
Έπί τυν τχεϊίοο νόμου «σερί τροποποιήσεως wac αυμπληρώ-
τεως ϊιατάξεών τ'.νων τής περί Ταμείου 'Νομικών νομο-

■μ.ο·$ε«'ας».

Ποός ιψ’ Βουλήν κυν Ελλήνων

Διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου σκοπεΐται κυρίως 
όπως ίκανοποιηθή τό πάγιον αίτημα τοϋ Δικηγορικού κό
σμου της χώρας περί καθορισμού τοϋ ΰψους των παρεχομέ- 
νων αΰτω συντάξεων ύπό τοϋ Ταμείου Νομικών εις τό 
έκάστοτε ϋψος της βασικής συντάξεως τοϋ Έφέτου.

Έκ παραλλήλου λχμβάνεται μέριμνα διά την σταδιακήν 
βελτίωσιν των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων τοϋ 
Ταμείου, κατά τό αυτό ύψος, ώς καί διατηρήσεως τής 
αυτής περίπου σχέσεως τών συντάξεων μεταξύ τών λοι
πών κατηγοριών συνταξιούχων.

'Ομοίως επέρχονται καί άλλαι τινές σημαντικαί μετα- 
βολαί εις τό άσφαλιστικόν καθεστώς τοϋ Ταμείου Νομικών, 
αί όποΐαι Οά βελτιώσουν την άπόδοσιν τών πόρων του καί 
την λειτουργικότητα τοϋ Ταμείου.

Είδικώτερον διά τών έπί μέρους διατάξεων τοϋ υπό κρί- 
σιν σχεδίου νόμου επέρχονται αί κάτωθι μεταβολαί :

“Λ ρθρ ον 1.
Διά τοϋ άρθρου τούτου'άνχκχθορίζονται χί~είσφοραί“τών 

ήσφαλισμένων κατά κατηγορίαν καί τάξιν ώς ακολούθως :
α) τών έμμισθων ήσφαλισμένων εις —οσοστόν 8% διά 

την Α' τάξιν καί 5 % διά την Β' τοιαύτην έπί τοϋ βασικοϋ 
των μισθοϋ καί μέχρι τής άντιστοιχούσης εΐ^, τον έκάστοτε 
βασικόν μισθόν Δημοσίου Πολιτικοϋ Υπαλλήλου 2ου βα
θμού, αντί τών ΐσχυόντων ποσοστών 7 % καί ■*%, αντιστοί
χους, καί μέ περιορισμόν μέχρι τοϋ βασικού μισθού τοϋ 
3ου βαθμού Δημοσίου 'Υπαλλήλου.

β) Τών έν άναστολή άσκήσεως τής Δικηγορίας τελούν- 
των, εις ποσοστόν έπί τοϋ βασικού μισθοϋ των ή άποζημιώ- 
σεως κλπ. εις 4 % αντί 3 % καί μέχρι τοϋ ύψους τής έκά
στοτε εισφοράς ήσφαλισμένου Α' τάξεως άμισθου ήτις δεν 
θά δύναται νά ύπερβή καί τό διπλάσιου αυτής.

γ) Τών Δικηγόρων- καί άμίτ-3ων 'Υποθηκοφυλάκων εισφορά 
ορίζεται άπό 1.1.1981 εις ποσοστόν 2% έπί τοϋ έκάστοτε 
βασικού μισθού τοϋ Έφέτου αύξανομένη έν συνεχεία άπό
1.1.1982 εις 3 %, άπό 1.1.1983 εις 4% καί άπό 1.1.1984
είς. 5 %·Ή μηνιαία εισφορά τών Δικολάβων καί Δικαστικών 
’Επιμελητών ορίζεται εις ποσοστόν 80 % τών κατά τά 
άνωτέρω έκάστοτε εισφορών οία καί ή σχέσις τής συντά- 
ξεώς των.

' Η μηνιαία εισφορά τών άνωτέρω προσώπων διά την 
πρώτην πενταετίαν άπό τής υπαγωγής των εις τήν άσφά- 
λισιν ορίζεται εις τό ήμισυ τών άνωτέρω. κατά περίπτωσιν, 
άναφεοομένιυν ποσόΐν.

Τέλος ορίζεται ό τρόπος άποδόσεως τών εισφορών, έπα- 
ναλχμβανομένων τών υφισταμένων διατάξεων.

Άρθρον 2.
Διά τοϋ άρθρου 2 ορίζεται ότι άπό 1.1.1981 τά άποκόμ* 

μάτα ένσημων έκ παραστάσεων, τά βαρύνοντα τά άναφερό" 
μένα Νομικά Πρόσωπα, θά έπικολλώνται είς την κατάστάσΆ 
δαπανών τών δικαστικών έξόδων, προς άναγνώρισιν τού
των.

Άρθρον 3.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται τό ύψος τής εισφοράς, 

ήν ύποχρεοϋνται νά καταβάλλουν οΐ ήσφαλισμένοι ή συν
ταξιούχοι οι άναγνωρίζοντες χρόνον άσφαλίσεως έξ οίασδή- 
ποτε αιτίας (πραγματικόν ή πλασματικόν κλπ.).

Ή εισφορά αύτη ορίζεται εις τό ύψος τής έκάστοτε 
ΐσχυούσης μηνιαίας εισφοράς (κατά κατηγορίαν καί τάξιν) 
αντί τοϋ ΐσχύοντος παγίου ποσού (δρχ. 500).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Διά τοϋ άρθρου 4 αυξάνονται τά δικαιώματα τοϋ Τα

μείου Νομικών έπί συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων (παρ. 
1) έπί δικαιωμάτων πίνακος κατατάξεως πλειστηριασμοϋ 

. ή κανονισμού πολυωρόφου κτιρίου ή την σύνταξιν δημοσίας 
;διαθήκης (παρ. 2), ώς καί έπί συντασσομένων συμβολαιο
γραφικών πραςεων ή συμβολαίων καί τών αντιγράφων ή 
άποσπασμάτων αυτών (παρ. 3).

"Αρθρον 5.
Διά τοϋ άρθρου τούτου άνακαθορίζεται καί καθίσταται 

δυναμική ή εισφορά τών ήσφαλισμένων διά τήν ειδικήν 
παροχήν προικίσεως.

Άρθρον 6.
Διά τοϋ άρθρου 6 έπέρχονται αί κάτωθι ρυθμίσεις, αίτινες 

άναφέρονται κατ’ αντιστοιχίαν προς τάς παραγράφους τών 
άντικαθιστασένων διατάξεων τοϋ άοθοου 19 τοϋ Ν.Δ. 
4114/1960 :

α) .Αυξάνονται σταδιακά καί έντός τετραετίας αί κατα- 
βαλλόμεναι ύπό τοϋ Ταμείου συντάξεις κατά πραγματικόν 
ποσοστόν 50 % περίπου, ένώ ή αύξησις τών κατωτάτων 
ορίων άνέρχεται είς ποσοστόν μέχρι καί 59 %.

β) Άνακαθορίζεται ή σχέσις τής συντάξεως τών Δικο- 
λάβων καί άμισθων Δικαστικών Επιμελητών είς τό 80 % 
τής συντάξεως των Δικηγόρων άντί τοϋ 75 %, ένώ ή σχέ
σις τής συντάξεως τών έμμισθων παραμένει εις τά αύτά 
περίπου επίπεδα.

γ) Παρέχεται ή δυνατότης χορηγήσεως τών αύξήσεων 
τών συντάξεων τοϋ τρίτου καί τετάρτου σταδίου καί προ 
τών άναφερομένων χρονολογιών (1.1.1983 καί 1.1.84) άνα- 
λόγως τής άποδόσεως τών θεσπιζόμενων νέων εισφορών, 
πλήν όμως, έπειδή αί προκαλούμεναι δαπάναι έκ τής αύξή- 
σεως τών συντάξεων καί όλων τών ήδη συνταξιοδοτουμένων 
είναι σημαντικαί, παρέχεται ή ευχέρεια άναστολής τής προ
σαρμογής τών συντάξεων προς μεταγενεστέρας αύξήσεις 
συνεπεία βελτιώσεως τοϋ μισθού τού Έφέτου.

Τούτο θά δύναται νά πραγματοποιείται μόνον μετά πρό- 
τασιν καί σύμφωνον γνώμην τού Δ.Σ. τού Ταμείου Νομι
κών.

δ) Αί λοιπαί διατάξεις άφοροϋν κυρίως έπανάληψιν τών 
υφισταμένων, ήτις καθίσταται άναγκαία συνεπεία τής άντι- 
καταστάσεως τοϋ άρθρου 19 τού Ν.Δ. 4114/1960, ώς και 
έκ λόγων προσαρμογής πρός τάς έπερχομένας διά τού 
νομοσχεδίου μεταβολάς.

Διευκρινίζεται ότι δέν μεταβάλλεται ό τρόπος υπολογι
σμού τών συντάξεων, ένώ δέν θίγονται αί διατάξεις αί 
προβλέπουσαι τήν προσαύξησιν τών συντάξεων διά τούς 
έχοντας χρόνον άσφαλίσεως μείζονα τής τεσσαρακονταε
τίας.

"Αρθρον 7.
Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται μείωσις τού χρόνου 

άσφαλίσεως διά συνταξιοδότησιν λόγω αναπηρίας ή θανάτου 
άπό δέκα έτη εις πέντε έτη πραγματικής άσφαλίσεως ή 
καί εις όλιγότερον χρόνον έάν ή άνικανότης .ή ό θάνατος 
έπήλθεν εκ βιαίου συμβάντος κατά τήν έκτέλεσιν τού κα
θήκοντος. ί-

Διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως προβλέπεται έφαρμογή 
τών ώς άνω διατάξεων καί δΓ έπελθούσας ήδη περιπτώσεις, 
τών οικονομικών όμως άποτελεσμάτων έπερχομένων άπό 
τής πρώτης τοϋ έπομέυου μηνός άπό τής ύποβολής τής 
σχετικής αίτήσεως. ·? .· · - -

Πάντα τά άνωτέρω ισχύουν καί διά τον λειτουργοϋντα 
είς τό Ταμεϊον Κλάδον Επικουρικής Άσφαλίσεως Δικηγό
ρων (Κ.Ε.Α.Δ.).

Άρθρον 8.
Διά τοϋ άρθρου 8 ρυθμίζονται τά τής μή άναζητήσεως 

υπολοίπου χρηματικού ποσού διά τον μήνα δι’ όν κατεβλήθη

"Αρθρον 4.



ή σύνταξις καί εξ οίουδήποτε λόγου έπηλθε διακοπή της 
συντάξεως ή απώλεια τοΰ συνταξιοδοτιχοΰ δικαιώματος.

... Τά άνωτέρω θά έφαριχοσθοΰν άνχλόγως καί διά τον
ΚΕΑΔ.

Άρθρον 9.
Δια ταΰ άρόρου 9 παρέχεται ή ευχέρεια όπως ϊ: 

‘Υπουργικής Άποφάσεως έπεκτείνεται ή άσφάλισις δι 
ειδικήν παροχήν προικίσεως καί εις πλείονας τής μιας θυγα
τέρας ήσφαλισμένων. Έκ παραλΛήλ.ου διά τής αυτής πρα- 
ξεως θέλουν ρυθμισθή τά τής καταβολής εισφορών κλπ, 
ώς καί πάσα άλλη λεπτομέρεια άναγκαία διά τήν άπονομην 
τής ειδικής ταύτης παροχής.

* . . ; Άρθρον 10.
Διά τής άντικαταστάσεως τοΰ άρθρου 10 επιδιώκεται 

όπως παρασχεθεί ή ευχέρεια υπαγωγής εις τήν άσφαλισιν 
τοΰ Ταμείου καί των αναπήρων ειρηνικής περιόδου Ν.13/0/
1944.

"Αρθρον 11.
Διά τοΰ άρθρου τούτου παρέχεται ή ευχέρεια χορηγήσεως 

δανείων επαγγελματικής έγκατα στάσεως εις τους νέους 
ήσφαλισμένους τοΰ Ταμείου, τών λεπτομερειών ρυθμίζομε- 
νων δι’ άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. τοΰ Ταμείου τελούσης υπό την 
.έγκρισιν τοΰ Ύπουργοΰ Κοινωνικών Υπηρεσιών.

. . _ . . "Αρθρον 12.
Διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπεται ή σύστασις θέσεως 

Γενικοΰ Διευθυντοΰ καί ’Αναπληρωτοΰ Γεν. Διευθυντοΰ 
παρά τώ Ταμείω Νομικών, ήτις κρίνεται άναγκαία έκ τής 
αλματώδους αύξήσεως τών εργασιών τοΰ Ταμείου ιδία κατά 
τά· τελευταία έτη, τοΰ πολυμόρφου τών διαδικασιών τής 
λειτουργίας δύο Κλάδων Άσφαλίσεως (κυρίας καί επικουρι
κής), τοΰ τρόπου εισπράξεως τών πόρων κλπ.

"Αλλωστε άνάλογες θέσεις προβλέπονται καί εις συναφή 
Ταμεία (’Εμπόρων ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΣΑ κλπ.).

V*·-. · - : ' *Αρθρον 13.

.■ Διά τοΰ άρθρου τούτου καταργοΰνται άναχρονιστικαί 
τινες είσφοραί, ώς διορισμού, προαγωγής Δικηγόρων, γάμου 
κλπ., αίτινες προκαλοΰν γραφειοκρατικάς διατυπώσεις, τα
λαιπωρούν τούς ήσφαλισμένους καί τάς Δημοσίας Υπηρε
σίας, χωρίς νά έχουν καί ιδιαιτέραν άπόδοσιν.

"Αρθρον 14.
Διά τοΰ άρθρου τούτου ορίζεται ή έναρξη ισχύος τοΰ 

νόμου.
Έν Άθήναις τη 7 ’Οκτωβρίου 1980 

Οί 'Υπουργοί
Συντονισαοϋ Προεδρίας Κυβερνήσεως

. I. ΜΠΟΥΤΟΣ ΚΩΧ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΔΟΣ
Δικαιοσύνη:

Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Οικονομικών
Μ. ΕΒΕΡΤ

Κοιν. Ύπηοεσιών 
ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσηρτημένον εις τήν Αίτιολογικήν "Εκθεσιν τοΰ σχεδίου 
νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατά- 
ξεών τινων τής «περί Ταμείου Νομικών» νομοθεσίας».

1. Διά τοΰ άρθρου 1 άντικαθίστανται τά εδάφια α,β καί 
γ τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ. 4114/1960 άτινα 
έχουν τροποποιηθή, ώς άκολούθως :

α) Τά έδάφια α καί β ισχύουν ώς άντικατεστάθησαν ύπό 
τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.730/1977 «περί τροποποιήσεως καί 
συμπληρώσεως τής «περί Ταμείου Νομικών» νομοθεσίας» 
(ΦΕΚ 309/77 τ.Α'), έχουν ώς έξής :

«"Αρθρον. 4.. Τά έδάφια α καί; β τής παραγράφου 1 τοΰ 
άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ 4114/1960 ώς έτροποποιήθησαν άντι- 
καθίστανται ώς άκολούθως :

α) ’Εκ μηνιαίας εισφοράς τών έμμισθων ήσφαλισμένων 
καθοριζομένης εις ποσοστόν 7 % τής πρώτης καί 4 % τής 
δευτέρας τάξεως ήσφαλισμένων επί τοΰ έκάστοτε βασικού 
μισθού, τής εισφοράς ταύτης μή δυναμένης νά είναι άνω- 
τέρας τής άντιστοιχούσης εις τον βασικόν μισθόν τοΰ 3ου 
βαθμοΰ τής ιεραρχίας τών Δημοσίων Διοικητικών ‘Υπαλ
λήλων.

β) Έκ μηνιαίας εισφοράς τών έν άναστολή άσκήσεως 
τής Δικηγορίας τελούντων ώς καί τών Δικηγόρων τακτικών 
καθηγητών τών Πανεπιστημίων ή Άνωτάτων Εκπαιδευ
τικών 'Ιδρυμάτων, έκ ποσοστού 3 % έπί τοΰ εις τούτους 
καταβαλλομένου κατά μήνα βασικού μισθού ή έν μή καταβολή 
μισθού, έπί τής άποζημιώσεως ή έξόδων παραστάσεως ήτις 
έν ούδεμιά περιπτώσει δύναται νά είναι κατωτέρα τών χιλίων 
δραχμών. Ή εισφορά αΰτη άποδίδεται ύπό τής μισθοδο
τούσες άρχής διά κρατήσεως έκ τών ώς άνω άπολαυών 
τοΰ ύποχρέου».

β) Τό έδάφιον γ' τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ. 
4114/1960 έχει ώς έξής :

«'Αρθρον 10
γ) Έξ εισφοράς είσπραττομένης διά τοΰ άσφαλιστικοΰ 

βιβλιαρίου καί δι’ έπικολλήσεως έν αύτώ άποκομμάτων τών 
χρησιμοποιουμένων κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος, εν
σήμων τοΰ Ταμείου, όριζομένων κατά μήνα αα) διά τούς 
Δικηγόρους καί Υποθηκοφύλακας εις δέκα (10) τουλάχιστον 
τοΰ έν έδαφ. ιδ' τοΰ παρόντος άρθρου άναφερομένου πόρου 
παραστάσεως ένώπιον Πρωτοδικείου, ββ) διά τούς Δικο- 
λάβους εις δεκατρία (13) τούλάχιστον τοΰ έν έδαφίω ιδ' 
τοΰ παρόντος άρθρου άναφερομένου πόρου παραστάσεως 
ένώπιον Ειρηνοδικείου, γγ) διά τούς Άμισθους Δικαστικούς 
Κλητήρας, τούς μή κεκτημένους καί ιδιότητα έμμισθου 
τοιούτου, εις δέκα πέντε (15) τούλάχιστον τοΰ έν έδαφίω 
ιδ' τοΰ παρόντος άρθρου άναφερομένου πόρου παραστάσεως 
ένώπιον Ειρηνοδικείου.

Έάν τό σύνολον τών έπικολληθέντων άποκομμάτων εν
σήμων, δεν καλύπτει έξ ολοκλήρου τό ώς άνωτέρω έλάχιστον 
όριον, οί ύπόχρεοι όφείλουσιν όπως συμπληρώσι τό ύπόλοι- 
πον δΓ έπικολλήσεως ολοκλήρων τών προς συμπλήρωσιν 
άπαιτουμένων ένσήμων.

Εις τήρησιν άσφαλαστικοΰ βιβλιαρίου ύποχρεοΰνται άπαν- 
τες οί άμισθοι ήσφχλισμένοι τοΰ Ταμείου άπό τής άσφαλ.ί- 
σεώς των καί μέχρι τής έκ ταύτης έξόδου των, έξαιρέσει 
τών Συμβολαιογράφων τών έν άναστολή τής άσκήσεως 
τής Δικηγορίας τελούντων, τών Δικηγόρων Καθηγητών 
Άνωτάτων Σχολών, ώς καί τών άμισθων Δικαστικών Κλη
τήρων, καθ’ όσον χρόνον οί τελευταίοι τυγχάνουσι καί έμμι
σθοι τοιοΰτοι.

Διά άσφαλ.ιστικών βιβλ.ιαρίων εφοδιάζονται οί ύπόχρεοι 
προς τήρησιν εντός τών δύο πρώτων μηνών έκάστου ήμερο- 
λ.ογιακοΰ έτους, έπί τή συγχρόνω ύπό τούτων παραδόσει 
τοΰ άσφαλ.ιστικοΰ βιβλ.ιαρίου τοΰ προηγουμένου έτους.»

γ) Τό ώς άνω έδάφιον γ' τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 10 
τοΰ ΝΔ 4114/1960 έτροποποιήθη διά τοΰ άρθρου 1 τής 
ύπ’ άριθ. Φ. 41/19/18.3.77 άποφάσεως τών ‘Υπουργών 
Συντονισμού, Οικονομικών καί Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών 
«περί Αναπροσαρμογής εισφορών ήσφαλ,ισμένων τοΰ Τα
μείου Νομικών» (ΦΕΚ 274/23.3.77 τ. Β'). Σχετική έν προ- 
κειμένω καί ή παράγρ. 1 τοΰ άρθρου 3 τής αυτής ώς άνω 
Κοινής ‘Υπουργικής Άποφάσεως. Τά άρθρα 1 καί 3 παράγρ. 
1 τής Κ.Υ.Α. έχουν ώς έξής :

«Άρθρον 10
Ή ύπό τοΰ έδαφίου γ' τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 10 

τοΰ ΝΔ 4114/1960 ώς έτροποποιήθη, προβλ.επομένη μη
νιαία εισφορά ή άποδιδομένη διά τοΰ άσφαλιστικοΰ βιβλια- 
ρ ίου, δΓ έπικολλήσεως τών έν αύτώ άποκομμμάτων ή άκε- 
ραίων ένσήμων, αύξάνεται ώς άκολούθως :
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α) Λ'.’ άπαντας τους Δικηγόρους, κατά τήν πρώτην άπό 
της έγγραφης των είς τον οίκεϊον Δικηγορικόν Σύλλογον 
τενταετίαν, εις έτττά (7) τουλάχιστον ένσημα παραστάσεως 
ενώπιον Πρωτοδικείου καί εις δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 
ένσημα παραστάσεως ενώπιον Πρωτοόικειου μετά την ως 
άνω πενταετίαν.

β) Διά τούς άμισθους Υποθηκοφύλακας εις δέκα πέντε 
(15) τουλάχιστον ένσημα παραστάσεως ένώπιον Πρωτοδι
κείου άπό της όρκομοσίας των.

γ) Διά τούς Δικαστικούς Έπιμελητάς καί τούς Δικο- 
,άβους κατά την πρώτην άπό της όρκ.ωδοσίας των πενταε
τίαν εις οκτώ (8) τούλάχιστον ένσημα παραστάσεως ένώ- 
τιον Ειρηνοδικείου καί εις δώδεκα (12) τούλάχιστον ένσημα 
ταραστάσεως ένώπιον Ειρηνοδικείου μετά τήν ώς άνω πεν
ταετίαν.))

Κ.Τ.Λ.Φ.41/19/18.3.77 αρθρον 3
1. Τά ύπό των έδαφίων ιβ', ιγ' καί ιδ' της παραγράφου 
τοϋ άρθρου 10 τοϋ ΝΔ 4114/1960 προβλεπόμενα χρη-

ατικά ποσά ώς άναπροσαρμόσθησαν διά της ύπ’ άριθ. 
'.41/2625/28.12.1973 άποφάσεως ημών, αύξάνονται -άντι- 
τοίχως ώς κάτωθι :
α) Των δραχμών δέκα (10) εις δραχμάς είκοσι (20).
β) Των δραχμών είκοσι (20) εις δραχμάς τεσσαράκοντα

10).
γ) Τών δραχμών πεντήτ οντα (50) εις δραχμάς έβδομή- 

οντα (70).
δ) Τών δραχμών ένενήκοντα (90) εις δραχμάς εκατόν 

τσσαράκοντα (140).
2. Ή θιγομένη διά τοϋ άρθρου 3 διάταξις, ή άναφερομένη 

ϊς άναγνώρισιν προηγουμένου χρόνου άσφαλίσεως είναι ή 
ής παρ. 8 τοϋ άρθρου 35 τοϋ ΝΔ 4114/1960 ώς έτροπο- 
οιήθη διά της Φ.41/850/1973 άποφάσεως τών 'Υπουργών 
ίθνικής Οικονομίας, Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Υπη- 
σιών «περί αύξήσεως τών εισφορών τών ήσφαλισμένων 
ϋ Ταμείου Νομικών» (ΦΕΚ 371/1S.3.73 τ.Β') καί έχει 
: :

«“Αρθρον 35
8. Τό πρός έξαγοράν τοϋ χρόνου προϋπηρεσίας ποσόν 
τονίζεται άναλόγως της τάξεως, εις ήν άνήκεν ό ήσφαλι- 
ένος κατά τήν έναρξιν της άσφαλίσεώς του καί ορίζεται, 

μέν τούς της πρώτης τάςεως ήσφαλισμένους είς δραχμάς 
ττακοσίας (500) διά δέ τούς της δευτέρας τοιαύτης είς 
χχμάς τριακοσίας (300) δι’ έκαστον έξαγοραζόμενον 
να, καί καταβάλλεται άνευ προσαυξήσεως μέν μέχρι 31 
κεμβρίου τοϋ έπομένου της άσφαλίσεως έτους, μετά προσ- 
ςήσεως δέ 5 % έτησίως άπό της λήξεως της προθεσμίας 
ττης μέχρις έξοφλήσεως, έκτος έάν ή έξόφλησις της σχε- 
ής ύποχρεώσεως συντελεσθή εντός έννεαμήνου άπό της 
ύος τοϋ παρόντος, ότε αΰτη ένεργεΐται συμφώνως πρός 
‘ μέχρι ταύτης ίσχυούσας διατάξεις».
1. Διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ παρόντος νομοσχεδίου άντικα- 
ταται τό ύπεδάφιον γγ' τοϋ έδαφίου ιστ' της παρ. 1 

άρθρου 10 τοϋ ΝΔ 4114/1960 ώς καί τό ύπεδάφιον δδ' 
έδαφίου ιστ' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 10 τοϋ ΝΔ 4114/ 

)0, τά όποια έχουν ώς έξης :

Κατ’ έξαίρεσιν. είς τάς κατωτέρω περιπτώσεις καταβάλ
λεται ύπό τών συμβολαιογράφων :

1. Έκ τοϋ εΐσπραττομένου κατά τάς κειμένας διατάξεις 
ύπό τοϋ Συμβολαιογράφου δικαιώματος διά τήν ενέργειαν 
πλειστηριασμοϋ, ώς καί τοϋ τοιούτου έπί ματαιώσει τοϋ 
πλειστηριασμοϋ έπερχομένη μετά τήν δημοσίευσιν τής περι- 
λήψεως προγράμματος πλειστηριασμοϋ ή διά τήν σύνταξιν 
άπογραφής ή Καταστατικοϋ ’Ανωνύμου Εταιρείας, τό ή- 
μισυ.

2. Έκ τών δικαιωμάτων τοϋ Συμ/φου διά τήν σύνταξιν 
δημοσίας διαθήκης ή πίνακας κατατάξεως δραχ. πεντή- 
κοντα (50).

δδ) Έκ καταβολής δραχμής μιας (1) καταβαλλομένης 
ύπό τοϋ Συμβολαιογράφου δι’ έπικολλήσεως ένσήμου έπί 
πάσης συντασσομένης συμβολαιογραφικής πράξεως ή συμ
βολαίου, ώς καί παντός έκδιδομένου άντιγράφου ή άποσπά- 
σματος».

4. Διά τοϋ άρθρου 5 καθορίζεται νέος τρόπος ύπολογι- 
σμοϋ τών εισφορών διά τήν ειδικήν παροχήν προικίσεως 
περί ων ή παράγρ. 8 τοϋ άρθρου 23 τοϋ Ν.Δ. .4114/3960, 
ή όποια ώς έτροποποιήθη διά τής Φ.41/850/27.3.73 άπο
φάσεως τών 'Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών 
καί Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 371/28.3.73 τ. Β'), 
έχει ώς άκολούθως :

« “Αρθρον 23 Λ·
8. Οί ήσφαλισμένοι καί συνταξιοϋχοι οι έχοντες θήλυ 

τέκνο μή έλθόν εις γάμον ή άποκτώντες τοιοϋτον ήτοι έκ 
νομίμου γάμου ή νομιμοποιηθέν ή έξώγαμον, άναγνωρισθέν 
έκουσίως ύπό τοϋ πατρός ή διά δικαστικής άποφάσεως 
έξομοιωθέν πρός έκουσίως άναγνωρισθέν τέκνον αύτοΰ 
κατά τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ Άστ. Κώδικος ώς καί ή 
έξώγαμος μήτηρ καί αί ήδη συνταξιοδοτούμεναι οίκογένειαι 
έν αϊς περιλαμβάνεται καί άγαμος θυγάτηρ δικαιούμενη , 
ειδικής παροχής τοϋ παρόντος άρθρου, ΰποχρεοϋνται εις > 
εισφοράν κατά μήνα οί μέν τής πρώτης τάξεως έκ δραχμών 
εξήκοντα (60) οί δέ τής δευτέρας τάξεως έκ δραχμών τεσ-"· 
σαράκοντα (40) έπί μίαν εικοσαετίαν άπό τής ισχύος τοϋ 
παρόντος ή άπό τής γεννήσεως νομιμοποιήσεως ή άναγνωτ; 
ρίσεως τοϋ τέκνου έφ’ όσον τοιοϋτον γεγονός λαμβάνει 
χώραν μετά τήν ίσχύν τοϋ παρόντος».

5. Διά τοϋ άρθρου 6 άντικαθίσταται τό άρθρο 19 τοϋ 
Ν.Δ. 4114/1960 τό όποιον ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρου. 
8 τοϋ Ν.730/1977, τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 16 τοϋ Ν. 984/ 
1979 καί τοϋ Π.Δ. 164/1980, έχει ώς έξής : 1

« 'Αρθρον 19
Ι.α) Αί παρεχόμεναι ύπό τού Ταμείου συντάξεις καθο- ; 

ρίζονται είς ποσόν δραχμών ίσον πρός τό γινόμενον τών έν 
τώ έπομένω έδαφίω άναγραφομένων δι’ έκάστην κατηγο
ρίαν καί τάξιν, μονάδων, έπί τον κατά τό έδάφιον ι' τής 
παρούσης παραγράφου κοινόν διά πάσας τάς κατηγορίας 
καί τάξεις, συντελεστήν, άναλόγως τοϋ χρόνου άσφαλίσεως 
κατά τά έν έδαφίω γ' είδικώτερον οριζόμενα.

β) Διά τήν Α' τάξιν ’Αμίσθων (539,393)
Διά τήν Β' τάξιν ’Αμίσθων (269,696)
Διά τήν Α' τάξιν Εμμίσθων (229,111)
Διά τήν Β' τάξιν Εμμίσθων (114,555)

«“Αρθρον 10
γ) Έκ καταβολής ποσοστού έπτά καί ήμισυ έπί τοϊς 
τόν (7,5 %) έκ τών, κατά τάς κειμένας διατάξεις, παρά 
' συμβολαιογράφων έπί παντός συμβολαιογραφικού έγ- 
φου, είσπραττομένων άναλογικών δικαιωμάτων.

ς τούτο έτροποποιήθη διά τής παρ. 1 άρθρ. 15 τοϋ

Διά Πρ. Δ/τος προκαλουμένου ύπό τοϋ έποπτεύοντος 
'Υπουργού μετά γνώμην τοϋ Δ.Σ. τοϋ Ταμείου, δύνανται 
νά αύξομοιώνται αί άνω καθορισθεΐσαι μονάδες διά μίαν 
ή περισσοτέρας κατηγορίας ή τάξεις.

γ) Δι’ έκαστον έτος άσφαλίσεως μέχρι τριάκοντα έτών 
ή σύνταξις είναι ίση πρός τό έν πεντηκοστόν τοϋ κατά τό 
άνωτέρω, καθοριζόμενου ποσοΰ.

Μετά τήν συμπλήρωσιν τριάκοντα έτών άσφαλίσεως ή 
σύνταξις, προσαυξάνεται κατά δύο πεντηκοστά δι’ έκαστον . 
έτος πέραν τών τριάκοντα έτών άσφαλίσεως καί μέχρι
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Οί έχοντες ύπερτεσσαρακονταετή συντάξιμον υπηρεσίαν 
δικαιούνται προσαυξήσεως τής συντάξεως δι’ έκαστον έτος 
πέραν των 40 έξ ενός πεντικοστοϋ (1/50).

δ ) Έάν διά τοΰ, κατά τά άνωτέρω, διακανονισμού συντά
ξεως ή άνήκουσα σύνταξις εις τούς κατά τήν ΐσχύν τοΰ 
παρόντος συνταξιοδοτουμένους είναι έλάσσων της κατά 
την χρονολογίαν ταύτην ύπ’ αυτών λαμβανομένης έξακα- 
λουθεϊ καταβαλλομένη καί εφεξής ή αύτή σύνταξις.

ε) Ή σύνταξις τής κατηγορίας των άμισθων ήσφαλ.ι- 
σμένων Α' καί Β' τάξεως δεν δύναται νά είναι κατωτέρα 
των 174,015 μονάδων, των δέ οικογενειών αυτών ή αύτη 
σύνταξις κατανεμομένη ώς ορίζεται έν άρθρω 20 τοΰ παρόν
τος.

Ή σύνταξις τής κατηγορίας τών εμμίσθων ήσφαλισμε- 
νων Α' καί Β' τάξεως δεν δύναται νά είναι κατωτέρα τών 
121,815 μονάδων τών δέ οικογενειών αυτών ή αύτη σύντα
ξις κατανεμομένη ώς ορίζεται έν άρθρω 20 τοΰ παρόντος.

Προκειμένου περί μικτής συντάξεως ή κατά τάς άνωτέρω 
παραγράφους υπαγωγή γίνεται έπί τή βάσει τής κατηγορίας 
τών πλειόνων έτών.

στ) Έν περιπτώσει μετατάξεως ήσφαλισμένου άπό τής 
μιας κατηγορίας εις τήν άλλην (εμμίσθου εις άμισθον καί 
τανάπαλιν) ή σύνταξις τούτου καί τής οικογένειας αύτοϋ 
κανονίζεται μικτή, καταβαλλόμενου τοΰ εις έκάστην κατη
γορίαν, άναλογοϋντος ποσοϋ συντάξεως.

Τά κατά το καταργηθέν έδάφιον 2 τής παραγρ. 2 τοΰ 
άρθρου 9 τοΰ Α.Ν. 1621/1939 (περί Ταμείου Συντάξεων 
Νομικών) άναγνωρισθέντα έτη προστίθενται εις τον χρόνον 
άσφαλίσεως έν τή κατηγορία εκείνη έν ή ό ήσφαλισμένος 
έχει τον μείζονα χρόνον άσφαλάσεως.

Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ό άμισθος ήσφαλισμένος διετέ- 
λεσεν υπάλληλος τοΰ Δημοσίου ύπό ιδιότητα άσφαλιζομένη 
παρά, τώ Ταμείω Νομικών έφ’ όσον δεν έδικαιώθη συντά
ξεως έκ τοΰ Δημοσίου λαμβάνει σύνταξιν έκ τοΰ Ταμείου 
άμισθου ήσφαλισμένου τής τάξεως ήν ούτος είχε κατά τά 
δέκα τελευταία έτη τής άμισθου υπηρεσίας του.

ζ) Έν περιπτώσει’ μετατάξεως ήσφαλισμένου άπό τής 
μιας τάξεως εις τήν άλλην ή σύνταξις αύτοϋ καί τής οικο
γένειας του καθορίζεται βάσει τοΰ διά τήν τάξιν εις ήν 
μετετάγη προβλεπομένου ποσοϋ, έφ’ όσον εις τήν τάξιν 
ταύτην έχει συμπεπληρωμένον υπέρ πενταετή χρόνον 
άσφαλίσεως κατά τον χρόνον έξόδου του έκ τής άσφαλί
σεως.

Ό χρόνος ούτος δέν άπαιτεΐται έπί έξόδου ήσφαλισμένου 
λόγω άνικανότητος κατά τάς διατάξεις τοϋ έδαφίου ε' 
τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 17 τοϋ παρόντος, ώς ή τελευ
ταία αύτη άντικατεστάθη ύπό τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 16 
τοϋ Ν. 4507/1966 ή έν περιπτώσει θανάτου τοϋ ήσφαλ.ισμέ- 
νου. ■

η) Δύναται τό Δ.Σ. τοϋ Ταμείου όπως άναλόγως τών 
άποτελ,εσμάτων έκάστου οικονομικού έτους, δι’ άποφάσεών 
του έγκρινομένων ύπό τοϋ έποπτεύοντος 'Τπουργοϋ καταβάλ.- 
λη, εις τούς συνταξιούχους τοϋ Ταμείου έκτακτα βοηθή
ματα.

θ) Εις τούς συνταξιούχους τοΰ Ταμείου τούς δικαιού
μενους συντάξεως κατά τήν 15ην ’Ιουνίου έκάστου έτουε, 
καταβάλλεται μετά τής συντάξεως τοϋ μηνός Ίουλάου. 
ήμίσεια σύνταξις ώς έπίδομα άδειας έφ’ όσον δι’ ήτιολνο- 
γημένης άποφάσεως τοϋ Δ.Σ. τοϋ Ταμείου διαπιστοϋται 
ή οικονομική δυνατότης διά τήν καταβολήν τοϋ έν λόγιο 
έπιδόματος.

ι) 'Ο κατά τό έδάφιον α' συντελεστής καθορίζεται εις 
τριάκοντα οκτώ (38). Ό συντελεστής ούτος δύναται νά 
μεταβάλληται έκάστοτε δι’ άποφάσεως τοϋ έποπτεύοντος 
'Τπουργοϋ μετά γνώμην τοϋ Δ.Σ. τοϋ Ταμείου.

2.ά)'Ή σύνταξις τών κατά τό έδάφιον ε' τής παραγρ.
1 τοΰ άρθρου 17 τοΰ παρόντος έξερχομένων τής άσφαλί
σεως, λόγω άνικανότητος συνεπεία νόσου μή προϋπαρχού-

σης τής άσφαλίσεως των, κ.αθορίζεται άναλόγως τών πο
σοστών άναπηρίας μή δυναμένη νά είναι κατωτέρα τής έν 
παρ. 1ε' τοϋ παρόντος άρθρου καθοριζομένης καί άνωτέρα 
τής συντάξεως τής άναλ.ογούσης εις 40 έτη άσφαλ.ίσεως τής 
κατηγορίας καί τάξεως εις ήν άνήκουσιν ούτοι.

β) Ή άνικανότης κρίνεται κατά τά έν παραγρ. 6 τοϋ 
άρθρου 24 τοϋ παρόντος οριζόμενα.

γ) Ή σύνταξις τών κατά τ’ άνωτέρω έξερχομένων λόγω 
άνικανότητος καθορίζεται βάσει τών έτών υπηρεσίας κατά 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται δέ κατά 
τόσα πεντηκοστά όσα προκύπτουν έκ τοϋ γινομένου τοϋ 
ποσοστού άναπηρίας έπί τον ύπολειπόμενον, προς συμπλή- 
ρωσιν 40 έτών, χρόνου άσφαλίσεως.

δ) "Ινα ό κατά τήν παράγρ. 2 έδάφιον α' τής παρούσης 
παραγράφου έξερχόμενος, έχη δικαίωμα εις προσαύξησιν 
τής συντάξεώς του δέον όπως κέκτηται δεκαετή πραγμα
τικόν χρόνον άσφαλάσεως παρά τώ Ταμείω ύπό μίαν τών 
έν παραγράφω 1 τοΰ άρθρου 7 τοΰ παρόντος ιδιοτήτων, 
άποκλειομένου τοΰ συνυπολογισμοϋ χρόνου άσφαλάσεως εις 
έτερον άσφαλ.ιστικόν φορέα.

3. Ή σύνταξις τών Δικολ.άβων, τών Δικαστικών Επι
μελητών περιλ.αμβανομένων καί τών έχόντων άμα τήν 
ιδιότητα τοϋ Έπιμελητοϋ Δικαστηρίων καί τών Κλητήρων 
τοΰ Ταμείου, ώς καί τών οικογενειών αύτών, προσαυξά
νεται κατά ποσοστόν πεντήκοντα έπί τοϊς έκατόν (50%).

4. Κατά τό αύτό ώς άνω ποσοστόν προσαυξάνεται καί 
ή σύνταξις τών Επιμελητών Δικαστηρίων έν γένει καί τών 
οικογενειών αύτών, έφ’ όσον κατά τήν πρό τής έξόδου ή 
τοΰ θανάτου πενταετίαν έμισθοδοτήθησαν με άπο^οχάς 
άντιστοιχούσας τούλ.άχιστον εις τον 9ον βαθμόν τής Iήμο- 
σίας ύπαλληλ.ικής ιεραρχίας καί άνω.

5. Είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή σύνταξις τών εις τάς προη- 
γουμένας παραγράφους 3 καί 4 προσώπων, μετά τής έν 
αύταϊς προσαυξήσεως, ύπολείπεται τής έν έδαφίω ε' τής 
παραγράφου 1 τοϋ παρόντος άρθρου κατωτάτης συντάξεως, 
καταβάλλ,εται ή τελευταία αύτη».

2. Ή διάταξις τής τελευταίας περιόδου τοϋ έδαφίου 
στ' τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 19 τοϋ Ν.Δ. 4114/1960 ώς 
τούτο άντικαθίσταται ύπό τής προηγούμενης παραγράφου 
τοϋ παρόντος άρθρου, έχει έφαρμογήν καί έπί τών ήδη 
τυχόντων μικτής συντάξεως, έκ τοϋ Ταμείου, καί μή δι- 
καιωθέντων συντάξεως έκ τοϋ Δημοσίου, μόνον, διά τον 
άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος καί έφ’ εξής χρόνον έφ’ όσον 
αΐτήσωνται τούτο έντός έτους άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος.

3. Ή διάταξις τοϋ έδαφίου ζ' τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 
19 τοϋ Ν.Δ. 4114/60, ώς άντικαθίσταται ύπό τής παραγρ.
1. τοϋ παρόντος έφαρμόζεται καί έπί τών ήδη συνταξιούχων 
τοϋ Ταμείου».

6. Αί θιγόμεναι διά τοϋ άρθρου 7 διατάξεις ,αί άναφε- 
ρόμεναι εις τον άπαιτούμενον χρόνον διά τήν άπονομήν συντά
ξεως άνικανότητος ή θανάτου, είναι αί τοϋ έδαφίου ε' τής 
παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 17 καί τών περιπτώσεων Λ' καί Β' 
τοϋ άρθρου 18 τοϋ Ν.Δ.. 4114/1960. αί όποΐαι έχουν ώς 
άκολούθως :

« Ν.Δ. 4114/1960 άρθρον 17
1. Δικαίωμα εις μηνιαίαν σύνταξιν έκ τοϋ Ταμείου έχει 

ό ήσφαλισμένος ό έξερχόμενος τής άσφαλάσεως :
ε) Έάν έχη συμπεπληρωμένον 10 έτών χρόνον άσφαλί

σεως και καταστή σωματικώς ή διανοητικώς άνίκανος διά 
τήν άσκησιν τής υπηρεσίας του».

(ΐ Ν.Δ. 4114 1960 άρθρον 18
1. Δικαιούνται συντάξεως :
Α'. Έν περιπτώσει θανάτου εγγάμου ήσφαλ,ισμένου 

έχοντος συμπληρώσει χρόνον άσφαλάσεως 10 έτών ή εγγά
μου συνταξιούχου τοϋ Ταμείου ή χήρα σύζυγος καί τά νό
μιμα ή νομιμοποιηθέντα ή διά δικαστικής άποφάσεως πλή
ρως άναγνωρισθέντα ώς καί τά έξώγαμα έναντι τής ήσφα- 
λ.ισμένης μητρός κατά τούς ορισμούς τοϋ ’Αστικού Κώδικος.
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}'. Έν περιπτώσει θανάτου άγαμου ή έν χηρεία ή έν 
ζεύξει άνευ τέκνων ήσφαλισμένου οπωσδήποτε έπερχο- 
ου. έχοντος συμπληρώσει χρόνον άσφαλίσεως 10 ετών, 
χνάτου άγαμου ή εν διχζεύξει άνευ τέκνων συνταξιούχου 
Ταμείου οπωσδήποτε έπερχομένου α) ό άπορος πατήρ, 
κατά την ημέραν τοϋ θανάτου τοϋ ήσοαλισμένου ή 

ταξιούχου εχη συμπληρώσει τό 60όν έτος της ηλικίας 
. άλλως άπό τής συμπληρώσεως τοϋ 60οϋ έτους τής 
κίας του, ή, άσχέτως ηλικίας εάν είναι άνίκανος πρός 
ιησιν οίουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος, β) μή 
ιοχοντος ή έκλ.είποντος τοϋ πατρός. ή άπορος χήρα 
:ηρ καί αί άποροι άγαμοι άδελφαί, έφ’ όσον ό θανών συνέ- 
άποδεδειγμένως μετά των ώς άνω προσώπων ή συνετή- 
ταϋτα μέχρι τοϋ θανάτου του».
. Λιά τοϋ άρθρου 10 τοϋ νομοσχεδίου άντικαθίσταται 

:αρ. 4 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 4114/1960 ή όποια άντι- 
εστάθη διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν. 730/1977, έχουσα ώς 
λούθως :

« Ν. 730/1977 άρθρον 3

H παράγραφος 4 τοϋ άρθρου -7 τοϋ Ν.Δ. 4114/1960, 
άντικατεστάθη ΰπό τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 18 
Ν. 4507/1966 περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών των Δι- 

•όρων, των Συμ/φων, τροποποιήσεως τοϋ Κώδικος 
ρί Ταμείου Νομικών καί άλλων τινων διατάξεων» άντι- 
ίίσταται ώς άκολούθ~)ς :
4. Δεν δύναται έφεξξς νά ύπαχθή εις τήν άσφάλισιν τοϋ 
χείου ύφ’ οιανδήποτε ιδιότητα, ο συνταξιοϋχος ΰπάλλ.ηλος. 
οΰ, ό συνταξιοϋχος τοϋ Δημοσίου, οίουδήποτε άσφαλι- 
κοϋ όργανισμοϋ ή νομικοΰ προσώπου δημοσίου δικαίου, 
-ν αν οΰτος τυγχάνει ανάπηρος ή θϋμα πολέμου».
3. Αί καταργούμεναι διά τοϋ άρθρου 13 τοϋ νομοσχεδίου 
τάξεις τών εδαφίων ζ,η,θ,ι,ια,κ,κα,κβ καί κστ τής
3. 1 τοϋ άρθρου 10, τής τρίτης περιόδου τής παραγρ.4 
καί τής παραγρ. 7 τοϋ αύτοϋ άρθρου 10 τοϋ Ν. 4114/ 
0 «περί τοϋ Κώδικος «περί Ταμείου Νομικών» ώς 
ιποποιήθησαν διά τής Φ.41/850/1973 άποφάσεως τών 
ουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών καί Κοινω- 
jv 'Τττηρεσιών, «περί αύξήσεως τών εισφορών τών 
αλισμένων τοϋ Ταμείου Νομικών» (ΦΕΚ 371/28.3. 
τ.Β'), έχουν ώς ακολούθους :

« Ν.Δ. 4114/1960 άρθρον 10

) Εκ καταβολής δραχμών δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
>00) ΰπό τοϋ τό πρώτον διοριζομένου εις θέσιν άμισθου 
ζαλισμένου πρώτης τάξεοχς καί έκ δραχμών χιλίων 
τακοσίοχν (1.500) παρά τοϋ το πρώτον διοριζομένου 
θέσιν άμισθου ήσοαλισμένου δευτέρας τάξεως.
1 ροκειμένου διορισμοϋ Δικηγόρων άπ’ εύθείας παρ’ 
ετειω ή τώ Άρείω Π άγω ή άνω καταβολή ορίζεται εις 
/.- εξ χιλιάδας (6.000) διά τήν πρώτην περίπτωσιν καί 
/.μάς δέκα χιλιάδας (10.000) διά τήν δευτέραν.
0 μή καταβολή τών άνω ποσών έπάγεται άπαράδεκτον 

τησεως περί διορισμοϋ.
) Εκ καταβολής δραχμών πεντακοσίων (500) υπό τοϋ 
θυμένου πτυχιούχου τής νομικής. Οί Δικηγορικοί Σύλ- 

όεν δύνανται νά έγγράψωσι τον άσκούμενον άνευ 
εκομίσεως σχετικοϋ διπλοτύπου πληρωμής εις τό Τα- 
,ν του ανω ποσοϋ.
) Έκ καταβολής δραχμών τριών χιλιάδων (3.000) 
χ προαγομένου παρ’ Έφέταις Δικηγόρου καί έκ 
/μων πέχτε χιλιάδων (5.000) παρά τοϋ προαγομένου 

Αρείω Π άγω τοιούτου.
■·ί περίπτωσιν άπ’ εύθείας προαγωγής παρ’ ’Αρείω 

καταβάλλονται άμφότερα τά άνω ποσά.

' Η μή καταβολή τών ποσών τούτων έπάγεται άπαράδε
κτον τής περί προαγωγής αίτήσεως.

ι) Έκ καταβολής δραχμών πεντακοσίων (500) διά 
πάσαν έγγραφον γνωμοδότησιν νομικοϋ περιεχομένου, μή 
έπιβαλλομένην ύπό νόμου καί συντασσομένην παρ’ οίουδή
ποτε Δικηγόρου ή νομικοϋ ήσφαλισμένου ή μή τοϋ Ταμείου 
έφ’ όσον προσάγεται ένώπιον Δικαστηρίου ή άλλης ’Αρχής.

ια) Έκ καταβολής λεπτών πεντήκοντα (0,50) διά 
πάσαν έγχείρισιν μηνύσεως ή έγκλήσεως ώς καί έκθεσιν 
πρ ο φ ο ρ ική ς το ι αύ της.*

κ) Έξετησίας εισφοράς τού Ταμείου Άσφαλίσεως Συμ
βολαιογράφων έκ δραχ. πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) 
καταβαλλομένης εις τό Ταμεΐον εις τό τέλος έκάστου οι
κονομικού έτους.

Τό ποσόν τοΰτο άναπροσαρμόζεται κατ’ έτος, άρχής 
γιγνομένης άπό τού έτους 1962, εις ποσόν δραχμών ίσού- 
μενον προς ποσοστόν 70% έπί τοϋ άριθμοΰ τών έτησίων 
συμβολαιογραφικών πράξεων, ούχί όμως έλασσον τών δρχ. 
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000).

κα) Έκ κρατήσεως ποσοστού ένός καί ήμίσεος τοϊς 
εκατόν (1, Γ/2%) έπί τοϋ ποσού πάσης προμήθειας όπώσ:Γ 
δήποτε γιγνομένης, έργολαβίας άνεγέρσεως ή επισκευής 
κτιρίου άλλου έργου, δαπάνης λόγω μεταφοράς έκποιήσεως 
άχρήστου υλικού καί τών καταβαλλόμενων ενοικίων ύπό 
τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης καί τών έξ αύτοϋ οπωσδή
ποτε έξαρτωμένων υπηρεσιών.

κβ) Έκ δραχμών πέντε (5) δΤ έκαστον πιστοποιητικόν 
έκδιδόμενον ύπό τοϋ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης, τών Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου άρμοδιότητος τοϋ 'Υπουργείου 
τούτου, 'Υποθηκοφυλακείου ή Μεταγραφοφυλακείου ή Κτη- 
ματολογικοϋ Γραφείου, τών Δικηγορικών καί Συμβολαιο
γραφικών Συλλόγων καί Συ/Λόγων Δικαστικών Επιμε
λητών. Δικαστικής ’Αρχής, τοϋ Συμβουλίου τής Επικρά
τειας, τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου ή Συμ/φου ή οίουδήποτε 
Δικαστηρίου Τακτικού ή Διοικητικού έν γένει, Στρατιω
τικού ή Ναυτικού ή ’Αεροπορίας Προέδρου ή Γραμματέως».

κστ) «Έν τών καταβολών λόγω γάμου».

Ν.Δ.4114/1960 άρθρον 10 παράγραφ. 4 περίοδος τρίτη : 
4..............................................................................................
Ή τοιούτω τρόπω έξόφλησις τών μή καταβληθεισών 

εισφορών δεν παρέχει δικαίωμα εις προσαύξησιν τής συντά
ξεως κατά τό άρθρον 19».

Ν.Δ. 4114/1960 άρθρον 10 παράγρ. 7

« 7) 'Η παρά τοϋ Συμβολαιογράφου παρεχόμενη δυ
νάμει τών άρθρων 174-175 τοϋ ’Οργανισμού τών Δικα
στηρίων καί τών Διαταγμάτων τής 9ης Φεβρουάριου 
1835 καί 21ης Μαρτίου 1836 έγγύησις δίδεται διά μετρητών 
χρημάτων κατατιθεμένων εις τό Ταμεΐον άτόκως καί 
ορίζεται διά τούς διοριζομένους παρ’ έδρα Ειρηνοδικείου 
εις δραχμάς τρισχιλίας (3.000), παρ’ έδρα Πρωτοδικείου 
εις δραχμάς έξακισχιλίας (6.000) καί hi Άθήναις, Πει- 
ραιεΐ καί Θεσ/νίκη εις δραχμάς δεκακισχιλίας (10.000).

Ούδείς διορίζεται Συμ/φος άν μή έπισυνάψη τή αιτήσει 
του γραμμάτιου καταθέσεως τής ώς άνω καθοριζομένης 
έγγυήσεως εις τό Ταμεΐον.

Ή έγγύησις έπιστρέφεται, μετά έξ μήνας άπό τής παραι- 
τησεως ή άπολύσεως τοϋ Συμ/φου, έφ’ όσον ό Συμ/φος 
δεν όφείλει τι προς τό Ταμεΐον έκ δικαιωμάτων».

* παρά παντός καί δραχμής μιας παρ’ ήσφαλισμένου.


