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Υπ' όψιν Προέδρου κου Αλεξανδρή

Σας αποστέλλω ακριβές αντίγραφο του αποσπάσματος της υπ' αριθμ.

104 απόφασης της Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (24/24-07-2014),

δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, με μειοψηφία ενός

μέλους, η τροποποίηση-συμπλήρωση της με υπ' αριθμ. 212/Συν.41/19-12-

2013 προηγούμενης απόφασής του, σχετικά με το αμοιβολόγιο των κατά

περίπτωση δικηγόρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προς ενημέρωσή σας και για τις δικές

σας νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να συζητήσουμε επ' αυτών για όσα

ζητήματα μας θέσετε και για τα περαιτέρω.

Συν. : Απόφαση 104

Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ



ΑΔΑ: ΩΜΧ54691ΩΓ-ΕΡΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 24/24-07-2014

Α n ο Φ Α Σ Η 104

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.ΑΊ21-6-1951), όπως

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
β) Του νέου Κώδικα Δικηγόρων Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.ΑΊ2013),

όπως τροποποιημένα ισχύει.
γ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε.
9615/22-2-37 ΦΕΚ 34/τ. ΒΊ1937).

2. Τη με αριθμ.212/Συν.41119-12-2013 Απόφασή του.
3.Τη με αριθμ. πρωτ. 9698/30-06-2014 εισήγηση της Νομικής
Διεύθυνσης, με θέμα: «Αμοιβολόγιο των κατά περίπτωση
απασχολούμενων δικηγόρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Τροποποίηση της
υπ'αριθμ.212/Συν.41/19-12-2013 Απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤ ΑΜ».

4. Τις απόψεις των μελών.
5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην
του κ.Ε.Βεκρή ο οποίος μειοψήφησε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθμό 212/Συν.41/19-12-
2013 Απόφασής του, σχετικά με το Αμοιβολόγιο των κατά περίπτωση
απασχολούμενων δικηγόρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις κάτωθι επισημάνσεις:

Α) Το 'Ιδρυμα θα υπογράψει νέα συμφωνητικά με όλους τους
συνεργαζόμενους Δικηγόρους με τα οποία από την υπογραφή αυτών και
για το εφεξής διάστημα:

1) Οι συνεργαζόμενοι Δικηγόροι θα αμείβονται/αποζημιώνονται για
οποιαδήποτε διεκπεραιωθείσα διαδικαστική πράξη προβλέπεται στο
Παράρτημα 1 του Νέου Κώδικα Δικηγόρων ήτοι Νόμος 4194/2013 όπως
τροποποιημένα ισχύει, με το ποσό που αναφέρεται στο εν λόγω
Παράρτημα με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτό δεν ξεπερνά τα
1.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα όταν το ποσό της αμοιβής-αποζημίωσης για την κάθε
διαδικαστική πράξη είναι μικρότερο ή ίσο των 1.000 ευρώ, στο
συνεργαζόμενο Δικηγόρο θα καταβάλλεται το ποσό που αναφέρεται στο
Παράρτη μα 1.

Συγκεκριμένα πριν την διενέργεια της διαδικαστικής πράξης ο
συνεργαζόμενος Δικηγόρος με συνοπτική έγγραφη αίτηση του προς την
Οικονομική Υπηρεσία του Οικείου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
όπου υπηρετεί, θα ζητάει να του προκαταβληθούν τα έξοδα αγοράς του
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Γραμματίου Προείσπραξης Δικηγορικής Αμοιβής για την συγκεκριμένη
διαδικαστική πράξη.

Στη συνέχεια με την αγορά του σχετικού Γραμματίου θα υποβάλλει
στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία ένα αντίγραφο του Γραμματίου
εντός 5 ημερών από την αγορά του.

Ο Δικηγόρος σε μηνιαία βάση θα υποβάλλει πίνακα για εκκαθάριση
των αμοιβών/αποζημιώσεων σχετικά με τις διαδικαστικές πράξεις που
διενήργησε. Για τις διαδικαστικές πράξεις για τις οποίες εκδόθηκε
γραμμάτιο αλλά δεν διενεργήθηκαν λόγω αναβολής ή ματαίωσης της
συζήτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν θα υποβ.άλλεται πίνακας
για εκκαθάριση καθόσον δεν νοείται εκκαθάριση πριν την διενέργεια της
διαδικαστικής πράξης, όπως όταν για παράδειγμα το γραμμάτιο εκδόθηκε
για παράσταση στο Δικαστήριο και υποβολή υπομνήματος και εν τέλει η
υπόθεση αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε, καθόσον σε αυτή την περίπτωση η
αιτούμενη προς εκκαθάριση διαδικαστική πράξη δεν έχει σε. εκείνο το
στάδιο λάβει χώρα. Νοείται πως το Γραμμάτιο δύναται να μην
ακυρώνεται αλλά να ισχύει για την μελλοντική ημερομηνία διενέργειας
της διαδικαστικής πράξης.

Κατά την εκκαθάριση του Πίνακα, ο Δικηγόρος θα αιτείται το ποσό
που αναγράφεται στο Παράρτημα 1 του Κώδικα Δικηγόρων και θα κάνει
ρητή μνεία για το αν του έχουν προκαταβληθεί τα έξοδα αγοράς του
γραμματίου και για ποιες υποθέσεις και σε τι ποσό ανέρχονται αυτά, ώστε
να αφαιρεθούν από το συνολικό ποσό των εκκαθαριζόμενων ποσών.
Νοείται ότι κατά την εκκαθάριση θα καταβάλλεται το συνολικό ποσό του
Φ.Π.Α. υπολογιζόμενο στο ποσό αναφοράς του Γραμματίου
Προείσπραξης Δικηγορικής Αμοιβής. Επίσης τα έξοδα αγοράς του
Γραμματίου δεν προσαυξάνουν την αμοιβή του Δικηγόρου, αλλά
ενσωματώνονται στο ποσό Αναφοράς του Γραμματίου.

2) Όταν το ποσό της αμοιβής-αποζημίωσης για την κάθε
διαδικαστική πράξη είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ, στο
συνεργαζόμενο Δικηγόρο θα καταβάλλεται το ποσό των 1.000 ευρώ και
όχι αυτό που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 του Κώδικα Δικηγόρων.

Συγκεκριμένα πριν την διενέργεια της διαδικαστικής πράξης ο
συνεργαζόμενος Δικηγόρος με συνοπτική έγγραφη αίτηση του προς την
Οικονομική Υπηρεσία του Οικείου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
όπου υπηρετεί, θα ζητάει να του προκαταβληθούν τα έξοδα αγοράς του
Γραμματίου Προείσπραξης Δικηγορικής Αμοιβής για την συγκεκριμένη
διαδικαστική πράξη.

Στη συνέχεια με την αγορά του σχετικού Γραμματίου θα υποβάλλει
στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία ένα αντίγραφο του Γραμματίου
εντός 5 ημερών από την αγορά του.

Ο Δικηγόρος σε μηνιαία βάση θα υποβάλλει πίνακα για εκκαθάριση
των αμοιβών σχετικά με τις διαδικαστικές πράξεις που διενήργησε. Για τις
διαδικαστικές πράξεις για τις οποίες εκδόθηκε γραμμάτιο αλλά δεν
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διενεργήθηκαν λόγω αναβολής ή ματαίωσης της συζήτησης ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν θα υποβάλλεται πίνακας για εκκαθάριση
καθόσον δεν νοείται εκκαθάριση πριν την διενέργεια της διαδικαστικής
πράξης, όπως όταν για παράδειγμα το γραμμάτιο εκδόθηκε για
παράσταση στο Δικαστήριο και υποβολή υπομνήματος και εν τέλει η
υπόθεση αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε, καθόσον σε αυτή την περίπτωση η
αιτούμενη προς εκκαθάριση διαδικαστική πράξη δεν έχει σε εκείνο το
στάδιο λάβει χώρα. Νοείται πως το Γραμμάτιο δύναται να μην
ακυρώνεται αλλά να ισχύει για την μελλοντική ημερομηνία διενέργειας
της διαδικαστικής πράξης.

Κατά την εκκαθάριση του Πίνακα, ο Δικηγόρος θα αιτείται το ποσό
των 1.000 ευρώ (και όχι το ποσό που αναγράφεται στο Παράρτημα 1 του
Κώδικα Δικηγόρων για όσες διαδικαστικές πράξεις το ποσό αναφοράς-
Παράρτημα 1- ανέρχεται σε ποσό μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ) και θα
κάνει ρητή μνεία για το αν του έχουν προκαταβληθεί τα έξοδα αγοράς του
γραμματίου και για ποιες υποθέσεις και σε τι ποσό ανέρχονται αυτά, ώστε
να αφαιρεθούν από το συνολικό ποσό των εκκαθαριζόμενων ποσών. Κατά
την εκκαθάριση θα καταβάλλεται το συνολικό ποσό του Φ.Π.Α.
υπολογιζόμενο στο ανώτερο ποσό αναφοράς του Γραμματίου
Προείσπραξης Δικηγορικής Αμοιβής (και όχι στο ποσό των 1.000 ευρώ
και ανεξάρτητα από την ειδικότερη συμφωνία) και προς αποφυγή πιθανής
φορολογικής παράβασης από αντίθετη ερμηνεία του Οικονομικού
Εφόρου. Επίσης τα έξοδα αγοράς του Γραμματίου δεν προσαυξάνουν την
αμοιβή του Δικηγόρου, αλλά ενσωματώνονται στο ποσό των 1.000 ευρώ
που αποτελούν την αμοιβή- αποζημίωση του Δικηγόρου (για τις
περιπτώσεις που το ποσό αναφοράς του Παραρτήματος 1 του Κώδικα
Δικηγόρων είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ).

3) Ο Δικηγόρος σε μηνιαία βάση θα υποβάλλει πίνακα για
εκκαθάριση των αμοιβών/ αποζημιώσεων σχετικά με τις διαδικαστικές
πράξεις που διενήργησε και για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση
γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με τον νέο
Κώδικα Δικηγόρων, όπως τροποποιημένα ισχύει ή για τις οποίες
υφίσταται ειδική πρόβλεψη αμοιβής/ αποζημίωσης με βάση το
Συμφωνητικό (ομοίως χωρίς την έκδοση γραμματίου προείσπραξης
δικηγορικής αμοιβής), με απλή μνεία ότι δεν εκδίδεται γραμμάτιο
προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής (δεν προβλέπεται- δεν απαιτείται).

4) Ο Δικηγόρος σε μηνιαία βάση θα υποβάλλει πίνακα για
εκκαθάριση των εξόδων στα οποία αποδεδειγμένα υποβλήθηκε για
λογαριασμό και κατ' εντολή του Ιδρύματος.

5) Κάθε άλλη ειδική αμοιβή/αποζημίωση που προβλεπόταν από το
Ειδικό Αμοιβολόγιο (Απόφαση 212/Συν.41/19-12-2013) όπως ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά: 1) Ενημέρωση Υπηρεσίας (με διαβιβαστικό
εγγράφων ή απλό έγγραφο), 2) αμοιβή/αποζημίωση για παράσταση
Δικηγόρων σε αναβολές Δικαστηρίων, 3) αμοιβή/αποζημίωση για
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παράσταση Δικηγόρων σε ματαίωση διαδικαστικής πράξης στο
Δικαστήριο, 4) παραγγελίες προς επίδοση αγωγής ή απόφασης, 5)
Μετάβαση στην Εισαγγελία, 6) Εκτός Έδρας, 7) Σύνταξη επιταγών προς
εκτέλεση κλπ καταργούνται.

6) Η έγγραφη Εισήγηση προς τη Νομική Υπηρεσία, καθώς επίσης
κάθε είδους έγγραφη Γνωμοδότηση ή Γνώμη που εκπονούνται από τον
συνεργαζόμενο Δικηγόρο αποζημιώνονται με το καθαρό ποσό των 20
ευρώ + Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ανεξάρτητα αν
πρόκειται για υπόθεση αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου ή
Ανώτερου Δικαστηρίου. Η παραπάνω αμοιβή/αποζημίωση δεν οφείλεται
από το Ίδρυμα, όταν ο Δικηγόρος έχει ήδη ασκήσει ένδικο μέσο ή
βοήθημα και με την σχετική Εισήγηση κλπ αιτείται την παραίτηση του
Ιδρύματος από το ένδικο μέσο ή βοήθημα, καθόσον στην προκείμενη
περίπτωση θα αποζημιώνεται αποκλειστικά για το ασκηθέν ένδικο μέσο ή
βοήθημα και όχι και για την Εισήγηση περί παραιτήσεως από αυτό.
Αντίστοιχα αν υποβληθεί Εισήγηση περί μη ασκήσεως ενδίκου μέσου ή
βοηθήματος, αλλά τελικά ασκηθεί ένδικο μέσο ή βοήθημα είτε μετά από
εντολή της Νομικής Διεύθυνσης, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ο
Δικηγόρος θα αποζημιώνεται αποκλειστικά για την άσκηση του ενδίκου
μέσου ή βοηθήματος και όχι και για την αντίστοιχη Εισήγηση κλπ.

7) Η Εξώδικη Δήλωση που επιδίδεται επίσημα με Δικαστικό
Επιμελητή και συντάσσεται από τον συνεργαζόμενο Δικηγόρο
αποζημιώνεται με το καθαρό ποσό των 20 ευρώ + Φ.Π.Α. (σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία) και ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπόθεση
αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου ή Ανώτερου Δικαστηρίου.
Περαιτέρω δεν ασκεί επιρροή στο ύψος της αμοιβής- αποζημίωσης αν
απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η
παραπάνω αμοιβή/αποζημίωση δεν οφείλεται από το Ίδρυμα όταν ο
συνεργαζόμενος Δικηγόρος στη συνέχεια ασκεί ένδικο μέσο ή βοήθημα
με συναφές περιεχόμενο και αίτημα με αυτό της Εξώδικης Δήλωσης,
εφόσον σε αυτή την περίπτωση θα αποζημιώνεται αποκλειστικά για το
ένδικο μέσο ή βοήθημα σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κώδικα
Δικηγόρων. Ομοίως η παραπάνω αμοιβή/αποζημίωση δεν οφείλεται από
το 'Ιδρυμα όταν ο συνεργαζόμενος Δικηγόρος έχει ήδη ασκήσει ένδικο
μέσο ή βοήθημα με συναφές περιεχόμενο και αίτημα με αυτό της
Εξώδικης Δήλωσης και με την Εξώδικη Δήλωση επαναλαμβάνει το
αίτημα της Υπηρεσίας στα πλαίσια της απόπειρας συμβιβαστικής
επίλυσης της διαφοράς με τον αντίδικο, εφόσον σε αυτή την περίπτωση
θα αποζημιώνεται αποκλειστικά για το ένδικο μέσο ή βοήθημα σύμφωνα
με το Παράρτημα 1 του Κώδικα Δικηγόρων.

8) Ο Συμβιβασμός σε τροχαία ατυχήματα με τον υπαίτιο οδηγό και/ή
με την ασφαλιστική εταιρία που επιτυγχάνεται με ενέργειες του
συνεργαζόμενου Δικηγόρου, αμείβεται/αποζημιώνεται με το καθαρό ποσό
των 20 ευρώ+ Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και

,
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ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπόθεση αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου ή
Πρωτοδικείου.

9) Ο Συμβιβασμός σε οποιαδήποτε αντιδικία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που
επιτυγχάνεται με ενέργειες του συνεργαζόμενου Δικηγόρου,
αμείβεται/αποζημιώνεται με το καθαρό ποσό των 20 ευρώ+ Φ.Π.Α.
(σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και ανεξάρτητα αν πρόκειται για
υπόθεση αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου.

1Ο) Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού ή για κάθε άλλη αιτία,
απευθυνόμενη σε οποιοδήποτε Δικαστήριο ή οποιαδήποτε Υπηρεσία,
αμείβεται/αποζημιώνεται με το καθαρό ποσό των 5 ευρώ + Φ.Π.Α.
(σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία). Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει με
την επιφύλαξη, οποιωνδήποτε Ειδικών Διατάξεων υφίστανται στο
Παράρτημα 1 του Κώδικα Δικηγόρων και για τις οποίες οι Αιτήσεις
εξομοιώνονται με δικόγραφα αντίστοιχα των αγωγών, προσφυγών κλπ-
όπως οι Αιτήσεις Ακύρωσης κλπ.

11) Ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας σε Υποθηκοφυλακείο ή
Κτηματολόγιο και η σύνταξη έκθεσης τίτλων ιδιοκτησίας
αμείβεται/αποζημιώνεται με το καθαρό ποσό των 50 ευρώ+ Φ.Π.Α.
(σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).

12) Ο συνεργαζόμενοι Δικηγόροι, αναλαμβάνουν την υποχρέωση,
υποστήριξης του Υποκαταστήματος του Ιδρύματος, όπου παρέχουν
υπηρεσίες, με την παροχή προφορικών οδηγιών και κατευθύνσεων
αναφορικά με τις υποθέσεις που έχουν χρεωθεί και χειρίζονται ήτοι
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά" με διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο
εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης, τον τρόπο συμμόρφωσης της
Υπηρεσίας προς απόφαση ασφαλιστικών μέτρων κλπ, χωρίς πρόσθετη
αμοιβή/αποζημίωση, δεδομένου ότι αυτές οι Υπηρεσίες συνέχονται
υποχρεωτικά με τις υποθέσεις που χειρίζονται και για τις οποίες
αποζημιώνονται πλήρως σύμφωνα με το παράρτημα 1 του Κώδικα
Δικηγόρων.

Αντίθετα σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η υποβολή έγγραφης
Εισήγησης ή γνωμοδότησης ή Γνώμης από τον συνεργαζόμενο Δικηγόρο,
νοείται πως οι εργασίες αυτές αμείβονται/αποζημιώνονται με το καθαρό
ποσό των 20 ευρώ + Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και
ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπόθεση αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου ή
Πρωτοδικείου (όπως προβλέπεται και ανωτέρω).

Επιπλέον η παραίτηση από δικόγραφο ή και δικαίωμα του Ιδρύματος,
δεν αμείβεται/ αποζημιώνεται ιδιαίτερα, καθόσον αποτελεί διαδικαστική
ενέργεια που συνέχεται υποχρεωτικά με την ήδη χρεωθείσα υπόθεση και
για την οποία ο Δικηγόρος, αμείβεται/ αποζημιώνεται για την άσκηση των
αντίστοιχων ένδικων μέσων ή βοηθημάτων (εφέσεις, ανακοπές, αιτήσεις
αναστολής κλπ).

13) Οι διατάξεις που αναφέρονται σε αμοιβές με βάση ποσοστό επί
της αξίας του αντικειμένου της δίκης δεν εφαρμόζονται για τους
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Δικηγόρους του ΙΚΑ-ΕΤ ΑΜ. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η
έγγραφη συμφωνία. Όταν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε
χρήμα, ομοίως η αμοιβή/ αποζημίωση καθορίζεται με βάση τη συμφωνία.

14) Οι περιπτώσεις στο Παράρτημα 1 του Κώδικα Δικηγόρων: 1) υπό
στοιχεία Δ. Εξωδικαστικές Αμοιβές- (για απασχόληση ή παροχή
συμβουλών (ανά ώρα) και 2) υπό στοιχεία ΣΤ (χρονοχρέωση (ανά ώρα) )
δεν εφαρμόζονται για τους Δικηγόρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

15) Κατά παρέκκλιση του νέου συμφωνητικού, όταν συγκεκριμένη
υπόθεση, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και απαιτεί μακρόχρονη
απασχόληση, είτε λόγω του όγκου της δικογραφίας και του Διοικητικού
Φακέλου, είτε λόγω της δυσκολίας της ερμηνείας των κανόνων δικαίου,
δύναται να καθοριστεί ειδική αμοιβή/ αποζημίωση για κάθε διαδικαστική
πράξη ή για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η διαδικασία αυτή θα ενεργοποιείται σε
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν έγγραφου αιτήματος και
Εισήγησης του Προϊσταμένου της Νομικής Διεύθυνσης του ΙΚΑ-ΕΤ ΑΜ ή
του Διευθυντή του Υποκαταστήματος όπου παρέχει υπηρεσίες ο
συνεργαζό μενος Δικηγόρος.

Β. 1) Από την έκδοση της παρούσας απόφασης με την οποία
εγκρίνεται το νέο αμοιβολόγιο σε τροποποίηση της υπ' αριθμ.
212/Συν .41/19-12- 2013 προηγού μενης απόφασης του και μέχρι την
υπογραφή των νέων συμφωνητικών μεταξύ του Ιδρύματος και των
συνεργαζόμενων κατ' αποκοπή Δικηγόρων (Κατά Πράξη και Περίπτωση)
(η οποία θα πρέπει να υπογραφεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από την
ειδοποίηση των Δικηγόρων από το αρμόδιο Υποκατάστημα το
Ιδρύματος), το Ίδρυμα θα συνεχίσει να αμείβει /αποζημιώνει τους
Δικηγόρους, σύμφωνα με την προηγούμενη απόφασή του, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί το σχετικό συμφωνητικό. Πιο
συγκεκριμένα το Ίδρυμα θα συνεχίζει να αποζημιώνει για τις ειδικότερες
διαδικαστικές πράξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο αμοιβολόγιο
(και έχουν απαλειφθεί από το νεότερο), ενώ θα συνεχιστούν να
προκαταβάλλονται τα συνολικά έξοδα αγοράς των γραμματίων
προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής (για όσες διαδικαστικές πράξεις αυτά
προβλέπονται) και ειδικότερα θα προκαταβάλλονται οι εισφορές του
άρθρου 61 παρ. 2 του Νόμου 4194/2013 καθώς επίσης και η
προκαταβολή φόρου 15% επί του ποσού αναφοράς. Επισημαίνεται ότι τα
παραπάνω ποσά χορηγούνταν ανεξάρτητα από την αμοιβή/αποζημίωση
που οριζόταν στο προηγούμενο αμοιβολόγιο, καθόσον από το όλο
κείμενο του συμφωνητικού κατ' ορθή ερμηνεία αυτού και σύμφωνα με τα
χρηστά και συναλλακτικά ήθη, το προηγούμενο αμοιβολόγιο
εξαντλούνταν σε αναφορά των καθαρών ποσών προς είσπραξη, καθόσον
το Ίδρυμα προκατέβαλλε επιπροσθέτως τα συνολικά έξοδα αγοράς των
γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής ήτοι τις εισφορές και την
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προκαταβολή φόρου, ενώ στη συνέχεια με την εκκαθάριση απέδιδε
(πέραν του ποσού του αμοιβολογίου) τον Φ.Π.Α. επί των αμοιβών, τα
λοιπά έξοδα (φωτοτυπίες κλπ) και τον Φ.Π.Α. των εξόδων. Περαιτέρω
προς άρση κάθε διχογνωμίας αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του
Φ.Π.Α. (για οποιαδήποτε μη εκκαθαρισμένη αξίωση, το Ίδρυμα θα
αποδίδει τον Φ.Π.Α. υπολογιζόμενο στο ποσό αναφοράς του γραμματίου
προείσπραξης και ανεξάρτητα από την συμφωνία για χαμηλότερη αμοιβή
σύμφωνα με το προηγούμενο αμοιβολόγιο).

2) Για τους Δικηγόρους που δεν υπέγραψαν το προηγούμενο
συμφωνητικό και μέχρι την υπογραφή του νεότερου, (η οποία τυγχάνει
υποχρεωτική για όλους και θα πρέπει να λάβει χώρα εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος από την έγγραφη ειδοποίηση του Δικηγόρου από
την Υπηρεσία), το Ίδρυμα καταρχήν θα τους αμείβει προσωρινά με το
Παράρτημα 1 του Κώδικα Δικηγόρων και σύμφωνα με τις γενικές και
ειδικές διατάξεις του Νόμου 4194/2013, όπως τροποποιημένα ισχύει, με
την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Για όσες υποθέσεις έχουν χρεωθεί
από τον Μάιο του 2014 και για όσες διαδικαστικές πράξεις έχουν
διενεργηθεί από το Μάιο του 2014 και εντεύθεν, οι Δικηγόροι που δεν
έχουν υπογράψει το προηγούμενο αμοιβολόγιο, θα αμείβονται προσωρινά
και μέχρι την υπογραφή του νέου αμοιβολογίου, με βάση το προηγούμενο
αμοιβολόγιο (Απόφαση 212/Συν.41/19-12-2013 Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεδομένου
ότι η απόφαση ήδη εκδόθηκε από την 19-12-2013 ενώ μέχρι τον Μάιο του
2014, όλοι οι συνεργαζόμενοι Δικηγόροι είχαν κληθεί επανειλημμένως
(τουλάχιστον δύο φορές) να υπογράψουν το συμφωνητικό και κατ'
ακολουθία, η ανάληψη νέων υποθέσεων ή η διεκπεραίωση άλλων από τον
Μάιο του 2014 συνεπάγεται αποδοχή της απόφασης του Δ.Σ. του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και επί τω τέλει της ίσης μεταχείρισης προς όσους
συνεργαζόμενους Δικηγόρους, έχουν ήδη υπογράψει το προηγούμενο
συμφωνητικό και έχουν ήδη αμειφθευ αποζημιωθεί με βάση αυτό.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των
Πρακτικών.

Παραλήπτες:
Δ/νση Νομική

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΡΟΒΕΡΤΟΣΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

J


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

