Άρθρο ………

1. α) H παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 4194/2013 (Α’ 208)
αντικαθίσταται ως εξής: «2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος
Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή
ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει
αναγνωριστεί σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και υπό την προϋπόθεση
ότι το πτυχίο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετή κύκλο αμιγώς νομικών
σπουδών».

Άρθρο ………

1. H παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής
μπορούν να πραγματοποιούν άσκηση στην Ελλάδα, εφόσον: α) είναι πολίτες
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου
κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, β) είναι
κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των
ανωτέρω υπό (α) Κρατών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2 του
παρόντος Κώδικα και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ως
ασκούμενοι δικηγόροι σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας όπου χορηγήθηκε
το πτυχίο».
2. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 1.Α του άρθρου 15 του ν.
4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής : «Σε περίπτωση διαπίστωσης μη
αντιστοιχίας των επαγγελματικών προσόντων, η Επιτροπή Αξιολόγησης
προσδιορίζει σε ποια γνωστικά αντικείμενα διαπιστώνεται αυτή, καθορίζει τα
προς εξέταση μαθήματα και παραπέμπει προς τούτο το φάκελο του
αιτούντος στην Επιτροπή του άρθρου 16».
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.
4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων
το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο με

το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που
ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος Κώδικα και έχουν τη δυνατότητα
εγγραφής ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας που
χορηγήθηκε το πτυχίο, συμμετέχουν σε δοκιμασία επάρκειας, που
πιστοποιεί ότι οι γνώσεις και τα προσόντα τους αντιστοιχούν στις γνώσεις
και τα προσόντα που απαιτούνται από τον Κώδικα για την απόκτηση της
ιδιότητας του ασκούμενου δικηγόρου».
4. Το εδάφιο γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 4194/2013
αντικαθίσταται ως εξής: «Αποτελείται από: α) τον Κοσμήτορα ή τον Πρόεδρο
του Νομικού Τμήματος Νομικών Σχολών της χώρας ή τον αναπληρωτή του,
ως Πρόεδρο, β) έναν καθηγητή Νομικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος ή τον αναπληρωτή του, ή δικηγόρο δεκαπενταετούς τουλάχιστον
υπηρεσίας, και γ) τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους».
5. Το άρθρο 16 παρ. 3.Α. αντικαθίσταται ως εξής: «3.Α. Η επιτροπή
είναι αρμόδια για τη διενέργεια της δοκιμασίας, με την οποία οι αιτούντες των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 αποδεικνύουν τη γνώση τους, λόγω της
μη αντιστοιχίας των ουσιαστικών τους προσόντων. Προς τούτο παρέχεται σε
αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στη δοκιμασία επάρκειας του άρθρου 17
μόνον ως προς εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία έχει διαπιστωθεί
έλλειψη αντιστοιχίας από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15».

Άρθρο ………
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 4194/2013
αντικαθίσταται ως εξής : «Η αίτηση συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής
ποσού υπέρ της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος προς κάλυψη δαπανών διενέργειας του διαγωνισμού, το ύψος του
οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της».

Άρθρο ………

1.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 4194/2013 προστίθεται
εδάφιο ως εξής : «Την κεντρική ευθύνη και εποπτεία για τη διεξαγωγή του
διαγωνισμού έχει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος».

2.
Όπου στο άρθρο 19 του ν. 4194/2013 αναφέρεται η φράση «με
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης», αυτή αντικαθίσταται με την φράση
«με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος».
Άρθρο ………

Το άρθρο 20 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής : «Επιτροπή
Εξετάσεων. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κάθε περιόδου
συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές:
1.
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων με έδρα την Αθήνα. Αυτή
αποτελείται από πέντε (5) μέλη της Ολομέλειας των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που ορίζονται από την Συντονιστικής
Επιτροπή της Ολομέλειας. Εκαστος εκ των Προέδρων δύναται να ορίσει ως
αναπληρωτή του δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω με δεκαπενταετή τουλάχιστον
άσκηση της δικηγορίας, μέλος του Συλλόγου του. Η Κεντρική Επιτροπή
Εξετάσεων έχει την ευθύνη επιλογής των θεμάτων στα εξεταζόμενα
μαθήματα και της ασφαλούς μετάδοσής τους προς τα εξεταστικά κέντρα κατά
τρόπο που εξασφαλίζει το αδιάβλητο του διαγωνισμού.
2.
Οργανωτικές Επιτροπές στην έδρα Εφετείων πολιτικών και
ποινικών δικαστηρίων, οι οποίες είναι τριμελείς, αποτελούνται από μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων, που υπάγονται στο
οικείο Εφετείο και ορίζονται μετά των αναπληρωτών των με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου.
Οι Οργανωτικές Επιτροπές έχουν την ευθύνη του ελέγχου των
δικαιολογητικών των υποψηφίων, του αποκλεισμού από το διαγωνισμό
υποψηφίου, που δεν συγκεντρώνει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, του
ορισμού επαρκούς αριθμού επιτηρητών (δικηγόρων ή υπαλλήλων του

Υπουργείου Δικαιοσύνης ή των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων) και γενικά
την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού στο οικείο Εφετείο.
3.
Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δύναται να καθορισθούν
Εξεταστικά Κέντρα σε μικρότερο αριθμό από τα υφιστάμενα Εφετεία,
ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Σε τέτοια περίπτωση
επιλαμβάνονται οι Οργανωτικές Επιτροπές, που αντιστοιχούν στα
Εξεταστικά Κέντρα που έχουν καθορισθεί.
4.
Ομάδες βαθμολόγησης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανάλογα
με τον αριθμό των υποψηφίων, οι οποίες αποτελούνται από τρεις (3)
δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω με δεκαπενταετή τουλάχιστον άσκηση της
δικηγορίας, που ορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Με
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής καθορίζεται ο τόπος βαθμολόγησης
των γραπτών των υποψηφίων εκάστου Εφετείου. Με την ίδια απόφαση
δύναται να οριστούν Ομάδες βαθμολόγησης και σε άλλες πόλεις, όπου
εδρεύει Εφετείο πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
Οι βαθμολογητές δεν πρέπει να έχουν την ιδιότητα αιρετού
εκπροσώπου δικηγορικού συλλόγου. Οι Ομάδες Βαθμολόγησης έχουν την
ευθύνη της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψήφιων και ο
αριθμός τους καθορίζεται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.
5.
Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των
Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος καθορίζεται η αποζημίωση
των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Οργανωτικών
Επιτροπών των Εφετείων και των Ομάδων Βαθμολόγησης.

Άρθρο …
Στο άρθρο 42 ν. 4194/2013 προστίθεται παράγραφος 2 και 3 ως εξής:
« 2. Ο έμμισθος δικηγόρος ασκεί ελευθέρως τα επιστημονικά του
καθήκοντα, όπως επιβάλλει ο Νόμος και η συνείδησή του, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος, χωρίς να υπάγεται στο διευθυντικό
δικαίωμα και στην τυχόν υπαλληλική ιεραρχία του εντολέα. 3. Η έμμισθη
εντολή δεν δημιουργεί υποχρέωση του δικηγόρου να εκπροσωπεί δικαστικά
ή εξώδικα, ως φυσικά πρόσωπα, τα μέλη της διοίκησης και τους υπαλλήλους

του εντολέα, καθώς με τα φυσικά αυτά πρόσωπα δεν συνδέεται με σύμβαση
έμμισθης εντολής».

Άρθρο ……..

Το άρθρο 44 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
« 1. Ο δικηγόρος για τις παρεχόμενες με έμμισθη εντολή υπηρεσίες
του αμείβεται με πάγιες μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με ελεύθερη
συμφωνία με τον εντολέα του και οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες
των εκάστοτε ισχυουσών κατώτατων νόμιμων αποδοχών υπαλλήλου του
ιδιωτικού τομέα ανάλογων επιστημονικών προσόντων. Η περιοδική
καταβολή των αποδοχών του έμμισθου δικηγόρου δεν αλλοιώνει τον
χαρακτήρα τους ως δικηγορικής αμοιβής, οι δε διαφορές για αποδοχές
έμμισθου δικηγόρου δεν αποτελούν μισθολογικές διαφορές, αλλά διαφορές
από δικηγορική αμοιβή.
2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο
Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και
δεύτερου βαθμού και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα οποία
συμπεριλαμβάνεται και ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων,
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και
Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά οι έμμισθοι
δικηγόροι στον Άρειο Πάγο λαμβάνουν τις αποδοχές του ανώτατου
μισθολογικού κλιμακίου, που ισχύουν για το προσωπικό του φορέα. Σε κάθε
περίπτωση τα κατώτατα όρια αμοιβής τους προσαυξάνονται και με όλα τα
επιδόματα, που καταβάλλονται στο προσωπικό του φορέα, σύμφωνα με τις
ισχύουσες γι' αυτό διατάξεις, καθώς και με τα Μ.Κ. λόγω κατοχής
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, ανεξαρτήτως εάν η κατοχή
αυτού αποτέλεσε προσόν επιλογής, όπως και με τα Μ.Κ. λόγω χρόνων
υπηρεσίας. Για τον καθορισμό της ένταξής τους στο αντίστοιχο Μ.Κ. λόγω
χρόνου υπηρεσίας υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος ασκήσεως του
δικηγορικού λειτουργήματος ».

΄Αρθρο ………..

Το άρθρο 45 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

Περιορισμοί στους έμμισθους δικηγόρους
« 1. Η σύμβαση του έμμισθου δικηγόρου στο Δημόσιο Τομέα που
συμπληρώνει το 70ο έτος της ηλικίας του και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα για σύνταξη λύνεται. Το 70ο έτος θεωρείται ότι συμπληρώνεται την
31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Στην περίπτωση αυτή ο δικηγόρος
λαμβάνει την αποζημίωση του άρθρου 46 παράγραφος 3 του Κώδικα.
2. Έμμισθοι δικηγόροι σε υπηρεσίες, οργανισμούς, επιχειρήσεις και
κάθε είδους νομικά πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για
σύνταξη δικαιούνται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε λαμβάνοντας την
αποζημίωση του άρθρου 46 παρ.3 του Κώδικα. Αντίστοιχα οι εντολείς έχουν
μονομερώς το δικαίωμα με τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις να λύσουν τη
σύμβαση έμμισθης εντολής καταβάλλοντας την ίδια αποζημίωση.
3. Εντολείς Δικηγόρων με έμμισθη εντολή έχουν την υποχρέωση εντός
το αργότερο τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, να αναγγείλουν
στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους την πρόσληψή τους. Αντίστοιχη
δυνατότητα γνωστοποίησης έχει και ο έμμισθος δικηγόρος.
4. Ο δικηγόρος που συνταξιοδοτείται από οποιονδήποτε φορέα
υποχρεούται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη συνταξιοδότηση του, να
υποβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο δήλωση, στην οποία θα
ανακοινώσει τη συνταξιοδότηση του, τον φορέα από τον οποίο
συνταξιοδοτείται, τη χρονολογία έναρξης καταβολής της σύνταξης και το
ποσό αυτής.
5. Όπου λειτουργούν οργανωμένες νομικές υπηρεσίες ο προϊστάμενος
μπορεί να είναι μόνο δικηγόρος και κατανέμει τις υποθέσεις μεταξύ των
δικηγόρων με βάση την εμπειρία και την εξειδίκευση καθενός μεριμνώντας
για τη χορήγηση ικανού χρόνου για τον ενδεδειγμένο χειρισμό όλων των
υποθέσεων».

Άρθρο …….

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Οι διατάξεις για τη χορήγηση ετήσιας άδειας και επιδόματος αδείας
που ισχύουν για τους υπαλλήλους, ισχύουν και για τους έμμισθους
δικηγόρους. Σε περίπτωση ύπαρξης Κανονισμού εργασίας για τους
εργαζόμενους στον εντολέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού,
εφόσον είναι ευνοϊκότερες. Εφαρμόζονται επίσης στους έμμισθους
δικηγόρους όλες οι κείμενες διατάξεις για χορήγηση αδειών στο προσωπικό
του εντολέα, όπως ενδεικτικά αδείας μετ' αποδοχών λόγω ασθένειας,
ανατροφής τέκνων, αναρρωτικής άδειας και προστασίας της κύησης και της
λοχείας. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο εντολέας και μέχρι την ένταξη
των εμμίσθων δικηγόρων σε καθεστώς αποζημίωσης από τον ΕΦΚΑ,
καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
« Αν η έμμισθη εντολή του δικηγόρου λυθεί για οποιονδήποτε λόγο
που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο έμμισθος δικηγόρος
δικαιούται να εισπράξει από τον εντολέα του αποζημίωση. Η αποζημίωση
προβλέπεται αναλόγως με το χρόνο διάρκειας της έμμισθης εντολής και
ισούται: α) με δύο μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει ένα έτος
υπηρεσίας στον εντολέα, β) με τρεις μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει
τετραετή υπηρεσία, γ) με τέσσερις μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει
εξαετή υπηρεσία, δ) με πέντε μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει
οκταετή υπηρεσία, ε) με έξι μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκαετή
υπηρεσία, στ) με επτά μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει ενδεκαετή
υπηρεσία, ζ) με οκτώ μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δωδεκαετή
υπηρεσία, η) με εννέα μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκατρία έτη
υπηρεσίας, θ) με δέκα μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκατέσσερα
έτη υπηρεσίας, ι) με ένδεκα μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει
δεκαπέντε έτη υπηρεσίας και κ) με δώδεκα μηνιαίες αποδοχές αν έχει
συμπληρώσει δεκαέξι έτη υπηρεσίας. Για τον υπολογισμό του ύψους της
μηνιαίας παροχής λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται σταθερά
και μόνιμα, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων».
3. Η περ. Β της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013
αντικαθίσταται ως εξής:

« Γι' αυτούς που απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο
εντολέα προϋπηρεσία πάνω από δεκαεπτά έτη, καταβάλλεται αποζημίωση
απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο
οποτεδήποτε και αν καταγγελθεί η σύμβασή τους κατά την εξής αναλογία: α)
για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 1 μηνός β) για 18
έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 2 μηνών, γ) για 19 έτη
προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 3 μηνών, δ) για 20 έτη
προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 4 μηνών, ε) για 21 έτη
προϋπηρεσίας τις αποδοχές 5 μηνών, στ) για 22 έτη προϋπηρεσίας
συμπληρωμένα τις αποδοχές 6 μηνών, ζ) για 23 έτη προϋπηρεσίας
συμπληρωμένα τις αποδοχές 7 μηνών, η) για 24 έτη προϋπηρεσίας
συμπληρωμένα τις αποδοχές 8 μηνών, θ) για 25 έτη προϋπηρεσίας
συμπληρωμένα τις αποδοχές 9 μηνών, ι) για 26 έτη προϋπηρεσίας
συμπληρωμένα τις αποδοχές 10 μηνών, ια) για 27 έτη προϋπηρεσίας
συμπληρωμένα 11 μηνών αποζημίωση, ιβ) για 28 έτη προϋπηρεσίας
συμπληρωμένα τις αποδοχές 12 μηνών. Για τον υπολογισμό του ύψους των
μηνιαίων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη κάθε ποσό που καταβάλλεται
σταθερά και μόνιμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιδομάτων».

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
« Μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιο πάνω αποζημίωσης, ο έμμισθος
δικηγόρος δικαιούται να λαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές που ελάμβανε κατά
την ημέρα της καθ' οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του».
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
« Κάθε μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της έμμισθης
εντολής, και ιδίως η παρότρυνση από τον εντολέα προς τον Δικηγόρο να
δράσει αντίθετα με το Νόμο, την καλή πίστη, τον ισχύοντα Κώδικα
Δεοντολογίας ή τη συνείδηση του, θεωρείται ως καταγγελία της έμμισθης
εντολής εκ μέρους του εντολέα».
6.
Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013
προστίθεται η φράση «κατά τη μερίδα συμμετοχής τους στην κληρονομιά
αυτού».

7. Η παράγραφος 7 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Καταγγελία συμβάσεων εμμίσθων δικηγόρων για όσο χρόνο αυτοί
είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου ή της 'Ενωσης
Εμμίσθων Δικηγόρων δεν επιτρέπεται. Η καταγγελία αυτή είναι άκυρη, εκτός
εάν: α) συντρέχουν άλλοι λόγοι που συνεπάγονται την απώλεια της άδειας
άσκησης δικηγορικού λειτουργήματος ή β) επιτραπεί από το δευτεροβάθμιο
πειθαρχικό συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την επίδοση
του εγγράφου της καταγγελίας».

Άρθρο …

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή
μέσων και για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων και των
δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητά τους ως
ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή
υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το
στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της
εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της
διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι
διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης
δικαστικής διαταγής, εξαιρουμένης της περίπτωσης παραίτησης από το
δικόγραφο, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο
εισφορές, αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο
Παράρτημα III, οι οποίες προορίζονται για: αα) την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου»

Αρθρο….

Η παράγραφος 2 του άρθρου 92 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:

«2. Ειδικά για τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης
και Πειραιά, οι αρμοδιότητες των εδαφίων β και γ της προηγούμενης
παραγράφου ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το τελευταίο
αποφασίσει σχετικά με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου».

Άρθρο …
Η παράγραφος 5 του άρθρου 97 του ν. 4194/2013 (Α’ 208)
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί για δύο
συνεχόμενες θητείες και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τρεις. Ο
περιορισμός αυτός δεν ισχύει για Συλλόγους, που στις 30 Σεπτεμβρίου του
έτους των εκλογών έχουν μέχρι και τετρακόσια (400) μέλη».

Άρθρο …

1. Στο άρθρο 98 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) προστίθεται παράγραφος
4 ως εξής:
«4. Σε Δικηγορικούς Συλλόγους, στην περιφέρεια των οποίων ανήκουν
περισσότερα του ενός νησιά, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στην
έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου ή όπου ορισθεί από το Διοικητικό του
Συμβούλιο. Τα μέλη του Συλλόγου, που εδρεύουν σε διαφορετικό τόπο από
τον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν
από την έδρα τους και μέσω τηλεδιάσκεψης. Το αυτό ισχύει και για τις
Γενικές Συνελεύσεις των ΛΕΑΔ, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων
του Αστικού Κώδικα».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 99 του ν. 4194/2013 (Α’ 208)
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η συμμετοχή των μελών στη Γενική
Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σημειώνεται στον κατάλογο μελών από τον
τηρούντα τα πρακτικά γενικό γραμματέα του Συλλόγου».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4194/2013 (Α’ 208)
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης
συνυπολογίζονται και οι μετέχοντες μέσω τηλεδιάσκεψης».
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 99 του ν.
4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την ύπαρξη απαρτίας στην
επαναληπτική Συνέλευση αρκεί η παρουσία, αυτοπρόσωπη ή μέσω
τηλεδιάσκεψης, του ημίσεως των μελών που αναφέρονται στην παράγραφο
2 του παρόντος άρθρου».
5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του ν.
4194/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση μέλους που
μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και επιθυμεί να λάβει το λόγο, το όνομά του
καταχωρείται στον κατάλογο ομιλητών από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης».

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται
ως εξής : «1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου
λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που μετέχουν στη συνέλευση
αυτοπρόσωπα ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση
θεωρείται ότι απορρίφθηκε.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επαρκέσει ο χρόνος για τη λήψη
απόφασης, η συζήτηση συνεχίζεται άλλη ημέρα, που ορίζεται από τον
Πρόεδρο, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επομένη εκείνης που διακόπηκε
η συνέλευση.
Τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται χωρίς να απαιτείται η
επικύρωση τους, είναι δε δυνατόν να καταγράφονται με ηλεκτρονικά μέσα».

Άρθρο …
Στο άρθρο 105 του ν. 4194/2013 προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:

«δ) όσοι άσκησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετούς θητείας
πριν τις αρχαιρεσίες καθήκοντα
Προέδρου ή μέλους Πειθαρχικού
Συμβουλίου».
Αρθρο….

Στο άρθρο 107 του ν. 4194/2013 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«Σε Δικηγορικούς Συλλόγους, στην περιφέρεια των οποίων ανήκουν
περισσότερα του ενός νησιά, δύναται , με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, να ορισθούν τόποι ψηφοφορίας και σε νησιά εκτός της έδρας
του Συλλόγου, με ορισμό αντίστοιχων Εφορευτικών Επιτροπών, όπου
δύνανται να ψηφίσουν τα μέλη που εδρεύουν στα νησιά αυτά. Η ψηφοφορία
στα νησιά αυτά διεξάγεται την προηγούμενη της καθορισμένης ημέρας
εκλογών. Αμέσως μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της
Εφορευτικής Επιτροπής ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τον
Σύλλογο για τον αριθμό και τα ονόματα των ψηφισάντων, ώστε να υπάρξει
σχετική σημείωση στον εκλογικό κατάλογο, προς αποφυγή διπλοψηφίας. Με
ευθύνη του δε, το εκλογικό υλικό και οι σφραγισμένοι φάκελοι ψηφοφορίας
μεταφέρονται το ταχύτερο δυνατό στην έδρα του Συλλόγου ώστε να
ανοιχθούν μετά το τέλος της εκεί ψηφοφορίας και να προσμετρηθούν στο
εκλογικό αποτέλεσμα.

Άρθρο …

Η παράγραφος 4 του άρθρου 139 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Κανένας δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό
παράπτωμα, για το οποίο και επιβάλλεται μόνο μία πειθαρχική ποινή. Νέα
πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα είναι απαράδεκτη. Διαφορετική
νομική υπαγωγή των ίδιων περιστατικών δεν καθιστά την πειθαρχική αγωγή
νέα. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον τελεσθεί κακουργηματική πράξη κατά την
άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, η οποία συνιστά παράβαση του
Κώδικα Δεοντολογίας, μετά την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής
απόφασης δύναται να ασκηθεί νέα πειθαρχική δίωξη».

Άρθρο …

1.
Μετά το τέλος του εδαφίου Β της παραγράφου 1α του άρθρου
147 του ν. 4194/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής :
« Στις περιπτώσεις που το πολιτικό Εφετείο εδρεύει σε νησιωτική
περιφέρεια, στην οποία υπάγονται περισσότεροι του ενός Δικηγορικοί
Σύλλογοι, δύναται η σύνταξη του καταλόγου να γίνεται και με το διπλάσιο του
αναγκαίου αριθμού των μελών για το πειθαρχικό συμβούλιο».
2.
Στην παράγραφο 1β του άρθρου 147 του ν. 4194/2013
προστίθεται εδάφιο β ως εξής :
« Στους Δικηγορικούς Συλλόγους νησιωτικής περιφέρειας η δημόσια
κλήρωση των μελών, δύναται να γίνεται με την παρουσία του οικείου
Προέδρου Εφετών, του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του
Εφετείου και των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που υπάγονται στο
πολιτικό Εφετείο και δύνανται να συμμετέχουν σ’ αυτήν ή των νόμιμων
αναπληρωτών τους».
3.
Στην παράγραφο 1γ του άρθρου 147 του ν. 4194/2013
προστίθενται εδάφια β και γ :
« Η διενέργεια της κλήρωσης χωρίς την προηγούμενη υποβολή
έγγραφης δήλωσης δικηγόρου για τη συμμετοχή του σε αυτή, δεν επιφέρει
καμία ακυρότητα και οι κληρωθέντες δικηγόροι δύνανται να αποδεχθούν τη
θέση ή να παραιτηθούν, με σχετική δήλωσή τους στο οικείο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή και για τις μέχρι σήμερα κληρώσεις
μελών πειθαρχικών συμβουλίων».

Άρθρο …

Η παράγραφος 7 του άρθρου 152 ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:

«Ο αρμόδιος Εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε
βάρος δικηγόρου, πλην των περιπτώσεων ποινικών διώξεων που έχουν
ασκηθεί για κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα. Η ανακοίνωση της άσκησης
ποινικής δίωξης κατά το προηγούμενο εδάφιο πρέπει, με ευθύνη του
αρμοδίου Εισαγγελέα, να συνοδεύεται με τα έγγραφα της ποινικής
δικογραφίας που να σχετίζονται με τις αποδιδόμενες σε βάρος του
δικηγόρου κατηγορίες.
Την ίδια υποχρέωση έχει ο αρμόδιος Εισαγγελέας και σε περίπτωση
έκδοσης παραπεμπτικού ή απαλλακτικού βουλεύματος, τελεσίδικης
αθωωτικής ή καταδικαστικής απόφασης σε βάρος δικηγόρου,
αποστέλλοντας πλήρη αντίγραφα, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση
τους. Η ανακοίνωση των βουλευμάτων και αποφάσεων κατά το
προηγούμενο εδάφιο πρέπει, με ευθύνη του αρμοδίου Εισαγγελέα, να
συνοδεύεται με τα έγγραφα της ποινικής δικογραφίας που να σχετίζονται με
τις αποδιδόμενες σε βάρος του δικηγόρου κατηγορίες.

Άρθρο …

Στο Παράρτημα Ι του ν. 4194/2013 η αμοιβή επί αιτήσεως για έκδοση
διαταγής πληρωμής αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου καθορίζεται στο ποσό των
εκατόν σαράντα (140,00) ευρώ.

Σημ. Τα άρθρα είναι αρμοδιότητος του Υπουργείου Εσωτερικών, θα
περιληφθούν σε σχετικό έγγραφο προς τον αρμόδιο Υπουργό.

