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ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

1. Ειςαγωγή- ονοματολογία 
 

Σφνδεςμοσ Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδοσ ι ΣΔΕΕ ι Σφνδεςμοσ είναι το ςωματείο που 
ιδρφκθκε με το από18.12.2009 Καταςτατικό το οποίο εγκρίκθκε δυνάμει τθσ με αρ. 
3224/2010 Απόφαςθσ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ακθνϊν. 
Μζλη του Συνδζςμου είναι οι δικθγορικζσ εταιρείεσ που είναι μζλθ του κατά τθν ζγκριςθ του 
παρόντοσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο αυτοφ και τα μελλοντικά του μζλθ. 
Δικηγορικζσ Εταιρείεσ είναι οι δικθγορικζσ εταιρείεσ μζλθ του ΣΔΕΕ. 
Εταίροι είναι οι εταίροι των δικθγορικϊν εταιρειϊν μελϊν του ΣΔΕΕ. 
Συνεργάτεσ είναι οι ςυνεργάτεσ δικθγόροι των δικθγορικϊν εταιρειϊν του ΣΔΕΕ ανεξάρτθτα 
τθσ μορφισ απαςχόλθςισ τουσ ςε αυτζσ. 
Αςκοφμενοι δικηγόροι είναι οι αςκοφμενοι δικθγόροι ςτα μζλθ και τουσ εταίρουσ του ΣΔΕΕ. 
Δικηγορικόσ Σφλλογοσ είναι κάκε Δικθγορικόσ Σφλλογοσ τθσ επικράτειασ. 
Αρχζσ Δεοντολογίασ είναι οι αρχζσ που περιλαμβάνονται ςτο παρόν. 
Επιτροπή Δεοντολογίασ είναι θ από 9 Νοεμβρίου 2010 ςυςτακείςα Επιτροπι από το ΔΣ του 
ΣΔΕΕ.  Δικαςτήρια είναι τα κάκε είδουσ δικαςτιρια ςτα οποία παρίςτανται οι δικθγόροι που 
ςυνεργάηονται ι είναι εταίροι των μελϊν του ΣΔΕΕ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
διαιτθτικϊν δικαςτθρίων. 

1.1. Σκοπόσ των Αρχών Δεοντολογίασ 

1.1.1. Η ανάπτυξθ ενόσ πλαιςίου αρχϊν δεοντολογίασ ςυνιςτά ςθμαντικό πεδίο δράςθσ του 
Συνδζςμου, όπωσ ρθτϊσ αναγράφεται ςτθν ιδρυτικι του πράξθ. 

1.1.2. Σκοπόσ του παρόντοσ πλαιςίου είναι θ υιοκζτθςθ κοινϊν αρχϊν δεοντολογίασ από τισ 
Εταιρείεσ-μζλθ του Συνδζςμου οι οποίεσ κα διζπουν τόςο τθν άςκθςθ του δικθγορικοφ 
επαγγζλματοσ από τα μζλθ όςο και τισ ςχζςεισ των μελϊν μεταξφ τουσ, αρχζσ οι οποίεσ κα 
λογίηονται ωσ ςυμπλθρωματικζσ προσ τα ιςχφοντα κανονιςτικά κείμενα που ρυκμίηουν τθν 
άςκθςθ του δικθγορικοφ επαγγζλματοσ. Για τον λόγο αυτό ρθτϊσ αναγνωρίηεται ότι οι 
παροφςεσ αρχζσ δεοντολογίασ κα πρζπει να ερμθνεφονται και να εφαρμόηονται κατά τρόπο 
που να μθν αντιβαίνει ςτουσ κανόνεσ άςκθςθσ του δικθγορικοφ επαγγζλματοσ όπωσ αυτοί 
ορίηονται ςτον Κϊδικα περί Δικθγόρων (ν.δ. 3026/1954 όπωσ ιςχφει), ςτον Κϊδικα 
Δεοντολογίασ του Δικθγορικοφ Συλλόγου ςτον οποίον ανικει κάκε μζλοσ, ςτο π.δ. 18/2005 
περί δικθγορικϊν εταιρειϊν, κακϊσ και ςτον Κϊδικα Δεοντολογίασ (CodeofConduct) του CCBE 
(CouncilofBars&LawSocietiesofEurope) ο οποίοσ ζχει υιοκετθκεί από τθν Ολομζλεια των 
Προζδρων των Δικθγορικϊν Συλλόγων τθσ Ελλάδασ ςτισ 11 Μαΐου 2008,ζχει εγκρικεί από το 
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Διοικθτικό Συμβοφλιο του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν ςτισ 29 Μαΐου 2008 και ιςχφει ςε 
διαςυνοριακζσ υποκζςεισ. 

1.2. Πεδίο Εφαρμογήσ RationePersonae 

Το παρόν πλαίςιο αρχϊν δεοντολογίασ εφαρμόηεται ςτα νομικά πρόςωπα-μζλθ του 
Συνδζςμου και αφορά ςτουσ εταίρουσ-φυςικά πρόςωπα αυτϊν, κακϊσ και τα φυςικά 
πρόςωπα ι νομικά πρόςωπα τα οποία -είτε με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ είτε με ςχζςθ 
παροχισ ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν- αναγνωρίηονται ωσ ςυνεργάτεσ ι υπάλλθλοι των μελϊν 
του Συνδζςμου. 

1.3. Πεδίο Εφαρμογήσ RationeMateriae 

Το παρόν πλαίςιο αρχϊν εφαρμόηεται ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ υπό τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ.1.1.2.: 

 Σχζςεισ με τουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ, 

 Σχζςεισ μεταξφ των μελϊν του Συνδζςμου, 

 Σχζςεισ μεταξφ εταίρων των μελϊν του Συνδζςμου, 

 Σχζςεισ με δικθγόρουσ και αςκοφμενουσ που απαςχολοφν τα μζλθ του Συνδζςμου, 

 Σχζςεισ με Δικαςτιρια, 

 Σχζςεισ με Πελάτεσ, 

 Σχζςεισ με Αντιδίκουσ. 

2. Γενικέσ Αρχέσ 

2.1. Οι Δικθγορικζσ Εταιρείεσ υπθρετοφν τθ δικαιοςφνθ και ςυμβάλλουν ςτθν ορκι απονομι 
τθσ. Προαςπίηουν και τιμοφν το δικθγορικό λειτοφργθμα, το οποίο είναι ταγμζνο ςτθν 
προςταςία των δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν του ανκρϊπου. Είναι προςθλωμζνεσ ςτισ 
κεμελιϊδεισ αρχζσ που διζπουν το δικθγορικό λειτοφργθμα: τθ διαςφάλιςθ τθσ αλικειασ και 
τθσ δικαιοςφνθσ, με πνεφμα ανεξαρτθςίασ, ελευκερίασ και αξιοπρζπειασ. 

2.2. Οι Δικθγορικζσ Εταιρείεσ, οι εταίροι τουσ και οι ςυνεργάτεσ δικθγόροι αςκοφν το 
λειτοφργθμά τουσ και παρζχουν τισ επαγγελματικζσ υπθρεςίεσ τουσ ςφμφωνα με το Σφνταγμα 
και τουσ νόμουσ και ιδίωσ εκείνουσ που ρυκμίηουν τα περί τθν δικθγορία και τισ δικθγορικζσ 
εταιρείεσ και τθροφν τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ και τισ κατά νόμον ςχετικζσ αποφάςεισ των 
οικείων Δικθγορικϊν Συλλόγων. 

2.3. Οι Δικθγορικζσ Εταιρείεσ μεριμνοφν για τθν τιρθςθ των Αρχϊν Δεοντολογίασ από τουσ 
εταίρουσ τουσ και τουσ ςυνεργάτεσ δικθγόρουσ. 
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3. Σχέςεισ με τουσ Δικηγορικούσ Συλλόγουσ 
 

3.1. Οι δραςτθριότθτεσ των Δικθγορικϊν Εταιρειϊν, ςτα πλαίςια του κακοριςμζνου από 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία και του οριηόμενου ςτα καταςτατικά τουσ ςκοποφ, αςκοφνται με 
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που προβλζπουν ο Κϊδικασ Δικθγόρων, ο Κϊδικασ 
Δεοντολογίασ και οι ςυναφείσ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 
3.2. Οι Δικθγορικζσ Εταιρείεσ δεν προβαίνουν ςε ρυκμίςεισ για τθν παροχι νομικϊν 
υπθρεςιϊν και γενικά για τθν άςκθςθ τθσ δικθγορίασ από τουσ δικθγόρουσ-μζλθ τουσ ι/και 
τουσ δικθγόρουσ-ςυνεργάτεσ τουσ, οι οποίεσ κα παρεκκλίνουν από τισ προβλεπόμενεσ από το 
ιςχφον κεςμικό πλαίςιο που προαναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.  Σε αυτι τθ 
βάςθ, με ςυνζπεια και δεοντολογικι ευαιςκθςία, διαμορφϊνονται οι ςχζςεισ του Συνδζςμου 
με τουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ. Αρχζσ δεοντολογίασ και εςωτερικισ οργάνωςθσ που 
υιοκετεί ο Σφνδεςμοσ για τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των Δικθγορικϊν Εταιρειϊν, 
γνωςτοποιοφνται ςτουσ οικείουσ Δικθγορικοφσ Συλλόγουσ.  

 

4. Σχέςεισ μεταξύ μελών του Συνδέςμου 

4.1. Οι ςχζςεισ μεταξφ των Εταιρειϊν δεν διαφζρουν ουςιαςτικά από τισ ςχζςεισ μεταξφ των 
φυςικϊν προςϊπων-δικθγόρων.  Στισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ οι Δικθγορικζσ Εταιρείεσ τθροφν τισ 
αρχζσ δεοντολογικισ ςυμπεριφοράσ που γενικά εφαρμόηονται ςτθν άςκθςθ τθσ δικθγορίασ 
και τουσ κανόνεσ του κεμιτοφ ανταγωνιςμοφ. Κάκε μζλοσ του Συνδζςμου οφείλει: 

(i). Να μθν δυςφθμεί τισ άλλεσ Εταιρείεσ ι τουσ εταίρουσ ι δικθγόρουσ άλλων Εταιρειϊν 
και να μθν ςχολιάηει δυςφθμιςτικά τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τισ αμοιβζσ τουσ. 

(ii). Να μθν προςεγγίηει με δικι του πρωτοβουλία τουσ δικθγόρουσ ςυνεργάτεσ άλλθσ 
Εταιρείασ χωρίσ προθγουμζνωσ να γνωςτοποιεί τθν πρόκεςι τθσ αυτι ςτθν διοίκθςθ τθσ 
Εταιρείασ ςτθν οποία εργάηεται ι ςυμμετζχει ο ςυνεργάτθσ για τον οποίο ενδιαφζρεται. Η 
επαφι μζλουσ με δικθγόρουσ ςυνεργάτεσ άλλθσ Εταιρείασ είναι ελεφκερθ, όταν 
πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του δικθγόρου ςυνεργάτθ. 

(iii). Να μθν παρουςιάηει άμεςα ι ζμμεςα ζργα ςτα οποία ςυμμετείχε ςαν εταίροσ ι 
ςυνεργάτθσ δικθγόροσ κατά τθν περίοδο που ςυνεργαηόταν ι ιταν εταίροσ άλλθσ 
Εταιρείασ ωσ δικά του ζργα. 

 

4.2. Ο αποχωρϊν εταίροσ ι ςυνεργάτθσ δικθγόροσ οφείλει να μθν ςυνεχίηει μετά τθν 
αποχϊρθςθ του να παρουςιάηεται προσ τα ζξω ωσ ςυνεργάτθσ ι εταίροσ τθσ Εταιρείασ από 
τθν οποία αποχϊρθςε, με ςκοπό να δθμιουργιςει ανακριβείσ εντυπϊςεισ προσ τουσ πελάτεσ 
τθσ Εταιρείασ ι τρίτουσ. 
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5. Σχέςεισ μεταξύ εταίρων των μελών του Συνδέςμου 

5.1. Η ομαλι λειτουργία κάκε Εταιρείασ μζλουσ του Συνδζςμου προχποκζτει τθν τιρθςθ 
κοινά αποδεκτϊν κανόνων για τθν αντιμετϊπιςθ ενδεχομζνων ςυγκροφςεων ςυμφερόντων 
μεταξφ των εταίρων τθσ. 

5.2. Για τον λόγο αυτό, τα μζλθ του Συνδζςμου δφνανται να προβλζπουν κανόνεσ 
λειτουργίασ, οι οποίοι κα προάγουν, μεταξφ άλλων α) τα ευρφτερα ςυλλογικά (εταιρικά) 
ςυμφζροντα, όπωσ λόγου χάριν τθ διαςπορά κινδφνου και τθν προοπτικι επανειλθμμζνων 
ανακζςεων, β) τισ εφλογεσ προςδοκίεσ κάκε εταίρου για επαγγελματικι εξζλιξθ και απολαβζσ 
αντίςτοιχεσ των δυνατοτιτων και προςπακειϊν του και γ) κα λαμβάνουν υπόψθ τισ 
επιπτϊςεισ των ςχετικϊν αποφάςεων ςτουσ πελάτεσ και το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο. 

5.3. Ενδεικτικά, κανόνεσ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ μποροφν να αφοροφν: 

(i). Στουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ αποδοχισ νζων ανακζςεων (π.χ. τον οριςμό του τι 
αποτελεί ςφγκρουςθ ςυμφερόντων εταιρείασ - πελάτθ που να αποκλείει τθν αποδοχι 
νζασ εντολισ, τισ αρχζσ που κα εφαρμόηονται ωσ προσ τθ λιψθ απόφαςθσ περί 
ανάλθψθσ υπόκεςθσ με εντολζα πρόςωπο που ζχει ςυμφζροντα αντίκετα προσ τα 
ςυμφζροντα υφιςτάμενου πελάτθ και τθν επίλυςθ διαφορϊν που τυχόν ανακφπτουν). 

(ii). Στθν αποηθμίωςθ των εταίρων ςε ςυνάρτθςθ με τα ζςοδα που προζρχονται από 
ςυγκεκριμζνουσ πελάτεσ/με αμοιβζσ από ςυγκεκριμζνουσ πελάτεσ (π.χ., πϊσ 
κατανζμονται οι πελάτεσ μεταξφ των εταίρων, βάςει του ποιοσ είχε τθν αρχικι επαφι, 
ποιοσ παρζχει τον μεγαλφτερο όγκο υπθρεςιϊν). 

(iii). Στθν ανάλθψθ από εταίρο οποιαςδιποτε μορφισ ζργων πζραν των δικθγορικϊν. 

(iv). Στθν αποηθμίωςθ εταίρου ι εταίρων για ανάλθψθ διοικθτικϊν ευκυνϊν (π.χ. αμοιβι 
διαχειριςτι εταίρου, κριτιρια υπολογιςμοφ κ.ο.κ.). 

(v). Στθν κατθγοριοποίθςθ των εταίρων με κζςπιςθ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων: (π.χ. 
ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ εταίρου ςτα κζρδθ τθσ Εταιρείασ, τυχόν 
διαφοροποιθμζνα δικαιϊματα μεταξφ των εταίρων εκτόσ από τθν διαφοροποίθςθ των 
ποςοςτϊν ςυμμετοχισ τουσ ςτα αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ). 

(vi). Στθν τυχόν υποχρζωςθ εταίρων να ςυνειςφζρουν χρθματικά ςτο ςχθματιςμό 
εταιρικοφ κεφαλαίου (π.χ. τρόποσ υπολογιςμοφ κεφαλαιακισ ειςφοράσ για κάκε 
εταίρο, ρφκμιςθ κατά τθν αποχϊρθςθ, τρόποσ καταβολισ κ.ο.κ.). 

(vii). Στθν υποχρζωςθ εταίρου να αποχωριςει από τθν Εταιρεία ι να παφςει να είναι 
εταίροσ(π.χ. όριο θλικίασ, αςυμβίβαςτο, ενδεχόμενο αποηθμίωςθσ κ.ο.κ.), κακϊσ και 
ςτουσ όρουσ αποβολισ του από τθν Εταιρεία. 

(viii). Στθν ευχζρεια ι και τθν υποχρζωςθ ενόσ εταίρου να προςφζρει υπθρεςίεσ που δεν 
είναι επιχειρθματικά αποδοτικζσ αλλά προάγουν το δθμόςιο ςυμφζρον (π.χ.εάν 
παρζχεται αυτι θ ευχζρεια ι επιβάλλεται ωσ υποχρζωςθ, υπάρχει περιοριςμόσ ωσ προσ 
τον διατικζμενο χρόνο, κακϊσ και ποςοςτό πόρων τθσ εταιρείασ που μπορεί να 
χρθςιμοποιεί για το ςκοπό αυτό). 
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6. Σχέςεισ με δικηγόρουσ και αςκούμενουσ που απαςχολούνται από τα 
μέλη του Συνδέςμου 

6.1. Η ομαλι λειτουργία κάκε Εταιρείασ-μζλουσ του Συνδζςμου προχποκζτει τθν πρόβλεψθ 
κοινά αποδεκτϊν κανόνων για τθν αντιμετϊπιςθ ενδεχομζνων ςυγκροφςεων ςυμφερόντων 
μεταξφ τθσ Εταιρείασ και ςυνεργατϊν τθσ. Οι κανόνεσ αυτοί κα προάγουν, μεταξφ άλλων: 

(i).     Τα ευρφτερα ςυλλογικά (εταιρικά)ςυμφζροντα, όπωσ λόγου χάριν τθ διαςπορά 
κινδφνου και τθν προοπτικι επανειλθμμζνων ανακζςεων. 

(ii).     Τισ εφλογεσ προςδοκίεσ κάκε ςυνεργάτθ και αςκουμζνου για επαγγελματικι 
εξζλιξθ, βελτίωςθ των δεξιοτιτων του και απολαβζσ αντίςτοιχεσ του 
επαγγελματικοφ επιπζδου και προςπακειϊν του. 

(iii).     Τισ επιπτϊςεισ των αποφάςεων ςτουσ πελάτεσ και το ευρφτερο κοινωνικό 
ςφνολο. 

 

6.2. Ενόψει των ανωτζρω, κάκε μζλοσ του Συνδζςμου δφναται να κεςπίηει κανόνεσ και 
εςωτερικζσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ αφοροφν ςτθν πρόβλεψθ των, ενδεικτικά αναφερόμενων 
κατωτζρω, ηθτθμάτων: 

(i).      Προαγωγζσ ςυνεργατϊν (π.χ. πρόβλεψθ για υιοκζτθςθ κανόνων για τθν 
αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των ςυνεργατϊν κατά τρόπο προβλζψιμο και με 
αναφορά ςε αντικειμενικά κριτιρια). 

(ii).      Αποηθμίωςθ ςυνεργατϊν και αςκουμζνων (π.χ. κζςπιςθ κριτθρίων που 
ςυνδζονται με το χρόνο υπθρεςίασ, τθν αξιολόγθςθ ι τθ ςυμμετοχι ςτισ εργαςίεσ 
τθσ εταιρείασ, κζςπιςθ κριτθρίων για το δικαίωμα ςε αμοιβζσ εξ ελευκεριότθτοσ 
(bonus)). 

(iii).     Υποχρεϊςεισ Εταιρείασ και ςυνεργάτθ ςε περίπτωςθ αποχϊρθςισ του από τθν 
Εταιρεία (π.χ. κζματα ανταγωνιςμοφ μετά τθν αποχϊρθςθ: πελάτεσ, 
εμπιςτευτικότθτα, πρόςλθψθ από πελάτθ τθσ Εταιρείασ). 

(iv).     Θζματα αυτονομίασ και ανεξαρτθςίασ ςυνεργάτθ ωσ προσ τθν εκπροςϊπθςθ 
πελάτθ ι επικοινωνία με πελάτθ. 

(v).     Κατθγοριοποίθςθ ςυνεργατϊν (π.χ. κριτιρια κατθγοριοποίθςθσ, αρμοδιότθτεσ 
ανά κατθγορία κακϊσ και αντίςτοιχεσ ευκφνεσ). 

(vi).     Υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ για τθν επαγγελματικι επάρκεια των δικθγόρων που 
απαςχολεί (π.χ. για τθ διαρκι επιμόρφωςθ των δικθγόρων και ειδικά των 
ςυνεργατϊν). 

(vii).     Υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ για τθν εξαςφάλιςθ των κατάλλθλων μζςων για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν ςε ικανοποιθτικό επίπεδο ποιότθτασ (π.χ. ωσ προσ το 
περιβάλλον εργαςίασ, ανάπτυξθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ). 

(viii).      Υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ προσ τουσ αςκοφμενουσ δικθγόρουσ (π.χ. κανόνεσ 
που αφοροφν ςτθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ τουσ, το 
περιεχόμενο των εργαςιϊν που τουσ ανατίκενται, τθν διάκεςθ χρόνου για 
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ανταπόκριςθ ςε υποχρεϊςεισ τουσ: π.χ. επαγγελματικζσ εξετάςεισ, τισ ςχζςεισ 
ςυνεργατϊν με αςκοφμενουσ, ευκφνθ ςυνεργάτθ απζναντι ςτον αςκοφμενο, 
τρόποσ ανάκεςθσ δουλειάσ, επεξιγθςθ, «διδαςκαλία»). 

6.3.   Περαιτζρω τα μζλθ του Συνδζςμου μποροφν να κεςπίηουν εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ 
προσ διαςφάλιςθ των κατωτζρω: 

(i). Το προϊόν εργαςίασ του δικθγόρου κατά τθ διάρκεια παραμονισ του ςτθν Εταιρεία 
να αποτελεί ιδιοκτθςία τθσ Εταιρείασ, θ οποία κα μπορεί να το αναπαραγάγει, 
χρθςιμοποιιςει και προςαρμόςει ςε άλλεσ υποκζςεισ τθσ. 

(ii).  Ο δικθγόροσ να διζπεται από πνεφμα ςυνεργαςίασ και να αποφεφγει πράξεισ 
ανταγωνιςμοφ τόςοπροσ άλλουσ δικθγόρουσ τθσ Εταιρείασ όςο και προσ τθν 
Εταιρεία. 

(iii). Ο δικθγόροσ να προςελκφει πελατεία ενεργϊντασ για λογαριαςμό τθσ Εταιρείασ και 
να μθν προςπακεί να προςελκφει πελάτεσ για ίδιο λογαριαςμό οφτε να προςπακεί 
να αποςπά από τθν Εταιρεία πελάτεσ τθσ, εμφανιηόμενοσ ςτον πελάτθ υπό το 
εταιρικό ζνδυμα. 

(iv). Ο δικθγόροσ να τθρεί τθν υποχρζωςθ επαγγελματικισ εχεμφκειασ και δεν 
γνωςτοποιεί αςκόπωσ τισ υποκζςεισ τισ οποίεσ χειρίηεται, ακόμθ και ςε 
ςυναδζλφουσ του εντόσ τθσ Εταιρείασ. 

(v). Η απομάκρυνςθ δικθγόρου από τθν Εταιρεία είτε με τθ κζλθςθ του είτε κατ' επιλογι 
τθσ Εταιρείασ να μθν ςυνεπάγεται υποχρεωτικά δζςμευςθ του δικθγόρου ότι δεν κα 
ςυνεργάηεται με πελάτεσ τθσ εταιρείασ οι οποίοι επιλζγουν να τον χρθςιμοποιοφν. 

7. Σχέςεισ με Δικαςτήρια 

7.1. Η καλι λειτουργία των Δικαςτθρίων και θ απονομι τθσ δικαιοςφνθσ προχποκζτει τθν 
βζλτιςτθ ςυνεργαςία όλων των παραγόντων τθσ δίκθσ και κατ’ εξοχιν των δικαςτϊν και των 
δικθγόρων. 

7.2. Οι Δικθγορικζσ Εταιρείεσ, οι εταίροι τουσ και οι ςυνεργάτεσ δικθγόροι ζχουν υποχρζωςθ 
να ςζβονται και να τιμοφν τουσ λειτουργοφσ τθσ δικαιοςφνθσ, αναμζνοντασ αντίςτοιχθ 
ςυμπεριφορά και από εκείνουσ.  

7.3.   Ενϊπιον όλων των Δικαςτθρίων οι εταίροι και οι ςυνεργάτεσ δικθγόροι αςκοφν το 
λειτοφργθμά τουσ με απόλυτθ ελευκερία και ανεξαρτθςία γνϊμθσ, μζςα ςτα πλαίςια των 
δικονομικϊν κανόνων, τθρϊντασ πάντα το κακικον αλθκείασ. 

7.4.     Οι Δικθγορικζσ Εταιρείεσ, οι εταίροι τουσ και οι ςυνεργάτεσ δικθγόροι δεν επιτρζπεται 
να επιχειροφν να επθρεάςουν, αμζςωσ ι εμμζςωσ, το Δικαςτιριο για τθν ζκβαςθ υποκζςεωσ 
που χειρίηονται. 
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7.5.     Σεβόμενεσ και αποδίδοντασ τθν δζουςα τιμι ςτο Δικαςτιριο, οι Δικθγορικζσ Εταιρείεσ, 
υποςτθρίηουν πάντοτε με ςκζνοσ και αποφαςιςτικότθτα τα νόμιμα ςυμφζροντα του εντολζα 
τουσ, χωρίσ φόβο ςυνεπειϊν για τισ ίδιεσ. 

7.6.     Οι Δικθγορικζσ Εταιρείεσ μεριμνοφν για οποιαδιποτε αντίκετθ ςτισ αρχζσ δεοντολογίασ 
ςυμπεριφορά εταίρου τουσ ι ςυνεργάτθ δικθγόρου απζναντι ςε Δικαςτιριο ι Δικαςτι. 

 

8. Σχέςεισ με Πελάτεσ 

8.1. Οι ςχζςεισ κάκε Εταιρείασ με τουσ πελάτεσ τθσ διζπονται από τισ αρχζσ τθσ 
εμπιςτοςφνθσ και τθσ επαγγελματικισ εχεμφκειασ και τθσ μθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Πιο 
ςυγκεκριμζνα: 
 

8.2.  Επαγγελματική εχεμύθεια – επαγγελματικό απόρρητο 
Το επαγγελματικό απόρρθτο εκτείνεται ςε πλθροφορίεσ γραπτζσ ι προφορικζσ και ζγγραφα 

τόςο γνωμοδοτικοφ, όςο και δικαςτθριακοφ χαρακτιρα, ανεξάρτθτα από τθ μορφι τουσ, 

υλικι ι άυλθ (ιδίωσ χαρτί, τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικι επικοινωνία κλπ).Το επαγγελματικό 

απόρρθτο αφορά τθν εταιρεία, τουσ εταίρουσ και τουσ ςυνεργάτεσ αυτισ κακϊσ και τουσ 

αςκοφμενουσ και κάκε πρόςωπο που απαςχολείται ι λαμβάνει γνϊςθ του κάκε φακζλου. Το 

επαγγελματικό απόρρθτο είναι απαραβίαςτο κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ υπόκεςθσ ι τθν ανάκλθςθ τθσ εντολισ ι τθν παραίτθςθ από αυτιν, κακϊσ 

επίςθσ και μετά το κάνατο του πελάτθ αν αυτόσ είναι φυςικό πρόςωπο. 

8.3. Σύγκρουςη ςυμφερόντων 
Με τθν επιφφλαξθ ςυμφωνίασ μεταξφ των ενδιαφερομζνων, δεν είναι αποδεκτι θ παροχι 

ςυμβουλϊν ι θ αντιπροςϊπευςθ δφο ι περιςςότερων προςϊπων που ςχετίηονται με τθν ίδια 

υπόκεςθ ςε περίπτωςθ που υφίςταται οποιαδιποτε ςφγκρουςθ ι ςθμαντικόσ κίνδυνοσ 

ςφγκρουςθσ μεταξφ των ςυμφερόντων των προςϊπων αυτϊν.  Επίςθσ δεν είναι αποδεκτι θ 

ανάλθψθ υποκζςεων περιςςότερων του ενόσ προςϊπων με αντικρουόμενα μεταξφ τουσ 

ςυμφζροντα κακϊσ και θ ανάλθψθ υπόκεςθσ ενόσ νζου πελάτθ εάν υπάρχει πικανότθτα 

παραβίαςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ και διαρροισ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν πρϊθν πελάτθ ι 

εάν θ γνϊςθ των υποκζςεων του πρϊθν πελάτθ μπορεί να λειτουργιςει αδικαιολογιτωσ 

προσ όφελοσ του νζου πελάτθ. Τζλοσ, ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ από τθν υπόκεςθ, 

απαγορεφεται θ αποδοχι εντολισ υπεράςπιςθσ του αντιδίκου του αρχικοφ εντολζα. 
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9. Σχέςεισ με αντιδίκουσ 
 

9.1. Τα μζλθ του Συνδζςμου, όταν εκπροςωποφν πελάτεσ οι οποίοι βρίςκονται μεταξφ τουσ ςε 

αντιδικία, οφείλουν, χωρίσ να κίγουν τα ςυμφζροντα των πελατϊν τουσ: 

(i). Να καταβάλλουν κάκε προςπάκεια ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ. 

(ii). Να μθν ενεργοφν παρελκυςτικά και κακόπιςτα ι με δόλιο τρόπο με ςκοπό να 

προκαλζςουν απϊλεια δικαιωμάτων του αντιδίκου τουσ.  

(iii). Να αντιδικoφν με τιμιότθτα και ευκφτθτα, χωρίσ να παραλείπουν να πράξουν κακετί 

που επιβάλλεται για τθν ορκι υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων του εντολζα τουσ. 

(iv). Να προάγουν τθν επικοινωνία μεταξφ τουσ για ηθτιματα που άπτονται τθσ υπόκεςθσ, 

όπωσ π.χ. ζγκαιρθ ενθμζρωςθ για ηιτθμα αναβολισ ςυηιτθςθσ, ενθμζρωςθ για νζα 

δεδομζνα που ενδζχεται να οδθγιςουν ςτθν ταχφτερθ επίλυςθ τθσ υπόκεςθσ. 

(v). Να απoφεφγουν κάκε επικοινωνία με τον αντίδικο και κάκε ςυηιτθςθ ςχετικι με τθν 

υπόκεςθ, χωρίσ τθν ςυναίνεςθ ι τθν παρουςία  του δικθγόρου του αντιδίκου.  

(vi). Να ςζβονται τον αντίδικο και να ςυμπεριφζρονται προσ αυτόν με ευγζνεια, να 
αποφεφγουν προςβλθτικζσ και οξείεσ εκφράςεισ κακϊσ και κάκε υποτιμθτικι για τον 
αντίδικο ενζργεια ι διατφπωςθ που δεν είναι αναγκαία για τθν υπεράςπιςθ των 
δικαιωμάτων του εντολζα του. 

10. Τελικέσ διατάξεισ 

Οι παροφςεσ αρχζσ τίκενται ςε ιςχφ με τθν ζγκριςι τουσ από το ΔΣ του Συνδζςμου. 

Μετά τθν ζγκριςι τουσ από το ΔΣ του Συνδζςμου διανζμονται ςτα μζλθ του τα οποία 
επιδιϊκουν να τισ κάνουν γνωςτζσ ςτουσ εταίρουσ,  ςυνεργάτεσ και αςκουμζνουσ των μελϊν. 

Οι παροφςεσ αρχζσ μποροφν να επικαιροποιθκοφν με νεϊτερθ απόφαςθ του ΔΣ του 
Συνδζςμου και κα ιςχφουν από τθν ζγκριςι τουσ. 

Τισ παροφςεσ αρχζσ οφείλουν να αποδζχονται τα νζα μζλθ που κα ειςζλκουν ςτο Σφνδεςμο. 

Η Επιτροπι Δεοντολογίασ μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ των μελϊν του Συνδζςμου για τισ 
αρχζσ αυτζσ και τον ςεβαςμό τουσ. 

Ημερομθνία ζγκριςθσ  Υπογραφζσ 


