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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

Όροι και Προϋποθέσεις για Νομική Εκπροσώπηση μελών ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ  
 

1) Μέλος του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, μετά από έγκριση του Προεδρείου του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, δικαιούται να 
τυγχάνει δωρεάν νομικής αρωγής/συμβουλής, για πειθαρχικές, ποινικές ή και αστικές 
υποθέσεις από τους Νομικούς Συμβούλους της Συντεχνίας.  

2) Η ΑΣΔΥΚ εξασφάλισε προνομιακές τιμές για σκοπούς νομικής εκπροσώπησης των μελών 
του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, τις οποίες για σκοπούς διαφύλαξης της Συμφωνίας Μίσθωσης Νομικών 
Υπηρεσιών και της εμπιστευτικότητας της συνεργασίας με τους Νομικούς Συμβούλους, 
αυτές θα παραχωρούνται από τους νομικούς μας συνεργάτες κατά τη συνάντηση με το 
ενδιαφερόμενο μέλος, προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική χρέωση μέχρι τη 
διεκπεραίωση της υπόθεσης και να αποφασιστεί η ανάληψή της ή όχι. 

3) Βασικό προαπαιτούμενο είναι όπως, ο αστυνομικός/πυροσβέστης έχει συμπληρώσει 6 
μήνες θητεία στον ΚΑΣ ως εγγεγραμμένο μέλος, ώστε να δύναται να επωφεληθεί της 
επιχορήγησης και της αποκλειστικής νομικής εκπροσώπησης.  

Κατ΄ εξαίρεση, μέλος μπορεί, μετά από αίτημα του και έγκριση από το ΔΣ της ΑΣΔΥΚ, να 
εκπροσωπηθεί νομικά από την πρώτη ημέρα εγγραφής του στον ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ. 

Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος, για  κατ' εξαίρεση εκπροσώπηση, το μέλος 
μπορεί να προχωρήσει σε συνεργασία με τους Νομικούς Συμβούλους της Συντεχνίας και 
να επωφεληθεί από τις προνομιακές τιμές που προσφέρονται.  

4) Όλες οι οφειλές-συνδρομές του μέλους προς την Συντεχνία πρέπει να είναι τακτοποιημένες 
χωρίς εκκρεμότητες.  

5) Το Προεδρείο του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ εγκρίνει, σε πρώτο στάδιο, τη νομική εκπροσώπηση του 
μέλους του και ακολούθως ενημερώνει το ΔΣ της ΑΣΔΥΚ, το οποίο δίνει την τελική έγκριση 
για νομική εκπροσώπηση του μέλους. 

6) Παραχωρείται οικονομική επιχορήγηση ύψους 50% από την ΑΣΔΥΚ για το κόστος  των 
νομικών υπηρεσιών με οροφή τα €500, ανά μέλος. Νοείται ότι η επιχορήγηση κάθε μέλους 
θα δίνεται, αφού προηγουμένως αυτό προσκομίσει στον ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ απόδειξη πληρωμής 
προς τους Νομικούς Συμβούλους του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ. 

7) Το μέλος υποχρεούται να πληρώσει τιμολόγιο, το οποίο θα εκδοθεί από τους Νομικούς 
Συμβούλους, εντός 10 εργάσιμων ημερών. 

8) Το μέλος υποχρεούται με την ανάληψη της νομικής εκπροσώπησης να καταβάλει το ποσό 
των €150 στη ΑΣΔΥΚ, ως εγγύηση και δέσμευση για την παραμονή του στη Συντεχνία, 
ακόμη και μετά το τέλος της νομικής του εκπροσώπησης. Το ποσό αυτό μπορεί να 
καταβληθεί σε τρεις διαδοχικές μηνιαίες δόσεις των €50. Το εν λόγω ποσό θα επιστρέφεται 
στο μέλος μετά την πάροδο 3 χρόνων από την ανάληψη της νομικής εκπροσώπησης. 
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Νοείται πως αν το μέλος αποχωρήσει από την Συντεχνία πριν την χρονική πάροδο των 3 
ετών, τότε το ποσό των €150 θα καταπίπτει υπέρ της Συντεχνίας ως αποζημίωση.  

9) Η νομική συμβουλή ή εκπροσώπηση θα παρέχεται στα μέλη του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ σε 
περιπτώσεις άσκησης εναντίον τους πειθαρχικών, ποινικών ή και αστικών υποθέσεων είτε 
εν’ ώρα υπηρεσίας είτε εκτός υπηρεσίας. Θα παρέχεται επίσης, νομική συμβουλή σε 
περιπτώσεις προσφυγών. 

10) Για μέλος το οποίο παραλείπει να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι των 
νομικών συμβούλων ή της Συντεχνίας, τερματίζεται άμεσα η νομική του εκπροσώπηση και 
δύναται με απόφαση του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ να διαγραφεί από μέλος της Συντεχνίας όπως 
προνοείται από το Καταστατικό.  

11) Έξοδα Δικαστηρίου και χαρτόσημα θα επιβαρύνουν το μέλος το οποίο καταχωρεί την 
προσφυγή. Νοείται ότι, σε περίπτωση που το μέλος κερδίσει την προσφυγή και το 
Δικαστήριο επιδικάσει έξοδα, τα οποία ήδη το μέλος έχει πληρώσει, τότε αυτά θα 
επιστρέφονται στο μέλος.  

 
 
 
 

 
 
 
………………………..                                                          ……..….…………………. 

                  Υπογραφή Υπογραφή 
    
 
 Εκ του Προεδρείου ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ                                                          Μέλος ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


