
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν όγδοο βιβλίο της σειράς «Κώδικες 
Τσέπης» αποτελεί συλλογή των βασικότερων νομο-
θετημάτων που διέπουν την άσκηση του δικηγορι-
κού λειτουργήματος. Κορμό της έκδοσης αποτελεί 
ο νέος Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄ 
208/27.9.2013), ο οποίος, αν και ετέθη σε ισχύ εντε-
λώς πρόσφατα, έχει ήδη υποστεί νομοθετικές μεταβο-
λές με τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6.11.2013). Η 
συνοδεύουσα τον Κώδικα Αιτιολογική Έκθεση φωτίζει 
τις συνθήκες που επέβαλαν την ψήφισή του, καθώς 
και τις ρυθμιστικές επιδιώξεις του νομοθέτη. Στο έρ-
γο περιλαμβάνονται  επίσης ο Κώδικας Δεοντολογίας 
Δικηγόρων, καθώς και τα Π.Δ. 81/2005 («Δικηγορικές 
εταιρείες») και 152/2000 [«Διευκόλυνση της μόνιμης 
άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα 
από δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελματικό 
τους τίτλο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. (οδηγία 
98/5/ΕΚ)»], τα οποία δεν καταργήθηκαν με τον Ν. 
4194/2013 και επομένως συμπληρώνουν τις διατά-
ξεις του, όπου δεν υπάρχει επικάλυψη.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς (μικρό και 
πρακτικό σχήμα, ευσύνοπτο ευρετήριο κ.ά) έχουν δι-
ατηρηθεί και στην παρούσα έκδοση. Επιπλέον κάτω 
από κάθε άρθρο παρατίθενται (σε χωριστές ενότητες) 
οι τυχόν νομοθετικές μεταβολές. Οι προσθήκες αυτές 
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σε συνδυασμό με τη μεγάλη πρακτική σπουδαιότητα 
που έχει η σχετική με το δικηγορικό επάγγελμα νο-
μοθεσία καθιστά τον ανά χείρας κώδικα απαραίτητο 
εργαλείο για την καθημερινή εργασία κάθε σύγχρονου 
δικηγόρου.

      
  Αθήνα, Δεκέμβριος 2013



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου «Κώδικας Δικηγόρων»

Προς την Βουλή των Ελλήνων
Αιτιολογική Έκθεση Ν. 4194/2013

I. Διαδικαστικό Ιστορικό

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 4α, 4β και 5 του 
άρθρου 74 του ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων 
ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 74) προβλέφθηκε η 
σύσταση εννεαμελούς Νομοπαρασκευαστικής Επιτρο-
πής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Δικηγόρων, 
με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Με βάση τη διάταξη αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την από 
41670/7.5.2013 απόφασή του «Σύσταση και συγκρό-
τηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα 
περί Δικηγόρων» (Β΄ 1189) συνέστησε και συγκρότησε 
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή από τους: (α) Αντώ-
νιο Βγόντζα του Νικολάου, Δικηγόρο, ως Πρόεδρο, 
(β) Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου, Δικηγό-
ρο-Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας του Τμήματος 
Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
(γ) Νικόλαο Βαλεργάκη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο, 
Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
(δ) Νικόλαο Παπάκο του Σωτηρίου, Δικηγόρο, Πρό-
εδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, (ε) Μιχαήλ 
Ζαφειρόπουλο του Επαμεινώνδα, Δικηγόρο, Γενικό 
Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, (στ) 
Θεόδωρο Σχινά του Δημητρίου, Δικηγόρο, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών, (ζ) Κωνσταντίνο Κουτσουλέλο του Αποστό-
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λου, Δικηγόρο, (η) Δημήτριο Σκαρίπα του Γεωργίου, 
Δικηγόρο, Ειδικό Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και (θ) Λεωνίδα Γεωργόπουλο του Κων-
σταντίνου, Δικηγόρο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών 
Ελλάδος, ως μέλη. 
3. Η Επιτροπή αυτή κλήθηκε να εργαστεί πάνω σε αρ-
χικό σχέδιο που είχε συντάξει Ειδική Νομοπαρασκευα-
στική Επιτροπή με την ίδια σύνθεση και με βάση την 
98711/12.12.2011 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι ερ-
γασίες της Επιτροπής αυτής παρατάθηκαν διαδοχικώς 
δύο φορές με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. Ένα πρώτο σχέδιο με ημερομηνία 29.10.2012 της 
Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου δόθηκε 
στους Δικηγορικούς Συλλόγους και με πρωτοβουλία 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας αναρτήθηκε στην 
οικεία ιστοσελίδα. Ο διάλογος ήταν πλούσιος. Και 
κυριάρχησε στις εργασίες της Ολομέλειας των Προ-
έδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που έλαβαν χώρα 
στην Κομοτηνή στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2012.
5. Ένα επόμενο σχέδιο με βάση παρατηρήσεις, που 
είχαν διατυπωθεί δημόσια, αναρτήθηκε από 6.2.2013 
έως 18.2.2013 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ένα τρίτο σχέδιο, με βάση νεώτερες παρατηρήσεις – 
προτάσεις, αναρτήθηκε από 25.2.2013 έως 4.3.2013 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έτσι, πλη-
ρώθηκαν οι προϋποθέσεις της δημοσίας διαβούλευ-
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σης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 
4048/2012 «Ρυθμιστική διακυβέρνηση: αρχές, διαδι-
κασίες και μέσα καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
6. Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, που συστάθη-
κε και συγκροτήθηκε με την υπό στοιχείο 1 απόφαση, 
παρέδωσε στις 16.07.2013 στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το τε-
λικό σχέδιο Κώδικα Δικηγόρων.
7. Με το παρόν σχέδιο του Κώδικα Δικηγόρων αντι-
καθίσταται το ν.δ. 3026/1954 «Περί του Κώδικος των 
Δικηγόρων» (Α΄ 235), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, 
συμπληρωθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

II. Παρουσίαση των βασικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει σήμερα η άσκηση του 

δικηγορικού λειτουργήματος

1. Σήμερα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Δι-
κηγορικών Συλλόγων: 21.650 στο Δικηγορικό Σύλλογο 
Αθηνών, 6.452 στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονί-
κης, 2011 στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς και στους 
υπόλοιπους Δικηγορικούς Συλλόγους περίπου 12.000 
δικηγόροι. Δηλαδή, στο σύνολο της χώρας είναι εγγε-
γραμμένοι περίπου 42.113 δικηγόροι. 
Όπως αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση του ν.δ. 
3026/1954, που υπογράφεται από τον τότε Υπουργό 
Δικαιοσύνης, ο συνολικός αριθμός των δικηγόρων α-
νερχόταν κατά το χρόνο σύνταξής της σε 9.000 περί-
που δικηγόρους. Από αυτούς 5.800 δικηγόροι ήταν δι-
ορισμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, 1.000 στο 
Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και 500 στο Δικηγο-
ρικό Σύλλογο Πειραιώς. Η δύναμη των υπόλοιπων Δι-
κηγορικών Συλλόγων ανερχόταν σε 1.700 δικηγόρους.
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2. Εκτιμάται ότι οι πιο πάνω αριθμοί θα αυξηθούν 
δραματικά εξαιτίας της ανέλεγκτης εισαγωγής νέων 
δικηγόρων. Στο φαινόμενο αυτό συμβάλλει ήδη και ο 
διαρκώς αυξανόμενος αριθμός αποφοίτων νομικών 
σχολών του εξωτερικού. Οι νομικές σπουδές εξακο-
λουθούν να βρίσκονται στα πιο υψηλά σκαλοπάτια 
προτίμησης της νέας γενιάς. Θεωρείται σχεδόν αυτο-
νόητο από τους αποφοίτους των Νομικών Σχολών η 
απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας. Χωρίς αυτό να 
σημαίνει αναγκαστικά την παραμονή των νέων δικη-
γόρων στον επαγγελματικό στίβο της δικηγορίας.
3. Υφίσταται ανάγκη να διευκρινισθεί και αποσαφηνι-
στεί ο ρόλος των δικηγόρων μετά τις σημαντικές κοι-
νωνικό � οικονομικές μεταβολές. Ο δικηγόρος δεν πα-
ρίσταται μόνο στα δικαστήρια υπερασπιζόμενος τον ε-
ντολέα του. Παράλληλα τον συμβουλεύει. Έχει αυξηθεί 
ο αριθμός των δικηγόρων που ασχολούνται αποκλει-
στικά με τη συμβουλευτική δικηγορία είτε ενταγμένοι 
εσωτερικά σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς 
είτε διατηρώντας την επαγγελματική αυτονομία τους. 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αυξηθεί ειδικές μορφές 
άσκησης δικηγορίας. Δικηγόροι εργάζονται με άλλους 
δικηγόρους σε μόνιμη και διαρκή βάση. Πολλοί δικηγό-
ροι, επίσης, εργάζονται στο πλαίσιο των δικηγορικών 
εταιριών που αυξάνονται και διευρύνονται διαρκώς.
4. Η ανάγκη θωράκισης του λειτουργήματος του 
σημερινού δικηγόρου είναι περισσότερο από ανα-
γκαία. Πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στη 
θεσμική αναγνώριση του ρόλου του και του σεβασμού 
που δικαιούται. Η δικονομική δε αντιμετώπιση του 
δικηγόρου πρέπει να έχει αυξημένες εγγυήσεις που 
προϋποθέτει και απαιτεί ο ρόλος του.
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5. Η δικηγορία στον τόπο μας δεν είναι «κλειστό επάγ-
γελμα», με την έννοια που έχει ο σχετικός όρος. Αυτό 
αποδεικνύεται και από το μεγάλο αριθμό των εγγε-
γραμμένων δικηγόρων στους αντίστοιχους Δικηγορι-
κούς Συλλόγους της Χώρας. Βρίσκεται σε πλήρη δυ-
σαναλογία σε σχέση με τους αριθμούς των δικηγόρων 
στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ο συνολικός αριθμός τους 
στην Ελλάδα είναι υπερβολικός. Έχει ασκηθεί κριτική 
σε βάρος του Έλληνα δικηγόρου με αφορμή τον τρόπο 
και το μέγεθος αμοιβής του. Η κριτική αυτή ασκείται 
και από εκπροσώπους της κοινής γνώμης και από τα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση 
προβλέπουμε τον κανόνα της γραπτής αποτύπωσης 
της συμφωνίας μεταξύ δικηγόρου και εντολέα του. Ο 
γραπτός τύπος, όμως, είναι μόνο αποδεικτικός.
6. Ο θεσμός των Δικηγορικών Συλλόγων ρυθμίζεται 
πάνω σε σύγχρονες βάσεις. Και παρέχεται σε αυτούς 
η πρωτοβουλία διενέργειας δημοψηφισμάτων σε το-
πικό ή πανελλαδικό επίπεδο.
7. Σε μερίδα της κοινής γνώμης έχουν διατυπωθεί πα-
ράπονα για αντιδεοντολογική συμπεριφορά ορισμέ-
νων δικηγόρων. Τα παράπονα αυτά, οφείλουμε να το 
παραδεχθούμε, στρέφονται κατά ενός ελάχιστου α-
ριθμού δικηγόρων. Έχει δοθεί, όμως, η εντύπωση ότι 
οι δικηγόροι, που έχουν προδώσει τον όρκο τους, δεν 
τιμωρούνται. Το πειθαρχικό δίκαιο του νέου Κώδικα 
Δικηγόρων είναι εξαιρετικά καινοτόμο. Η πειθαρχική 
τιμωρία των δικηγόρων δεν βρίσκεται πια στα χέρια 
των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλ-
λόγων. Συνολικά το σχετικό κεφάλαιο ανταποκρίνεται 
σε όλες τις απαιτήσεις και εγγυήσεις του σύγχρονου 
νομικού πολιτισμού. Τα πειθαρχικά παραπτώματα έ-




