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Αθήνα, 14-11-2014 

πλάδειθε,  

αο γλωξίδνπκε όηη κε ην Ν. 2915/01 άξζξν 33 παξ. 2 ζεζπίζηεθε ν Δηδηθόο Γηαλεκεηηθόο 

Λνγαξηαζκόο γηα ηνπο Nένπο Γηθεγόξνπο κε πόξν ην 1% από ην παξαθξαηνύκελν πνζνζηό ηνπ 12% 

ηεο πξνεηζπξαηηόκελεο ακνηβήο ηωλ δηθαζηεξίωλ, ζύκθωλα κε ην  άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ Ν. 3226/2004. 

ηε ζπλέρεηα κε ην Ν.4194/13, άξζξν 62, παξ. 2 (ΦΔΚ Α΄208)  ν παξαπάλω πόξνο, νξίζηεθε ζε 

πνζνζηό 25% ζην πνζό παξαθξάηεζεο ππέξ ΓΑ ηωλ γξακκαηίωλ πξνθαηαβνιήο εηζθνξώλ. Με ην 

Ν.3943/2011, άξζξν 20, παξ.7γ, ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ 15%. 

Σν κέξηζκα ηνπ Δηδηθνύ Γηαλεκεηηθνύ Λνγαξηαζκνύ Νέωλ Γηθεγόξωλ ζα ρνξεγείηαη ζηνπο 

λένπο δηθεγόξνπο ηνπ πιιόγνπ κε ζπλνιηθό ρξόλν αζθήζεωο δηθεγνξίαο έωο επηά (7) έηε  

(εγγξαθή από 1/1/2008 έωο 31/12/2014), ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 48720 ΚΤΑ ηωλ Τπνπξγώλ 

Γηθαηνζύλεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ Β 1193/3-8-2004) ζηελ νπνία εηδηθόηεξα νξίδνληαη νη 

πξνϋπνζέζεηο ηωλ δηθαηνύρωλ θαη ν ηξόπνο δηαλνκήο. 

Δμαηξνύληαη ηεο δηαλνκήο: 

Α) Οη απαζρνινύκελνη ππό θαζεζηώο έκκηζζεο εληνιήο (πάγηα αληηκηζζία) 

Β) Όζνη ιακβάλνπλ ζύληαμε από άιιν θιάδν 

Γ) Όζνη έρνπλ κεηαγξαθεί από άιιν Γηθεγνξηθό ύιινγν θαη έρνπλ ζπλνιηθά ρξόλν αζθήζεωο 

δηθεγνξίαο άλω ηωλ επηά (7) εηώλ 

Γ) Όζνη έρνπλ εηήζην θνξνινγεηέν εηζόδεκα (κε  βάζε  ην  ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθό ηεο  εθνξίαο)    α) 

αηνκηθό  (άγακνη)  άλω  ηωλ 10.271  € 

                  β) νηθνγελεηαθό (έγγακνη) άλω ηωλ 14.673  € 

Δ) Όζνη ηεινύλ ζε αλαζηνιή 

Ε) Όζνη  βξίζθνληαη ζην εμωηεξηθό (άδεηα απνπζίαο ζπνπδώλ) 

Ζ) Βνπιεπηέο – Δπξωβνπιεπηέο 

Θ)Όζνη δελ έρνπλ ππνβάιιεη εηήζηα  δήιωζε ζην ΓΑ (αλαλέωζε ηαπηόηεηαο) 

            Πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπκε ηνλ ηειηθό πίλαθα ηωλ δηθαηνύρωλ Γηθεγόξωλ θαη λα θαηαζέζνπκε 

ηα ζρεηηθά πνζά ζηνπο αηνκηθνύο ζαο ινγαξηαζκνύο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο, παξαθαινύκε εάλ 

πιεξνίηε ηηο πξνϋπνζέζεηο, λα ππνβάιεηε ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ηε ζρεηηθή δήιωζε, ζηνλ Γ..Α. από 14-

11-2014 κέρξη  θαη 16-12-2014 ζηελ παξαθάηω δηεύζπλζε: 

Portal.olomeleia.gr 

Σημειώνεηαι  όηι  για  κάθε  περίοδο  διανομής, απαιηείηαι  από  ηοσς  δικαιούτοσς  σποβολή  νέας  
δήλωζης. 

  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΒΑΙΛΗ Δ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΗ 




