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Άρθρο 1 – ∆ικαιούχοι νοµικής βοήθειας 

1. ∆ικαιούχοι νοµικής βοήθειας είναι οι χαµηλού εισοδήµατος πολίτες κράτους – 

µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ικαιούχοι είναι, επίσης, οι χαµηλού εισοδήµατος 

πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νοµίµως, κατοικία ή συνήθη 

διαµονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2. Πολίτες χαµηλού εισοδήµατος, δικαιούχοι νοµικής βοήθειας, είναι εκείνοι των 

οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων 

ετήσιων ατοµικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας. Σε περίπτωση ενδο-οικογενειακής διαφοράς ή διένεξης, δεν λαµβάνεται 

υπόψη το εισόδηµα εκείνου µε τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη. 

Άρθρο 2 – ∆ιαδικασία 

1. Η νοµική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου. Η αίτηση 

αναφέρει συνοπτικά το αντικείµενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που 

βεβαιώνουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων για την παροχή της βοήθειας. 

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της 

οικονοµικής καταστάσεως (ιδίως αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση του 

εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής 

καταστάσεως, εκκαθαριστικού σηµειώµατος, Α.Φ.Μ., βεβαιώσεις υπηρεσιών 

κοινωνικής πρόνοιας, ένορκες βεβαιώσεις) και αποδεικτικά της κατά την πρώτη 

παράγραφο του άρθρου 1 κατοικίας ή διαµονής, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου 

κράτους. 

3. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν 

από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νοµικής βοήθειας. Η 

προθεσµία µπορεί να συντιµηθεί σε περίπτωση µεταγενέστερης κλήτευσης. Η 

διαδικασία διεξάγεται ατελώς και δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση µε δικηγόρο. 

4. Για την παραδοχή της αίτησης αρκεί πιθανολόγηση. Ο αρµόδιος για την εξέτασή 

της δικαστής µπορεί να εξετάσει µάρτυρες, καθώς και τον αιτούντα, µε όρκο ή χωρίς 

όρκο, να συγκεντρώσει κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχείο και να διατάξει την 

κλήτευση του αντιδίκου. 



5. Η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Νέα αίτηση 

µπορεί να υποβληθεί σε περίπτωση µεταβολής των πραγµατικών περιστατικών. 

Συµπληρωµατική αίτηση επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση. 

Άρθρο 3 – ∆ιορισµός συνηγόρου υπηρεσίας 

1. Σε περίπτωση διορισµού δικηγόρου, η επιλογή γίνεται βάσει καταστάσεως που 

καταρτίζει ο οικείος ∆ικηγορικός Σύλλογος. Κάθε ∆ικηγορικός Σύλλογος συντάσσει 

µηνιαία κατάσταση των δικηγόρων υπηρεσίας του επόµενου µήνα, ξεχωριστά για 

ποινικές υποθέσεις και για υποθέσεις αστικού και εµπορικού χαρακτήρα, και την 

αποστέλλει στο οικείο ∆ικαστήριο. Παράλληλα, συντάσσει και αποστέλλει ηµερήσια 

κατάσταση µε ικανό αριθµό δικηγόρων για την παροχή νοµικής βοήθειας στην 

ανάκριση και στην εκδίκαση κακουργηµάτων και αυτόφωρων πληµµεληµάτων. 

∆ιαγράφεται από τον πίνακα και δεν µπορεί να γραφεί στο µέλλον δικηγόρος που 

αρνήθηκε να αναλάβει ή εγκατέλειψε το έργο της υπεράσπισης χωρίς σπουδαίο λόγο, 

κατά την κρίση του δικαστή ή του προέδρου που διευθύνει το δικαστήριο. Οι 

τελευταίοι συντάσσουν έκθεση που αποστέλλεται στο ∆ικηγορικό Σύλλογο. 

«Στις ανωτέρω καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται δικηγόροι, η αµοιβή των οποίων 

κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος έχει υπερβεί το ποσό που ορίζεται στην 
παράγραφο 3.» (άρθρο 40 NOMOΣ 4274/2014 – ΦΕΚ Α 147 – 14.07.2014) 

2. Οι συνήγοροι υπηρεσίας ορίζονται κατ” αλφαβητική σειρά από την αντίστοιχη 

κατάσταση του ∆ικηγορικού Συλλόγου. Σε περίπτωση παράλειψης αποστολής της 

ηµερήσιας κατάστασης, η επιλογή γίνεται από τη µηνιαία κατάσταση. Σε περίπτωση 

παράλειψης αποστολής της µηνιαίας κατάστασης, η επιλογή γίνεται από όλους τους 

δικηγόρους του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Κατ” εξαίρεση, εάν ζητηθεί, µπορεί 

να οριστεί ο δικηγόρος που έχει χειριστεί, στο πλαίσιο του συστήµατος νοµικής 

βοήθειας, την ίδια υπόθεση σε προηγούµενο στάδιο. 

«Στις ανωτέρω περιπτώσεις µη αποστολής των καταστάσεων, ο οριζόµενος 

συνήγορος δηλώνει υπευθύνως ότι η αµοιβή, την οποία δικαιούται για την παροχή 

νοµικής βοήθειας κατά το τρέχον δικαστικό έτος, δεν υπερβαίνει το οριζόµενο 
στην επόµενη παράγραφο ποσό.» (άρθρο 40 NOMOΣ 4274/2014 – ΦΕΚ Α 147 – 

14.07.2014) 

3. Κάθε δικηγόρος µπορεί να χρεωθεί µε µόνο µία υπόθεση. Ως µία υπόθεση 

θεωρείται και η συνεκδίκαση περισσότερων υποθέσεων του ίδιου προσώπου ή 

περισσότερων προσώπων λόγω οµοδικίας, συναιτιότητας ή συνάφειας. 

«Η ετήσια αµοιβή των δικηγόρων στους οποίους ανατίθεται η νοµική βοήθεια δεν 

µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Το ποσό της αµοιβής 
του δικηγόρου προκύπτει από ειδικό γραµµάτιο το οποίο εκδίδεται κάθε φορά από 
τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ικηγόρων. 
Σε περίπτωση υπερβάσεως του ανωτάτου ποσού αµοιβής, το επιπλέον ποσό δεν 
καταβάλλεται στον συνήγορο, εκτός εάν πρόκειται για υπόλοιπο προηγούµενης 
παράστασής του ή για πολυήµερη δικαστική διαδικασία. Με απόφαση του 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων το ποσό αυτό 
µπορεί να αυξοµειώνεται. Ο υπολογισµός της συνολικής ετήσιας αµοιβής γίνεται 
για το διάστηµα από 15 Σεπτεµβρίου έως και τις 14 Σεπτεµβρίου του εποµένου 



έτους. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη 15η Σεπτεµβρίου 2014.» 

(άρθρο 40 NOMOΣ 4274/2014 – ΦΕΚ Α 147 – 14.07.2014) 

4. Ο διοριζόµενος δικηγόρος, συµβολαιογράφος ή δικαστικός επιµελητής έχει 

υποχρέωση να δεχθεί και εκτελέσει την εντολή δίχως αξίωση προκαταβολής αµοιβής 

ή δικαιωµάτων. 

«5. Εφόσον ο διάδικος ανήκει στους δικαιούχους νοµικής βοήθειας που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1, ο εισαγγελέας, ο ανακριτής µε 
διάταξη, το συµβούλιο και το δικαστήριο µε απόφαση, µπορούν κατά περίπτωση 

και αν κριθεί αναγκαίο, να του διορίσουν συνήγορο αυτεπαγγέλτως από τον ειδικό 
πίνακα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.» (Η παρ.5 προστέθηκε  µε την 

παρ.3 άρθρ. έκτου Ν.3625/2007,    ΦΕΚ Α 290,και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 

έβδοµο Ν. 3875/2010,ΦΕΚ Α 158/20.9.2010) 

«6. Σε συνήγορο η αµοιβή του οποίου κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος 

υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στην παράγραφο 3 µπορεί να ανατεθεί νοµική 

βοήθεια, αν δεν καθίσταται δυνατός ο ορισµός άλλου ή εφόσον: α) υπάρχει 
κίνδυνος συµπληρώσεως του ανωτάτου ορίου προσωρινής κρατήσεως ή του 
χρόνου παραγραφής ή β) συντρέχει λόγος κατεπείγοντος. 

7. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, σχετικά µε το όριο της ετήσιας 
αµοιβής, εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των άρθρων 200 του 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, 100, 340 και 376 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας 
και 276Α του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. 

8. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων ορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος 
άρθρου.» (άρθρο 40 NOMOΣ 4274/2014 – ΦΕΚ Α 147 – 14.07.2014) 

Άρθρο 4 – Παύση, ανάκληση και περιορισµός της βοήθειας 

1. Η νοµική βοήθεια παύει µε το θάνατο του δικαιούχου. Πράξεις που δεν επιδέχονται 

αναβολή µπορούν να ενεργηθούν και αργότερα µε βάση τη βοήθεια που δόθηκε. 

2. Η νοµική βοήθεια µπορεί να ανακληθεί ή να περιορισθεί µε απόφαση του 

αρµόδιου δικαστή, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, εφόσον 

αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις της παροχής είτε δεν υπήρχαν είτε εξέλιπαν είτε 

µεταβλήθηκαν ουσιωδώς. 

3. Μαζί µε την ανάκληση µπορεί να επιβληθεί στον αιτούντα που πέτυχε την παροχή 

της βοήθειας µε αναληθή αίτηση ή στοιχεία χρηµατική ποινή από δεκαπέντε έως 

εκατόν πενήντα ευρώ. Η χρηµατική ποινή δεν θίγει την υποχρέωση καταβολής των 

ποσών από τα οποία απαλλάχθηκε. 

Άρθρο 5 – Συµβουλευτική βοήθεια 

Συµβουλευτική βοήθεια µπορεί να παρέχεται επί ποινικών υποθέσεων από τους 

εισαγγελείς υπηρεσίας και τους εισαγγελείς-επόπτες των καταστηµάτων κράτησης, 

και επί πολιτικών υποθέσεων από τους προέδρους υπηρεσίας των κατά τόπους 



αρµόδιων ∆ικαστηρίων, από τους οποίους θα ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι για 

τη δυνατότητα ένταξής τους στο σύστηµα της νοµικής βοήθειας για πολίτες χαµηλού 

εισοδήµατος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Άρθρο 6 – Αρµόδια αρχή 

1. Αρµόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νοµικής βοήθειας σε ποινικές 

υποθέσεις είναι ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί προς εκδίκαση η 

υπόθεση του αιτούντος ή ενώπιον της οποίας πρέπει να ασκηθεί το σχετικό ένδικο 

µέσο ή βοήθηµα. 

2. Στις περιπτώσεις των άρθρων 100 παρ. 3, 200 παρ. 1 εδ. β”, 340, 376, 423 παρ. 1 

Κ.Π.∆. ο διορισµός του συνηγόρου γίνεται όπως ορίζεται µε τις διατάξεις των 

άρθρων αυτών και δεν απαιτείται να συντρέχουν οι όροι του άρθρου 1, ούτε να 

ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 2. 

Σε περίπτωση αίτησης αναίρεσης ή επανάληψης διαδικασίας που αφορά κακούργηµα, 

δεν απαιτείται να συντρέχουν οι όροι της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 για 

νόµιµη κατοικία ή διαµονή. 

Άρθρο 7 – ∆ιορισµός συνηγόρου υπηρεσίας σε ποινικές υποθέσεις 

1. Η παροχή νοµικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις συνίσταται στο διορισµό 

συνηγόρου. 

2. Συνήγοροι ορίζονται υπέρ κατηγορουµένου: α) για κακουργήµατα, κατά το στάδιο 

της ανάκρισης και κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, β) για 

πληµµελήµατα αρµοδιότητας Τριµελούς Πληµµελειοδικείου για τα οποία 

προβλέπεται ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον έξι (6) µηνών, κατά τη συζήτηση της 

υποθέσεως στο ακροατήριο, γ) για εφέσεις κατ” αποφάσεων Τριµελούς Εφετείου 

Κακουργηµάτων, Μικτού Ορκωτού ∆ικαστηρίου, Τριµελούς Πληµµελειοδικείου και 

για παράσταση κατά την εκδίκαση αυτών ενώπιον του δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου 

εφόσον πρωτοδικώς έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι 

µηνών, δ) για αναιρέσεις κατ” αποφάσεων των ως άνω ∆ικαστηρίων και κατ” 

αποφάσεων του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, του Πενταµελούς Εφετείου και του 

Τριµελούς Εφετείου Πληµµεληµάτων, εφόσον έχει επιβληθεί στερητική της 

ελευθερίας ποινή τουλάχιστον ενός έτους, ε) για αιτήσεις επαναλήψεως της 

διαδικασίας υπέρ καταδικασµένου, εφόσον έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας 

ποινή τουλάχιστον έξι µηνών. 

3. Συνήγοροι ορίζονται και για σύνταξη και υποβολή έγκλησης και για παράσταση 

πολιτικής αγωγής σε κάθε βαθµό σε θύµατα βασανιστηρίων και άλλων προσβολών 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Π.Κ. 137 Α και Β), διακρίσεων και παραβιάσεων της 

ίσης µεταχείρισης, εγκληµάτων κατά της ζωής, κατά της προσωπικής ελευθερίας και 

της γενετήσιας ελευθερίας, οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κατά 

της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων, σωµατικών βλαβών και 



εγκληµάτων σχετικών µε το γάµο και την οικογένεια, και εφόσον πρόκειται για 

κακουργήµατα ή για πληµµελήµατα αρµοδιότητας τριµελούς πληµµελειοδικείου για 

τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών. 

4. Προϋπόθεση για την παροχή νοµικής βοήθειας σε περιπτώσεις άσκησης και 

υποστήριξης ένδικων µέσων και βοηθηµάτων είναι να είναι αυτά παραδεκτά και να 

µην είναι προφανώς αβάσιµα. 

5. Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να αποδεχθεί το συνήγορο που του διορίσθηκε. 

6. Ο διορισµός ισχύει µέχρι την οριστική περάτωση της δίκης ή της διαδικαστικής 

ενέργειας στον ίδιο βαθµό δικαιοδοσίας, καθώς και για την άσκηση ένδικου µέσου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Άρθρο 8 – Αρµόδια αρχή 

1. Αρµόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νοµικής βοήθειας σε 

υποθέσεις αστικού και εµπορικού χαρακτήρα είναι ο ειρηνοδίκης, ο δικαστής του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί ή 

πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και, εάν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες µε 

δίκη, από τον ειρηνοδίκη της κατοικίας του αιτούντος. 

2. Κατά της απόφασης του ειρηνοδίκη, του δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

και του προέδρου του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από τον αιτούντα 

ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έκδοσή 

της. Η προσφυγή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 

Άρθρο 9 – Περιεχόµενο νοµικής βοήθειας 

1. Η παροχή νοµικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εµπορικού χαρακτήρα 

συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής µέρους ή του συνόλου 

των εξόδων της διαδικασίας και, εφόσον ειδικώς ζητηθεί, στο διορισµό δικηγόρου, 

συµβολαιογράφου και δικαστικού επιµελητή, µε την εντολή να υπερασπιστούν τον 

δικαιούχο, να τον εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που 

χρειάζεται για να γίνουν οι αναγκαίες πράξεις. 

2. Η απαλλαγή περιλαµβάνει ιδίως τα τέλη χαρτοσήµου, το τέλος δικαστικού 

ενσήµου, το τέλος απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τα δικαιώµατα των 

µαρτύρων, των πραγµατογνωµόνων, τα δικαιώµατα ή την αµοιβή του διοριζόµενου 

δικηγόρου, συµβολαιογράφου και δικαστικού επιµελητή, καθώς και την υποχρέωση 

εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά. 

3. Η νοµική βοήθεια παρέχεται χωριστά για κάθε δίκη, ισχύει για κάθε βαθµό 

δικαιοδοσίας για κάθε δικαστήριο και αφορά και την αναγκαστική εκτέλεση της 

απόφασης. 



4. Προϋπόθεση για την παροχή νοµικής βοήθειας σε περιπτώσεις άσκησης και 

υποστήριξης ένδικων µέσων και βοηθηµάτων είναι να είναι αυτά παραδεκτά και να 

µην είναι προφανώς αβάσιµα ή ασύµφορα. Συνεκτιµάται και η σηµασία της υπόθεσης 

για τον αιτούντα. 

5. Ο διορισµός δικηγόρου ισχύει ως παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από τον 

δικαιούχο, στην έκταση που ορίζει το άρθρο 97 Κ.Πολ.∆., εκτός εάν η απόφαση, µε 

αίτηση του δικαιούχου, την επεκτείνει ή την περιορίζει. 

6. Η παροχή νοµικής βοήθειας δεν επηρεάζει την υποχρέωση καταβολής των εξόδων 

που επιδικάσθηκαν στον αντίδικο. 

Άρθρο 10 – Ειδικές διατάξεις για διασυνοριακές διαφορές 

Αν το πρόσωπο το οποίο ζητεί νοµική βοήθεια σε υπόθεση αστικού ή εµπορικού 

χαρακτήρα έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του σε άλλο κράτος – µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές ρυθµίσεις: 

α) ∆ικαιούχος νοµικής βοήθειας είναι και εκείνος που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις 

του νόµου, έχει όµως οικογενειακό εισόδηµα που υπερβαίνει το ποσό της δεύτερης 

παραγράφου του άρθρου 1, εάν αποδεικνύει ότι δεν µπορεί να ανταποκριθεί στα 

δικαστικά έξοδα λόγω της διαφοράς στις δαπάνες διαβίωσης µεταξύ του κράτους – 

µέλους κατοικίας ή συνήθους διαµονής και της Ελλάδας. 

β) Η κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 9 απαλλαγή µπορεί να περιλαµβάνει 

και: αα) την αµοιβή διερµηνέα, ββ) τα έξοδα επίσηµης µετάφρασης των εγγράφων 

που απαιτούνται για την επίλυση της διαφοράς και γγ) τα έξοδα στα οποία 

υποβάλλεται ο αιτών για µετακίνηση προσώπου που συνδέεται µε την υποστήριξη 

του αιτήµατος του αιτούντος, εφόσον επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία του στο 

δικαστήριο και το δικαστήριο αποφασίσει ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν µπορεί άλλως 

να µετάσχει στη διαδικασία. 

γ) Η νοµική βοήθεια µπορεί να συνίσταται και στο διορισµό συνηγόρου για την 

παροχή νοµικών συµβουλών µε σκοπό τη διευθέτηση της διαφοράς πριν εισαχθεί 

αυτή ενώπιον δικαστηρίου. ∆ιορισµός συνηγόρου για παροχή νοµικών συµβουλών 

χωρεί και υπέρ προσώπου που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην 

Ελλάδα, αλλά ζητεί την παροχή νοµικής βοήθειας για δίκη ή διαδικαστική ενέργεια 

σε άλλο κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως την παραλαβή της αίτησης για 

την παροχή νοµικής βοήθειας από την αρµόδια αρχή του αλλοδαπού κράτους – 

µέλους. Η πέµπτη παράγραφος του άρθρου 9 εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτήν. 

Άρθρο 11 – ∆ιαβίβαση αιτήσεων 

Αρµόδια αρχή για την παραλαβή αιτήσεων προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη 

συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα για την παροχή νοµικής βοήθειας από άλλο 

κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συµβουλίου, είναι το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. 

Η αρµόδια αρχή παρέχει συνδροµή στον αιτούντα, ώστε η αίτηση να συνοδεύεται 

από τα δικαιολογητικά που γνωρίζει ότι απαιτούνται για να κριθεί η αίτηση και 

παρέχει δίχως δαπάνη του αιτούντος, εφόσον ζητηθεί, κάθε απαραίτητη µετάφραση 



της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγράφων. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρχή 

του αλλοδαπού κράτους εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών από την ηµεροµηνία 

παραλαβής της, δεόντως συµπληρωµένη, και µε µεταφρασµένα τα δικαιολογητικά 

έγγραφα. ∆εν απαιτείται επικύρωση για τα έγγραφα που διαβιβάζονται. Με απόφαση 

του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υποβολή 

και διαβίβαση αιτήσεων νοµικής βοήθειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

Άρθρο 12 – Εκκαθάριση 

1. Η εκκαθάριση των εξόδων της δίκης γίνεται κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση 

διατάξεις και περιλαµβάνει και τα έξοδα από τα οποία απαλλάχθηκε ο δικαιούχος, 

καθώς και την αποζηµίωση του δικηγόρου και κάθε άλλου προσώπου που βαρύνει, 

κατά το νόµο αυτόν, το ∆ηµόσιο. 

2. Εάν η απόφαση επιβάλει τα έξοδα σε βάρος του αντιδίκου του δικαιούχου ή άλλου 

προσώπου, τα έξοδα από τα οποία απαλλάχθηκε ο δικαιούχος και η αποζηµίωση 

δικηγόρου και κάθε άλλου προσώπου που βαρύνει το ∆ηµόσιο επιδικάζονται υπέρ 

του ∆ηµοσίου και εισπράττονται από αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις για την 

είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. 

Άρθρο 13 – Πόροι για την παροχή νοµικής βοήθειας 

Εγγράφεται κατ” έτος ειδική πίστωση στον προϋπολογισµό του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης για την κάλυψη της αποζηµίωσης δικηγόρων και άλλων προσώπων που 

προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήµατος νοµικής βοήθειας. 

Άρθρο 14 – Αποζηµίωση δικηγόρων υπηρεσίας και άλλων προσώπων 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης 

ορίζεται η αποζηµίωση των δικηγόρων υπηρεσίας, συµβολαιογράφων, δικαστικών 

επιµελητών και άλλων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής 

νοµικής βοήθειας, σύµφωνα µε τα τυχόν προβλεπόµενα κατώτατα όρια καθορισµού 

αµοιβής. Η αµοιβή µπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων σε περίπτωση 

αναίρεσης και παράστασης ενώπιον του µικτού ορκωτού δικαστηρίου και του µικτού 

ορκωτού εφετείου. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο και η διαδικασία 

εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζηµίωσης. 

2. Αρµόδιο όργανο για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των 

δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης είναι η διοίκηση του αρµόδιου ∆ικαστηρίου. 

Άρθρο 15 – Μη έκδοση γραµµατίου προείσπραξης επί καταβολής αποζηµιώσεως 

1. Για την καταβαλλόµενη σε δικηγόρο υπηρεσίας αποζηµίωση δεν εκδίδεται 

γραµµάτιο προείσπραξης. Η σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται κατά 

την είσπραξη. Η παρακράτηση του προβλεπόµενου από την παράγραφο 7 του άρθρου 



96 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) ποσοστού γίνεται κατά την 

εκκαθάριση της αποζηµίωσης και το παρακρατούµενο ποσό αποδίδεται στον οικείο 

∆ικηγορικό Σύλλογο. 

2. ∆εν εκδίδεται γραµµάτιο προείσπραξης σε περίπτωση παροχής νοµικής βοήθειας 

από δικηγόρους που ενεργούν στο πλαίσιο προγραµµάτων νοµικής αρωγής µη 

κρατικών φορέων και οι οποίοι δεν λαµβάνουν αµοιβή για την παροχή των 

υπηρεσιών τους. 

Άρθρο 16 – Τελικές διατάξεις 

1. Για την παροχή νοµικής βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εµπορικού χαρακτήρα, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, αποκλείεται η εφαρµογή του εικοστού 

δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (άρθρα 194 έως 204). 

2. Το άρθρο 96Α του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας καταργείται. 

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, µπορεί να επεκτείνεται ο θεσµός της παροχής νοµικής 

βοήθειας σε όλες ή σε κατηγορίες διοικητικών διαφορών και να καθορίζονται οι όροι 

και οι διαδικαστικές προϋποθέσεις. 

  

Αριθ. 67900(ΦΕΚ Β 1057/27.07.2005) 

Καθορισµός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται για την καταβολή αποζηµίωσης σε δικηγόρους και δικαστικούς 
επιµελητές που παρέχουν υπηρεσίες νοµικής βοήθειας 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 12 15 του Ν.3226/04 (ΦΕΚ 24 Α΄) “Παροχή νοµικής βοήθειας σε 

πολίτες χαµηλού εισοδήµατος και άλλες διατάξεις” 

β) του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1995 ( ΦΕΚ 137 Α΄) “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 

Όργανα” όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παραγ. 2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄). 

γ) του άρθρου 7 του π.δ. 36/2000 (29 Α΄) “Οργανισµός Υπουργείου ∆ικαιοσύνης”. 

2) Την υπ αριθµ. 14650/ ∆ΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, “Καθορισµός 



αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών στους Υφυπουργούς 

Οικονοµικών” και 

3) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 

Καθορίζουµε τη διαδικασία εκκαθάρισης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

για την καταβολή αποζηµίωσης σε δικηγόρους και δικαστικούς επιµελητές που 

παρέχουν νοµική βοήθεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3226/2004. 

Στους δικαιούχους καταβάλλεται η αποζηµίωση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από 

τις ισχύουσες διατάξεις κατώτατα όρια καθορισµού αµοιβής, εφόσον παρείχαν 

νοµική βοήθεια. 

Για την είσπραξη της αποζηµίωσή τους οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν στο 

αρµόδιο δικαστήριο τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Οι δικηγόροι: 

1. Αίτηση του δικαιούχου. 

2. Αντίγραφο της πράξεως διορισµού τους, ως συνηγόρων υπεράσπισης. 

3. Βεβαίωση του προέδρου του δικαστηρίου ή του συµβουλίου ή του ανακριτού, από 

την οποία να βεβαιώνεται ότι παρέστησαν και άσκησαν το έργο της υπεράσπισης. 

4. Αντίγραφο πρακτικού και απόφασης του αρµοδίου δικαστηρίου. 

5. Κατάσταση πληρωµής της δαπάνης εις διπλούν. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για την 

ίδια υπόθεση. 

β) Οι δικαστικοί επιµελητές: 

1. Αίτηση του δικαιούχου. 

2. Απόφαση του δικαστηρίου, µε την οποία ορίζεται ο δικαστικός επιµελητής για να 

διενεργήσει τις συγκεκριµένες επιδόσεις. 

3. ΄Εκθεση επίδοσης 

Σε περίπτωση επίδοσης άγνωστης διαµονής, από την έκθεση επίδοσης πρέπει να 

προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 135 του ΚΠολ∆. 

4. Κατάσταση πληρωµής της δαπάνης εις διπλούν. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι δεν έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για την 

ίδια υπόθεση. 



Το αρµόδιο δικαστήριο θα διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης (∆ιεύθυνση Οικονοµικού), για έγκριση και αναγνώριση δαπάνης. Στη 

συνέχεια η ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, επισυνάπτοντας τη σχετική απόφαση ανάληψης 

της υποχρέωσης θα τα υποβάλει στην οικεία Υ.∆.Ε. για την εκκαθάριση και την 

έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου 

και στη ∆.Ο.Υ που υπάγεται ο δικαιούχος. 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκοµίσουν στη ∆.Ο.Υ. απόδειξη παροχής υπηρεσιών 

για το ακαθάριστο ποσό, κατά την εξόφληση του χρηµατικού εντάλµατος. 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 17 110 και τον ΚΑΕ 0871. 

  

 


