθψλ γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 677 έσο 681
ηνπ Κ.Πνι.Γ., φηαλ δελ πξνθχπηεη
έγθπξε έγγξαθε ζπκθσλία πεξί
απηψλ.

6. Δηδηθά γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ
αδεηψλ, ν πξνυπνινγηζκφο
πνπ
αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ
696/1974,
εμάγεηαη
είηε
βάζεη
αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, είηε
ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο κνλάδνο πνπ
θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ
θαη Γηθηχσλ, θαηφπηλ γλψκεο ηνπ
ΣΔΔ, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ην
θφζηνο θαηαζθεπήο φπσο εμάγεηαη
απφ ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ
ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ (άξζξν 41
ηνπ Ν. 1249/1982 (Α΄43), φπσο θάζε
θνξά ηζρχεη.»
Παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ.
696/1974:

7. Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Π.Γ. 696/1974 δηαγξάθεηαη.

«6. Δηδηθά γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ
αδεηψλ, ν πξνυπνινγηζκφο εμάγεηαη είηε
βάζεη αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, είηε
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ζχκθσλα κε ηηκέο κνλάδνο πνπ θαζνξίδνληαη
κε ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία ιακβάλεη
ππφςε ην θφζηνο θαηαζθεπήο φπσο εμάγεηαη
απφ ην αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο
ησλ αθηλήησλ, (άξζξ. 41 ηνπ Ννκ. 1249/1982
ΦΔΚ 43, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη).»

Άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 696/1974

8. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
Π.Γ. 696/1974, αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
« 1. Οη θαζνξηδόκελεο κε ην δηάηαγκα
απηό ακνηβέο απνηεινύλ ηηο λόκηκεο
ακνηβέο, νη νπνίεο ηζρύνπλ γηα ηελ
πεξίπησζε πνπ δελ πξνθύπηεη έγθπξε
έγγξαθε ζπκθσλία ακνηβήο, γηα ηελ
εθπόλεζε κειεηώλ θαη ηελ δηελέξγεηα
επηβιέςεσλπαξαιαβώλ
θαη
εθηηκήζεσλ
πγθνηλσληαθώλ,
Τδξαπιηθώλ θαη Κηηξηαθώλ Έξγσλ σο
θαη Σνπνγξαθηθώλ Κηεκαηνγξαθηθώλ
θαη Υαξηνγξαθηθώλ Δξγαζηώλ, θαηά ηηο
θαησηέξσ θαηεγνξίεο ή δηαθξίζεηο
απηώλ.»

«1. Αη δηα ηνπ παξφληνο θαζνξηδφκελαη
ακνηβαί
απνηεινχλ
ηα
ππνρξεσηηθψο
εθαξκνδφκελα
θαηψηαηα
φξηα
απνδεκηψζεσο δηα ηελ εθπφλεζηλ κειεηψλ
θαη δηελέξγεηαλ επηβιέςεσλ - παξαιαβψλ θαη
εθηηκήζεσλ
πγθνηλσληαθψλ, Τδξαπιηθψλ θαη Κηηξηαθψλ
Δξγσλ
σο
θαη
Σνπνγξαθηθψλ,
Κηεκαηνγξαθηθψλ
θαη
Υαξηνγξαθηθψλ
Δξγαζηψλ, θαηά ηαο θαησηέξσ θαηεγνξίαο ή
δηαθξίζεηο απηψλ.»

Πξψην θαη δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ
7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 696/1974:

9. Σν πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ.
696/1974, δηαγξάθνληαη.

«7. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ακνηβή κειέηεο ή
επίβιεςεο απηνχ ή εθηειέζεσο άιιεο
εξγαζίαο κεραληθνχ, γηα ηα ηδησηηθά έξγα
θαζνξίδεηαη φηη ε θαηαβαιιφκελε ακνηβή δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην πνζφ ησλ
5.000
δξαρκ.
Σν
πνζφ
απηφ
αλαπξνζαξκφδεηαη
εθάζηνηε
γηα
ην
ζπληειεζηή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 4.»
Άξζξν 59 ηνπ απφ 17.7/16.8.1923 Ν.Γ.
«1. Γηα Β.Γ/ησλ. εθδηδνκέλσλ κεηά γλψκελ
ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ,
θαλνλίδεηαη
ε
δη` εθάζηελ πεξίπησζηλ
πιεξσηέα ππφ ησλ εξγνδνηψλ ακνηβή εηο
ηνπο κεραληθνχο ελ γέλεη θαη αξρηηέθηνλαο
ηνπο εθπνλνχληαο κειέηαο νησλδήπνηε
έξγσλ θαη ηνπο αλαιακβάλνληαο ηελ
εθαξκνγήλ ησλ κειεηψλ θαη ηελ επνπηείαλ
εθηειέζεσο ησλ έξγσλ ηνχησλ. " Μεηαμχ
ησλ έξγσλ απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη
φια ηα πξνβιεπφκελα απν ην παξφλ
δηάηαγκα. ε απηά πεξηιακβάλνληαη επίζεο
νη ηνπνγξαθηθέο θαη νη θηεκαηνγξαθηθέο
εξγαζίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 57,

10. Σν άξζξν 59 ηνπ απφ 17.7/16.8.1923
ΝΓ (Α΄228) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 59
Με Π.Γ. πνπ εθδίδνληαη κε πξόηαζε
ησλ
Τπνπξγώλ
Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη
Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ,
κεηά γλώκε ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο
ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο,
ξπζκίδνληαη νη λόκηκεο ακνηβέο, πνπ
ηζρύνπλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ
πξνθύπηεη έγθπξε έγγξαθε ζπκθσλία
ακνηβήο,
ησλ
δηπισκαηνύρσλ
αλώηαησλ ζρνιώλ κεραληθώλ γεληθά
θαη αξρηηεθηόλσλ, κειώλ ηνπ Σερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, θαζώο θαη
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θαζψο θαη νη ρσξνηαμηθέο, ξπζκηζηηθέο,
πνιενδνκηθέο
θαη
πεξηβαιινληηθέο
κειέηεο."***Σν εληφο " " ηειεπηαίν εδάθην
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.11 Σνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Ν.2242/1994 (Α 162) 2. Η
θαηά ηελ πξνεγνχκελελ παξάγξαθνλ
νξηδνκέλε ακνηβή απνηειεί ππνρξεσηηθήλ
δηαηίκεζηλ δη` ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε, εθ` φζνλ ηαχηα δη` ηδηαηηέξαο κεηαμχ
ησλ εγγξάθνπ ζπκθσλίαο δελ εθαλφληζαλ
άιισο
ηα
ηεο
ακνηβήο
ηαχηεο.
***Παξαηήξεζε:χκθσλα κε ην άξζξν κφλν
παξ. 1 ηνπ Ν.Γ. 2726/1953, ΦΔΚ Α 325: "Ο
θαηά ην άξζξνλ 59 παξ. 1 ηνπ απφ
17.7/16.8.1923
Ν.Γ.
θαλνληζκφο
ησλ
ειαρίζησλ νξίσλ ακνηβήο ησλ κεραληθψλ ελ
γέλεη θαη αξρηηεθηφλσλ, εθαξκφδεηαη
δη`
φιαο ηαο εηδηθφηεηαο ησλ κεραληθψλ κειψλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο
Διιάδνο
δηπισκαηνχρσλ
Αλσηάησλ
ρνιψλ,θαζψο θαη δηα ηνπο βάζεη εηδηθψλ
δηαηάμεσλ λφκσλ αζθνχληαο ηα επαγγέικαηα
ηαχηα ελ φισ ή ελ κέξεη. Σα σο άλσ
ειάρηζηα
φξηα
ακνηβψλ
απνηεινχλ
θαησηέξαλ δηαηίκεζηλ ππνρξεσηηθήλ δη`
ακθφηεξα
ηα
ζπκβαιιφκελα
κέξε
θαηαξγνπκέλεο θαηά ηα ινηπά ηεο παξ. 2 ηνπ
σο άλσ άξζξνπ".

απηώλ πνπ αζθνύλ ηα επαγγέικαηα
απηά, βάζεη εηδηθώλ δηαηάμεσλ λόκνπ,
ελ όισ ή ελ κέξεη, πνπ εθπνλνύλ
κειέηεο νπνησλδήπνηε έξγσλ θαη
απηώλ
πνπ
αλαιακβάλνπλ
ηελ
εθαξκνγή ησλ κειεηώλ θαη ηελ
επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ
απηώλ. Μεηαμύ ησλ σο άλσ έξγσλ
πεξηιακβάλνληαη
επίζεο
νη
ηνπνγξαθηθέο θαη θηεκαηνγξαθηθέο
εξγαζίεο θαζώο θαη νη ρσξνηαμηθέο,
ξπζκηζηηθέο,
πνιενδνκηθέο
θαη
πεξηβαιινληηθέο κειέηεο.
Ο παξαπάλσ θαλνληζκόο ησλ ακνηβώλ
αλαθέξεηαη ζηε κειέηε, επίβιεςε,
επνπηεία ή έιεγρν θαη παξαιαβή θάζε
είδνπο έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, θαζώο
θαη ζε θάζε είδνπο ηερληθέο γεληθά
εξγαζίεο
θαη
ππεξεζίεο,
ζρεδηαγξάκκαηα,
θαηακεηξήζεηο,
γλσκνδνηήζεηο, πξαγκαηνγλσκνζύλεο
θ.η.ι. ή ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε
απηνύο
πνπ
κεηέρνπλ
ζε
αξρηηεθηνληθνύο
δηαγσληζκνύο
θαη
ζηνπο θξηηέο απηώλ.»

Παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ λ.δ.
2726/1953:

11. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ
κφλνπ ηνπ Ν.Γ. 2726/1953 (Α΄325)
θαηαξγνχληαη.

« 1. Ο θαηά ην άξζξνλ 59 παξάγξαθνο 1 ηνπ
απφ 17.7/16.8.1923 Ν. Γ. "πεξί ζρεδίσλ
πφιεσλ, θσκψλ θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ
Κξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ" θαλνληζκφο
ησλ ειαρίζησλ
νξίσλ
ακνηβήο
ησλ
κεραληθψλ ελ γέλεη
θαη αξρηηεθηφλσλ,
εθαξκφδεηαη δη` φιαο ηαο εηδηθφηεηασ

των μηχανικϊν-μελϊν
του
Τεχνικοφ
Επιμελητηρίου τησ Διιάδνο δηπισκαηνχρσλ
Αλσηάησλ ρνιψλ,θαζψο θαη δηά ηνπο
βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ αζθνχληαο
ηα επαγγέικαηα ηαχηα ελ φισ ή ελ κέξεη. Σα
σο άλσ ειάρηζηα φξηα ακνηβψλ απνηεινχλ
θαησηέξαλ δηαηίκεζηλ ππνρξεσηηθήλ δη`
ακθφηεξα
ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε
θαηαξγνπκέλεο
θαηά
ηα
ινηπά
ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ
σο άλσ άξζξνπ.

27

2. Ο θαλνληζκφο νχηνο ησλ ακνηβψλ
εθηείλεηαη εηο
ηελ
κειέηελ, εθαξκνγή,
επίβιεςηλ, επνπηείαλ
ή
έιεγρνλ θαη
παξαιαβήλ πάζεο θχζεσο
έξγσλ ή
εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη εηο πάζεο
θχζεσο ηερληθάο ελ γέλεη εξγαζίαο θαη
ππεξεζίαο, ζρεδηαγξάκκαηα, θαηακεηξήζεηο,
γλσκνδνηήζεηο, πξαγκαηνγλσκνζχλαο θιπ.
ή ακνηβάο θαηαβαιινκέλαο εηο
ηνπο
κεηέρνληαο
αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ
θαη ηνπο θξηηάο ηνχησλ.»

12 α)
Δπί
ηεο
ζπκβαηηθψο
ζπλνκνινγνπκέλεο
ή
ηεο
λνκίκνπ
ακνηβήο
θαηά
ηηο
δηαθξίζεηο
ηεο
παξ.
4,
θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ κεραληθφ
ππέξ ηνπ ΣΔΔ πνζνζηφ 2% γηα
ηηο πάζεο θχζεσο δαπάλεο
απηνχ. ε πεξίπησζε άξλεζεο,
δπζηξνπίαο ή θαζπζηέξεζεο
θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ κειεηψλ
ή επηβιέςεσλ απφ εξγνδφηε,
κπνξεί θαη ην Σ.Δ.Δ. λα επηδηψμεη
δηθαζηηθψο ηελ είζπξαμε ηεο
νθεηιφκελεο ακνηβήο, χζηεξα
απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
κέινπο ηνπ Σ.Δ.Δ. ή ηεο εηαηξείαο
εθπνλήζεσο ηερληθψλ κειεηψλ ή
ησλ εθάζηνηε ζπληζηψκελσλ
γξαθείσλ ή
ζπκπξαηηφλησλ
γξαθείσλ εθπνλήζεσο ηερληθψλ
κειεηψλ,
ζηελ
νπνία
ζα
πξνζδηνξίδεηαη θαη ην ζχλνιν ηεο
δηθαηνχκελεο ακνηβήο.

Παξ.4 ηνπ άξζξνπ κφλνπ ηνπ Ν.Γ.
2726/1953:
«4. Δθ ηεο σο άλσ ακνηβήο κειέηεο
παξαθξαηείηαη ππφ ηνπ Σ.Δ.Δ. πνζνζηφλ
8%, φπεξ δηαηίζεηαη δηά ηελ εζεινπζίαλ
έμνδνλ
εθ
ηνπ επαγγέικαηνο ησλ κε
δηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ
θαη
βάζεη
εηδηθψλ δηαηάμεσλ
λφκνπ
απνδεδεηγκέλσο αζθνχλησλ σο άλσ ην
ηερληθφλ επάγγεικα θαη εγγεγξακκέλνπο εηο
ηα νηθεία κεηξψα, θαηά ηα νξηδφκελα δηά
Β. Γηαηάγκαηνο, εθδηδνκέλνπ πξνηάζεη ηνπ
Τπνπξγνχ Γεκνζίσλ Δξγσλ, κεηά γλψκελ
ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη
πξφηαζηλ ηνπ Σ.Δ.Δ. Πνζνζηφλ κέρξη 2%
θξαηείηαη επίζεο ππφ ηνπ Σ.Δ.Δ. δηά ηαο
πάζεο θχζεσο ζρεηηθάο δαπάλαο απηνχ.
Σν ππφινηπνλ ηεο ακνηβήο ηεο κειέηεο
θαηαβάιιεηαη, ελ φισ ή ηκεκαηηθψο, πξνο
ηνλ δηθαηνχρνλ ππφ ηνπ Σ.Δ.Δ. ή ηνπ ππφ
ηνχηνπ εμνπζηνδνηνπκέλνπ, κεηά ηελ ππφ
ηεο Αξρήο έγθξηζηλ ηεο κειέηεο, θαηά ηα
νξηζζεζφκελα δηά Β. Γηαηάγκαηνο, νκνίσο
εθδηδνκέλνπ.

β) Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ κφλνπ
ηνπ Ν.Γ. 2726/1953 (Α΄325)
θαηαξγείηαη.

"ε πεξίπησζε άξλεζεο, δπζηξνπίαο ή

καθυςτζρηςησ κατάθεςησ των αμοιβϊν
μελετϊν ή επιβλζψεων από τον εργοδότη
μπορεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδασ να επιδιϊξει δικαςτικϊσ την
είςπραξη τησ νθεηιφκελεο ακνηβήο, χζηεξα
απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέινπο ηνπ
Σ.Δ.Δ. ή ηεο εηαηξείαο εθπνλήζεσο ηερληθψλ
κειεηψλ ή ησλ εθάζηνηε
ζπληζηψκελσλ
γξαθείσλ ή ζπκπξαηηφλησλ γξαθείσλ
εθπνλήζεσο ηερληθψλ κειεηψλ, ζηελ νπνία
ζα πξνζδηνξίδεηαη θαη ην ζχλνιν ηεο
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δηθαηνχκελεο ακνηβήο". ***Σν εληφο " " εδάθην
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ
Ν.2308/1995 (Α 114)
Άξζξν 2, παξ.1 έσο θαη 3 ηνπ Β.Γ.
30/31.5.1956:
« 1. Οη αλαζέηνληεο εηο ηνπο ελ ηε παξ.1
ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ κειέηαο, νη
αλαθεξφκελνη εηο ην άξζξ.2 ηνπ Ν.Γ/ηνο
ηεο15/7.10.1927 "πεξί εθδηθάζεσο ησλ
εμ ακνηβψλ ησλ εξγαζηψλ Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ,
Αξρηηεθηφλσλ
θιπ.
δηαθνξψλ κεηαμχ ηνχησλ θαη πειαηψλ",
σο ηνχην εηξνπνπνηήζε δηα ηνπ άξζξ.1
ηνπ Α.Ν. ηεο 19/23.11.35 "πεξί
ηξνπνπνηήζεσο θαη εξκελείαο ηνπ απφ
30.4.1926 Ν.Γ/ηνο "πεξί εθδηθάζεσο
ησλ εμ ακνηβψλ εξγαζηψλ Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ,
Αξρηηεθηφλσλ
θιπ.
Γηαθνξψλ κεηαμχ ηνχησλ θαη πειαηψλ",
ππνρξενχληαη φπσο θαηαζέησζη θαηά ηα
εθεμήο νξηδφκελα εηο ην Σ.Δ.Δ. ε ηνλ
ππφ ηνχηνπ εμνπζηνδνηνχκελνλ ην
ζχλνινλ ηεο νθεηινκέλεο παξ` απηψλ
πξνο
ηνπο
ελ ηε
παξ.1
ηνπ
πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ αλαθεξνκέλνπο
ακνηβήο κειέηεο, σο αχηε θαηά ηα άλσ
θαζσξίζζε ππφ αξκνδηάο Κξαηηθήο
Τπεξεζίαο ε ηνπ Σ.Δ.Δ., ζηεξνχκελνη
ηνπ δηθαηψκαηνο φπσο θαηαβάισζη ηελ
ακνηβήλ
απ`
επζείαο
εηο
ηνπο
δηθαηνχρνπο. 2. Οη ελ ηε παξ. 1 ηνπ
πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ αλαθεξφκελνη
θαη αλεμαξηήησο πνζνχ ακνηβήο
δηθαηνχληαη απνιχςεσο ηκεκαηηθήο
πιεξσκήο ίζεο πξνο ην πνζφλ ηνπ
αλαινγνχληνο θφξνπ επηηεδεχκαηνο εηο
ηελ
αλαηεζείζαλ
κειέηελ,
ππνινγηδνκέλεο βάζεη ηνπ νξηζηηθνχ
πίλαθνο ακνηβήο. Η ηκεκαηηθή αχηε
πιεξσκή
θαηαβάιιεηαη
ππφ
ηνπ
νθεηιέηνπ εηο ην Σ.Δ.Δ. 3 Ο νθεηιέηεο
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη εηο ην
Σερληθφλ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο ην
ππφινηπνλ ηεο ακνηβήο κεηά ηελ
αθαίξεζηλ ηνπ ελ ηα πξνεγνπκέλσ
εδαθίσ θφξνπ επηηεδεχκαηνο θαη ησλ
ηπρφλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο
θαηαηηζεκέλσλ
εηο
ην
Σ.
Δ.Δ.
πξνθαηαβνιψλ επί ηεο ακνηβήο. Η
θαηαβνιή γίλεηαη εληφο 15 εκεξψλ απφ
ηεο πξαηψζεσο ή ηεο παξαδφζεσο εηο
απηφλ ηεο ζπληειεζζείζεο κειέηεο
εθ`φζνλ
δελ
ρξήδεη
πεξαηηέξσ
εγθξίζεσο παξά Γεκνζίαο Αξρήο, ή
ρξήδεη κελ ηνηαχηεο εγθξίζεσο, δελ
εηήζαην φκσο ν νθεηιέηεο ηαχηελ εληφο

13. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1,2 θαη
3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Β.Γ. ηεο
30/31.5.1956, παχνπλ εθεμήο λα
ηζρχνπλ.
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ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ησλ 15 εκεσλ.
Αηηεζείζεο ηεο εγθξίζεσο ηεο κειέηεο
εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο παξά ηνπ
ππνρξένπ εηο ηελ θαηαβνιήλ ηεο
ακνηβήο ηδηψηνπ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ
Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ή ακνηβή
θαηαβάιιεηαη εηο ην Σ.Δ.Δ. κεηά ηελ
έγθξηζηλ ηεο κειέηεο θαη πξν ηεο
εθδφζεσο ηεο απαηηνπκέλεο αδείαο
πξνο εθηέιεζηλ ησλ πεξί ψλ ε κειέηε
εξγαζηψλ, εηο αο δε πεξηπηψζεηο δελ
απαηηείηαη ε ρνξήγεζηο ηνηαχηεο αδείαο
κεηά ηελ έγθξηζηλ ηεο κειέηεο ππφ ηεο
αξκφδηαο
Αξρήο
θαη
πξν
ηεο
παξαδφζεσο απηήο εηο ηνλ ππφρξενλ
πξνο θαηαβνιήλ ηεο ακνηβήο". ***Η
κέζα ζε " " παξ. 3 αληηθαηεζηάζε σο
άλσ δηα ηνπ άξζξ. 1 Β.Γ. 188 ηεο 16
Φεβξ. /3 Μαξη. 1966 (ΦΔΚ Α`45).»

14.Σν ηξίην θαη ην ηέηαξην εδάθην ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΒΓ
30/31.5.1956, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΒΓ
30/31.5.1956:
"4. ε πεξίπησζε άξλεζεο, δπζηξνπίαο ή
θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ηεο νθεηιφκελεο
ακνηβήο ή ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ έρεη
δηθαίσκα εγέξζεσο δηθαζηηθήο αγσγήο
εηζπξάμεσο ηεο νθεηινκέλεο ακνηβήο, ν
δηθαηνχρνο κεραληθφο ή ηα δηθαηνχρα
γξαθεία κειεηεηψλ κε νπνηαδήπνηε
εηαηξηθή κνξθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ θνηλνπξαμηψλ. Σν απηφ δηθαίσκα έρεη
θαη ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο.
Αίηεκα ηεο θαηαςεθηζηηθήο αγσγήο ζα εηλαη
ε θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ζην
Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο. Σα
αλσηέξσ ηπγράλνπλ αλαιφγνπ εθαξκνγήο
θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αζθαιηζηηθψλ
κέηξσλ»

«Αίηεκα ηεο αγσγήο ζα είλαη ε
αλαγλώξηζε ππνρξεώζεσο θαηαβνιήο
ή ε θαηαβνιή ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ
ζην
κειεηεηή
κεραληθό.
Σνύην
εθαξκόδεηαη αλαινγηθά θαη ζηελ
πεξίπησζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ»

15. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
πνπ
εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
θαη Οηθνλνκηθψλ, κεηά γλψκε ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ,
δηελεξγείηαη
θάζε
αλαγθαία
πξνζαξκνγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ ησλ δηαηάμεσλ ηεο
λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ εθπφλεζε
30

κειεηψλ ηδησηηθψλ έξγσλ θαη ηηο
ακνηβέο ησλ κεραληθψλ, ελ γέλεη θαη
αξρηηεθηφλσλ.

Παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3316/2005

16. Η δηάηαμε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ
λ.3316/2005
(Α΄42)
αληηθαζίζηαηαη
θαη
πξνζηίζεηαη
παξάγξαθνο 9 σο εμήο:

«8. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ
ππνβάιινληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ησλ
ζπκβάζεσλ ησλ άξζξσλ 6 έσο 10
ζπληάζζνληαη κε ηήξεζε ησλ εζληθψλ
λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ
ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ησλ κειεηψλ θαη
ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 2. Οη αλαζέηνπζεο
Αξρέο αλαθέξνπλ ζηηο πξνθεξχμεηο ηηο
δηαηάμεηο απηέο.

«8.
Ο
ππνινγηζκόο
ηεο
πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο θαηά ην
άξζξν ηνύην, θαζόζνλ αθνξά ηε
δηελέξγεηα
ηνπ
δηαγσληζκνύ,
ρξεζηκεύεη
απνθιεηζηηθά
ζηηο
αλαζέηνπζεο
αξρέο
γηα
ηνλ
πξνζδηνξηζκό ησλ θαινπκέλσλ κε ηελ
πξνθήξπμε ηάμεσλ πηπρίνπ ζηνλ
δηαγσληζκό.
Η σο άλσ πξνεθηηκώκελε ακνηβή, πνπ
ππνινγίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, δελ δεζκεύεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηνλ δηαγσληζκό, νη νπνίνη δηθαηνύληαη
λα ππνβάινπλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ρακειόηεξε από ην πνζό ηεο
πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο.
9.Αλ ππνβιεζεί αζπλήζηζηα ρακειή
πξνζθνξά, εθαξκόδεηαη ην άξζξν 52
ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Α΄64)».

Η παξάγξαθνο
λ.3316/2005:

9

ηνπ

άξζξνπ

6

ηνπ

«9. Κξηηήξηα αλάζεζεο ηεο πξνκειέηεο είλαη:
α) Η πνηφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε
νπνία ζπλίζηαηαη: αα) ηελ πιεξφηεηα ηεο
δηεξεχλεζεο ελαιιαθηηθήο ιχζεο. ββ) ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλφκελεο κε ηελ
πξνζθνξά ιχζεο, ε νπνία βαζκνινγείηαη,
αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ έξγνπ, κε βάζε έλα
ή πεξηζζφηεξα απφ
ηα παξαθάησ
ππνθξηηήξηα:
(1)
Σα
ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιχζεο (2) Σελ αηζζεηηθή
αμία ηεο ιχζεο. (3) Σελ επθνιία θαηαζθεπήο
ηεο ιχζεο. (4) Σε δαπάλε ηνπ έξγνπ, πνπ

17. Σν ηξίην εδάθην ηεο πεξηπηψζεσο β΄
ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.
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3316/2005, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

πεξηιακβάλεη ηε δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ θαη,
εθφζνλ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε, ηελ εηήζηα
δαπάλε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαηά ηε
δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. ηελ πξνθήξπμε
πεξηιακβάλνληαη
ζπγθεθξηκέλα
νη
παξάκεηξνη ππνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 5)
Σνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ.(6) Σηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο
ηεο ιχζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ
Δξγσλ
θαζνξίδνληαη
νη
επί
κέξνπο
ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ σο άλσ
ππνθξηηεξίσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ελψ
κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία, ην κέγεζνο θαη ην είδνο έξγνπ ή
λα πξνζηίζεληαη θαη άιια. Μέρξη ηελ έθδνζε
ηεο απφθαζεο νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ
ππνθξηηεξίσλ νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε. Η
ηερληθή
πξνζθνξά
ησλ
ππνςεθίσλ
βαζκνινγείηαη ζε εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα
θαη ε βαξχηεηα ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ ζηελ
ηειηθή βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ νξίδεηαη
ζε νγδφληα πέληε ηνηο εθαηφ (85%). β) Η
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ γηα
ηελ εθπφλεζε ηεο πξνηεηλφκελεο απφ απηφλ
θχξηαο ηερληθήο ιχζεο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ
ηεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηνπο,
πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο ακνηβέο γηα
απαξαίηεηεο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο θαη
εξγαζίεο. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 5, ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ζηα επί
κέξνπο ζηάδηα κειέηεο. Η ππνβιεζείζα
νηθνλνκηθή πξνζθνξά απνξξίπηεηαη εθφζνλ
θαηά θαηεγνξία κειέηεο
παξαβηάδεη ηηο
εζληθέο
λνκνζεηηθέο
θαη
θαλνληζηηθέο
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο ακνηβέο ηεο πξνο
αλάζεζε κειέηεο ή εθφζνλ νη πνζφηεηεο ηνπ
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνζθνξάο δελ
αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνηεηλφκελε ηερληθή
ιχζε. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ
ππνςεθίσλ
βαζκνινγείηαη
ζε
εθαηνληαβάζκηα θιίκαθα κε ηνλ ηξφπν πνπ
νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε θαη ε βαξχηεηα ηνπ
θξηηεξίνπ απηνχ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία
νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο
θαη
Γεκφζησλ
Δξγσλ
θαζνξίδεηαη εληαίνο ηξφπνο βαζκνιφγεζεο
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Μέρξη ηελ

«Η
ππνβιεζείζα
νηθνλνκηθή
πξνζθνξά θαηά θαηεγνξία κειέηεο
απνξξίπηεηαη εθόζνλ νη πνζόηεηεο
ηνπ
θπζηθνύ
αληηθεηκέλνπ
ηεο
πξνζθνξάο δελ αληηζηνηρνύλ ζηελ
πξνηεηλόκελε ηερληθή ιύζε.»
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έθδνζε
ηεο
απφθαζεο
ν
ηξφπνο
βαζκνιφγεζεο νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε.»

Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3316/2005:
«5. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληίζεηαη γηα
θάζε επί κέξνπο θαηεγνξία κειέηεο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ
7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 4 θαη πεξηιακβάλεη ηηο
ακνηβέο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ θαη
γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επίβιεςε θαη
ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθαίσλ εξεπλεηηθψλ
εξγαζηψλ πάζεο θχζεσο, ελψ δελ κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ακνηβέο γηα ηελ εθηέιεζε
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο αλαηίζεληαη
κε ηδηαίηεξε ζχκβαζε. "Καη` εμαίξεζε, είλαη
δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνληαη ακνηβέο γηα ηελ
εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζηελ
πξνεθηηκψκελε ακνηβή θαη αληίζηνηρα ζηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ
ζε πεξίπησζε ζχλζεηεο κειέηεο, φηαλ ε
πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ εξεπλεηηθψλ
εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη πνζνζηφ 15% ηεο
ζπλνιηθήο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο. ηελ
πεξίπησζε απηή ηίζεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηεο
ζχκβαζεο ε πξνβιεπφκελε πνζφηεηα
κνλάδσλ
θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ
ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε πξνεθηηκψκελε
αμία ηνπο (ζην ζχλνιν θαη αλά κνλάδα) θαη νη
δηαγσληδφκελνη ππνβάιινπλ πξνζθνξά επί
ηεο αμίαο απηήο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο. Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ απηψλ
γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνζθεξζείζεο ηηκέο θαη
ηελ εθηειεζζείζα
πνζφηεηα
κνλάδσλ
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηφπηλ ππνβνιήο
ζρεηηθήο επηκέηξεζεο απφ ηνλ αλάδνρν, ε
νπνία ζεσξείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ ππφινηπε,
κε εθηειεζζείζα, πνζφηεηα κνλάδσλ δελ
θαηαβάιιεηαη ακνηβή ζηνλ αλάδνρν."*** Σα
άλσ εληφο " " εδάθηα ηεο παξ.5 πξνζηέζεθαλ
κε ηελ παξ.1 άξζξ.5 Ν.3481/2006,ΦΔΚ Α
162/2.8.2006.»

18. ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3316/2005, νη
ιέμεηο «ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8»
αληηθαζίζηαληαη
κε
ηηο
ιέμεηο
«ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 8».

33

Η παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3316/2005:
«10.
Μεηά
ηελ
νξηζηηθνπνίεζε
ηεο
βαζκνινγίαο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ,
ηφζν ζηελ αλνηθηή φζν θαη ζηελ θιεηζηή
δηαδηθαζία, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ πνπ γλσζηνπνηείηαη
εγγξάθσο ζηνπο ππνςήθηνπο πξν πέληε (5)
εκεξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο θαη θαηαρσξείηαη ην πεξηερφκελφ
ηνπο ζην πξαθηηθφ. Η ππνβιεζείζα
νηθνλνκηθή πξνζθνξά απνξξίπηεηαη εθφζνλ
θαηά θαηεγνξία κειέηεο
παξαβηάδεη ηηο
εζληθέο
λνκνζεηηθέο
θαη
θαλνληζηηθέο
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ησλ κειεηψλ
πνπ αλαηίζεληαη ή νη πνζφηεηεο ηνπ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ
ηεο
πξνζθνξάο
δελ
αληηζηνηρνχλ ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ
εδαθίσλ β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2. Η
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ βαζκνινγεί ηηο
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ ππνςήθην πνπ
ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά,
κε ζηάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηερληθψλ
θαη ησλ νηθνλνκηθψλ

19. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ
10 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3316/2005
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η
ππνβιεζείζα
νηθνλνκηθή
πξνζθνξά θαηά θαηεγνξία κειέηεο
απνξξίπηεηαη εθόζνλ νη πνζόηεηεο
ηνπ
θπζηθνύ
αληηθεηκέλνπ
ηεο
πξνζθνξάο δελ αληηζηνηρνύλ ζην
αληηθείκελν
ηεο
κειέηεο
όπσο
πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ
εδαθίνπ β ηεο παξαγξάθνπ 2».

πξνζθνξψλ. Δπί ηζνβαζκίαο πξνθξίλεηαη ν
ππνςήθηνο κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηεο
ηερληθήο
πξνζθνξάο.
Σν
πξαθηηθφ
θνηλνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο θαηά ην
άξζξν 22 θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο
ελζηάζεσλ θαη΄ απηνχ είλαη πέληε (5)
εξγάζηκεο εκέξεο. Δπί ησλ ελζηάζεσλ
δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο ε Δπηηξνπή θαη ηε
δηαβηβάδεη, καδί κε ην πξαθηηθφ, ζηελ
Πξντζηακέλε Αξρή, πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ
έγθξηζε ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο. Οη δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 6
εθαξκφδνληαη αλάινγα.»

Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.
3316/2005:

20. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ
19 ηνπ λ. 3316/2005, θαηαξγνχληαη.

«2. Η ακνηβή κειέηεο πνπ εθπνλείηαη θαηά
ηελ παξάγξαθν 1 ππνινγίδεηαη θαηά ηηο
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εζληθέο
λνκνζεηηθέο
θαη
θαλνληζηηθέο
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή ησλ κειεηψλ
θαη ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4.
3.
Με
απφθαζε
ηνπ
Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ
Δξγσλ κπνξεί λα νξίδνληαη νη απαξαίηεηεο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
θαηαβνιήο ηεο ειάρηζηεο λφκηκεο ακνηβήο
ηνπ κειεηεηή. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο απηήο ε ακνηβή θαηαβάιιεηαη
θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο».

21. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ
εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη
Οηθνλνκηθψλ δηελεξγείηαη θάζε αλαγθαία
πξνζαξκνγή ηνπ λ. 3316/2005 θαη ησλ
θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζεηζψλ
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
22. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,
πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2)
κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, πξνζαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο
ηεο
ππ’
αξηζ.
ΓΜΔΟ/α/νηθ/1161(Β’1064/27.7.2005) π.α.
πνπ
αθνξνχλ
ηελ
βαζκνιφγεζε
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζηηο δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
λ.3316/2005, φπσο αληηθαζίζηαληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.

Άξζξν 8
Νόκηκνη Διεγθηέο
ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΑΣΑΞΗ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΡΤΘΜΙΗ

Η παξ. 6 άξζξνπ 18 λ. 2231/1994:
«6. Με εηδηθέο ή γεληθέο απνθάζεηο ηνπ
Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη
ειάρηζηεο ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ θάζε
ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, ην ειάρηζην εληαίν

1. Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ
Ν.2231/1994 (Α’ 139) αληηθαζίζηαηαη σο
αθνινχζσο:
«6. Με γεληθέο ή εηδηθέο απνθάζεηο ηνπ
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σξνκίζζην θαη ην αλψηαην φξην εηεζίαο
απαζρφιεζεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη
ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηνπο
ειέγρνπο
απηνχο,
θαζψο
θαη
ηα
ππνβαιιφκελα
ζην
ψκα
Οξθσηψλ
Διεγθηψλ ζηνηρεία ηεο ρξήζεσο, ζηελ νπνία
αθνξά ν θάζε ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο. ε
θάζε πεξίπησζε, ε ηειηθή ακνηβή γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ νξθσηνχ
ειεγθηή θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ
θαηαβάιιεηαη ζηελ εηαηξία ή θνηλνπξαμία πνπ
ηνπ αλέζεζε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ε νπνία
εθδίδεη θαη ην απφ ην λφκν πξνβιεπφκελν
παξαζηαηηθφ ζηνηρείν.»

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ
(Δ.Λ.Σ.Δ.), κεηά πξόηαζε ηνπ Δπνπηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ
Διεγθηώλ
Λνγηζηώλ
(.Ο.Δ.Λ.)
θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο αλαγθαίεο ώξεο
γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ππνρξεσηηθώλ
ειέγρσλ, ην αλώηαην όξην εηεζίαο
απαζρόιεζεο ησλ λόκηκσλ ειεγθηώλ θαη
ηνπ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπο ζηνπο
ππνρξεσηηθνύο
ειέγρνπο
θαη
ηα
ππνβαιιόκελα ζην .Ο.Δ.Λ. ζηνηρεία ηεο
ρξήζεσο, ζηελ νπνία αθνξά ν θάζε
έιεγρνο.
Γηα
ηνλ
θαζνξηζκό
ησλ
ειαρίζησλ
αλαγθαίσλ
σξώλ
ππνρξεσηηθώλ ειέγρσλ, ιακβάλνληαη
ηδίσο ππόςε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα
αλαγόκελα
θαηά
πεξίπησζε
ζηελ
θαηεγνξία κνλάδσλ ή ζηε ζπγθεθξηκέλε
κνλάδα, πνπ αλαθέξνληαη ζηα γεληθά
ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ
θιάδνπ,
ζηελ
πνιππινθόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
ειέγρνπ, ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, ζην
κέγεζνο θαη ζηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο
αζθνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην
δεκόζην ζπκθέξνλ.»

Άξζξν 18 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 226/1992:

2.Η πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
«α. Η αλάιεςε νπνηνπδήπνηε ηαθηηθνχ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ.. 226/1992 (Α’ 120),
ειέγρνπ γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαηαξγείηαη.
ακνηβή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ δελ
ππεξβαίλεη ην έλα δέθαην ηνπ ζπλφινπ ησλ
εζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εθιεγφκελε
εηαηξία ή θνηλνπξαμία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνεγνχκελεο δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο
ρξήζεο. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο
δηάηαμεο απηήο απφ θάζε εηαηξία ή
θνηλνπξαμία εγγξαθφκελε ζην Μεηξψν ηνπ
.Ο.Δ.,
σο
ζχλνιν
εζφδσλ
ηεο
πξνεγνχκελεο δσδεθάκελεο δηαρεηξηζηηθήο
ρξήζεο ηεο ιακβάλεηαη ην γηλφκελν ηνπ
ζπλφινπ ηεο αλψηαηεο επηηξεπφκελεο
εηήζηαο
απαζρφιεζεο
ησλ
Οξθσηψλ
Διεγθηψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ ειεγθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηεο, επί ην εθάζηνηε ηζρχνλ
εληαίν σξνκίζζην ηεο ίδηα εηαηξίαο ή
θνηλνπξαμίαο ειεγθηψλ.»

3.Οη πεξηπηψζεηο β’ θαη γ’ ηνπ άξζξνπ 18
ηνπ π.δ. 226/1992, αληηθαζίζηαληαη σο
εμήο:

Άξζξν 18 παξ. 3 πεξ. β π.δ. 226/1992:
«β. Η εθιεγφκελε εηαηξία ή θνηλνπξαμία
νθείιεη λα απνπνηεζεί ακέζσο ηελ εθινγή
ηεο, αλ δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ
πεξηπη. α’ ή γ’, ηεο πξνεγνχκελεο

«β. Ο εθιεγόκελνο λόκηκνο ειεγθηήο ή
ειεγθηηθό γξαθείν νθείιεη λα απνπνηεζεί
ακέζσο ηελ εθινγή ηνπ, αλ δελ
πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο πεξηπη.
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παξαγξάθνπ
2,
γλσζηνπνηψληαο
ηελ
απνπνίεζή ηεο θαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην.
Η παξάιεηςε ηεο ππνρξέσζεο απηήο
ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ρξεκαηηθήο πνηλήο
ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο ή θνηλνπξαμίαο
ειεγθηψλ απφ δξρ. πέληε εθαηνκκχξηα
(5.000.000) κέρξη ην ηξηπιάζην ηεο ειάρηζηεο
ακνηβήο ειέγρνπ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ
ηελ
εθαξκνγή
ησλ
δηαηάμεσλ
ηεο
παξαγξάθνπ 6. Γηα ηελ παξάιεηςε θαη ηελ
έθηαζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο απνθαζίδεη ην
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.»
γ. Αλ ε εηαηξία ή θνηλνπξαμία ειεγθηψλ δελ
απνπνηείηαη ηνλ έιεγρν, νθείιεη κέζα ζε έλα
κήλα απφ ηε ιήςε ηεο εληνιήο λα
γλσζηνπνηήζεη ζηελ πξνο έιεγρν κνλάδα θαη
ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην ην φλνκα ηνπ
Οξθσηνχ Διεγθηή ή Διεγθηψλ, ζηνπο
νπνίνπο
αλέζεζε
ηελ
επζχλε
ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηηο
πξνυπνινγηδφκελεο ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο
ηνπ ειέγρνπ απηνχ. Οη ψξεο απηέο,
ζπλππνινγηδφκελσλ θαη ησλ σξψλ άιισλ
ηαθηηθψλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ ήδε αλαηεζεί ζε
έλα Οξθσηφ Διεγθηή θαη πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζηε δσδεθάκελε
πεξίνδν απφ 1εο Ινπιίνπ εθάζηνπ έηνπο
κέρξη ηελ 30ε Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ, δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην αλψηαην φξην
εηήζην απαζρφιεζεο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ απ’
απηφλ
απαζρνινχκελνπ
ειεγθηηθνχ
πξνζσπηθνχ, φπσο ην φξην απηφ θαζνξίδεηαη
απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Σπρφλ
ππέξβαζε ηνπ πην πάλσ νξίνπ, ζπλεπάγεηαη
ηελ επηβνιή ρξεκαηηθήο πνηλήο ζε βάξνο ηεο
εηαηξίαο ε θνηλνπξαμίαο, απφ δξρ. πέληε
εθαηνκκχξηα (5.000.000) κέρξη ην ηξηπιάζην
ηεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θαζ’
ππέξβαζε αλαηεζείζεο ψξεο ειέγρνπ, ε
νπνία απνθαζίδεηαη απφ ην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην.»

γ’ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ 2,
γλσζηνπνηώληαο ηελ απνπνίεζή ηνπ θαη
ζην Δπνπηηθό πκβνύιην ηνπ ώκαηνο
Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ (.Ο.Δ.Λ.).
Η κε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο
ζπληζηά
πεηζαξρηθό
αδίθεκα
θαη
ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ρξεκαηηθήο
πνηλήο από δέθα πέληε ρηιηάδεο (15.000)
επξώ κέρξη εθαηό ρηιηάδεο (100.000) επξώ,
αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο
θαη ηελ ελδερόκελε ππνηξνπή. Γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο θαη ηελ
επηκέηξεζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο
απνθαζίδεη ην Πεηζαξρηθό πκβνύιην ηεο
Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη
Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.).
«γ. Αλ ην ειεγθηηθό γξαθείν δελ
απνπνηείηαη ηνλ έιεγρν, νθείιεη κέζα ζε
έλα κήλα από ηε ιήςε ηεο εληνιήο λα
γλσζηνπνηήζεη ζηελ πξνο έιεγρν κνλάδα
θαη ζην Δπνπηηθό πκβνύιην ηνπ .Ο.Δ.Λ.
ην όλνκα ηνπ λόκηκνπ Διεγθηή ή
Διεγθηώλ, ζηνπο νπνίνπο αλέζεζε ηελ
επζύλε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ.
Πεξαηηέξσ, κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία
από ηε ιήςε ηεο εληνιήο, ν λόκηκνο
ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθό γξαθείν νθείιεη
λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ πξνο έιεγρν
κνλάδα θαη ζην Δπνπηηθό πκβνύιην ηνπ
.Ο.Δ.Λ. ηηο πξνϋπνινγηδόκελεο ώξεο
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ειέγρνπ απηνύ. Οη
ώξεο απηέο, ζπλππνινγηδόκελσλ θαη ησλ
σξώλ άιισλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ ήδε
αλαηεζεί ζε έλα λόκηκν ειεγθηή θαη πξέπεη
λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ
κέζα
ζηε
δσδεθάκελε πεξίνδν από 1εο Ινπιίνπ
εθάζηνπ έηνπο κέρξη ηελ 30ε Ινπλίνπ ηνπ
επόκελνπ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην
αλώηαην όξην εηήζηαο απαζρόιεζεο ηνπ
ίδηνπ θαη ηνπ απαζρνινύκελνπ από απηόλ
ειεγθηηθνύ πξνζσπηθνύ, όπσο ην όξην
απηό θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Λ.Σ.Δ.
Σπρόλ ππέξβαζε ηνπ πην πάλσ νξίνπ,
ζπληζηά
πεηζαξρηθό
αδίθεκα
θαη
ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ρξεκαηηθήο
πνηλήο από δέθα πέληε ρηιηάδεο (15.000)
επξώ κέρξη εθαηό ρηιηάδεο (100.000) επξώ,
αλάινγα κε ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο
θαη ηελ ελδερόκελε ππνηξνπή. Γηα ηε
δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο θαη ηελ
επηκέηξεζε ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο
απνθαζίδεη ην Πεηζαξρηθό πκβνύιην ηεο
Δ.Λ.Σ.Δ..»
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4.Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ.
226/1992 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Άξζξν 18 παξ. 6 Π.Γ. 226/1992:
«6.
Η κείσζε ηεο ακνηβήο ειέγρνπ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, φπσο απηή
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηήο
ηεο παξαγξάθνπ, απαγνξεχεηαη.
Δηδηθφηεξα:
α. Με γεληθέο ή εηδηθέο απνθάζεηο ηνπ
Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ,
θαζνξίδνληαη
εηεζίσο νη ειάρηζηεο ψξεο πξαγκαηνπνίεζεο
ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο θάζε κνλάδαο ή
θαηεγνξίαο
κνλάδσλ,
νη
νπνίεο
πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν απφ κέιε ηνπ
.Ο.Δ. εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία Μεηξψα ηνπ
άξζξνπ 13.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ σξψλ απηψλ, ην
Δπνπηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη ηδίσο ππφςε
ηα δεδνκέλα ηεο απαηηνχκελεο ρξνληθήο
απαζρφιεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ή ζε
παξεκθεξείο κνλάδεο, φπσο απηά έρνπλ
δηακνξθσζεί απφ ηνπο ηαθηηθνχο ειέγρνπο
ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ, θαζψο θαη
ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ην ζχλνιν
ελεξγεηηθνχ θαη ηνλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ
θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ απαζρνινχκελνπ
πξνζσπηθνχ ηνπο.

«6.
Η
ακνηβή
ειέγρνπ
ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, θαζνξίδεηαη
κε ειεύζεξε ζπκθσλία ησλ κεξώλ, βάζεη
ησλ
πξνϋπνινγηδνκέλσλ
σξώλ
δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ από ην λόκηκν
ειεγθηή ή ην ειεγθηηθό γξαθείν.
Οη λόκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά
γξαθεία δύλαληαη λα αλαξηνύλ ελδεηθηηθέο
σξηαίεο ηηκέο θαη ηα θξηηήξηα εθαξκνγήο
ηνπο ζην δηαδηθηπαθό ηνπο ηόπν.»

β. Οη θαηά ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηδφκελεο
ψξεο, θαζψο θαη ην ειάρηζην κέζν εληαίν
σξνκίζζην, πνπ ηζρχεη θάζε θνξά γηα ηελ
απαζρφιεζε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή θαη ηνπ
βνεζεηηθνχ ειεγθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ,
βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ εηαηξηψλ ή
θνηλνπξαμηψλ ειεγθηψλ.
γ. Κάζε εηαηξία ή θνηλνπξαμία ειεγθηψλ
κπνξεί λα δηαθνξνπνηεί ην κέζν εληαίν
σξνκίζζην απαζρφιεζεο ησλ ειεγθηψλ ηεο
ζε ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ
ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ειάρηζηνπ χςνπο
ηνπ,
κε
ηελ
πξνυπφζεζε
άηη
ε
δηαθνξνπνίεζε απηή γλσζηνπνηείηαη ζην
Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ηζρχεη γεληθά γηα
φινπο ηνπο ηαθηηθνχο ειέγρνπο πνπ
αλαιακβάλνληαη
απφ
ηελ
εηαηξία
ή
θνηλνπξαμία ειεγθηψλ χζηεξα απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο παξαπάλσ γλσζηνπνίεζεο.
δ. Η ππέξβαζε ησλ πξνυπνινγηδφκελσλ
σξψλ πξαγκαηνπνίεζεο ηαθηηθνχ ειέγρνπ,
πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηεο ακνηβήο
ειέγρνπ, επηηξέπεηαη πάληνηε κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη απηή έρεη γίλεη απνδεθηή
απφ ηελ ειεγρφκελε κνλάδα.
ε. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην παξαθνινπζεί ηε
λνκηκφηεηα ηεο αλάζεζεο ησλ ηαθηηθψλ
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ειέγρσλ, θαζψο θαη ηηο ηηκνινγνχκελεο
ακνηβέο θαη εξεπλά θάζε πεξίπησζε
έθπησζεο ή επηζηξνθήο ηεο θαηά ηηο
δηαηάμεηο
απηήο
ηεο
παξαγξάθνπ
πξνζδηνξηδφκελεο
ειάρηζηεο
ακνηβήο
ειέγρνπ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην
κπνξεί λα θαιεί θάζε εηαηξία ή θνηλνπξαμία
ειεγθηψλ λα ηνπ ππνβάιεη ηα θαηά ηελ θξίζε
ηνπ ζηνηρεία ή λα απνθαζίδεη γηα ηε
δηελέξγεηα εηδηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο, δηελεξγνπκέλνπ
απφ δηκειή ηνπιάρηζηνλ Δπηηξνπή πνπ
ζπγθξαηεί απφ κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ θαη ηνπ
Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε
πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη, κε νπνηνδήπνηε
άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, έρεη γίλεη
δηαθνξνπνίεζε ηεο ακνηβήο ηαθηηθνχ ειέγρνπ
θάησ ηεο ειαρίζηεο, ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην
απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή ρξεκαηηθήο
πνηλήο ζε βάξνο ηεο ππεχζπλεο εηαηξίαο ή
θνηλνπξαμίαο ειεγθηψλ, απφ δξρ. πέληε
εθαηνκκχξηα (5.000.000) θαη’ ειάρηζηνλ κέρξη
ην
εηθνζαπιάζην
ηνπ
πνζνχ
ηεο
δηαθνξνπνίεζεο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο,
ε επηβαιιφκελε λέα ρξεκαηηθή πνηλή δελ
κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξε απφ ην ηξηπιάζην
ηεο πξνεγνχκελεο.»
Άξζξν 20 παξ. 2 β ηνπ Π.Γ. 226/1992:
«2. ην παξαπάλσ πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην
παξαπέκπεηαη κε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ
πκβνπιίνπ, ν Οξθσηφο Διεγθηήο ή
Δπίθνπξνο ή Γφθηκνο ή Αζθνχκελνο
Οξθσηφο Διεγθηήο γηα:
β) Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο
ακνηβήο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ.»

5. Η πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 226/1992
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«β) Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά.»
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Άξζξν ……..
Έλαξμε ηζρύνο

1. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ πνπ παξέρνπλ λνκνζεηηθή

εμνπζηνδφηεζε αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
2. Η ηζρχο ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ αξρίδεη ηέζζεξηο (4) κήλεο
απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Αζήλα …… Ιαλνπαξίνπ 2011
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