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ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ  

«ΑΡΥΗ ΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ.  

ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΑΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΩΝ ΠΔΡΙΟΡΙΜΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ 

ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ» 

 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ  

 

H επηζθφπεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ πξφζβαζε ζε επαγγέικαηα θαη 

ηελ άζθεζε ηνπο ζηε ρψξα καο, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε λνκνζεζία απηή 

έρεη δηακνξθσζεί δηαρξνληθά κε κηα πιεζσξηζηηθή παξαγσγή πξνζηαηεπηηθψλ 

θαη ραξηζηηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ νδεγνχλ ζε ζαθή πεξηνξηζκφ ηνπ 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο.  

Πξφθεηηαη γηα ξπζκίζεηο πνπ δελ ζπγθξνηνχλ, ζηε ζπλνιηθή ηνπο ζεψξεζε, 

ζπζηεκαηηθά δνκεκέλεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, αιιά απνηεινχλ άζξνηζκα 

δηαηάμεσλ ρσξίο εζσηεξηθή ζπλνρή, απφ ηηο νπνίεο ζπρλά δελ πξνθχπηεη ν 

ζθνπφο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηδηψθεηαη κε ηελ ηηζέκελε ξχζκηζε. 

Σνπλαληίνλ, δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε, θαη πνιιέο θνξέο ε βεβαηφηεηα, φηη κε 

ηηο δηαηάμεηο απηέο επηδηψθεηαη ε ηθαλνπνίεζε ζπκθεξφλησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ, θαηά ηξφπν πνπ πξνθαιεί αδηθαηνιφγεηεο 

επηβαξχλζεηο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Αιιά θαη φηαλ αθφκε, κε ζεψξεζε απφ 

ηε ζθνπηά ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

δεθηή ζπλδξνκή ιφγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ε 

εμππεξέηεζε, θαηά θαλφλα θαη ηφηε δελ παξέρεηαη εμήγεζε γηαηί, πξνο 

ηθαλνπνίεζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ, δελ ζα κπνξνχζε, αληί ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, λα επηιεγεί άιινπ είδνπο κέηξν 

κε πεξηνξηζηηθφ ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην 

επηδησθφκελν κε ηε ξχζκηζε απνηέιεζκα. Πεξαηηέξσ, θαη φηαλ αθφκε ε 

ζέζπηζε ξπζκίζεσο γηα έλα επάγγεικα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

απαξαίηεηε, θαηά θαλφλα ηελ επηβνιή κε απηήλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνξηζκψλ 

δελ ζπλνδεχεη ηεθκεξησκέλε εθηίκεζε φηη νη πεξηνξηζκνί απηνί είλαη   αλαγθαίνη 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη 

αλάινγνη πξνο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνχηνπ, κε ηελ  έιιεηςε εμεγήζεσο γηαηί, 
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αληί ηεο επηβνιήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνξηζκψλ ηεο επαγγεικαηηθήο 

ειεπζεξίαο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηιεγνχλ άιινη νιηγφηεξν επαρζείο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην επηδησθφκελν κε ηε ξχζκηζε απνηέιεζκα. 

Απφ ηελ εηθφλα ησλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

επαγγεικάησλ, είλαη θαλεξφ φηη, απφ ηελ άπνςε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο, απηέο 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

1. ε εθείλεο πνπ επηβάιινπλ ηππηθέο γξαθεηνθξαηηθέο παξεκβάζεηο, φπσο είλαη νη 

απαηηήζεηο δηνηθεηηθήο αδεηνδνηήζεσο,  πνπ, αλεμάξηεηα θαηά πφζνλ 

πεξηνξίδνπλ ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ, απνηεινχλ εληνχηνηο 

αδηθαηνιφγεηε δηαδηθαζία ε νπνία επηβαξχλεη κε δηνηθεηηθφ θφζηνο ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηνο.  

2. ε εθείλεο πνπ επηθέξνπλ νπζηψδε πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ, αιιά  

κπνξεί κελ λα νδεγνχλ ζε ζνβαξή δηφγθσζε ηηκψλ αγαζψλ θαη ακνηβψλ 

ππεξεζηψλ ζε ζχγθξηζε κε κηα αληαγσληζηηθφηεξε αγνξά, δελ επηβαξχλνπλ 

φκσο νπζησδψο ηελ νηθνλνκία, επεηδή αθνξνχλ επαγγέικαηα ζηα νπνία 

απαζρνιείηαη πνιχ κηθξφο αξηζκφο αηφκσλ.  

3. Σέινο, ζε εθείλεο πνπ έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, γηαηί 

πεξηνξίδνπλ δξαζηηθά ηνλ αληαγσληζκφ θαη αθνξνχλ επαγγέικαηα ζηα νπνία 

απαζρνιείηαη ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ.  

ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία  πεξηιακβάλνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο :  

α) Σα ηερληθά επαγγέικαηα (Μεραληθνί, Αξρηηέθηνλεο θαη ηα ζπλαθή),  θαη 

ηνχην δηφηη ην θξάηνο νξίδεη ηηο ππνρξεσηηθέο ειάρηζηεο ακνηβέο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο, αλαθνξηθά κε ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηελ επίβιεςε 

εθαξκνγήο ηνπο, ελψ παίδεη θαη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη ελ πνιινίο εγγπάηαη ηελ θαηαβνιή ησλ 

ακνηβψλ, αθνχ δίρσο ηελ πηζηνπνίεζή ηεο πξαγκαηνπνηήζεψο ηεο ην θξάηνο 

αξλείηαη ηελ έθδνζε αδεηψλ γηα θαηαζθεπέο. Καζφζνλ δε αθνξά ηνπο 

δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο πξνο αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 

δεκνζίσλ έξγσλ, νξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνεθηηκψκελε ακνηβή 

πνπ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε δηαγσληζκφ, νη νπνίνη 

απνζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηνο, ζηα πιαίζηα ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, 

λα ππνβάινπλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά κηθξφηεξε ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, 
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κε πξνβιεπφκελε θχξσζε ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί ηνχην ην απαξάδεθην 

ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 

β) Σνπο Γηθεγφξνπο, δηφηη, κεηαμχ άιισλ, ην Κξάηνο νξίδεη ηηο ππνρξεσηηθέο 

ειάρηζηεο ακνηβέο ησλ δηθαζηηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ησλ εμσδηθαζηηθψλ 

λνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη εγγπάηαη ηελ πξνείζπξαμε ησλ ζρεηηθψλ ακνηβψλ ελψ 

ηαπηφρξνλα δηαηεξεί γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο,  πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ.  

γ) Σνπο πκβνιαηνγξάθνπο, δηφηη πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθή ακνηβή,  

αλαινγηθή ζε ζηαζεξφ πνζνζηφ ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο, αδηαθφξσο 

κεγέζνπο απηήο.   

Οη εξγαδφκελνη ζην θαζέλα απφ ηα επαγγέικαηα απηά αξηζκνχλ ρηιηάδεο ή 

δεθάδεο ρηιηάδεο άηνκα θαη νη πξνεθηεζείζεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, αιινχ 

πεξηζζφηεξν θαη αιινχ ιηγφηεξν, θαίλεηαη λα πεξηνξίδνπλ απνθαζηζηηθά ηνλ 

αληαγσληζκφ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο λα ζπληξέρνπλ εκθαλείο ιφγνη 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηηο δηθαηνινγήζνπλ. ηελ 

θαηεγνξία απηή ησλ ξπζκίζεσλ,  ε θαηάξγεζε ή ε θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε 

κεγάινπ κέξνπο ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, ζα 

κπνξνχζε λα πξνζπνξίζεη ζηελ εζληθή νηθνλνκία πνιχ ζεκαληηθά νθέιε.  

 

Βαζηθή νηθνλνκηθή αξρή, πνπ γίλεηαη  δεθηή επξέσο ζηελ επνρή καο, ζεζκηθά 

δε επξίζθεη ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 παξ. 1 θαη 

106 παξ.2 ηνπ πληάγκαηνο,  είλαη φηη δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ή 

θξαγκνί ζηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία θαη ηελ ζπλαθφινπζε ειεχζεξε ιεηηνπξγία 

ησλ αγνξψλ, παξά κφλνλ γηα ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, ζε ζρέζε κε 

ηνπο νπνίνπο εθηηκάηαη φηη ην θνηλσληθφ φθεινο απφ ηε ζέζπηζε πεξηνξηζκνχ ή 

θξαγκνχ ππεξβαίλεη ηελ θνηλσληθή δεκία απφ ηελ ζπλαθφινπζε ζπξξίθλσζε ή 

πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ. Άξξεθηα ζπλδεφκελε κε ηελ αξρή απηή είλαη 

θαη κία δεχηεξε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θξάηνο έρεη ηελ επζχλε ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά, έηζη ψζηε λα πξνιακβάλνληαη ή 

λα θαηαπνιεκψληαη κνλνπσιηαθέο ηάζεηο θαη άιια ζπλαθή θαηλφκελα, πνπ 

ηείλνπλ ελ ηνηο πξάγκαζη, λα θαηαιχζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία, 

εθκεδελίδνληαο αζεκίησο θάζε αληαγσληζηηθή αλάπηπμε ηδησηηθήο νηθνλνκηθήο 

πξσηνβνπιίαο θαη λα εμνπδεηεξψζνπλ ηα θνηλσληθά νθέιε απφ ηελ 
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αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ. Σν θξάηνο δειαδή, φρη κφλν νθείιεη λα 

απέρεη απφ ην λα παξεκβάιιεη εκπφδηα ζηελ αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

αγνξψλ, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο – ππεξνρή θνηλσληθνχ νθέινπο έλαληη θνηλσληθνχ θφζηνπο- 

αιιά απελαληίαο, πέξαλ ηνχηνπ, φπσο ζαθψο ζπλάγεηαη απφ ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 25 παξ. 1 εδάθην πξψην ηνπ πληάγκαηνο θαη ηελ αλαηηζέκελε κε 

απηή ζην θξάηνο εγγπεηηθή ιεηηνπξγία, νθείιεη λα αληηκεησπίδεη θαη λα 

εμνπδεηεξψλεη θάζε ζπκθσλία  ή πξαθηηθή κε ηελ νπνία παξάγνληεο ηεο 

αγνξάο επηδηψθνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ πξνο ίδηνλ φθεινο θαη 

επί βιάβε ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο.  

 

 

χκθσλα κε νξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, ε ζέζπηζε, σο 

ππνρξεσηηθψλ, ειάρηζησλ ακνηβψλ ζπληζηά κεραληζκφ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ρακειψλ ακνηβψλ. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, αιιά θαη ηελ 

θνηλή πείξα, εληφο κηαο αληαγσληζηηθήο θαηά ηα άιια αγνξάο, ε ξχζκηζε ησλ 

ηηκψλ είλαη απίζαλν λα εμαζθαιίδεη ηηκέο ρακειφηεξεο απφ εθείλεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα επίπεδα πνπ εμαζθαιίδεη ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο.  

 

Πεξαηηέξσ δηαηππψλεηαη ν ηζρπξηζκφο φηη νη πξνθαζνξηζκέλεο σο 

ππνρξεσηηθψο ειάρηζηεο ακνηβέο απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ. Ωζηφζν, απηή θαζεαπηή ε χπαξμε πξνθαζνξηζκέλσλ ακνηβψλ 

δελ κπνξεί λα απνηξέςεη ηνπο φπνηνπο  αζπλείδεηνπο λα πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο ρακειήο πνηφηεηαο. Οχηε νδεγνχλ ζηελ εμάιεηςε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ λα   κεηψζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ην 

θφζηνο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πνιινί άιινη, ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθνί θαη πάλησο 

απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κέηξα γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά επαγγεικαηηθέο 

ππεξεζίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ έηζη ψζηε νη θαηαλαισηέο λα 

ιακβάλνπλ πην κειεηεκέλεο κε ζπλείδεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπο  απνθάζεηο, 

έρνληαο θαιχηεξε επίγλσζε ησλ επηινγψλ. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, νξηζκέλα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηήξγεζαλ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ακνηβέο ζηα ειεχζεξα 

επαγγέικαηα. ήκεξα ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, ηα επαγγέικαηα ηνπ 

δηθεγφξνπ, ηνπ ινγηζηή, ηνπ κεραληθνχ θαη ηνπ αξρηηέθηνλα αζθνχληαη 

απνηειεζκαηηθά ρσξίο πξνθαζνξηζκέλεο ακνηβέο. Απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη 

έιεγρνη ησλ ακνηβψλ δελ απνηεινχλ απαξαίηεηε ξχζκηζε γηα ηελ θαιή άζθεζε 

ησλ επαγγεικάησλ απηψλ θαη φηη άιινη ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθνί κεραληζκνί 

κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηαηήξεζεο πςειήο 

πνηφηεηαο. 

 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη κε απηά ηα δεδνκέλα είλαη θαλεξή ε αλάγθε 

απνθαζάξζεσο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ πξφζβαζε ζε 

επαγγέικαηα θαη ηελ άζθεζή ηνπο απφ πιήζνο αδηθαηνιφγεησλ ξπζκίζεσλ 

πεξηνξηζηηθψλ ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο. Καη ηνχην, αθ’  ελφο δηφηη ην 

ζπκβαηφ ησλ ξπζκίζεσλ ηνχησλ πξνο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο πνπ θαηνρπξψλεη θαη ηελ επαγγεικαηηθή ειεπζεξία εγείξεη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ζνβαξέο ακθηβνιίεο,  αθ’  εηέξνπ δε, θαη πξνερφλησο, 

δηφηη ζε θάζε πεξίπησζε ε ζθνπηκφηεηα ηεο ππάξμεσο ηέηνησλ ξπζκίζεσλ, 

απφ ηελ ζθνπηά ηεο εμππεξεηήζεσο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δελ είλαη 

δεδνκέλε. Απελαληίαο κάιηζηα, ηέηνηεο ξπζκίζεηο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη 

φρη απιψο πεξηηηέο, αθνχ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ε χπαξμή ηνπο, αιιά 

θπξηνιεθηηθά επηδήκηεο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, εμ  αηηίαο ησλ άρξεζησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινπλ θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζηελ 

αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε φζνπο επηζπκνχλ ηνχην.  Αιιά 

επίζεο ιφγσ ηεο πξνθαινπκέλεο απφ απηέο  δηφγθσζεο ηεο ηηκήο αγαζψλ θαη 

ηεο ακνηβήο  ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ην νπνίν 

πθίζηαηαη ηελ αληίζηνηρε επηβάξπλζε, είηε εμ’ αηηίαο ησλ δεκηνπξγνχκελσλ 

ζπλζεθψλ πεξηνξηζκέλνπ αληαγσληζκνχ είηε ζπλεπεία λνκνζεηηθά ή δηνηθεηηθά 

επηβαιιφκελσλ σο ππνρξεσηηθψλ θαησηάησλ ηηκψλ θαη ακνηβψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, πνπ κε ηελ αλάπηπμε ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξεο. Δλδείθλπηαη κάιηζηα λα παξαηεξεζεί φηη ε ελ ιφγσ 

δηφγθσζε ηεο ακνηβήο ππεξεζηψλ, ζπλεπεία ηεο επηβαιιφκελεο θαη 

εγγπεκέλεο απφ ην θξάηνο ππνρξεσηηθψο ειάρηζηεο – θαη επνκέλσο κε 
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δηαπξαγκαηεχζηκεο πξνο επλντθφηεξε δηακφξθσζή ηεο γηα ηνπο απνδέθηεο 

ησλ ππεξεζηψλ – ακνηβήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 

αλήθνληεο ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο ηάμεηο είλαη αθφκα πεξηζζφηεξν 

νδπλεξή γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, φηαλ απηφ ππνβάιιεηαη ζε ζπζίεο ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεσο θαη σο εθ ηνχηνπ απνβαίλεη θνηλσληθά 

αδηθαηνιφγεηε ε, ππφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο, ηπρφλ δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηέηνησλ 

λνκηθψλ θαζεζηψησλ.  

 

Με ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη ε ζεξαπεία ηεο εθηεζείζεο 

αλάγθεο.  

 

Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ δηαηξείηαη ζε δχν θεθάιαηα. Σν πξψην 

θεθάιαην είλαη ην γεληθφ κέξνο θαη ην δεχηεξν θεθάιαην είλαη ην εηδηθφ κέξνο ην 

νπνίν πεξηέρεη ξπζκίζεηο γηα επί κέξνπο επαγγέικαηα.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ  

 

Με ην άξζξν 1 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ δηαηππνχληαη σο ζεηηθφ δίθαην 

γεληθέο αξρέο πνπ αλακθίβνια ζπλάγνληαη εξκελεπηηθά απφ ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο πνπ θαηνρπξψλεη ηελ επαγγεικαηηθή 

ειεπζεξία.  

 

Με ην άξζξν 2 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηίζεηαη ξχζκηζε πνπ 

θαηαιακβάλεη φια ηα επαγγέικαηα, εθηφο απφ εθείλα γηα ηα νπνία 

δηαιακβάλεηαη ξχζκηζε ζην Κεθάιαην Β΄ - Δηδηθφ Μέξνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζρεδίνπ λφκνπ. Η ηηζέκελε ξχζκηζε έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερφκελν: Με 

γεληθή δηάηαμε, πνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, επέξρεηαη θαηάξγεζε φισλ 

ησλ απαξηζκνχκελσλ ζην άξζξν ηνχην πεξηνξηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξφζβαζε θαη ηελ άζθεζε  επαγγεικάησλ, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη ζηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη εθείλσλ πνπ ζα πξνζηεζνχλ ζε απηνχο κε 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδηδφκελν κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 
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κέζα ζηελ ίδηα ηεηξάκελε πξνζεζκία. Όινη νη απαξηζκνχκελνη ζην άξζξν απηφ 

πεξηνξηζκνί έρνπλ αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα. Δηδηθφηεξα, νη ππφ ζηνηρείν α΄ 

(λνκνζεηηθά νξηδφκελνο θιεηζηφο αξηζκφο) θαη ππφ ζηνηρείν β΄ (εμάξηεζε 

δηνηθεηηθήο αδεηνδνηήζεσο απφ ηελ χπαξμε πξαγκαηηθήο αλάγθεο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ,  θαηά ηελ νπζηαζηηθή θξίζε ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο), είλαη 

αληηθεηκεληθνί πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε ζε επάγγεικα, ελψ νη 

ππφ ζηνηρεία γ΄ έσο θαη ζ΄ είλαη αληηθεηκεληθνί πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ 

άζθεζε επαγγέικαηνο. Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 

απηνχ πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα, αλαγφκελνη ζην 

πξφζσπν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα αζθήζεη επάγγεικα, φπσο νη ζπλαπηφκελνη 

πξνο πάζεο θχζεσο αμηνχκελα πξνζφληα, πξνο απνθηεζείζα εκπεηξία, πξνο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ δηαπηζηψλνληαη κε δνθηκαζία θαη πξνο ηελ 

ειηθία, γηα ηελ είζνδν ζην επάγγεικα ή ηελ ππνρξεσηηθή έμνδν απφ απηφ. 

Δπίζεο, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο πνπ άπηνληαη θαη ηνπ εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, φπσο νη ζρεηηδφκελεο κε ηηο εκέξεο θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο 

επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Παξάιιεια φκσο πξνο ηελ ζέζπηζε ηεο αλσηέξσ γεληθήο θαηαξγεηηθήο 

δηαηάμεσο, παξέρεηαη λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο κε πξφηαζε ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κέζα ζηελ ίδηα ηεηξάκελε  πξνζεζκία, κε ην νπνίν ζα 

κπνξεί λα πξνβιέπεηαη σο πξνο νξηζκέλν επάγγεικα ε, θαη’  εμαίξεζε απφ 

ηελ γεληθή θαηαξγεηηθή ξήηξα, δηαηήξεζε ζε ηζρχ νξηζκέλνπ πεξηνξηζκνχ απφ 

ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν ηνχην ή ηνπο ηπρφλ πξνζηηζέκελνπο ζε 

απηνχο κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, σο έρεη ή κε επηφηεξε κνξθή, ππφ ηηο 

ηηζέκελεο φκσο απζηεξέο, ζπληαγκαηηθά άιισζηε επηβαιιφκελεο, 

πξνυπνζέζεηο, ε ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη λα δηεξεπλάηαη 

επηζηακέλσο. Αλ δειαδή πξνο ηνχην ζπληξέρεη επηηαθηηθφο ιφγνο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ζπλάκα δε πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο αξρήο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. Έηζη, κε ηελ πάξνδν ηεηξακήλνπ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ζα επέιζεη γεληθή θαηάξγεζε γηα φια ηα 

επαγγέικαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

πεξηνξηζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ άζθεζε 

επαγγεικάησλ, νη νπνίνη απαξηζκνχληαη ζην άξζξν 2 ή ζα πξνζηεζνχλ ζε 
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απηνχο κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πιελ εθείλνπ ή εθείλσλ πνπ, ζε ζρέζε πξνο 

νξηζκέλν επάγγεικα, ζα εμαηξεζνχλ εηδηθψο απφ ηελ θαηάξγεζε κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα, κεηά δηαηχπσζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εηδηθήο θξίζεσο 

πεξί ζπλδξνκήο ησλ αλαθεξζεηζψλ πξνυπνζέζεσλ.   

 

Με ην άξζξν 3 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηίζεηαη ξχζκηζε πνπ 

σζαχησο θαηαιακβάλεη φια ηα επαγγέικαηα, εθηφο απφ εθείλα γηα ηα νπνία 

δηαιακβάλεηαη ξχζκηζε ζην Κεθάιαην Β΄- Δηδηθφο Μέξνο.  

Η ηηζέκελε ξχζκηζε έρεη ην εμήο πεξηερφκελν: Με γεληθή δηάηαμε, πνπ ηίζεηαη 

ζε ηζρχ κε ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, επέξρεηαη παχζε ηεο ηζρχνο φισλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία απαηηήζεσλ πξνεγνχκελεο 

δηνηθεηηθήο αδείαο γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο, φηαλ ε ρνξήγεζε απηήο 

ζπλαξηάηαη πξνο αληηθεηκεληθψο δηαπηζηνχκελε απφ δηνηθεηηθή αξρή, θαηά 

δεζκία αξκνδηφηεηα, ζπλδξνκή λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε 

άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ πνπ θαηαιακβάλεη ε αλσηέξσ ξχζκηζε ηνπ 

άξζξνπ 3, θαζίζηαηαη πιένλ εθεμήο ειεχζεξε. Γηα ηε ζχλλνκε δε έλαξμε ηεο 

αζθήζεψο ηνπο αξθεί ε απιή δηαηχπσζε ηεο ζρεηηθήο πεξί ηνχηνπ αλαγγειίαο 

ζηε δηνηθεηηθή αξρή πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

δηνηθεηηθήο αδείαο, ζπλνδεπνκέλεο απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ θαη ε πάξνδνο 

ηξηκήλνπ απφ ηελ αλαγγειία απηή. Δθηφο αλ ε ελ ιφγσ δηνηθεηηθή αξρή εληφο 

ηνπ ηξηκήλνπ ηνχηνπ απαγνξεχζεη ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, γηα ην ιφγν 

φηη δελ ζπγθεληξψλνληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πξνο ηνχην ή δελ 

πξνθχπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο απφ ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 

ην ελ ιφγσ ηξίκελν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο επηβαιιφκελεο 

ζηνλ εθδεινχληα ην ελδηαθέξνλ λα αζθήζεη νξηζκέλν επάγγεικα 

ππνρξεψζεσο αλακνλήο θαη αλαβνιήο ηεο ελάξμεσο αζθήζεσο ηνχηνπ, ψζηε 

λα παξαζρεζεί ζηε δηνίθεζε ε δπλαηφηεηα λα δηελεξγήζεη πξνιεπηηθφ έιεγρν 

θαη ελδερνκέλσο λα απαγνξεχζεη ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, αλ δελ 

πθίζηαηαη ή δελ πξνθχπηεη ζπλδξνκή ησλ πξνο ηνχην λνκίκσλ 

πξνυπνζέζεσλ.  Γελ ζπληζηά δειαδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνχην πεξηνξηζκφ 

θαηά ρξφλνλ ηεο αξκνδηφηεηνο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο λα απαγνξεχζεη, πξνο 
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επηβνιή ηεο λνκηκφηεηνο, ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο, αλ ηνχην δελ δχλαηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε λα αζθεζεί ζπλλφκσο. Σπρφλ φκσο, θαζ’ ππέξβαζε 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηνχηνπ βξαδεία άζθεζε απηήο ηεο αξκνδηφηεηνο 

ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη δήηεκα αζηηθήο επζχλεο ηνπ θξάηνπο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε δηαηππνχκελε απαγφξεπζε επηθέξεη αλαηξνπή 

δεκηνπξγεζείζεο κε ηελ έλαξμε ηεο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο πξαγκαηηθήο 

θαηαζηάζεσο, ε νπνία επάγεηαη δεκηνγφλα απνηειέζκαηα ελφςεη 

πξαγκαηνπνηεζεηζψλ ζπλαθψο δαπαλψλ ή αλαιεθζεζψλ ππνρξεψζεσλ.  

Δμάιινπ, ελφςεη ηεο πξνβιεπνκέλεο ζην άξζξν ηνχην αληηθαηαζηάζεσο ηνπ 

ηζρχνληνο ζήκεξα λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο πξνεγνπκέλεο δηνηθεηηθήο αδείαο 

γηα ηελ πξφζβαζε ζε δηάθνξα επαγγέικαηα θαη ηελ άζθεζή ηνπο κε ην λνκηθφ 

θαζεζηψο ηεο απαγνξεχζεσο αζθήζεσο επαγγέικαηνο, εθεμήο ειεπζέξσο 

αζθνπκέλνπ, απφ ηελ κέρξη ηψξα αξκφδηα πξνο αδεηνδφηεζε δηνηθεηηθή αξρή, 

θαη’ επίθιεζε ηνπ φηη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ πθίζηαηαη ή δελ 

πξνθχπηεη ζπλδξνκή ησλ απαηηνπκέλσλ πξνο ηνχην λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ, 

νξίδνληαη ηα εμήο: ΄Δλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν 

επεξρφκελεο ή επηβαιιφκελεο κε δηνηθεηηθή πξάμε ή δηθαζηηθή απφθαζε, 

πξνερφλησλ κε ραξαθηήξα θπξψζεσλ, 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.  

Παξάιιεια φκσο πξνο ηελ εθηεζείζα ξχζκηζε, παξέρεηαη λνκνζεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο κε πξφηαζε ηνπ θαζ’  

χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κέζα ζηελ ίδηα 

ηεηξάκελε πξνζεζκία, κε ην νπνίν ζα κπνξεί λα πξνβιέπεηαη σο πξνο 

νξηζκέλν επάγγεικα εμαίξεζε απφ ηνλ  εθηεζέληα γεληθφ θαλφλα, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε δηαηήξεζε ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο πξνεγνπκέλεο 

δηνηθεηηθήο αδείαο επηβάιιεηαη απφ επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ζπλάκα δε πιεξνχληαη πξνο ηνχην νη απαηηήζεηο ηεο αξρήο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. Έηζη ψζηε λα κελ επέιζεη σο πξνο απηφ ην επάγγεικα 
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δπλάκεη ηνπ εθηεζέληνο γεληθνχ θαλφλα, κε ηελ πάξνδν ηεηξακήλνπ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, παχζε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζην λφκν απαίηεζεο πεξί πξνεγνπκέλεο δηνηθεηηθήο αδείαο 

γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο, αιιά ππφ ηηο πξνεθηεζείζεο απζηεξέο 

πξνυπνζέζεηο.  

 

Η ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 3, κε ηε ζέζπηζε ηεο πξναλαθεξζείζαο γεληθήο 

θαηαξγεηηθήο ξήηξαο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην λφκν απαηηήζεσλ 

πξνεγνπκέλεο δηνηθεηηθήο αδείαο γηα ηελ άζθεζε επαγγέικαηνο δελ 

επεθηείλεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρνξήγεζε δηνηθεηηθήο αδείαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ, θαη΄ελάζθεζε δηαθξηηηθήο επρεξείαο δηαηππνχκελε, 

νπζηαζηηθή εθηίκεζε ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε 

θξηηεξίσλ ηνπ λφκνπ, θαζ΄φηη κηα ηέηνηα επέθηαζε δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ 

ηζρχνπζα ζπληαγκαηηθή ηάμε, πνπ απνθιείεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλλνκεο 

άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο επρεξείαο θαηά ζησπεξφ ηξφπν. Καη ηνχην, δηφηη ε 

ζπληαγκαηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ επηβάιιεη ηελ, ξεηψο εθθεξφκελε, 

αηηηνιφγεζε ηεο αζθήζεσο ηεο δηαθξηηηθήο επρεξείαο, σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ 

απηή πξαγκαηνπνηείηαη, ψζηε λα απνθιεηζηνχλ ελδερφκελα απζαηξεζίαο, ε δε 

ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαζηζηά 

σζαχησο επηβεβιεκέλε ηελ παξάζεζε αηηηνινγίαο, ψζηε λα θαζίζηαηαη 

εκθαλέο ην – κε δπλάκελν λα πξνθχςεη θαη’ άιιν ηξφπν – ζχλλνκν ηεο 

αζθήζεσο ηεο δηαθξηηηθήο επρεξείαο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζε δηθαζηηθφ 

έιεγρν.    
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ  

 

1.  ΔΠΙ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΤ  

 

Με ηελ  παξάγξαθν 1 ηνπ πξνηεηλνκέλνπ άξζξνπ 4, επηδηψθεηαη ν 

εμνξζνινγηζκφο ηεο αλαινγηθήο ακνηβήο ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ, ε νπνία, εμ 

αηηίαο ηνπ ζπκπησκαηηθνχ γεγνλφηνο ηεο κεγάιεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ζπλαιιαγήο γηα ηελ νπνία θαηαξηίδεηαη ην ζπκβφιαην, ελδέρεηαη λα αλέιζεη ζε 

αδηθαηνινγήησο κεγάιν χςνο. Καη ηνχην, δηφηη ε ηπρφλ κεγαιχηεξε αμία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλαιιαγήο δελ ζπλεπάγεηαη γηα ην ζπκβνιαηνγξάθν, θαζ΄ 

φζνλ αθνξά απηή θαζ’ εαπηήλ ηε ζχληαμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, ζπγθξηηηθά κείδνλα 

απαζρφιεζε. Η πξνηεηλφκελε δηάηαμε θαζηζηά πιένλ αλεπίηξεπην ηνλ 

θαζνξηζκφ δηα ηεο θαλνληζηηθήο νδνχ ελφο εληαίνπ πνζνζηνχ αλαινγηθήο 

ακνηβήο, αδηαθφξσο ηεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλαιιαγήο γηα ηελ νπνία 

θαηαξηίδεηαη ην ζπκβφιαην,  θαη επηβάιιεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηήο ζε 

δηαδνρηθψο θζίλνληα πνζνζηά επί ηεο ελ ιφγσ αμίαο, θιηκαθσηά, φζνλ απηή 

επαπμάλεηαη. Η πξνηεηλφκελε δηάηαμε απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηεο πξναγσγήο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, κε ηελ 

απνηξνπή ππεξβνιηθψλ δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα επηβαξχλζεσλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ, σο ζηνηρείσλ θφζηνπο απηψλ. Ωζαχησο επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία 

επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, κε ηε δηαηήξεζε ζε 

ινγηθά επίπεδα ηνπ ελ ιφγσ δηνηθεηηθνχ  ραξαθηήξα θφζηνπο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

 

Με ηε  παξάγξαθν 2 ηνπ πξνηεηλνκέλνπ άξζξνπ 4, δελ αλαηξείηαη θαηά βάζε ε 

- αληαπνθξηλφκελε ζηελ ηζρχνπζα έλλνκε ηάμε πνπ αλάγεη ηνπο 

ζπκβνιαηνγξάθνπο ζε δεκνζίνπο ιεηηνπξγνχο, νη νπνίνη κάιηζηα απνιαχνπλ 

ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ηεο κνληκφηεηαο – αξρή φηη ε ακνηβή ησλ 

ζπκβνιαηνγξάθσλ θαζνξίδεηαη ππνρξεσηηθψο δηα λφκνπ. Όκσο, κε ηελ 

πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζπλαιιαγήο είλαη πνιχ κεγάιε, ππεξβαίλνπζα έλα θαζνξηδφκελν δηα ηεο 

θαλνληζηηθήο νδνχ φξην, θαη θαηά ζπλέπεηα αληηζηνίρσο ε αλαινγηθή ακνηβή 

ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειή, νξίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ αλαινγηθή 
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ακνηβή παχεη πιένλ λα είλαη ππνρξεσηηθή θαη θαζίζηαηαη ε αλψηαηε επηηξεπηή, 

παξερνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο ζπκβαηηθήο ζπλνκνινγήζεσο κηθξφηεξεο 

ακνηβήο. Η πξνηεηλφκελε δηάηαμε απνβιέπεη ζηνπο ίδηνπο ζθνπνχο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο κε εθείλνπο ηεο πξνηεηλφκελεο πξψηεο παξαγξάθνπ. Δμαίξεζε 

απφ ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πξνβιέπεηαη γηα ηα ζπκβφιαηα, ζε ζρέζε κε ηα 

νπνία ε αλαινγηθή ακνηβή δελ πεξηέξρεηαη θαηά λφκνλ ζην ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

Με ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4,  δελ επαθίεηαη ζηελ επρέξεηα ησλ απνδεθηψλ 

ησλ λνκνζεηηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ ππνπξγψλ ε ρξήζε ηνχησλ, αιιά 

επηβάιιεηαη ζε απηνχο ε ρξήζε ηνπο εληφο ηεο πξνβιεπνκέλεο πξνζεζκίαο, 

πξνο ζέζπηζε θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, αληαπνθξηλνκέλσλ ζην λέν λνκηθφ 

θαζεζηψο,  ψζηε λα κε βξαδχλεη ε ζέζε ηνχηνπ ζε εθαξκνγή. ηνλ ίδην εμ 

άιινπ ζθνπφ απνβιέπεη θαη ε ξχζκηζε ηεο  παξαγξάθνπ 5. 

2. ΔΠΙ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ  

 

α) Η ηζρχνπζα λνκνζεζία (άξζξν 44 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 54 θαη 56 ηνπ 

Κψδηθα Γηθεγφξσλ) πξνβιέπεη γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε ηνπ 

δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο. Δλψ ζηηο πνηληθέο ππνζέζεηο ν δηθεγφξνο έρεη ην 

δηθαίσκα λα αζθεί ην επάγγεικά ηνπ ελψπηνλ θάζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ 

(πιελ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, εάλ δελ έρεη πξναρζεί ζε δηθεγφξν παξ’ Αξείσ 

Πάγσ), ζηηο αζηηθέο ππνζέζεηο θαζψο θαη ζηηο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ν 

δηθεγφξνο έρεη ην δηθαίσκα, θαη’ αξρήλ, λα αζθεί ην επάγγεικά ηνπ κφλν εληφο 

ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο. Μπνξεί λα 

παξίζηαηαη ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ άιισλ πεξηθεξεηψλ κφλν κε ηελ 

ζπκπαξάζηαζε δηθεγφξνπ εγγεγξακκέλνπ ζηνλ ηνπηθφ Γηθεγνξηθφ  χιινγν. 

Οη πεξηνξηζκνί απηνί δελ εμππεξεηνχλ, κε ζεψξεζή ηνπο απφ ηελ ζθνπηά ηνπ 

ζπκθέξνληνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ,  ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο,  αιιά 

επηβαξχλνπλ ηελ νηθνλνκία, εκπνδίδνληαο ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ, 

ππνβάιινληαο ζπγρξφλσο ζε πξφζζεηα έμνδα ηνπο απνδέθηεο ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ θαη πεξηνξίδνληαο ηηο επηινγέο ηνπο. Με ηελ πξνηεηλφκελε 

ξχζκηζε αίξνληαη νη παξαπάλσ αδηθαηνιφγεηνη πεξηνξηζκνί θαη ζηξεβιψζεηο  

ζηελ παξνρή δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ.  
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Έηζη, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ κε ηελ παξ. 

1 ηνπ πξνηεηλνκέλνπ άξζξνπ 5, δίδεηαη ζηνπο δηθεγφξνπο ε δπλαηφηεηα λα 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ζε άιιεο  πεξηθέξεηεο, πέξαλ εθείλεο φπνπ 

αλήθεη ν δηθεγνξηθφο ζχιινγνο ηνπ νπνίνπ είλαη κέιε,  είηε πεξηζηαζηαθά, εμ’ 

αθνξκήο εθδηθάζεσο ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεσο,  είηε ζπζηεκαηηθά. Γηα ηελ 

εμεηδίθεπζε ηνπ θαλφλα απηνχ, κε ηελ παξ. 2 ηνπ πξνηεηλνκέλνπ άξζξνπ 5  ελ 

κέξεη αληηθαζίζηαληαη θαη ελ κέξεη θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 

Γηθεγνξηθνχ Κψδηθα θαη νξίδνληαη ηα εμήο: 

Ο παξά Πξσηνδηθείσ δηθεγφξνο δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη ζε φια ηα 

Πξσηνδηθεία, πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά, θαη ζε φια ηα Δηξελνδηθεία ηεο ρψξαο. 

Τπφ ζπγθεθξηκέλεο δε πξνυπνζέζεηο θαη ζηα Δθεηεία ηεο ρψξαο. Ο παξ’ 

Δθεηείσ δηθεγφξνο δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη ζε φια ηα Πξσηνδηθεία θαη 

Δθεηεία, πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά θαη ζε φια ηα Δηξελνδηθεία ηεο ρψξαο, ππφ 

πξνυπνζέζεηο δε επίζεο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ζηνλ Άξεην Πάγν. 

Ο δε παξ’ Αξείσ Πάγσ δηθεγφξνο, ζε φια ηα δηθαζηήξηα ηεο ρψξαο. Με ηελ 

παξ. 4 ηνπ πξνηεηλνκέλνπ άξζξνπ 5 αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 56 ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ θαη σο πξνο ηηο πνηληθέο ππνζέζεηο επαλαιακβάλεηαη ε 

πξνεγνχκελε ξχζκηζε, κε ηελ δηεπθξηληζηηθή πξνζζήθε φηη ν παξ’ Αξείσ 

Πάγσ δηθεγφξνο δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη ζε φια ηα πνηληθά δηθαζηήξηα. 

 

 

β) Ο ζεζκφο ησλ ππνρξεσηηθψλ ειάρηζησλ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ κέρξη ην 

ζρεηηθά πξφζθαην παξειζφλ ίζρπε ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κε επίθιεζε ιφγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ε πξνζηαζία ηνπ 

πειάηε/απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ, ε αμηνπξέπεηα ηνπ δηθεγνξηθνχ 

επαγγέικαηνο, ε επξπζκία ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο. Οη 

αληηιήςεηο άξρηζαλ λα αιιάδνπλ ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο, θάησ απφ ηελ επήξεηα ηφζν ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο ηνπ 

2000 (πνπ πξνέβιεπε ην νπζηαζηηθφ άλνηγκα ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεγνκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ), φζν θαη ησλ 

εμειίμεσλ ζηε λνκνινγία ηνπ Γ.Δ.Κ. εκαληηθή, απφ ηεο πιεπξάο απηήο, είλαη  

ε απφθαζε ηεο 5.12.2006, Cipolla, ππφζεζε C-94/04, πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ηηαιηθφ ζχζηεκα ππνρξεσηηθψλ ειαρίζησλ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ. Σν Γ.Δ.Κ. 
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απνθάλζεθε φηη νη ειάρηζηεο ακνηβέο ζπληζηνχλ θαη’ αξρήλ πεξηνξηζκφ ζηελ 

ειεπζεξία εγθαηαζηάζεσο θαη ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ππεξεζηψλ, πνπ ζα 

κπνξνχζε φκσο λα δηθαηνινγεζεί επί ζπλδξνκήο επηηαθηηθψλ ιφγσλ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, εθφζνλ νη πεξηνξηζκνί απηνί είλαη ζπκβαηνί κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηνο. Γηα ην ηειεπηαίν ζεκείν ην Γ.Δ.Κ., πξνζδηνξίδνληαο ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ επηβάιιεηαη λα αθνινπζήζεη ε δηαηχπσζε 

θξίζεσο επί ηνπ δεηήκαηνο, αλέπεκςε ηελ ππφζεζε ζην Δθεηείν ηνπ Σνξίλν, 

πνπ είρε ππνβάιεη  ην πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα, γηα λα θξίλεη εθείλν, ελφςεη ηεο 

ηηαιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ην ζπκβαηφ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ηηαιηθνχ λφκνπ 

πξνο ην θνηλνηηθφ δίθαην. Σν Δθεηείν δέρζεθε φηη ε επίκαρε ξχζκηζε πεξί 

ππνρξεσηηθψο ειαρίζησλ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ δελ πιεξνί, ζε ζρέζε κε ηνλ 

επηβαιιφκελν πεξηνξηζκφ, ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

ζεσξψληαο φηη δελ ππάξρεη αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ειαρίζησλ δηθεγνξηθψλ 

ακνηβψλ θαη πνηφηεηαο δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ ή επξπζκίαο ηνπ δηθαζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Η Ιηαιία θαηήξγεζε ην ζχζηεκα ησλ ππνρξεσηηθψλ ειαρίζησλ 

ακνηβψλ γηα φια ηα ειεχζεξα επαγγέικαηα κε ην Ν.Γ. 223 ηεο 4εο Ινπιίνπ 

2006, Σίηινο Ι, άξζξν 2. Καη άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πξνρψξεζαλ ζε θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθψλ 

ειάρηζησλ ακνηβψλ.  

Η ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία πξνβιέπεη  ζχζηεκα ππνρξεσηηθψλ 

ειαρίζησλ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ ζηνλ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν.Γ. 3026/1954, Α΄ 

235, άξζξα 92 επ.) θαζψο θαη, εθ παξαιιήινπ, ζην Ν. 2753/1999 (Α΄ 249, 

άξζξν 7 παξ. 2 επ). Με ην ζχζηεκα απηφ ζπλδέεηαη ε ππνρξεσηηθή 

πξνείζπξαμε ησλ ελ ιφγσ ειαρίζησλ ακνηβψλ απφ ηνπο νηθείνπο 

Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ππνρξεσηηθή παξαθξάηεζε 

παγίσλ πνζνζηψλ γηα ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη ηνπο Γηθεγνξηθνχο 

πιιφγνπο (άξζξν 96 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ).  

Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζρεδίνπ λφκνπ (πνπ αληηθαζηζηά ην άξζξν 92 παξ.1 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ), 

θαηαξγείηαη ν ζεζκφο ησλ ππνρξεσηηθψο ειαρίζησλ  ακνηβψλ θαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ σο ππνρξεσηηθψο 

ειάρηζηεο ακνηβέο παχνπλ λα ηζρχνπλ.   
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Θεζπίδεηαη ξεηά ε απφιπηε ζπκβαηηθή ειεπζεξία ησλ κεξψλ (εληνιέσο θαη 

δηθεγφξνπ) αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο γηα ηελ παξνρή 

λνκηθψλ ππεξεζηψλ. Οξίδεηαη δε φηη ε έγγξαθε ζπκθσλία πεξί ακνηβήο 

πεξηιακβάλεη είηε ηελ φιε δηεμαγσγή ηεο δίθεο, είηε κέξνο ή θαη΄ ηδίαλ πξάμεηο 

απηήο, ή θάζε άιιεο θχζεσο λνκηθέο εξγαζίεο.  Παξάιιεια φκσο, αιιά 

απνθιεηζηηθά σο ελδνηηθφ δίθαην, ηζρχνλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνθχπηεη έγθπξε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ πεξί δηθεγνξηθήο ακνηβήο, 

πξνβιέπεηαη, εηδηθψο γηα ηελ παξνρή δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ ελψπηνλ 

δηθαζηεξίσλ, ε χπαξμε θαη ν πξνζδηνξηζκφο «λνκίκσλ ακνηβψλ».  Με βάζε 

ηηο λφκηκεο ακνηβέο δηελεξγείηαη απφ ηα δηθαζηήξηα ε επηδίθαζε δηθαζηηθψλ 

εμφδσλ θαζψο θαη ε εθθαζάξηζε πηλάθσλ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη έγθπξε έγγξαθε ζπκθσλία πεξί ακνηβήο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 178 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ. 

Δπίζεο,  βάζεη απηψλ πξνζδηνξίδεηαη ε ακνηβή ηνπ δηνξηδφκελνπ δηθεγφξνπ 

ππεξεζίαο επί παξνρήο λνκηθήο βνεζείαο ζχκθσλα κε ην λ.3226/2004 (Α΄ 24) 

ή επί δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ, θαηά ην άξζξν 200 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο ζε πεξίπησζε παξνρήο επεξγεηήκαηνο πελίαο, ή επί 

απηεπαγγέιηνπ δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. πλαθψο νξίδεηαη 

φηη, φπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 98- 102 , 104-123, 125-134, 139-156, 

167 θαη 169 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε 

λφκνπ πνπ πεξηέρεη ξχζκηζε πεξί ακνηβήο δηθεγνξηθήο ππεξεζίαο 

ζρεηηδφκελεο κε ηελ έλαξμε θαη ηελ δηεμαγσγή ηεο δίθεο ή δηαδηθαζίαο 

εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, γίλεηαη αλαθνξά ζε «ειάρηζηα φξηα ακνηβψλ» ή 

«ειάρηζηεο ακνηβέο» ή «ακνηβέο», λννχληαη εθεμήο νη «λφκηκεο ακνηβέο» θαηά 

ηελ αλσηέξσ έλλνηα. Δπίζεο, νξίδεηαη φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, αιιά 

εθεμήο σο λφκηκεο ακνηβέο θαηά ηελ αλσηέξσ έλλνηα, νη πξνβιεπφκελεο σο 

ειάρηζηεο ακνηβέο ζηηο θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 7 παξ.2 ηνπ λ.2753/99 

ηεζείζεο θαη παξαιιήισο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ 

ηζρχνπζεο, δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Ι «παξαζηάζεηο ζηα δηθαζηήξηα» ηεο 

Κ.Τ.Α. ππ’ αξηζ. 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (Β’ 2422), πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνρή δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ έλαξμε θαη 

δηεμαγσγή δίθεο ή δηαδηθαζίαο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. 



16 

 

Πεξαηηέξσ, παξέρεηαη λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ, κεηά γλψκε ηεο Οινκειείαο ησλ 

Πξνέδξσλ ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο Διιάδνο, πξνο επαλαξξχζκηζε 

ησλ λνκίκσλ ακνηβψλ γηα ηελ παξνρή δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηδνκέλσλ 

κε ηελ έλαξμε θαη δηεμαγσγή δίθεο ή δηαδηθαζίαο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. 

Οξίδεηαη δε φηη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα κπνξεί λα εθδνζεί θαη ρσξίο ηε γλψκε 

ηεο Οινκειείαο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο Διιάδνο αλ 

παξέιζεη άπξαθηε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηφηε πνπ ζα δεηεζεί απηή κε 

έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. πλάκα νξίδεηαη φηη κε ην πξψην εθδηδφκελν δπλάκεη ηεο ελ 

ιφγσ λνκνζεηηθήο εμνπζηνδνηήζεσο Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, ηνπ νπνίνπ ε 

έθδνζε επηβάιιεηαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

πξνηεηλνκέλνπ λφκνπ, νη πξνβιεπφκελεο ζηνλ Κψδηθα Γηθεγφξσλ  ή ζε άιιν 

λφκν σο ππνρξεσηηθψο ειάρηζηεο ακνηβέο, νη νπνίεο εθεμήο ηζρχνπλ σο 

λφκηκεο ακνηβέο, ζχκθσλα κε ηελ ηηζέκελε κε ηελ παξάγξαθν απηή ξχζκηζε, 

πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο, 

θαζνξίδνληαη εθεμήο  σο λφκηκεο ακνηβέο ζε δηαδνρηθψο θζίλνληα πνζνζηά, 

θαηά ηξφπν αληηζηξφθσο αλάινγν πξνο ηελ θαηά θαζνξηδφκελεο βαζκίδεο 

πιαηζίσλ πνζψλ θιηκαθσηή πξνζαχμεζε ηεο, εθθξαδφκελεο ή απνηηκψκελεο 

ζε ρξήκα, αμίαο επί ηεο νπνίαο απηά ππνινγίδνληαη. Η ξχζκηζε απηή 

απνβιέπεη ζηε δηαηήξεζε ζε ινγηθά επίπεδα ηνπ θφζηνπο παξνρήο 

δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηαβνιήο γηα απηέο «λφκηκεο 

ακνηβήο», φηαλ ε λφκηκε ακνηβή είλαη αλαινγηθή θαη ππνινγίδεηαη πνζνζηηαίσο 

επί ηεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο, κε ηελ απνηξνπή ηεο αλφδνπ 

απηήο ζε ππεξβνιηθά κεγάιν χςνο θαη’ αθνινπζίαλ ηνπ φηη ε αμία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο είλαη πνιχ κεγάιε, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη φηαλ 

πξνβιέπεηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο λφκηκεο ακνηβήο έλα εληαίν πνζνζηφ, 

αδηαθφξσο ηεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο. 

 

Με ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ πξνηεηλφκελνπ άξζξνπ 5,  πξνβιέπεηαη φηη ε 

ζπκθσλία πεξί ακνηβήο απνδεηθλχεηαη κφλν κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ 
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εγγξάθνπ πνπ ζπληάρζεθε γηα ηελ ζπλνκνιφγεζή ηεο, δνζέληνο φηη 

επηβάιιεηαη γηα ηελ ζπκθσλία απηή ν έγγξαθνο ηχπνο.    

 

Με ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ πξνηεηλφκελνπ άξζξνπ 5,  θαηαξγείηαη ν ζεζκφο ηεο 

ππνρξεσηηθήο πξνείζπξαμεο ηεο ακνηβήο ησλ δηθεγφξσλ κέζσ ηνπ νηθείνπ 

Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, πνπ ζπλάπηεηαη απνιχησο πξνο ηνλ, σζαχησο, 

θαηαξγνχκελν ζεζκφ ησλ ππνρξεσηηθψο ειαρίζησλ ακνηβψλ. Όκσο, 

ιακβάλεηαη πιήξεο πξφλνηα γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ πφξσλ ησλ Γηθεγνξηθψλ 

πιιφγσλ θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, πνπ παξεθξαηνχλην απφ ηελ 

πξνεηζπξαηηφκελε δηθεγνξηθή ακνηβή, κε ηελ ζέζπηζε ελφο λένπ θαζεζηψηνο 

πξνθαηαβνιήο απφ ηνπο δηθεγφξνπο σο εηζθνξψλ πνζνζηψλ επί «πνζψλ 

αλαθνξάο», πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηζνκεγέζεηο κε ηνπο ζήκεξα ηζρχνληεο 

πφξνπο ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ. 

πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη φηη εθεμήο νη  δηθεγφξνη γηα ηηο παξαζηάζεηο ηνπο 

ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη δηθαζηψλ αζθνχλησλ δηθαηνδνηηθά θαζήθνληα 

ζηα πιαίζηα δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ δηθνλνκηθνχο λφκνπο θαη ελ 

γέλεη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηελ έλαξμε θαη δηεμαγσγή 

δίθεο ή δηαδηθαζίαο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, ππνρξενχληαη ζε πξνθαηαβνιή 

ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν πνζψλ εηζθνξψλ, πνπ σο απφιπην ρξεκαηηθφ 

κέγεζνο ζπληζηνχλ έθθξαζε πνζνζηνχ επί  «πνζψλ αλαθνξάο». Καηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ πξνηεηλνκέλνπ λφκνπ, ηφζν ηα σο άλσ πξνβιεπφκελα 

πνζνζηά επί «πνζψλ αλαθνξάο», φζν θαη απηά ηα  «πνζά αλαθνξάο», 

δηαηεξνχληαη σο κεγέζε ακεηάβιεηα ζηα ίδηα αθξηβψο επίπεδα, αθελφο πξνο 

ηα πνζνζηά πνπ παξαθξαηνχλ ζήκεξα νη Γηθεγνξηθνί χιινγνη, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ,  απφ ηηο 

πξνεηζπξαηηφκελεο δηθεγνξηθέο ακνηβέο θαη αθεηέξνπ  πξνο ηα νξηδφκελα 

ζηελ Κ.Τ.Α. ππ’ αξηζ. 1117864/2297/Α0012/7.12.2007 πνζά ππνρξεσηηθψο 

ειάρηζηεο θαη πξνεηζπξαηηφκελεο ακνηβήο γηα ηηο επί κέξνπο δηθεγνξηθέο 

παξαζηάζεηο ζε δηθαζηήξηα θαη δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο. Έηζη, κε ηελ 

ζπληεινχκελε κεηαβνιή ζην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ, 

νπδεκία απνκείσζε ησλ πφξσλ ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ επέξρεηαη απφ ηηο εθεμήο πξνθαηαβαιιφκελεο ππέξ 

απηψλ εηζθνξέο.  
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Με ην πξψην εδάθην ηεο πξνηεηλφκελεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ λένπ άξζξνπ 96 

ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, ην νπνίν ηίζεηαη ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζρχνληνο, κε 

ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πξνηεηλνκέλνπ ζρεδίνπ λφκνπ, εηζάγεηαη 

ην λέν λνκηθφ θαζεζηψο ησλ  ππνρξεσηηθψλ πξνθαηαβνιψλ απφ δηθεγφξνπο 

πνζνζηψλ επί «πνζψλ αλαθνξάο», σο εηζθνξψλ, ξεηψο δε νξίδεηαη ζην 

ηέηαξην εδάθην φηη σο «πνζνζηά αλαθνξάο» θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο λννχληαη ηα πνζά πνπ νξίδνληαη ζηελ 

πξναλαθεξζείζα Κ.Τ.Α. ηεο 7.12.2007 σο ππνρξεσηηθή ειάρηζηε ακνηβή γηα 

ηηο αληίζηνηρεο παξαζηάζεηο δηθεγφξσλ ζε δηθαζηήξηα θαη δηαδηθαζηηθέο 

ελέξγεηεο. Με ην ηξίην εδάθην, πνπ ζέηεη πάγην δίθαην, παξέρεηαη λνκνζεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ,  γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ  «πνζνχ αλαθνξάο» γηα 

θάζε παξάζηαζε δηθεγφξνπ ή δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα θαη γηα ηε ξχζκηζε θάζε 

αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ.1.  

 

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξνηεηλνκέλνπ λένπ άξζξνπ 96 ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ παξέρεηαη λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ,  κεηά γλψκε ηεο Οινκειείαο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γηθεγνξηθψλ 

πιιφγσλ ηεο Διιάδνο, κε ην νπνίν κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα 

πνζνζηά πνπ νξίδνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο  παξ. 1 σο εθαξκνζηέα επί 

«πνζψλ αλαθνξάο» θαη ζπληζηνχλ, σο εηζθνξέο ησλ δηθεγφξσλ, ηνπο πφξνπο 

ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ.   

 

Με ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ πξνηεηλνκέλνπ λένπ άξζξνπ 96 ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ δηαηεξνχληαη ζηελ νπζία ηνπο νη ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

ηζρπνπζψλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ αληηθαζηζηάκελνπ άξζξνπ 96, κε ηελ 

δηαθνξά φκσο φηη εθεμήο δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ππνρξεσηηθή 

πξνείζπξαμε αιιά ζηελ ππνρξεσηηθή πξνθαηαβνιή.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο πξνεηζπξάμεσο  ησλ 

δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ πνπ ζεζπίδεηαη κε ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο δελ 



19 

 

επηθέξεη θακία κείσζε ζηα έζνδα ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ θαη ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, ηα νπνία παξακέλνπλ απνιχησο ζηα ηζρχνληα 

ζήκεξα επίπεδα.  

 

Με ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ πξνηεηλνκέλνπ άξζξνπ 5 αληηθαζίζηαηαη ην πξψην 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 96Α ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ θαη ηίζεηαη 

λέα ξχζκηζε ζε ελαξκφληζε πξνο εθείλε ηεο παξ. 8 ηνπ πξνηεηλνκέλνπ 

άξζξνπ 5, πνπ αληηθαζηζηά ην άξζξν 96 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ. χκθσλα κε 

απηή ηε ξχζκηζε, επί ππάξμεσο ζε Γηθεγνξηθφ χιινγν ηδηαηηέξνπ 

δηαλεκεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, ην θαηά ην επφκελν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

96α ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ –ην νπνίν παξακέλεη σο έρεη ζε ηζρχ- πνζνζηφ, 

σο πφξνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνχηνπ, ππνινγίδεηαη εθεμήο επί «πνζνζηνχ 

αλαθνξάο», φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ λένπ άξζξνπ 96 ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ, πνπ εθαξκφδεηαη ελ πξνθεηκέλσ αλαιφγσο. Πξνθαηαβάιιεηαη δε 

απφ ην δηθεγφξν καδί κε ην πξνθαηαβαιιφκελν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

λένπ άξζξνπ 96 πνζνζηφ επί ηνπ εθάζηνηε «πνζνχ αλαθνξάο».  

Με ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, 

αληηθαζίζηαληαη ηα άξζξα 160 θαη 161 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ κε ηα νπνία 

θαζνξίδνληαη ζήκεξα πξνεηζπξαηηφκελεο ειάρηζηεο ακνηβέο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

εμψδηθεο πξάμεηο θαη θπξίσο  γηα ηελ ζχληαμε πξνζρεδίσλ 

ζπκβνιαηνγξαθηθψλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ αθίλεηα.  

Με ην λέν άξζξν 160,  νξίδεηαη φηη γηα ηνλ έιεγρν ηίηισλ ηδηνθηεζίαο αθηλήηνπ 

θαη ηελ ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο, ε ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ θαζνξίδεηαη 

ειεχζεξα κε γξαπηή ζπκθσλία,  φπσο άιισζηε νξίδεη ν λένο βαζηθφο θαλφλαο 

ηνπ  πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ,  φπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξάγξαθν 6 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ. 

 

Με ην λέν   άξζξν 161, νξίδεηαη φηη γηα ηε ζχληαμε ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ή 

ζρεδίσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ γηα θάζε είδνπο δηθαηνπξαμίεο, ε ακνηβή ηνπ 

δηθεγφξνπ θαζνξίδεηαη ειεχζεξα κε γξαπηή ζπκθσλία, φπσο νξίδεη ην πξψην 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 92. Έηζη, παχεη λα ηζρχεη ην 

πξνβιεπφκελν απφ ην, αληηθαζηζηάκελν κε ηελ παξ. 10 ηνπ πξνηεηλφκελνπ 
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άξζξνπ 5, παιαηφ άξζξν 161 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ λνκηθφ θαζεζηψο ησλ 

ππνρξεσηηθψο ειαρίζησλ ακνηβψλ πνπ πξνθαηαβάιινληαη ζηνλ νηθείν 

Γηθεγνξηθφ χιινγν, νη νπνίεο θαηά ηελ ηζρχνπζα ζήκεξα ξχζκηζε νξίδνληαη 

θαηά βάζε σο αλαινγηθέο ακνηβέο, ζε δηαδνρηθψο θζίλνληα πνζνζηά θαηά 

ηξφπν αληηζηξφθσο αλάινγν πξνο ηελ θαηά βαζκίδεο πιαηζίσλ πνζψλ 

θιηκαθσηή επαχμεζε ηεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλαιιαγήο. Γεδνκέλνπ 

φηη ην ελ ιφγσ ηζρχνλ ζήκεξα λνκηθφ θαζεζηψο πξνβιέπεη δπλαηφηεηα 

ζεζπίζεσο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εθδηδφκελε κεηά απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε 

πιεηνςεθία δχν ηξίησλ ησλ κειψλ ηνπ, παξαθξαηήζεσο πνζνζηνχ ηεο 

πξνθαηαβαιιφκελεο ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν ππνρξεσηηθψο ειάρηζηεο 

ακνηβήο, σο πφξνπ ζπληζηψκελνπ θαηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία δηαλεκεηηθνχ 

ινγαξηαζκνχ, γηα ηε δηαζθάιηζε απηνχ ηνπ πφξνπ δηαλεκεηηθψλ ινγαξηαζκψλ 

Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ θαη κεηά ηελ επεξρφκελε θαηάξγεζε ηνπ ηζρχνληνο 

ζήκεξα λνκηθνχ θαζεζηψηνο ησλ πξνθαηαβαιινκέλσλ ζηνπο Γηθεγνξηθνχο 

πιιφγνπο ππνρξεσηηθψο ειαρίζησλ ακνηβψλ, πξνβιέπεηαη ζην λέν άξζξν 

161 ε ζέζπηζε ελφο λένπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο, παξεκθεξνχο πξνο εθείλν ηνπ 

λένπ άξζξνπ 96 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ. Σν λέν λνκηθφ θαζεζηψο ζπλίζηαηαη 

ζηε ζέζπηζε δπλαηφηεηνο επηβνιήο ζε δηθεγφξνπο ππνρξεψζεσο 

πξνθαηαβνιήο, πξηλ ηε δηελέξγεηα λνκηθψλ εξγαζηψλ, εηζθνξάο, σο πφξνπ 

ηδξπνκέλσλ απφ Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο δηαλεκεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, πνπ 

ππνινγίδεηαη πνζνζηηαίσο επί «πνζνχ αλαθνξάο» ή «πνζνζηνχ αλαθνξάο» 

επί αμίαο αληηθεηκέλνπ ζπλαιιαγήο. Λακβάλεηαη δε πξφλνηα λα κελ επέιζεη κε 

ηε ζπληεινχκελε εηζαγσγή ηνπ λένπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο νπζηαζηηθή 

απνκείσζε ηνπ ελ ιφγσ πφξνπ ησλ δηαλεκεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ππφ ηε κνξθή 

πιένλ ηεο πξνθαηαβαιιφκελεο απφ ηνπο δηθεγφξνπο εηζθνξάο.  

Δηδηθφηεξα:  

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ λένπ άξζξνπ 161 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ δηαηεξείηαη 

ελ πξψηνηο ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 7 ηνπ αληηθαζηζηακέλνπ παιαηνχ 

άξζξνπ 161 αξκνδηφηεηα πξνο ζχζηαζε δηαλεκεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε 

Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο θαη νξίδεηαη φηη κε θνηλή απφθαζε ησλ  Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη  Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πνπ 
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εθδίδεηαη  κεηά απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ,  ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ, κπνξεί 

λα  ζπζηήλεηαη ηδηαίηεξνο ινγαξηαζκφο γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαηαβαιινκέλσλ 

πνζψλ (ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ) απφ δηθεγφξνπο επί δηελεξγείαο 

νξηδνκέλσλ  εμσδίθσλ ή δηθαζηηθψλ εξγαζηψλ, θαη λα ξπζκίδνληαη ηα αλαγθαία 

δεηήκαηα γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ θαηαβαιινκέλσλ πνζψλ, ηε δηαλνκή ηνπο 

ζηα κέιε ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ.  

Με φκνηα απφθαζε, εθδηδφκελε θαηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία, νη δηθεγφξνη πνπ 

πξνβαίλνπλ ζηηο λνκηθέο εξγαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 1 (ζχληαμε ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ ή ζρεδίσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ γηα θάζε είδνπο δηθαηνπξαμίεο) ή ζε 

άιιεο νξηδφκελεο λνκηθέο εξγαζίεο, κπνξεί λα ππνρξενχληαη ζε πξνθαηαβνιή 

εηζθνξάο πξνο ηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ επί 

«πνζνχ αλαθνξάο» ή επί «πνζνζηνχ αλαθνξάο» ην νπνίν ππνινγίδεηαη επί  

ηεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηθαηνπξαμίαο. Δπαλαιακβάλεηαη δε ε 

ηζρχνπζα ξχζκηζε φηη ν νηθείνο Γηθεγνξηθφο χιινγνο, γηα ηελ γελφκελε 

θαηαβνιή, εθδίδεη ηξηπιφηππε απφδεημε, έλα απφ ηα αληίηππα ηεο νπνίαο 

πξνζαξηάηαη απφ ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν ζην ζπκβφιαην. Η παξάιεηςε 

πξνζαξηήζεσο πξνβιέπεηαη φηη ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα ηνπ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

 

ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη ηα «πνζά» ή ηα «πνζνζηά 

αλαθνξάο», κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδνληαη πνζνζηηαίσο νη πξνθαηαβνιέο 

ησλ δηθεγφξσλ πξνο ηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν 2, θαζνξίδνληαη, δπλάκεη παξερφκελεο κε ηε 

δηάηαμε απηή λνκνζεηηθήο εμνπζηνδνηήζεσο,  κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ κεηά γλψκε ηεο Οινκέιεηαο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γηθεγνξηθψλ 

πιιφγσλ ηεο Διιάδνο. Με φκνηα δε απφθαζε αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πνζά 

θαη ηα πνζνζηά απηά.  

 

Με ηε δηάηαμε δε ηεο παξ.4 ηνπ λένπ άξζξνπ 161,  θαη κέρξη ηελ έθδνζε, 

δπλάκεη ηεο παξερφκελεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδνηήζεσο, ηεο θνηλήο 
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ππνπξγηθήο απνθάζεσο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ  παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, νξίδεηαη ην «πνζνζηφ αλαθνξάο» επί ηνπ 

νπνίνπ ππνινγίδεηαη πνζνζηηαίσο ην πνζφ πνπ ν δηθεγφξνο  ππνρξενχηαη λα 

πξνθαηαβάιεη σο εηζθνξά ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν, ζχκθσλα κε ηελ  

παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Απηφ ην «πνζνζηφ αλαθνξάο» νξίδεηαη κε 

βάζε ηελ αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηθαηνπξαμίαο, ζε θαζνξηδφκελα 

δηαδνρηθψο θζίλνληα πνζνζηά θαηά ηξφπν αληηζηξφθσο αλάινγν πξνο ηελ 

θαηά νξηδφκελεο βαζκίδεο πιαηζίσλ πνζψλ θιηκαθσηή επαχμεζε ηεο αμίαο  

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπλαιιαγήο γηα ηελ νπνία θαηαξηίδεηαη ε δηθαηνπξαμία. 

Σνχην δε, ζε κεγέζε νπζηαζηηθψο αληίζηνηρα πξνο εθείλα ηεο παξ. 1 ηνπ 

αληηθαζηζηάκελνπ παιαηνχ άξζξνπ 161. Έηζη, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε, 

δηαζθαιίδεηαη φηη, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ εθηεζέληνο λένπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο, 

νπδεκία νπζηαζηηθή απνκείσζε επέξρεηαη ηνπ ελ ιφγσ πφξνπ ησλ 

δηαλεκεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ, ππφ ηελ κνξθή 

πιένλ ηεο πξνθαηαβαιιφκελεο απφ ηνπο δηθεγφξνπο εηζθνξάο. 

 

Η παξάγξαθνο 5 ηνπ λένπ άξζξνπ 161 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ επαλαιακβάλεη 

θαη΄νπζία  ηελ ξχζκηζε ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 5 ηνπ αληηθαζηζηάκελνπ 

παιαηνχ άξζξνπ 161, ε δε παξ. 6 ζεζπίδεη απαιιαγή  απφ ηελ ππνρξέσζε 

πξνθαηαβνιήο εηζθνξάο αληίζηνηρε πξνο ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε 

πξνθαηαβνιήο ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν δηθεγνξηθήο ακνηβήο θαηά ηελ παξ. 8 

πεξ. α΄ ηνπ αληηθαζηζηάκελνπ παιαηνχ άξζξνπ 161.  

 

Με ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ 

νξίδεηαη φηη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’  εμνπζηνδφηεζε 

ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ , φπσο ίζρπε πξηλ 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ απηνχ απφ ηελ  παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ, δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ κέρξη ηελ έθδνζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ δπλάκεη ηεο λνκνζεηηθήο 

εμνπζηνδνηήζεσο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 161, φπσο ηνχην 

αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ 

λφκνπ.  
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Με ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ  

αλαδηαηππψλνληαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 175, ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ ελφςεη ηεο θαηαξγήζεσο ησλ ππνρξεσηηθψλ «ειαρίζησλ νξίσλ 

ακνηβψλ».  

 

Με ηελ παξάγξαθν 13 θαηαξγείηαη ε αλαθνξά ζε εμψδηθεο δηθεγνξηθέο 

εξγαζίεο ζην άξζξν 176 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, δεδνκέλνπ φηη γηα ηηο 

εξγαζίεο απηέο ηζρχεη απνθιεηζηηθψο ε, κε ειεχζεξε ζχκβαζε,  θαζνξηδφκελε 

ακνηβή κεηαμχ δηθεγφξνπ θαη εληνιέσο ηνπ.  

 

Με ηελ παξάγξαθν 14 αληηθαζίζηαηαη ην πξψην εδάθην ηεο  παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ θαη νξίδεηαη φηη ηα Γηθαζηήξηα θαηά ηελ 

επηδίθαζε δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαζψο θαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε πηλάθσλ 

δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη χπαξμε έγθπξεο 

έγγξαθεο ζπκθσλίαο  γηα ηελ  ακνηβή κεηαμχ ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ εληνιέσο 

ηνπ ή αληηπξνζψπνπ απηνχ, εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο λφκηκεο ακνηβέο 

θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, φπσο απηή 

αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ.  

 

Με ηελ παξάγξαθν 15 θαηαξγνχληαη εθεμήο νη παξάγξαθνη 2 έσο θαη 7 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2753/1999. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο εηζήρζε παξάιιειν πξνο 

ην αληίζηνηρν ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ ζχζηεκα  ζεζκνζέηεζεο «ππνρξεσηηθψλ 

ειαρίζησλ ακνηβψλ» γηα ηηο δηθεγνξηθέο ππεξεζίεο,  κε παξνρή 

εμνπζηνδνηήζεσο πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πξνο θαζνξηζκφ απηψλ ησλ 

ππνρξεσηηθψλ ειαρίζησλ ακνηβψλ, γηα ηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη 

πξνεηζπξάηηνληαη απφ ηνλ νηθείν Γηθεγνξηθφ χιινγν, πνπ πξνβαίλεη ζε 

παξαθξάηεζε πνζνζηνχ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη πφξνπο ησλ Γηθεγνξηθψλ 

πιιφγσλ θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ. Ωζαχησο δε πξνβαίλεη ζε 

παξαθξάηεζε πνζνζηνχ αλαινγνχληνο θφξνπ. 

Σειεπηαία ρξήζε ηεο εμνπζηνδνηήζεσο έγηλε κε ηελ έθδνζε ηεο θ.π.α. 

1117864/2297/Α0012/7.12.2007,  ε νπνία πξνκλεκνλεχζεθε.  
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Η θαηάξγεζε ησλ παξ.2 έσο θαη 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.2753/1999 ιακβάλεη 

ρψξα ελφςεη ηεο θαηαξγήζεσο ηφζν ηεο πξνβιέςεσο κε δηαηάμεηο 

αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ ππνρξεσηηθψο ειαρίζησλ ακνηβψλ φζν θαη ηνπ 

εηζαρζέληνο λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο πξνεηζπξάμεσο απηψλ. Η 

πξνβιεπφκελε ζην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ θαηάξγεζε ηνπ λνκηθνχ 

θαζεζηψηνο ηεο πξνεηζπξάμεσο ησλ, επίζεο θαηαξγνπκέλσλ, ππνρξεσηηθψλ 

ειαρίζησλ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ, απφ ηελ νπνία ζήκεξα παξαθξαηείηαη ν 

αλαινγψλ θφξνο εηζνδήκαηνο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε πξνβιέςεσο λέαο 

ξπζκίζεσο γηα ηελ θνξνιφγεζε  ησλ δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ. 

 

Σέινο, κε ηελ παξάγξαθν 16 παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο κε πξφηαζε  ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κεηά γλψκε ηεο 

Οινκέιεηαο ησλ Πξνέδξσλ ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ηεο Διιάδαο, γηα ηε 

δηελέξγεηα θάζε αλαγθαίαο πξνζαξκνγήο  ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

ζρεδίνπ λφκνπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ θαζψο θαη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ λνκνζεηήκαηνο πνπ αθνξά ζηελ άζθεζε ηνπ 

δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο.  

 

 

 

3. ΔΠΙ ΣΩΝ ΓΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 

Σν ηζρχνλ  Π.Γ.81/2005  (Α΄ 120),  πνπ εθδφζεθε βάζεη ηεο εμνπζηνδνηήζεσο 

ηνπ άξζξνπ 47 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, επηηξέπεη ηελ ζχζηαζε 

απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο δηθεγφξνπο, κέιε ηνπ ηδίνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, 

«Αζηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο», κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο θαη ηε δηαλνκή ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ 

ακνηβψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή. 

Με ην άξζξν 6 ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηίζεληαη ξπζκίζεηο ζε 

ελαξκφληζε πξνο εθείλεο πνπ, φπσο αλαθέξζεθε, ηίζεληαη κε ην άξζξν 5 παξ. 

1 έσο 5 ηνχηνπ.  
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Δηδηθφηεξα: 

α. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 

81/2005 θαη νξίδεηαη φηη εθεμήο κπνξνχλ λα ζπζηήλνπλ δηθεγνξηθέο εηαηξείεο 

θαη δηθεγφξνη πνπ είλαη κέιε δηαθνξεηηθψλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ. Ωο έδξα 

ηεο εηαηξείαο δχλαηαη λα επηιεγεί ε έδξα ηνπ Πξσηνδηθείνπ κηαο ησλ 

πξσηνδηθεηαθψλ πεξηθεξεηψλ φπνπ εδξεχνπλ νη αληίζηνηρνη χιινγνη ζηνπο 

νπνίνπο είλαη εγγεγξακκέλα κέιε ηεο εηαηξείαο. 

 

β. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Π.Γ. 81/2005, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθεγνξηθήο 

εηαηξείαο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ θαη νξίδεηαη φηη απηή γίλεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ ηεο έδξαο ηεο 

Δηαηξείαο, πνπ ειέγρεη αλ νη δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζπκθσλνχλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Σίζεηαη δε λέα δηάηαμε ε νπνία νξίδεη φηη ζηελ πεξίπησζε 

παξφδνπ άπξαθηεο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο, απφ ηελ ππνβνιή πξνο 

έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.  

 

γ. Αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Π.Γ.81/2005, θαη εθεμήο ε απφθαζε δηθεγνξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ ίδξπζε 

ππνθαηαζηήκαηνο δελ ππφθεηηαη πιένλ ζε έγθξηζε ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, 

αιιά κφλν ζηε δηαηχπσζε ηεο γλσζηνπνίεζήο ηεο ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν 

ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο.  

 

δ. Σέινο, πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 5 ζην άξζξν 4, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

φπνπ ζην Π.Γ. ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «νηθείνο δηθεγνξηθφο ζχιινγνο», λνείηαη 

εθεμήο, ελ φςεη ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ, ν «δηθεγνξηθφο ζχιινγνο ηεο έδξαο ηεο 

εηαηξείαο». 

 

 

 

 



26 

 

4. ΔΠΙ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ  

Οη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ κεραληθψλ , ζηνπο 

νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη νη 

αξρηηέθηνλεο,  εληνπίδνληαη γηα κελ ηηο κειέηεο ηδησηηθψλ έξγσλ ζην ζχζηεκα 

ησλ ππνρξεσηηθψο ειαρίζησλ ακνηβψλ, γηα δε ηηο κειέηεο δεκνζίσλ έξγσλ 

ζην ζχζηεκα ησλ ππνρξεσηηθψο ειαρίζησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ. 

α.  Ως προς ηις μελέηες ιδιωηικών έργων:   

Με ην άξζξν 7 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ δηαηππψλεηαη θαηαξρήλ ζηελ  παξάγξαθν 

1, ππνπαξάγξαθν 1 α,  ν γεληθφο θαλφλαο φηη ε ακνηβή ησλ κεραληθψλ 

θαζνξίδεηαη ειεχζεξα κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη φηη νη 

πξνβιεπφκελεο ζην Π.Γ. 696/1976 θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε λφκνπ 

σο ππνρξεσηηθψο ειάρηζηεο ακνηβέο παχνπλ εθεμήο λα ηζρχνπλ κε απηφ ην 

ραξαθηήξα.  

Με ηελ ππνπαξάγξαθν 1β επηδηψθεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηεξήζεσο ησλ 

αξρψλ ηνπ ειεχζεξνπ θαη πγηνχο αληαγσληζκνχ, ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο 

ζπλνκνινγήζεσο ακνηβψλ ησλ κεραληθψλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 

ηδησηηθψλ έξγσλ. πγθεθξηκέλα, δηαθεξχζζεηαη αλεπίηξεπηε, σο ζπληζηψζα 

αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλνκνιφγεζε απφ 

κεραληθφ ζχκβαζεο κε αζπλήζηζηα ρακειή ακνηβή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007, πνπ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο πεηζαξρηθφ αδίθεκα. Η πεηζαξρηθή δίσμε αζθείηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΣΔΔ, ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεη κε ηθαλνπνηεηηθέο 

ηηο εμεγήζεηο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα δψζεη ν κεραληθφο πξνο δηθαηνιφγεζε ηεο 

αζπλήζηζηα ρακειήο ακνηβήο ηνπ. 

 

Με ηελ παξάγξαθν 2 ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ κεραληθνχ λα θαηαζέηεη ηε 

ζρεηηθή ζχκβαζε θαη λα θαηαβάιεη ζην ΣΔΔ ηηο εηζθνξέο θαη ηα ινηπά 

δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, πνπ ππνινγίδνληαη 

βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία  πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε, κε ηνλ ίδην ηξφπν 

ππνινγηζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζήκεξα. Σν δε ΣΔΔ πξνβαίλεη ζε 

επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ βάζεη απηψλ γελφκελνπ ππνινγηζκνχ ησλ 

εηζθνξψλ θαη δηθαησκάησλ, ηνλ νπνίν νξηζηηθνπνηεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ 
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δηαζθαιίδεηαη ην χςνο ησλ εηζθνξψλ θαη δηθαησκάησλ ππέξ ηνπ ΣΔΔ, ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη άιισλ δηθαηνχρσλ. 

 

Με ηελ παξάγξαθν 3 επεθηείλνληαη νη ξπζκίζεηο ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ 

παξαγξάθσλ θαη ζηηο εξγαζίεο επίβιεςεο θαη δηνίθεζεο έξγνπ. 

 

Με ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη ελ πξψηνηο φηη γηα φζεο απφ ηηο σο άλσ 

εηζθνξέο βάζε ππνινγηζκνχ θαηά λφκνλ απνηειεί ε ακνηβή ηνπ κεραληθνχ, 

απηέο ππνινγίδνληαη εθεμήο επί ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο, εθφζνλ απηή είλαη 

κεγαιχηεξε ηεο λφκηκεο ακνηβήο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 696/1974, φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξάγξαθν 8, 

άιισο ππνινγίδεηαη επί ηεο λφκηκεο ακνηβήο. Πεξαηηέξσ νξίδεηαη φηη γηα φζεο 

απφ ηηο σο άλσ εηζθνξέο πξνβιέπεηαη σο βάζε ππνινγηζκνχ ε ειάρηζηε 

ακνηβή, εθεμήο ππνινγίδνληαη επί ηεο λφκηκεο ακνηβήο θαηά ηελ αλσηέξσ 

έλλνηα.   

 

ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη ηα δηθαζηήξηα, φηαλ δελ πξνθχπηεη έγθπξε 

έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ πεξί ακνηβήο, ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

λφκηκεο ακνηβέο θαηά ηελ εθδίθαζε δηαθνξψλ πεξί ακνηβψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 677 έσο θαη 681 ηνπ Κ.Πνι.Γ. 

 

Με ηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 7 κεηαθέξεηαη απηνχζηα ζηνλ παξφληα λφκν θαη 

θαηαξγείηαη σο δηάηαμε ΠΓ, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ ΠΓ 696/1974, 

ε νπνία έρεη θξηζεί αληηζπληαγκαηηθή απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, γηα ην 

ιφγν φηη παξείρε κε έγθπξε ππεμνπζηνδφηεζε (ηΔ-2506/2000).  

 

Με ηελ  παξάγξαθν 8 νξίδεηαη φηη νη πξνβιεπφκελεο ζην ΠΓ 696/1974 

ακνηβέο απνηεινχλ ηηο λφκηκεο ακνηβέο, πνπ ηζρχνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη έγθπξε έγγξαθε ζπκθσλία πεξί ακνηβήο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.  
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Με ηελ παξάγξαθν 9 θαηαξγείηαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 3 παξ.7 δεχηεξν 

εδάθην ηνπ ΠΓ 696/1974, πνπ ζπληζηά θαζνξηζκφ ππνρξεσηηθήο θαηψηαηεο 

ακνηβήο γηα κηθξά έξγα. 

 

Με ηελ παξάγξαθν 10 κεηαβάιιεηαη ε λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε πνπ 

παξέρεηαη κε ην άξζξν 59 ηνπ απφ 17.7/16.8.1923 ΝΓ, ψζηε πιένλ βάζεη 

απηήο λα δηελεξγείηαη ξχζκηζε λνκίκσλ ακνηβψλ, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

πξνθχπηεη έγθπξε έγγξαθε ζπκθσλία πεξί ακνηβήο. 

 

Με ηελ παξάγξαθν  11 θαηαξγνχληαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, 

νη νπνίεο έρνπλ κεηαθεξζεί θαηά πεξηερφκελν ζην σο άλσ αλακνξθσκέλν 

άξζξν 59 ηνπ Ν.Γ. ηεο 17.7/16.8.23.  

 

Με ηελ παξάγξαθν 12 αληηθαζίζηαηαη ε ξχζκηζε ηεο, θαηαξγνχκελεο, 

δηαηάμεσο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ κφλνπ  ηνπ Ν.Γ. 2726/1953, κε 

ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη 

πξνβιέπεηαη εηζθνξά πνζνζηνχ 2% ππέξ ηνπ ΣΔΔ γηα ηηο πάζεο θχζεσο 

ιεηηνπξγηθέο ηνπ δαπάλεο, πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθψο 

ζπλνκνινγνπκέλεο ή ηεο λνκίκνπ ακνηβήο, θαηά ηηο δηαθξίζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 4.  

 

Με ηελ παξάγξαθν 13 θαηαξγνχληαη νη παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Β.Γ/ηνο ηεο 30/31-5-1956 θαη παχεη εθεμήο λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε 

θαηαζέζεσο ηεο ακνηβήο γηα εθπνλεζείζα κειέηε ζην ΣΔΔ. 

 

Με ηελ παξάγξαθν 14 πξνβιέπεηαη φηη ε θαηαςεθηζηηθή αγσγή ηνπ άξζξνπ 2 

παξ.4, ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην ηνπ ηδίνπ ΒΓ/ηνο έρεη πιένλ αίηεκα ηελ 

θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζην κεραληθφ θαη φρη ζην ΣΔΔ, φπνπ θαηεηίζεην κέρξη 

ζήκεξα. 

 

Με ηελ παξάγξαθν 15, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί  νιφθιεξν ην πιέγκα 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί εθπφλεζεο κειεηψλ ηδησηηθψλ έξγσλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ ακνηβψλ ησλ κεραληθψλ ελ γέλεη θαη αξρηηεθηφλσλ ζηνλ παξφληα 
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λφκν,  παξέρεηαη λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε ΠΓ κε πξφηαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κεηά γλψκε 

ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ. 

 

β.  Ως προς ηις μελέηες δημοζίων έργων, 

 

Με ηελ παξάγξαθν 16 ηνπ πξνηεηλφκελνπ άξζξνπ 7, πνπ αληηθαζηζηά ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3316/2005, κεηαβάιιεηαη ν ραξαθηήξαο 

ησλ πξνεθηηκψκελσλ ειάρηζησλ ακνηβψλ, πνπ, ελψ ήζαλ κέρξη ηψξα 

ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο κειεηψλ δεκνζίσλ 

έξγσλ, ρξεζηκεχνπλ εθεμήο απνθιεηζηηθά ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, θαζ’  φζνλ 

αθνξά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ,  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ  

θαινπκέλσλ κε ηελ πξνθήξπμε ηάμεσλ πηπρίνπ ζην δηαγσληζκφ. 

Με ην δεχηεξν εδάθην ηεο λέαο παξ. 8 πξνβιέπεηαη φηη ε σο άλσ 

πξνεθηηκψκελε ακνηβή δελ δεζκεχεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο 

πνπ δηαζέηνπλ πηπρίν ηεο θαινπκέλεο ηάμεσο, νη νπνίνη δηθαηνχληαη ηνπ 

ινηπνχ λα ππνβάινπλ ρακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, αθφκα θαη 

κηθξφηεξε ηνπ θαησηέξνπ νξίνπ ηεο ηάμεσο πηπρίνπ πνπ δηαζέηνπλ.  

 

Αθνινχζσο πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 9 ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 3316/2005 γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελδερφκελνπ ππνβνιήο αζπλήζηζηα ρακειψλ 

πξνζθνξψλ, πνπ κπνξεί λα ζπληζηνχλ αλεπίηξεπηεο πξαθηηθέο ληάκπηλγθ. 

Πξνβιέπεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 52 ηνπ ΠΓ 

60/2007 πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, κε ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηελ εζληθή 

έλλνκε ηάμε ε νδεγία 2004/18/ΔΚ. Η δηάηαμε απηή πξνβιέπεη ηελ θιήζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ην χςνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, 

πξηλ απηή θξηζεί ελδερνκέλσο σο αδηθαηνιφγεηα ρακειή θαη απνξξηθζεί εμ 

απηνχ ηνπ ιφγνπ σο απαξάδεθηε.    

 

Η παξάγξαθνο 17 αλακνξθψλεη ην  ηξίην εδάθην ηεο πεξηπηψζεσο β ηεο παξ. 

9 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3316/2005, κε δηαγξαθή ηεο δηαηάμεσο πνπ πξνβιέπεη 

απφξξηςε ππνβιεζείζαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο «εθφζνλ θαηά θαηεγνξία 
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κειέηεο παξαβηάδεη ηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθά 

κε ηηο ακνηβέο ηεο πξνο αλάζεζε κειέηεο», δνζέληνο φηη ε δηάηαμε απηή 

παξαπέκπεη ζηε ξχζκηζε ηεο παιαηάο θαη ήδε αληηθαζηζηψκελεο κε ηελ παξ. 

16 ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ δηαηάμεσο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3316/2005, 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθεμήο θαηαξγνχκελε δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

δηαγσληζκφ απφ ηελ πξνεθηηκψκελε ειάρηζηε ακνηβή θαηά ηνλ δηελεξγνχκελν 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ππνινγηζκφ.  

 

Η παξάγξαθνο 18 πξνζαξκφδεη ηε δηαηχπσζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 

5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3316/2005 ζηε λέα ξχζκηζε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4.           

 

Η παξάγξαθνο 19 αλακνξθψλεη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ λ. 3316/2005 γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ 

παξάγξαθν 17. 

 

 

Η παξάγξαθνο 20 θαηαξγεί ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 

3316/2005, δηφηη αλαθέξνληαη ζε δηαηάμεηο πνπ δελ ηζρχνπλ πιένλ, κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

 

Η παξάγξαθνο 21 ζεζπίδεη εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε πξνο έθδνζε ΠΓ/ηνο  κε 

πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγψλ ηνπ λ. 3316/2005 

θαζψο θαη ησλ εθδνζεηζψλ βάζεη απηνχ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ πξνηεηλνκέλνπ ζρεδίνπ λφκνπ. 

 

Η παξάγξαθνο 22 επηβάιιεη ηελ εληφο δχν (2) κελψλ έθδνζε απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο ΤΑ (ΓΜΔΟ/α/νηθ/1161 (Β΄1064/27.7.2005) πνπ αθνξνχλ ηε 

βαζκνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ λ. 3316/2005 φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 16 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ.  



31 

 

5. ΔΠΙ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ   

Γηα ην επάγγεικα ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή δελ ηζρχνπλ πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί 

πξφζβαζεο ή γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί άζθεζεο. Με ην λ. 3643/2008 (Α’ 174) 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ε νδεγία 2006/43/ΔΚ «Γηα ηνπο 

ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ησλ εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ θαη 83/349/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 84/253/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ» 

(L 157/87 EL 9.6.2006). Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην ζπκπιεξψλνπλ 

πξσηαξρηθά ν λ. 3148/2003 (Α’ 136) θαη ην π.δ. 226/1992 (Α’ 120).  

Η ηζρχνπζα λνκνζεζία (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2231/1994, Α’ 139) 

πξνβιέπεη φκσο πεξηνξηζκφ, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε ειάρηζηνπ 

ππνρξεσηηθνχ σξνκηζζίνπ. 

Με ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο θαηαξγείηαη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ ειαρίζηνπ 

ππνρξεσηηθνχ σξνκηζζίνπ. Απελαληίαο δελ ζίγεηαη ν δηνηθεηηθφο θαζνξηζκφο 

ειάρηζησλ σξψλ ειέγρνπ, ιεθζέλησλ ππφςε θαη φζσλ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ 

(International Federation of Accountants -  IFAC) θαη ζηε χζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 16εο Μαΐνπ 2002 «Η αλεμαξηεζία ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ζηελ 

ΔΔ: ζεκειηψδεηο αξρέο» (L 191/22 EL 19-7-2002), κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο 

επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειέγρνπ. 

 

Δηδηθφηεξα: 

Με ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ηξνπνπνηείηαη θαη ελαξκνλίδεηαη κε ην λ. 

3148/2003, ην άξζξν 18 παξ. 6 λ. 2231/1994, Α’ 139. Με ην πξνηεηλφκελν 

άξζξν θαηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ειαρίζησλ ακνηβψλ, ψζηε ε 

ακνηβή γηα ηηο εξγαζίεο ησλ λνκίκσλ ειεγθηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ γξαθείσλ 

λα θαζνξίδεηαη κε ζπκθσλία ησλ κεξψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ. Κξίλεηαη σζηφζν αλαγθαίν λα δηαηεξεζεί ε αξκνδηφηεηα πξνο 

θαζνξηζκφ, κε γεληθέο ή εηδηθέο απνθάζεηο, ησλ ειαρίζησλ αλαγθαίσλ σξψλ 

εξγαζίαο, πνπ αζθείηαη πιένλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο 

Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.), κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 
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(.Ο.Δ.Λ.). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ειαρίζησλ αλαγθαίσλ σξψλ εξγαζίαο 

γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ, νξίδνληαη ελδεηθηηθά ιεπηέα 

ππφςε λφκηκα θξηηήξηα, πνπ αλάγνληαη ζηελ θαηεγνξία κνλάδσλ ή ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κνλάδα φπνπ δηελεξγείηαη ν έιεγρνο, κε δεδνκέλεο ηηο 

ζπλαπηφκελεο πξνο ηελ ηδηαηηεξφηεηα απηήο απαηηήζεηο επαξθνχο θαη 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο θξίλεηαη αλαγθαίν λα δηαηεξεζεί ε αξκνδηφηεηα 

πξνο πξνζδηνξηζκφ, κε ίδηα δηαδηθαζία, αλσηάηνπ νξίνπ εηήζηαο 

απαζρφιεζεο αλά λφκηκν ειεγθηή θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν, 

κε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ σξψλ απηψλ αλάινγα κε ηελ θαηερφκελε 

ηδηφηεηα (Οξθσηφο Διεγθηήο Δπίθνπξνο Διεγθηήο, Γφθηκνο Διεγθηήο ή 

Αζθνχκελνο Διεγθηήο) θαη ηελ αληίζηνηρε πξνο απηήλ εκπεηξία. Καη ηνχην, 

σζαχησο πξνο δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη κε δεδνκέλεο ηηο ζπλαπηφκελεο πξνο απηέο 

ρξνληθέο απαηηήζεηο. 

Με ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 2 θαηαξγείηαη ε ξχζκηζε ηεο πεξ. α ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 226/1992. 

 

Με ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 3  ηξνπνπνηνχληαη  νη  πεξ. β θαη γ΄ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 226/1992. Έηζη, ε πξνβιεπφκελε ρξεκαηηθή πνηλή 

εθθξάδεηαη σο απφιπην αξηζκεηηθφ κέγεζνο, απνζπλδέεηαη απφ ηηο 

θαηαξγνχκελεο πιένλ ειάρηζηεο ακνηβέο θαη ζπλδέεηαη κε ηε βαξχηεηα ηεο 

παξάβαζεο θαη ηελ ελδερφκελε ππνηξνπή. 

Με ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 4  θαηαξγείηαη ε απαγφξεπζε κείσζεο ησλ 

ειαρίζησλ ακνηβψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 

226/1992 θαη ηίζεηαη αλεμαηξέησο ε αξρή ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ακνηβήο γηα ηεο 

δηελέξγεηα θάζε είδνπο ειέγρνπ κε ειεχζεξε ζπκθσλία ησλ κεξψλ. Δίλαη 

απηνλφεην φηη ην άξζξν ηνχην δελ επηθέξεη θαηάξγεζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

πξνβιέπνπλ δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ απφ δεκφζηνπο 

θνξείο. 

Πεξαηηέξσ, κε ζηφρν ηε δηαθάλεηα θαη ηελ πξναγσγή ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ, επηηξέπεηαη ε αλάξηεζε ελδεηθηηθψλ σξηαίσλ ακνηβψλ θαη 

θξηηεξίσλ ππνινγηζκνχ απηψλ απφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν ζην 

δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν. 
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Σέινο, κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 5  ηξνπνπνηείηαη ε πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ π.δ. 226/1992 θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ακνηβήο 

ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ παχεη λα απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 
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