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Άξζξν 40

1. Σηην παπ. 1 ηος άπθπος 3 ηος N. 3226/2004 (Α
24) πποζηίθεηαι εδάθιο ωρ εξήρ:
«ηηο αλωηέξω θαηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνληαη δηθεγόξνη, ε
ακνηβή ηωλ νπνίωλ θαηά ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο έρεη
ππεξβεί ην πνζό πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.»

2. Σηην παπ. 2 ηος άπθπος 3 ηος N. 3226/2004 πποζηίθεηαι εδάθιο
ωρ εξήρ:
«ηηο αλωηέξω πεξηπηώζεηο κε απνζηνιήο ηωλ θαηαζηάζεωλ,
ν νξηδόκελνο ζπλήγνξνο δειώλεη ππεπζύλωο όηη ε ακνηβή,
ηελ νπνία δηθαηνύηαη γηα ηελ παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο θαηά
ην ηξέρνλ δηθαζηηθό έηνο, δελ ππεξβαίλεη ην νξηδόκελν ζηελ
επόκελε παξάγξαθν πνζό.»

3. Σηην παπ. 3 ηος άπθπος 3 ηος N. 3226/2004 πποζηίθενηαι εδάθια
ωρ εξήρ:
«Η εηήζηα ακνηβή ηωλ δηθεγόξωλ ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ε
λνκηθή βνήζεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε
ρηιηάδεο (15.000) επξώ. Σν πνζό ηεο ακνηβήο ηνπ δηθεγόξνπ
πξνθύπηεη από εηδηθό γξακκάηην ην νπνίν εθδίδεηαη θάζε
θνξά από ηνλ νηθείν δηθεγνξηθό ζύιινγν, ζύκθωλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δηθεγόξωλ. ε πεξίπηωζε ππεξβάζεωο
ηνπ αλωηάηνπ πνζνύ ακνηβήο, ην επηπιένλ πνζό δελ
θαηαβάιιεηαη ζηνλ ζπλήγνξν, εθηόο εάλ πξόθεηηαη γηα
ππόινηπν πξνεγνύκελεο παξάζηαζήο ηνπ ή γηα πνιπήκεξε
δηθαζηηθή δηαδηθαζία. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ ην
πνζό απηό κπνξεί λα απμνκεηώλεηαη. Ο ππνινγηζκόο ηεο
ζπλνιηθήο εηήζηαο ακνηβήο γίλεηαη γηα ην δηάζηεκα από 15
επηεκβξίνπ έωο θαη ηηο 14 επηεκβξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο.
Η ηζρύο ηεο παξνύζαο δηάηαμεο αξρίδεη από ηε 15ε
επηεκβξίνπ 2014.»

4. Σηο άπθπο 3 ηος N. 3226/2004 πποζηίθενηαι παπάγπαθοι 6, 7 και
8 ωρ εξήρ:
«6. ε ζπλήγνξν ε ακνηβή ηνπ νπνίνπ θαηά ην ηξέρνλ
εκεξνινγηαθό έηνο ππεξβαίλεη ην πνζό πνπ νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 3 κπνξεί λα αλαηεζεί λνκηθή βνήζεηα, αλ δελ
θαζίζηαηαη δπλαηόο ν νξηζκόο άιινπ ή εθόζνλ: α) ππάξρεη
θίλδπλνο ζπκπιεξώζεωο ηνπ αλωηάηνπ νξίνπ πξνζωξηλήο
θξαηήζεωο ή ηνπ ρξόλνπ παξαγξαθήο ή β) ζπληξέρεη ιόγνο
θαηεπείγνληνο.

7. Οη δηαηάμεηο ηωλ πξνεγνύκελωλ παξαγξάθωλ, ζρεηηθά κε
ην όξην ηεο εηήζηαο ακνηβήο, εθαξκόδνληαη αλαιόγωο θαη
ζηελ πεξίπηωζε ηωλ άξζξωλ 200 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο
Δηθνλνκίαο, 100, 340 θαη 376 ηνπ Κώδηθα Πνηληθήο
Δηθνλνκίαο θαη 276Α ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο.
8. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δηθαηνζύλεο, Δηαθάλεηαο θαη
Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ νξίδνληαη νη αλαγθαίεο
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ.»

Ο ΝΟΜΟ 3226/2004 ΦΕΚ 24/Α/ 4/4.2.2004 Παποσή νομικήρ
βοήθειαρ ζε πολίηερ σαμηλού ειζοδήμαηορ, όπωρ διαμοπθώθηκε

