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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ύπαρξη έγκυρης έγγραφης συμφωνίας περί αμοιβής μεταξύ
του δικηγόρου και του εντολέως του ή αντιπροσώπου αυ−
τού, εφαρμόζουν τις περί νομίμων αμοιβών διατάξεις του
Κώδικα τούτου. Προς τούτο λαμβάνουν υπόψη τον πίνακα
των γενομένων εξόδων και των καταβλητέων αμοιβών που
παρατίθεται υποχρεωτικά από τους διαδίκους κάτω από
τις προτάσεις τους.»
15. Οι παράγραφοι 2 έως και 7 του άρθρου 7 του ν. 2753/
1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) καταργούνται.
16. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά γνώμη της Ολομέλειας
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος,
διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρμογή στις διατάξεις του
παρόντος νόμου των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων,
καθώς και οποιουδήποτε άλλου νομοθετήματος που αφορά
την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
Άρθρο 6
Δικηγορικές εταιρείες
1. To άρθρο 1 του π.δ. 81/2005 (ΦΕΚ 120 Α΄) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 1
Ίδρυση εταιρείας μεταξύ δικηγόρων
1. Δύο ή περισσότεροι δικηγόροι, μέλη του ίδιου δικη−
γορικού συλλόγου μπορούν να συστήσουν «Αστική Επαγ−
γελματική Δικηγορική Εταιρία», με σκοπό την παροχή
δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των
συνολικών καθαρών αμοιβών, που θα προκύψουν από τη
δραστηριότητά τους αυτή. Δικηγόρος ή δικηγόροι μέλη
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μπορούν να συστήσουν
δικηγορική εταιρεία κατά τα ανωτέρω με δικηγόρο ή δικη−
γόρους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Η έδρα
της εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό της.
2. Η δικηγορική εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστή−
ματα στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της νομοθεσίας του εκάστοτε
κράτους υποδοχής.
3. Σε κάθε δικηγορικό σύλλογο της χώρας, ο συνολικός
αριθμός των δικηγορικών εταιριών, οι οποίες έχουν την
έδρα τους στην πρωτοδικειακή του περιφέρεια, καθώς και
των δικηγόρων που ασκούν μόνοι τους ελεύθερη δικηγορία
απαγορεύεται να περιοριστεί με σύσταση εταιριών κάτω
από το συνολικό αριθμό επτά (7).»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2005 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Η έγκριση του καταστατικού και των τροποποιήσεων
αυτού γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του
δικηγορικού συλλόγου της έδρας της εταιρίας, που ελέγχει
αν οι διατάξεις του καταστατικού συμφωνούν με τις διατά−
ξεις του νόμου. Αν παρέλθει άπρακτο διάστημα μηνός από
την υποβολή προς έγκριση του καταστατικού ή τροποποι−
ήσεως αυτού, η έγκριση λογίζεται παρασχεθείσα.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2005 αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Η απόφαση της δικηγορικής εταιρίας για ίδρυση υπο−
καταστήματος γνωστοποιείται εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από τη λήψη της, στο δικηγορικό σύλλογο της
έδρας της εταιρίας. Η ίδρυση υποκαταστήματος καταχω−
ρείται στα βιβλία εταιριών του δικηγορικού συλλόγου της
έδρας της εταιρίας.»
4. Όπου στο π.δ. 81/2005 χρησιμοποιείται ο όρος «οικείος
δικηγορικός σύλλογος» νοείται ο «δικηγορικός σύλλογος
της έδρας της εταιρείας».

Άρθρο 7
Μηχανικοί
1.α) Η αμοιβή των μηχανικών, για την μελέτη των έργων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 696/1974 (ΦΕΚ
301 Α΄), καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλομένων. Οι προβλεπόμενες στο προεδρικό διά−
ταγμα τούτο ως υποχρεωτικώς ελάχιστες αμοιβές παύουν
εφεξής να ισχύουν με αυτόν το χαρακτήρα. Τα ανωτέρω
ισχύουν αντιστοίχως και ως προς κάθε οριζόμενη από οποι−
αδήποτε διάταξη νόμου ως υποχρεωτικώς ελάχιστη αμοιβή
για εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 59 του ν.δ. της
17.7/16.8.1923, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.
β) Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., όταν περιέρχεται στην αντίληψή του
περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης, της
οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, τον καλεί
εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις
διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες. Εφόσον οι εξηγήσεις του
ενδιαφερομένου δεν κριθούν ικανοποιητικές, το Δ.Σ. του
Τ.Ε.Ε. μπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά τις κείμενες
διατάξεις.
2. Η σχετική σύμβαση, η οποία πρέπει να περιέχει του−
λάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 1 του β.δ. της 30/31.5.1956 (ΦΕΚ 134 Α΄),
κατατίθεται από τον μηχανικό στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). Μετά την περαίωση της μελέτης, ο μηχα−
νικός γνωστοποιεί στο Τ.Ε.Ε. τα στοιχεία που προκύπτουν
από αυτήν, με βάση τα οποία υπολογίζει και καταβάλλει
στο Τ.Ε.Ε τις εισφορές και τα λοιπά δικαιώματα, όπως αυτά
προβλέπονται στη νομοθεσία, είτε ως παρακρατούμενα από
την αμοιβή του μηχανικού, που επεβάλλετο κατά το άρθρο
2 του β.δ. της 30/31.5.1956 να κατατίθεται στο Τ.Ε.Ε., είτε ως
καταβαλλόμενα στο Τ.Ε.Ε. ως δικαιούχο ή προς απόδοση
σε τρίτους δικαιούχους. Το Τ.Ε.Ε., μετά από επαλήθευση
των στοιχείων και του βάσει αυτών γενόμενου υπολογισμού
των εισφορών, τον οποίο οριστικοποιεί, αποδίδει στους νό−
μιμους δικαιούχους τις καταβαλλόμενες σε αυτό εισφορές
και δικαιώματα, πέραν εκείνων που προορίζονται γι’ αυτό.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν
αντιστοίχως και ως προς τον επιβλέποντα μηχανικό για
τις εργασίες επίβλεψης, καθώς και τον αναλαμβάνοντα τη
διοίκηση έργου.
4. Οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Ε., υπέρ ασφαλιστικών τα−
μείων και λογαριασμών, καθώς και οι λοιπές εισφορές και
δικαιώματα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
ότι υπολογίζονται επί της αμοιβής των μηχανικών, υπολο−
γίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής, εφόσον αυτή
είναι μεγαλύτερη από την νόμιμη αμοιβή κατά την έννοια
της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως αντικα−
θίσταται με την παράγραφο 8, άλλως υπολογίζονται επί
της νόμιμης αμοιβής.
Στις περιπτώσεις που οι ως άνω εισφορές προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της
υποχρεωτικώς ελάχιστης αμοιβής, υπολογίζονται εφεξής
επί της νομίμου αμοιβής.
5. Οι αναφερόμενες στο π.δ. 696/1974 «ελάχιστες αμοιβές»
ή «αμοιβές» νοούνται εφεξής ως νόμιμες αμοιβές κατά την
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ίδιου διατάγ−
ματος όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8 και, πέραν
της λήψεως υπόψη για τον υπολογισμό νόμιμων εισφορών
και δικαιωμάτων από το Τ.Ε.Ε. κατά την προηγούμενη πα−
ράγραφο, λαμβάνονται επίσης υπόψη από τα δικαστήρια
κατά την εκδίκαση διαφορών από αμοιβές μηχανικών για
την παροχή εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 677 έως 681
του Κ.Πολ.Δ., όταν δεν προκύπτει έγκυρη έγγραφη συμ−
φωνία περί αυτών.

