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Με την έναρξη της συνεδριάσεως, ο Σύµβουλος Νικόλαος Μηλιώνης,
που ορίστηκε εισηγητής από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει του
άρθρου 131 παρ. 3 του π.δ. 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού
Συνεδρίου διατάξεων» (ΦΕΚ-304, Α΄), φέρει προς συζήτηση το µε αριθ. πρωτ.
4404/13.12.11 υποβληθέν από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Σχέδιο Νόµου «Για τη δίκαιη δίκη και την
αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας», καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση
αυτού. Το περιεχόµενο του Σχεδίου Νόµου έχει ως εξής :
« ΣΧΕ∆ΙΟ

ΝΟΜΟΥ

«για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων
αρνησιδικίας»
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
Άρθρο 1
Νοµικά πρόσωπα
1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νοµικού προσώπου, ή, αν τα
συµφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νοµικού προσώπου, ο ειρηνοδίκης διορίζει
προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον».
2. Το άρθρο 73 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο νόµος ή η συστατική πράξη ή το καταστατικό δεν ορίζουν διαφορετικά ή το αρµόδιο
όργανο δεν αποφάσισε διαφορετικά, η εκκαθάριση γίνεται από εκείνους που έχουν τη
διοίκηση του νοµικού προσώπου. Αν δεν υπάρχουν, ο ειρηνοδίκης διορίζει έναν ή
περισσότερους εκκαθαριστές».
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3. Το άρθρο 81 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν συντρέχουν οι νόµιµοι όροι, ο ειρηνοδίκης διατάσσει: 1. Να δηµοσιευθεί στον τύπο
περίληψη του καταστατικού µε τα ουσιώδη στοιχεία του, 2. να εγγραφεί το σωµατείο στο
βιβλίο των σωµατείων. Η εγγραφή αυτή περιλαµβάνει το όνοµα και την έδρα του
σωµατείου, τη χρονολογία του καταστατικού, τα µέλη της διοίκησης και τους όρους που
την περιορίζουν. Το καταστατικό επικυρώνεται από τον ειρηνοδίκη, κοινοποιείται στον
εισαγγελέα πρωτοδικών και κατατίθεται στο αρχείο του πρωτοδικείου».
4. Το άρθρο 82 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Τη διαταγή του ειρηνοδίκη που απορρίπτει την αίτηση έχει δικαίωµα να ανακόψει µόνο
εκείνος που την είχε υποβάλει. Τη διαταγή που δέχεται την αίτηση έχει δικαίωµα να
ανακόψει µόνο ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της
εποπτεύουσας αρχής καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον».
5. Το άρθρο 83 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σωµατείο αποκτά προσωπικότητα από τη στιγµή που θα εγγραφεί στο βιβλίο. Η
εγγραφή γίνεται µε την έκδοση της διαταγής του άρθρου 81».

Άρθρο 2
Τόκος επιδικίας
Το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο οφειλέτης χρηµατικής οφειλής και εάν δεν είναι υπερήµερος, οφείλει νόµιµους τόκους
αφότου επιδόθηκε η αγωγή ή η διαταγή πληρωµής για το ληξιπρόθεσµο χρέος (τόκος
επιδικίας). Το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι δύο (2) εκατοστιαίες µονάδες ανώτερο
του τόκου υπερηµερίας, όπως ο τελευταίος ορίζεται εκάστοτε από τον νόµο ή µε
δικαιοπραξία. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει εάν πριν την συζήτηση της αγωγής ο
οφειλέτης αναγνωρίσει εγγράφως την οφειλή ή συµβιβαστεί εξωδίκως, ή εάν δεν ασκήσει
ανακοπή κατά της διαταγής πληρωµής αντιστοίχως. Με αίτηµα του εναγοµένου, το
δικαστήριο δύναται κατ’ εξαίρεση, εκτιµώντας τις περιστάσεις, να επιδικάσει την απαίτηση
µε τον νόµιµο ή συµβατικό τόκο υπερηµερίας. Η εξαίρεση ισχύει ιδίως για τις κατ’ εύλογη
κρίση του δικαστηρίου επιδικαζόµενες χρηµατικές απαιτήσεις. Από την δηµοσίευση της
οριστικής απόφασης που επιδικάζει εντόκως χρηµατική οφειλή, ή απορρίπτει ανακοπή
κατά της διαταγής πληρωµής το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι τρεις (3) εκατοστιαίες
µονάδες ανώτερο του τόκου υπερηµερίας. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει εάν δεν ασκηθεί
ένδικο µέσο κατά της οριστικής απόφασης».
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Άρθρο 3
∆ιαζύγιο
1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Το διαζύγιο απαγγέλλεται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή µε κοινή συµφωνία των
συζύγων, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα επόµενα άρθρα».
2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι σύζυγοι µπορούν µε έγγραφη συµφωνία να λύσουν το γάµο τους, εφόσον έχει
διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την κατάρτισή της. Η συµφωνία αυτή υπογράφεται
από τα συµβαλλόµενα µέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή µόνον από
τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να
έχει δοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα πριν από την υπογραφή του συµφωνητικού.
Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάµος πρέπει η ανωτέρω συµφωνία να
συνοδεύεται µε άλλη έγγραφη συµφωνία των συζύγων που να ρυθµίζει την επιµέλεια των
τέκνων και την επικοινωνία µε αυτά, η οποία ισχύει ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το
θέµα αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 1513. Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συµφωνία καθώς και
το τυχόν έγγραφο συµφωνητικό που αφορά την επιµέλεια και επικοινωνία των ανήλικων
τέκνων υποβάλλονται µαζί τα σχετικά γραµµάτια προείσπραξης των αµοιβών των
πληρεξουσίων δικηγόρων των συµβαλλοµένων και τα ειδικά πληρεξούσια όταν απαιτείται,
στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ο Πρόεδρος του οποίου θεωρεί τις υπογραφές των
δικηγόρων που υπογράφουν την έγγραφη συµφωνία λύσης του γάµου».

Άρθρο 4
∆ιαθήκη
1. Το άρθρο 1769 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Συµβολαιογράφος στον οποίο υπάρχει διαθήκη, οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση µόλις
πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη, αν πρόκειται για δηµόσια διαθήκη, να στείλει
αντίγραφό της στον ειρηνοδίκη, και αν πρόκειται για µυστική ή έκτακτη, να παραδώσει
αυτοπροσώπως το πρωτότυπο αυτής στον ειρηνοδίκη στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο
συµβολαιογράφος».
2. Το άρθρο 1770 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Η µυστική διαθήκη πριν από την αποσφράγισή της για δηµοσίευση εξετάζεται από τον
ειρηνοδίκη, ενώ παρίσταται και ο συµβολαιογράφος και βεβαιώνεται ότι οι σφραγίδες είναι
άθικτες. Κατά τη βεβαίωση αυτή µπορεί να παραστεί και όποιος έχει έννοµο συµφέρον και
να τις εξετάσει αφού το ζητήσει. Ο ειρηνοδίκης µπορεί πριν από την αποσφράγιση, ύστερα
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από αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως, να εξετάσει τους µάρτυρες που έχουν συµπράξει στην
κατάρτιση της διαθήκης, κλητεύοντάς τους µε επιµέλεια εκείνου που υπέβαλε την αίτηση ή
του γραµµατέα του ειρηνοδικείου».
3. Το άρθρο 1771 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη δηµοσίευση της διαθήκης συντάσσεται πρακτικό, όπου καταχωρίζεται ολόκληρη η
διαθήκη και η βεβαίωση για την ύπαρξη ή ανυπαρξία των εξωτερικών ελαττωµάτων που
προβλέπονται στο άρθρο 1721 παρ. 4. Το πρωτότυπο στη µυστική ή έκτακτη διαθήκη µε το
περικάλυµµά του κατατίθεται στο αρχείο του ειρηνοδικείου, αφού προηγουµένως ο
ειρηνοδίκης σηµειώσει αµέσως ιδιοχείρως στο πρωτότυπο της διαθήκης και το
περικάλυµµά της τη λέξη «θεωρήθηκε», χρονολογήσει και υπογράψει τη θεώρηση και ο
γραµµατέας στέλνει αµέσως στο γραµµατέα του αρµόδιου πρωτοδικείου αντίγραφο του
σχετικού πρακτικού».
4. Το άρθρο 1772 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο διαθέτης δεν είχε την τελευταία του κατοικία ή διαµονή στην περιφέρεια του
ειρηνοδικείου που δηµοσίευσε τη διαθήκη, ο γραµµατέας του δικαστηρίου στέλνει
αντίγραφο του πρακτικού της δηµοσίευσης στον εισαγγελέα των πρωτοδικών της
τελευταίας κατοικίας ή διαµονής του διαθέτη για να κατατεθεί στο αρχείο του
πρωτοδικείου αυτού και να συνταχθεί σχετική πράξη που την υπογράφουν ο εισαγγελέας
και ο γραµµατέας του δικαστηρίου που παραλαµβάνει το πρακτικό. Όµοιο αντίγραφο του
πρακτικού της δηµοσίευσης αποστέλλεται επίσης σε κάθε περίπτωση στον γραµµατέα του
πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους».
5. Το άρθρο 1773 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Προξενική αρχή στην οποία υπάρχει διαθήκη οφείλει µόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του
διαθέτη αν εδρεύει σ’ αυτή πολυµελές προξενικό δικαστήριο να τη δηµοσιεύσει σε δηµόσια
συνεδρίαση του προξενικού αυτού δικαστηρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα
1769 έως 1771 και σε κάθε άλλη περίπτωση να τη δηµοσιεύσει στο προξενικό γραφείο
ενώπιον δύο µαρτύρων και του γραµµατέα του προξενείου, αν υπάρχει, καθώς και να
συντάξει πρακτικό, όπου καταχωρίζεται ολόκληρη η διαθήκη και το οποίο υπογράφεται
από τον προϊστάµενο της προξενικής αρχής, τον γραµµατέα και τους µάρτυρες. Στην
ιδιόγραφη, µυστική ή έκτακτη διαθήκη το πρωτότυπο µε το τυχόν περικάλυµµα, αφού
θεωρηθούν από τον προϊστάµενο της προξενικής αρχής κατά το άρθρο 1771, προσαρτώνται
στο πρακτικό και φυλάγονται στα αρχεία του προξενείου.
∆ιπλό αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται από την προξενική αρχή στο υπουργείο
δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αυτό στέλνει το ένα αντίγραφο
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στον εισαγγελέα των πρωτοδικών της τελευταίας κατοικίας ή διαµονής του διαθέτη, για να
κατατεθεί στο αρχείο αυτού του πρωτοδικείου κατά το άρθρο 1772 και το άλλο αντίγραφο
στο γραµµατέα του πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του Κράτους».
6. Το άρθρο 1774 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Όποιος κατέχει ιδιόγραφη διαθήκη οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση µόλις
πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη να την εµφανίσει για δηµοσίευση στον ειρηνοδίκη
είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαµονής του διαθέτη είτε της δικής του διαµονής. Η
δηµοσίευση γίνεται κατά το άρθρο 1771. Η διάταξη του άρθρου 1772 εφαρµόζεται και σ’
αυτήν την περίπτωση».
7. Το άρθρο 1775 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν αυτός που κατέχει την ιδιόγραφη διαθήκη διαµένει στο εξωτερικό µπορεί να την
εµφανίσει για δηµοσίευση και στον προϊστάµενο της προξενικής αρχής, οπότε
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1773. Σχετικά µε την παράδοση στον προϊστάµενο
της προξενικής αρχής της διαθήκης για δηµοσίευση συντάσσεται πράξη που την
υπογράφουν αυτός που έλαβε και αυτός που παρέδωσε τη διαθήκη».
8. Το άρθρο 1776 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Αυτός που ζητεί να δηµοσιευθεί ιδιόγραφη διαθήκη ενώπιον του ειρηνοδίκη µπορεί κατά
τη δηµοσίευσή της να προσαγάγει δύο µάρτυρες, οι οποίοι µαρτυρούν ενόρκως για τη
γνησιότητα της γραφής ή της υπογραφής του διαθέτη. Ο ειρηνοδίκης αφού ακούσει τους
µάρτυρες µπορεί κατά τη δηµοσίευση της ιδιόγραφης διαθήκης να την κηρύξει επιπλέον
κυρία».

Άρθρο 5
Κληρονοµητήριο
1. Το άρθρο 1956 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ειρηνοδίκης του δικαστηρίου της κληρονοµίας ύστερα από αίτηση του κληρονόµου, του
παρέχει πιστοποιητικό για το κληρονοµικό του δικαίωµα και τη µερίδα που του αναλογεί
(κληρονοµητήριο)».
2. Το άρθρο 1958 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκείνος που υποβάλει την αίτηση αποδεικνύει µε δηµόσια έγγραφα την ακρίβεια όσων
αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο. Αν είναι αδύνατο ή ιδιαίτερα δύσκολο να προσαχθεί
δηµόσιο έγγραφο, ο ειρηνοδίκης µπορεί να επιτρέπει άλλα αποδεικτικά µέσα,
υποχρεώνοντας συγχρόνως αυτόν που υπέβαλε την αίτηση να βεβαιώσει ενόρκως πως δε
γνωρίζει κανένα γεγονός αντίθετο µε τις δηλώσεις του».
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3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1959 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ειρηνοδίκης έχει δικαίωµα να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως µε κάθε τρόπο για να
εξακριβώσει τις δηλώσεις εκείνου που ζητεί το κληρονοµητήριο και ιδίως να διατάξει να
δηµοσιευθεί η αίτηση, καθορίζοντας και τον τρόπο δηµοσίευσής της».
4. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 1960 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ειρηνοδίκης µπορεί να απαιτήσει από όλους τους κληρονόµους να βεβαιώσουν ενόρκως
ότι δεν γνωρίζουν κανένα γεγονός αντίθετο µε τις δηλώσεις».
5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1961 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Το κληρονοµητήριο παρέχεται µόνο αν ο ειρηνοδίκης κρίνει ότι έχουν αποδειχτεί όσα
αναφέρονται στην αίτηση».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 6
Καθ’ ύλη αρµοδιότητα των Μονοµελών Πρωτοδικείων
1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«∆εν συνυπολογίζονται οι παρεπόµενες αιτήσεις για καρπούς, τόκους και έξοδα , καθώς
και η αξίωση χρηµατικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη όταν σωρεύονται
µε άλλες αξιώσεις».
2. Στο άρθρο 17 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας προστίθεται περίπτωση 1 ως εξής
και οι περιπτώσεις 1, 2 και 3 αναριθµούνται σε 2, 3 και 4 αντίστοιχα:
«1) το διαζύγιο, η ακύρωση του γάµου, η αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας του
γάµου, οι σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάµου, οι οποίες πηγάζουν απ’ αυτόν,
καθώς και εκείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 614».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 94 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στα πολιτικά δικαστήρια και για την κατάρτιση της έγγραφης συµφωνίας του
συναινετικού διαζυγίου οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο
δικηγόρο».
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Άρθρο 7
∆ικαστική µεσολάβηση
Μετά το άρθρο 214 Α΄ του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας προστίθεται άρθρο 214 Β΄
του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας ως εξής:
«1. ∆ιαφορές ιδιωτικού δικαίου µπορούν να επιλυθούν και µε προσφυγή σε δικαστική
µεσολάβηση. Η προσφυγή στη δικαστική µεσολάβηση, η οποία είναι προαιρετική, µπορεί
να γίνει πριν από την άσκηση της αγωγής ή και κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας.
2. Σε κάθε πρωτοδικείο ορίζονται, για ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόµη
έτη, ένας ή περισσότεροι από τους υπηρετούντες προέδρους πρωτοδικών ή τους
αρχαιότερους πρωτοδίκες, ως µεσολαβητές µερικής ή πλήρους απασχόλησης.
3. Η δικαστική µεσολάβηση περιλαµβάνει ξεχωριστές και κοινές ακροάσεις και συζητήσεις
των µερών και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους µε το µεσολαβητή δικαστή, ο οποίος και
µπορεί να απευθύνει στα µέρη µη δεσµευτικές προτάσεις επίλυσης της διαφοράς. Κάθε
ενδιαφερόµενος µπορεί, µετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, να προσφεύγει στον κατά
τόπο αρµόδιο δικαστή µεσολαβητή υποβάλλοντας γραπτώς το αίτηµά του.
4. Το δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεµής η υπόθεση µπορεί σε κάθε στάση της δίκης,
ανάλογα µε την περίπτωση και λαµβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να
καλεί τα µέρη να προσφύγουν στη δικαστική µεσολάβηση για την επίλυση της διαφοράς
τους και ταυτόχρονα να αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε σύντοµη δικάσιµο και
πάντως όχι πέραν του εξαµήνου.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 3898/2010 για την εκτελεστότητα των
συµφωνιών, το απόρρητο της µεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις και
αποτελέσµατα στην παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσµίες εφαρµόζονται αναλόγως
και στη δικαστική µεσολάβηση».

Άρθρο 8
Αναβολή συζήτησης λόγω απεργίας, αποχής, κ.λ.π.
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 241 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας προστίθεται
δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, απεργίας ή στάσεων
εργασίας δικαστικών υπαλλήλων, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά σε δικάσιµο
που ανακοινώνει αυθηµερόν το δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενενήντα (90)
ηµερών».
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Άρθρο 9
∆ιαδικασία στα Πολυµελή Πρωτοδικεία
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Οι υποθέσεις εκφωνούνται µε τη σειρά τους από το πινάκιο και συζητούνται αµέσως
αυτές για τις οποίες δεν θα διεξαχθεί εµµάρτυρη απόδειξη. Αν πρόκειται να εξεταστούν
µάρτυρες η συζήτηση µπορεί να διακόπτεται για την αµέσως επόµενη δικάσιµο της ίδιας
σύνθεσης, κατά την οποία και ολοκληρώνεται η συζήτηση, αφού προηγηθεί η εξέταση των
µαρτύρων. Οι µάρτυρες εξετάζονται ξεχωριστά για κάθε υπόθεση ενώπιον του ορισµένου
από τον πρόεδρο εισηγητή δικαστή, ο οποίος και κηρύσσει το τέλος της συζήτησης αµέσως
µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των µαρτύρων. Ο ακριβής τόπος και χρόνος
διεξαγωγής των εµµάρτυρων αποδείξεων καθορίζεται κατά την αρχική δικάσιµο αµέσως
µετά την εκφώνηση και τη διακοπή της συζήτησης µε ανακοίνωση του προέδρου, η οποία
καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων και εκείνων
που δεν παρίστανται. Ο εισηγητής αποφασίζει για όλα τα σχετικά µε την απόδειξη
διαδικαστικά ζητήµατα.»

Άρθρο 10
Πρακτικό µεσολάβησης-Εκτελεστός τίτλος εγγραφής υποθήκης
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 293 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο δικαστικός συµβιβασµός που περιλήφθηκε στα πρακτικά του δικαστηρίου, καθώς και
στα πρακτικά των παρ. 3 του άρθρου 214 Α’ και παρ. 5 του άρθρου 214 Β’ υποκαθιστά τον
τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, που προβλέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο, και
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως τίτλος προς εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης».

Άρθρο 11
Ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεων
Το άρθρο 304 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αφού περατωθεί η ψηφοφορία, ο εισηγητής δικαστής συντάσσει την απόφαση σε
ηλεκτρονική µορφή. Αν πρόκειται για αποφάσεις του Προέδρου του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου, την απόφαση συντάσσει σε ηλεκτρονική µορφή και
ακολούθως, χρονολογεί και υπογράφει την αποτύπωσή της σε υλική µορφή ο δικαστής που
εκδίδει την απόφαση.
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2. Η απόφαση της παραγράφου 1 δηµοσιεύεται σε δηµόσια συνεδρίαση. Ο δικαστής που
παραδίδει την απόφαση σε ηλεκτρονική µορφή, παραδίδει οµοίως και το πρωτότυπο της
απόφασης µε πλήρες το περιεχόµενο που προβλέπεται στο άρθρο 305».

Άρθρο 12
Παράβολο ενδίκων µέσων
Στο άρθρο 495 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«1. Εκείνος που ασκεί το ένδικο µέσο της έφεσης, της αναίρεσης και της
αναψηλάφησης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 495 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας,
υποχρεούται να καταθέσει παράβολο ποσού διακοσίων (200) τριακοσίων (300) και
τετρακοσίων (400) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που
συντάσσει ο γραµµατέας. Το ύψος του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση
των υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.
2. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί το παράβολο το ένδικο µέσο απορρίπτεται από το
δικαστήριο ως απαράδεκτο.
3. Σε περίπτωση νίκης του καταθέσαντος, το δικαστήριο µε την απόφασή του διατάσσει να
επιστραφεί το παράβολο σε αυτόν, αλλιώς διατάσσει να εισαχθεί στο δηµόσιο ταµείο».

Άρθρο 13
Ειδικές διαδικασίες-Προκατάθεση προτάσεων
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 591 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«β) οι προτάσεις κατατίθενται προ τριών (3) εργασίµων ηµερών».

Άρθρο 14
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής
1. Το άρθρο 632 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωµής έχει το δικαίωµα µέσα σε
δεκαπέντε εργάσιµες ηµέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία
απευθύνεται στο εκδόσαν τη διαταγή πληρωµής ειρηνοδικείο ή µονοµελές πρωτοδικείο. Η
ανακοπή επιδίδεται είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της
διαταγής πληρωµής είτε στη διεύθυνση εκείνου κατά του οποίου στρέφονται, η οποία
αναφέρεται στη διαταγή πληρωµής, εκτός αν γνωστοποιηθεί µε δικόγραφο µεταβολή που
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τυχόν έχει επέλθει. Τα αντίγραφα των εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση
παραµένουν στη γραµµατεία του δικαστηρίου µέχρι την πάροδο της προθεσµίας για την
άσκηση ανακοπής κατά την παρούσα παράγραφο.
2. Η άσκηση της ανακοπής, η συζήτηση της οποίας προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός 60
ηµερών, αναστέλλει την εκτελεστότητα της διαταγής πληρωµής, µέχρι την ηµεροµηνία
συζητήσεως και υπό τον όρο συζητήσεώς της. Το δικαστήριο που συζητεί την ανακοπή
µπορεί να διατηρήσει την αναστολή της εκτελεστότητας µε εγγύηση ή χωρίς εγγύηση,
ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή.
3. Η ανακοπή εκδικάζεται σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 643
και 591 παρ.1β’ ΚΠολ∆».
3. Το άρθρο 633 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν η ανακοπή έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα και νόµιµα και οι λόγοι της είναι νόµιµοι και
βάσιµοι, το δικαστήριο ακυρώνει τη διαταγή πληρωµής.
∆ιαφορετικά απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή πληρωµής.
2. Αν δεν έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα ανακοπή, εκείνος υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η
διαταγή πληρωµής µπορεί να επιδώσει πάλι τη διαταγή στον οφειλέτη, ο οποίος έχει το
δικαίωµα να ασκήσει την ανακοπή µέσα σε προθεσµία δέκα εργασίµων ηµερών από τη νέα
επίδοση. Στην περίπτωση αυτή η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτελεστότητα της διαταγής
πληρωµής.
Αν περάσει άπρακτη και η παραπάνω προθεσµία, η διαταγή πληρωµής αποκτά δύναµη
δεδικασµένου και είναι δυνατό να προσβληθεί µόνο µε αναψηλάφηση».
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 643 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας µετά το
δεύτερο εδάφιο προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:
«Η απόφασή του δηµοσιεύεται σε δηµόσια συνεδρίαση το αργότερο µέχρι και σαράντα
οκτώ (48) ώρες µετά τη λήξη της προθεσµίας του άρθρου 591 παράγραφος 1, περίπτωση δ’
του ΚΠολ∆, καταχωριζόµενου του διατακτικού της στα πρακτικά. Αν για ειδικούς λόγους
επιβάλλεται να επιφυλαχθεί ο δικαστής να εκδώσει την απόφασή του σε µεταγενέστερο
χρόνο, έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί την ηµέρα και ώρα που θα δηµοσιευθεί η
απόφαση, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από την συζήτηση της αγωγής. Εντός της ίδιας προθεσµίας οφείλει να
συντάξει, χρονολογήσει και υπογράψει την απόφαση που περιέχει αιτιολογικό και
διατακτικό».
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Άρθρο 15
Ειδικές διαδικασίες-Συζήτηση
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 647 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριες ή
παρεπόµενες διαφορές από µίσθωση κάθε είδους πράγµατος ή άλλου προσοδοφόρου
αντικειµένου ή από επίµορτη αγροληψία, καθώς και διατάξεις των άρθρων 591 παρ. 1 β’
ΚΠολ∆ και 643 παρ. 1 ΚΠολ∆».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 666 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Στις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 663 εφαρµόζονται και οι διατάξεις των
άρθρων 591 παρ. 1β’ και 643 παρ. 1 ΚΠολ∆, ενώ δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 466 έως 472»
3. Το άρθρο 672 Α του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συζήτηση των αγωγών επί των διαφορών για µισθούς υπερηµερίας και για
καθυστερούµενους µισθούς προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ηµερών. Σε
περίπτωση που ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, αυτή συζητείται υποχρεωτικά κατά
την ορισθείσα δικάσιµο της αγωγής».
4. Στο περιεχόµενο της παραγράφου 2 του άρθρου 681 Β’ του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας η λέξη « πολυµελή » αντικαθίσταται µε τη λέξη «µονοµελή».
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 683 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων τα
ασφαλιστικά µέτρα διατάσσονται από αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τη συναινετική εγγραφή
ή άρση προσηµείωσης υποθήκης».

Άρθρο 16
Ασφαλιστικά µέτρα-Προσωρινή διαταγή
Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονοµίας αντικαθίσταται και προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση αν γίνει δεκτό το αίτηµα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική
αίτηση ασφαλιστικών µέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση µέσα σε τριάντα ηµέρες.
Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, άλλως παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής
διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που εκδικάζει την αίτηση».

Β.Μπ./prk/olm.11/ΣΥΝ.ΓΕΝ.30

13

2. Στο άρθρο 691 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας προστίθεται παράγραφος 5, ως
εξής και η παράγραφος 5 αυτού αναριθµείται σε 6 :
«5. Το δικαστήριο αποφαίνεται οριστικά αµέσως και δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Η
απόφασή του δηµοσιεύεται σε δηµόσια συνεδρίαση µετά την περάτωση της ακροαµατικής
διαδικασίας και το αργότερο µέχρι και σαράντα οκτώ (48) ώρες µετά την συζήτηση,
καταχωριζοµένου του διατακτικού της κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά. Αν για
ειδικούς λόγους επιβάλλεται να επιφυλαχθεί το δικαστήριο να εκδώσει την απόφασή του σε
µεταγενέστερο χρόνο, αυτός που διευθύνει την συζήτηση έχει την υποχρέωση να
γνωστοποιεί την ηµέρα και ώρα που θα δηµοσιευθεί η απόφαση µε συνοπτική αιτιολογία
ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία του επικαλούµενου δικαιώµατος και τη συνδροµή ή µη
επικείµενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από την συζήτηση της αίτησης. Εντός της ίδιας προθεσµίας ο δικαστής που
εκδίδει την απόφαση οφείλει να συντάξει, χρονολογήσει και υπογράψει την απόφαση».

Άρθρο 17
Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 740 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται
στο άρθρο 739, εκτός από την ανακοπή του άρθρου 787 και 82 ΑΚ, η οποία υπάγεται στην
αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου.».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 740 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στην κατά την πρώτη παράγραφο του παρόντος αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων
υπάγεται και η θέση προσώπου σε ακούσια νοσηλεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ουσιαστικού δικαίου».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 747 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αίτηση ασκείται µε δικόγραφο που πρέπει να κατατεθεί στη γραµµατεία του
ειρηνοδικείου στο οποίο απευθύνεται. Η αίτηση µπορεί να ασκηθεί και προφορικά, οπότε
συντάσσεται έκθεση».
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 747 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Όταν κατά το νόµο το δικαστήριο έχει την εξουσία να ενεργεί αυτεπαγγέλτως, µπορεί
να διατάξει την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση µε πράξη του. Η πράξη πρέπει να
περιλαµβάνει το αντικείµενο της υπόθεσης, υπογράφεται από αυτόν που την εκδίδει και
αναφέρεται στο βιβλίο που τηρείται κατά το άρθρο 776».
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5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 748 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αίτηση υποβάλλεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τη γραµµατεία στο δικαστήριο
για να ορίσει δικάσιµο. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται το άρθρο 226. Κατά την
περίοδο των δικαστικών διακοπών, των Χριστουγέννων Νέου Έτους και του Πάσχα, η
δικάσιµος ορίζεται, υποχρεωτικά, εντός τριάντα ηµερών από την επανέναρξη της
κανονικής λειτουργίας των δικαστηρίων».
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 748 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο ειρηνοδίκης που είναι αρµόδιος κατά την παρ. 1 µπορεί να διατάξει την κλήτευση
τρίτων που έχουν έννοµο συµφέρον από τη δίκη. Η κλήτευση γίνεται µε κοινοποίηση
αντιγράφου της αίτησης στο οποίο σηµειώνεται ο προσδιορισµός της δικασίµου».
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 748 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο ειρηνοδίκης ορίζει την προθεσµία που κατά την κρίση του απαιτείται για τις
κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3».
8. Το άρθρο 750 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο εισαγγελέας πρωτοδικών δικαιούται να παρίσταται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο
ενώπιον του ειρηνοδικείου».
9. Το άρθρο 751 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεταβολή της αίτησης επιτρέπεται µε άδεια του ειρηνοδίκη, εφόσον κατά την κρίση του
δεν βλάπτονται συµφέροντα εκείνων που µετέχουν στη δίκη ή τρίτων. Η µεταβολή
αναφέρεται στο βιβλίο που τηρείται κατά το άρθρο 776».
10. Το άρθρο 756 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόφασή του δηµοσιεύεται σε δηµόσια συνεδρίαση µετά την περάτωση της
ακροαµατικής διαδικασίας και το αργότερο µέχρι και σαράντα οκτώ (48) ώρες µετά την
συζήτηση, καταχωριζόµενου του διατακτικού της στα πρακτικά. Αν για ειδικούς λόγους
επιβάλλεται να επιφυλαχθεί ο δικαστής να εκδώσει την απόφασή του σε µεταγενέστερο
χρόνο, έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί την ηµέρα και ώρα που θα δηµοσιευθεί η
απόφαση, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις είκοσι (20) ηµέρες από την συζήτηση της αγωγής. Εντός της ίδιας προθεσµίας οφείλει
να συντάξει, χρονολογήσει και υπογράψει σχέδιο της απόφασης που περιέχει το
αιτιολογικό και το διατακτικό».
11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 763 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αν ασκηθεί έφεση, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, όπως και το δικαστήριο
που δικάζει την έφεση ή ο πρόεδρός του µπορούν κατά την κρίση τους, µε αίτηση κάποιου
από εκείνους που έλαβαν µέρος στην πρωτόδικη δίκη, να αναστείλουν την ισχύ και την
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εκτέλεσή της, µέχρι να εκδοθεί απόφαση στην έφεση. Η απόφαση που διατάζει την
αναστολή σηµειώνεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο βιβλίο που τηρείται κατά το άρθρο
776 και στο περιθώριο της απόφασης της οποίας αναστέλλεται η ισχύς και η εκτέλεση».
12. Το άρθρο 769 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αναίρεση έχουν δικαίωµα να ασκήσουν, και αν νίκησαν, ο αιτών, εκείνος κατά του
οποίου στρέφεται η αίτηση, ο εκκαλών, ο εφεσίβλητος, εκείνοι που άσκησαν κύρια και
πρόσθετη παρέµβαση και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και ο εισαγγελέας
πρωτοδικών. Οι διατάξεις του άρθρου 762 εφαρµόζονται και εδώ».
13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 776 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε ειρηνοδικείο τηρούνται βιβλία στα οποία καταχωρίζονται περιληπτικά:
α) οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 740 έως 781 και οι
αποφάσεις που εκδίδονται στις αιτήσεις αυτές,
β) οι αιτήσεις ανάκλησης ή µεταρρύθµισης των αποφάσεων, τα ένδικα µέσα που ασκούνται
κατά των αποφάσεων, οι τριτανακοπές και οι σχετικές αποφάσεις,
γ) οι αποφάσεις µε τις οποίες αναστέλλεται η ισχύς ή η εκτέλεση οποιασδήποτε
απόφασης».
14. Το άρθρο 787 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όταν ζητείται κατά το νόµο να διαταχθεί η εγγραφή σωµατείου στο βιβλίο που τηρείται
γι’ αυτό το σκοπό, ή η τροποποίηση του καταστατικού ή η εξουσιοδότηση για τη σύγκληση
της συνέλευσης σωµατείου και τη ρύθµιση της προεδρίας της ή η διάλυση σωµατείου,
αρµόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας που έχει έδρα το σωµατείο. 2. ∆ικαίωµα
ανακοπής κατά της διαταγής που δέχεται αίτηση εγγραφής σωµατείου ή τροποποίησης
καταστατικού έχει ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης της
εποπτεύουσας αρχής καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον».
15. Το άρθρο 798 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν ζητείται κατά το νόµο να χορηγηθεί άδεια για να ενεργηθεί πράξη εκτός από εκείνες
που αναφέρονται στα άρθρα 792 και 797, αρµόδιο είναι το δικαστήριο της κατοικίας, και
αν δεν υπάρχει κατοικία της διαµονής του αιτούντος. Αν πρόκειται για εκποίηση
πραγµάτων, το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα πράγµατα».
16. Η παράγραφος 1 του άρθρου 807 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη δηµοσίευση δηµόσιας ή µυστικής ή έκτακτης διαθήκης αρµόδιος είναι ο
ειρηνοδίκης της περιφέρειας, όπου εδρεύει ο συµβολαιογράφος, ο οποίος τη συνέταξε ή
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στον οποίο έχει κατατεθεί, ενώ για τη δηµοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και την κήρυξή της
ως κύριας, ο ειρηνοδίκης στον οποίο προσάγεται για να δηµοσιευθεί.».
17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 807 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας γίνεται µε πράξη του αρµόδιου για τη
δηµοσίευσή της ειρηνοδίκη, εφόσον πιθανολογηθεί γνησιότητα της γραφής και της
υπογραφής του διαθέτη. Όταν η διαθήκη δηµοσιεύθηκε από προξενική αρχή, αρµόδιος για
να την κηρύξει κύρια είναι ο ειρηνοδίκης του δικαστηρίου της κληρονοµίας».
18. Η παράγραφος 4 του άρθρου 808 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα αντίγραφα των δηµόσιων διαθηκών που δηµοσιεύονται και τα πρωτότυπα των
µυστικών ή έκτακτων ή ιδιόγραφων διαθηκών, µε τα περικαλύµµατά τους, χρονολογούνται
και υπογράφονται από τον ειρηνοδίκη ή τον πρόξενο και φυλάγονται στο αρχείο του
ειρηνοδικείου ή του προξενείου».
19. Η παράγραφος 5 του άρθρου 808 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αντίγραφα των πρακτικών δηµοσίευσης της διαθήκης αποστέλλονται χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση, µε επιµέλεια της γραµµατείας του δικαστηρίου ή του προξενείου, στη
γραµµατεία του πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και στη γραµµατεία του πρωτοδικείου της
τελευταίας κατοικίας ή διαµονής του διαθέτη και φυλάγονται στα αρχεία τους».
20. Η παράγραφος 5 του άρθρου 808 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αντίγραφα διαθηκών και ανακλήσεων διαθηκών, που δηµοσιεύθηκαν στο εξωτερικό,
µπορεί να κατατεθούν σε ελληνική προξενική αρχή ή στη γραµµατεία οποιουδήποτε
ειρηνοδικείου. Η προξενική αρχή ή η γραµµατεία που παραλαµβάνει τα αντίγραφα
συντάσσει επάνω σ’ αυτά πράξη κατάθεσης, όπου αναγράφει όσα κατατέθηκαν, εκείνον
που τα κατέθεσε και την ηµεροµηνία της κατάθεσης. Τα αντίγραφα αυτά πρέπει να είναι
επικυρωµένα από την αλλοδαπή αρχή που δηµοσίευσε τη διαθήκη. Αν είναι διατυπωµένες
ολόκληρες ή εν µέρει, σε ξένη γλώσσα, πρέπει να επισυνάπτεται, κατά την κατάθεσή τους,
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα του ξενόγλωσσου µέρους τους, που έχει γίνει από το
Υπουργείο Εξωτερικών, ελληνική προξενική αρχή ή δικηγόρο. Αντίγραφά τους
αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση, µε επιµέλεια του προξένου που τα παρέλαβε ή της
γραµµατείας του δικαστηρίου, στη γραµµατεία του πρωτοδικείου Αθηνών».
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21. Το άρθρο 809 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι γραµµατείς των ειρηνοδικείων και των προξενικών αρχών τηρούν βιβλία των διαθηκών
που δηµοσιεύονται και των αντιγράφων τους που οι γραµµατείες αυτές φυλάγουν, καθώς
και των αντιγράφων που κατατίθενται ή φυλάγονται κατά την παρ. 6 του άρθρου 808 του
κώδικα αυτού. Η γραµµατεία του πρωτοδικείου Αθηνών τηρεί βιβλία των διαθηκών που
δηµοσιεύονται από αυτό ή άλλα δικαστήρια και προξενικές αρχές, καθώς και των
αντιγράφων τους που κατά την παρ. 6 του άρθρου 808 κατατίθενται στα άλλα δικαστήρια
και τις προξενικές αρχές».
22. Το άρθρο 810 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«∆ικαστήριο της κληρονοµίας είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο
κληρονοµούµενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχε
κατοικία, τη διαµονή του, και αν δεν είχε ούτε διαµονή, το ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας
του κράτους».
23. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 819 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται και προστίθεται δεύτερο ως εξής:
«Ο ειρηνοδίκης του δικαστηρίου της κληρονοµίας µε αίτηση του κληρονόµου ή του
καταπιστευµατοδόχου ή του κληροδόχου ή του εκτελεστή διαθήκης, η οποία αναρτάται για
δέκα (10) ηµέρες σε ειδικό χώρο του καταστήµατος του Ειρηνοδικείου, χορηγεί το
πιστοποιητικό για το κληρονοµικό δικαίωµά του. Στην περίπτωση που ασκηθεί εντός της
ανωτέρω προθεσµίας παρέµβαση τρίτου, ο ειρηνοδίκης προσδιορίζει δικάσιµο για την
συζήτησή τους προκειµένου να εκδοθεί απόφαση επ΄αυτών.»
24. Το άρθρο 820 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η πράξη του ειρηνοδίκη και η απόφαση του δικαστηρίου της κληρονοµίας που τυχόν
επιληφθεί πρέπει να περιέχει: α) το ονοµατεπώνυµο του κληρονοµουµένου, β) τα
ονοµατεπώνυµα των κληρονόµων ή καταπιστευµατοδόχων ή κληροδόχων στους οποίους
παρέχεται, γ) τις κληρονοµικές µερίδες του καθενός ή τα αντικείµενα τα οποία
περιέρχονται στον καθένα, δ) τους όρους ή τους περιορισµούς µε τους οποίους η
κληρονοµία, το καταπίστευµα ή η κληροδοσία περιέρχεται στον καθένα και, ιδιαίτερα αν
πρόκειται για κληρονόµο, τα καταπιστεύµατα και τα κληροδοτήµατα που βαρύνουν τον
κληρονόµο και ε) τα ονοµατεπώνυµα των εκτελεστών διαθήκης και τις εξουσίες που η
διαθήκη τους παρέχει.
2. Αν το πιστοποιητικό χορηγείται σε εκτελεστή διαθήκης η πράξη του ειρηνοδίκη ή η
απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να περιέχει µόνο: α) το ονοµατεπώνυµο του
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κληρονοµουµένου και β) το ονοµατεπώνυµο του εκτελεστή διαθήκης και τις εξουσίες που
του παρέχει η διαθήκη».
25. Το άρθρο 823 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρµόδιο να διατάξει, µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή και
αυτεπαγγέλτως, να αφαιρεθεί, να κηρυχθεί ανίσχυρο, να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί το
πιστοποιητικό είναι το δικαστήριο της κληρονοµίας».
26. Το άρθρο 826 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ειρηνοδίκης, µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή και αυτεπαγγέλτως,
µπορεί, για να αποτραπεί κίνδυνος, να διατάξει τη σφράγιση πραγµάτων ορίζοντας
συγχρόνως συµβολαιογράφο για να την διενεργήσει. Αρµόδιος είναι ο ειρηνοδίκης της
περιφέρειας όπου βρίσκονται τα πράγµατα».
27. Το άρθρο 832 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν η αποσφράγιση διατάσσεται για να γίνει απογραφή, ο ειρηνοδίκης µε την απόφασή
του ορίζει συµβολαιογράφο και πραγµατογνώµονες κατά το άρθρο 838 παρ. 2 έως 4.
2. Αν ο ειρηνοδίκης κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία η διατήρηση της σφράγισης και δεν
πρόκειται να γίνει απογραφή, µε απόφασή του που διατάζει την αποσφράγιση ορίζει τον
συµβολαιογράφο που θα την ενεργήσει».
28. Το άρθρο 841 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κάθε διαφορά ή δυσχέρεια που προκύπτει κατά τη σφράγιση, την αποσφράγιση ή την
απογραφή δικάζεται από τον ειρηνοδίκη που τις διέταξε.
2. Ο συµβολαιογράφος, που ενεργεί τη σφράγιση, την αποσφράγιση και την απογραφή,
αποφασίζει προσωρινά για τις διαφορές ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται κατά τη
διενέργειά τους και η απόφασή του καταχωρίζεται στην έκθεση και εκτελείται αµέσως.
Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει από τον ειρηνοδίκη που
αναφέρεται στην παρ. 1. να ανακαλέσει την απόφαση αυτή και να επαναφέρει τα πράγµατα
στην προηγούµενη κατάσταση.
3. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά την παρ. 1 έχουν προσωρινή ισχύ, δεν επηρεάζουν
την κύρια υπόθεση και το δικαστήριο που είναι αρµόδιο να διατάξει ασφαλιστικά µέτρα
µπορεί να τις τροποποιήσει ή να τις ανακαλέσει».
29. Η παράγραφος 1 του άρθρου 878 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν δεν οριστεί εµπρόθεσµα ο διαιτητής ή οι διαιτητές ή ο επιδιαιτητής και η συµφωνία
για διαιτησία δεν ορίζει διαφορετικά, τους ορίζει µε αίτηση το ειρηνοδικείο. Αρµόδιο είναι
το ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ορίζει η συµφωνία ότι θα διενεργηθεί η
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διαιτησία, διαφορετικά το ειρηνοδικείο της κατοικίας όποιου υποβάλλει την αίτηση ή, αν
δεν υπάρχει κατοικία, της διαµονής του. Αν δεν υπάρχει και διαµονή, το ειρηνοδικείο της
πρωτεύουσας του κράτους».
30. Η παράγραφος 2 του άρθρου 878 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και όταν ο διαιτητής ή ο επιδιαιτητής που όρισε το ειρηνοδικείο
πεθάνει ή για οποιοδήποτε λόγο αρνείται κωλύεται να διενεργήσει τη διαιτησία».
31. Το άρθρο 879 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε ειρηνοδικείο τηρείται Κατάλογος διαιτητών τον οποίο καταρτίζει το πολυµελές
πρωτοδικείο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του
Υπουργού της ∆ικαιοσύνης.
2. Το ειρηνοδικείο ορίζει τους διαιτητές ή το διαιτητή από τον κατάλογο των διαιτητών και,
αν δεν υπάρχει κατάλογος ή, αν συντρέχει κατά την κρίση του σοβαρός λόγος, ορίζει το
κατάλληλο πρόσωπο».
32. Η παράγραφος 2 του άρθρου 880 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όποιος αποδέχτηκε τον ορισµό του ως διαιτητή ή επιδιαιτητή µπορεί για σοβαρό λόγο
να αρνηθεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, ύστερα από άδεια του δικαστηρίου. Η άδεια
παρέχεται από το ειρηνοδικείο του τόπου της κατοικίας του ή αν δεν υπάρχει κατοικία της
διαµονής του και αν δεν υπάρχει και διαµονή, από το ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του
κράτους, ύστερα από αίτησή του που δικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 επ. Η
απόφαση δεν προσβάλλεται µε ένδικα µέσα, δεν ανακαλείται ούτε µεταρρυθµίζεται».

Άρθρο 18
Κήρυξη αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού στην Ελλάδα
Το άρθρο 905 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη αυτών που ορίζουν διεθνείς συµβάσεις µπορεί να γίνει στην Ελλάδα
αναγκαστική εκτέλεση βασισµένη σε αλλοδαπό τίτλο από τότε που θα τον κηρύξει
εκτελεστό µε διαταγή του δικαστή του µονοµελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου
βρίσκεται η κατοικία και, αν δεν έχει κατοικία, η διαµονή του οφειλέτη και, αν δεν έχει
ούτε διαµονή, του δικαστή του µονοµελούς πρωτοδικείου της πρωτεύουσας του κράτους.
2. Ο δικαστής του µονοµελούς πρωτοδικείου, κηρύσσει εκτελεστό τον αλλοδαπό τίτλο,
εφόσον είναι εκτελεστός κατά το δίκαιο του τόπου όπου εκδόθηκε και δεν είναι αντίθετος
προς τα χρηστά ήθη ή προς τη δηµόσια τάξη.
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3. Αν ο αλλοδαπός τίτλος είναι δικαστική απόφαση, για να κηρυχθεί εκτελεστός πρέπει να
συντρέχουν και οι όροι του άρθρου 323 αριθ.2 έως 5.
4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 εφαρµόζονται και για την αναγνώριση δεδικασµένου από
απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που αφορά την προσωπική κατάσταση.
5. Τη διαταγή των παραγράφων 1 έως 3 ανακόπτει ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου
αυτός που έχει έννοµο συµφέρον».

Άρθρο 19
Ανακοπές στην αναγκαστική εκτέλεση
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«Αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που
έχει έννοµο συµφέρον, οι οποίες αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη
διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την απαίτηση, ασκούνται µόνο µε ανακοπή που
εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί από το δικαστήριο αυτό,
και στο Μονοµελές Πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση».
2. Το άρθρο 935 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Λόγοι ανακοπής που είναι ήδη γεννηµένοι και µπορούν να προταθούν στη δίκη της
ανακοπής σύµφωνα µε το άρθρο 933 είναι απαράδεκτοι όταν προταθούν σε οποιαδήποτε
µεταγενέστερη δίκη όπου ανακύπτει ζήτηµα κύρους της αυτής ή άλλης πράξης της
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 937 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις δίκες σχετικά µε την εκτέλεση για την εκδίκαση των ανακοπών εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 643 και 591 παρ. 1β’ ΚΠολ∆».
4. Το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άσκηση της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολ∆, η συζήτηση της οποίας υποχρεωτικά
προσδιορίζεται εντός εξήντα (60) ηµερών, αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση. Το
δικαστήριο που συζητεί την ανακοπή µπορεί να διατηρήσει την αναστολή της
αναγκαστικής εκτέλεσης µε εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί οριστική
απόφαση για την ανακοπή.»
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5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 941 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η παράγραφος 5 του άρθρου 943 εφαρµόζεται και στην αναγκαστική εκτέλεση για
αφαίρεση κινητού»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1023 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας
αντικαθίσταται ως εξής:
«Την κατάσχεση δικαιωµάτων του άρθρου 1022 διατάζει ύστερα από αίτηση εκείνου υπέρ
του οποίου γίνεται η εκτέλεση, το ειρηνοδικείο, κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 επ.».

Άρθρο 20
Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας βάσει ειδικών νόµων
Στο άρθρο 3 του Εισαγωγικού Νόµου του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής: «Στις περιπτώσεις που διατάξεις νόµων προσδιορίζουν, για τις
υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, αρµοδιότητα πρωτοδικείων, αρµόδια είναι τα
ειρηνοδικεία. Εξαιρούνται µόνον οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας του ν. 3588/2007
(άρθρο 4), καθώς και του ν. 2664/1998».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ

Άρθρο 21
ΚΕ∆Ε-∆ήλωση τρίτου
1. Το άρθρο 32 του ν.δ 356/1974 (ΚΕ∆Ε) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μέσα σε οκτώ (8) ηµέρες αφότου του επιδοθεί το κατασχετήριο ο τρίτος οφείλει να
δηλώσει αν δεν οφείλει ή δεν οφείλει όλα τα αναφερόµενα στο κατασχετήριο έγγραφο
χρήµατα, καθώς και άλλα πράγµατα ή αν δεν υποχρεούται σε άµεση απόδοσή τους λόγω
υφισταµένων µεταξύ αυτού και του οφειλέτη συµφωνιών ή από άλλο νόµιµο λόγο.
2. Η δήλωση της παραγράφου 1 γίνεται µε έγγραφο που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή
σε εκείνον που εξέδωσε το κατασχετήριο έγγραφο».
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 34 του ν.δ 356/1974 (ΚΕ∆Ε) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανακοπή κατά της δήλωσης ασκεί ο Προϊστάµενος ∆ΟΥ µέσα σε ένα µήνα από την
επίδοσή της».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ

Άρθρο 22
Τροποποίηση διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα
1. Το άρθρο 11 του ν.3588/2007( Πτωχευτικός Κώδικας) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο γραµµατέας των πτωχεύσεων γνωστοποιεί αµέσως στον σύνδικο της πτώχευσης τη
διάταξη της απόφασης για τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Η γνωστοποίηση
γίνεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, ακόµη και µε τηλεοµοιοτύπηµα ή τηλεγράφηµα.
Αρµόδιος για τη σφράγιση είναι ο σύνδικος της πτώχευσης, ο οποίος υποχρεούται να
εκτελέσει τη σφράγιση εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
2. Ο εισηγητής µπορεί να επιτρέψει να παραλειφθεί η σφράγιση της πτωχευτικής
περιουσίας, αν κατά την κρίση του η απογραφή είναι δυνατόν να περαιωθεί εντός µιας (1)
ηµέρας.
3. Ο σύνδικος θέτει τις σφραγίδες στις θύρες και τα παράθυρα του καταστήµατος του
οφειλέτη και των λοιπών ακινήτων του, καθώς και επί των κινητών του που βρίσκονται
εκτός κλειστού χώρου, ώστε να µην είναι δυνατή η είσοδος στα ακίνητα ή η αφαίρεση
κινητών, χωρίς την καταστροφή των σφραγίδων.
4. ∆εν µπορεί να σφραγιστεί η κατοικία του οφειλέτη και της οικογένειάς του ή τα κινητά
του κατά το άρθρο 953 παρ.3 του ΚΠολ∆ είναι ακατάσχετα. Επίσης εξαιρούνται από τη
σφράγιση και παραδίδονται αµέσως στον σύνδικο τα πράγµατα που εξαιρέθηκαν από τη
σφράγιση κατά το άρθρο 67, καθώς και τα εµπορικά βιβλία του οφειλέτη και τα
βραχυπρόθεσµα αξιόγραφα ή αυτά που πρέπει να γίνουν αποδεκτά από τρίτο ή για τα οποία
πρέπει να ληφθούν συντηρητικά µέτρα. Τα εµπορικά βιβλία θεωρούνται από τον σύνδικο
και βεβαιώνεται µε συνοπτική έκθεση η κατάστασή τους, τα δε αξιόγραφα περιγράφονται
ακριβώς στην έκθεση.
5. Για τη σφράγιση συντάσσεται από τον σύνδικο έκθεση, στην οποία αναφέρεται η
περιγραφή των χώρων, όπου τέθηκαν οι σφραγίδες, τα σηµαντικά έγγραφα και οι διαθήκες
που τυχόν ανευρέθηκαν, τα τυχόν εξαιρεθέντα από τη σφράγιση πράγµατα και
καταχωρείται κάθε ισχυρισµός ή αντίρρηση των προσώπων που παρευρέθηκαν στη
σφράγιση και κάθε τι που µπορεί να έχει σηµασία για την πτώχευση και υπέπεσε στην
αντίληψη του συνδίκου.
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6. Η σφράγιση µισθωµένου από τον οφειλέτη εµπορικού καταστήµατος, αποθήκης ή άλλου
χώρου για την άσκηση της επιχείρησής του δεν εµποδίζει την εκτέλεση δικαστικής
απόφασης που διατάσσει για οποιονδήποτε λόγο την απόδοση του µισθίου στον εκµισθωτή.
Μεσεγγυούχος των πραγµάτων που τυχόν ευρεθούν στο µίσθιο είναι ο εκµισθωτής, µέχρι
να παραληφθούν αυτά από τον σύνδικο και εφαρµόζονται σχετικά οι διατάξεις του άρθρου
956 παρ.4 του ΚΠολ∆».
2. Το άρθρο 68 του ν.3588/2007( Πτωχευτικός Κώδικας) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο σύνδικος µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από το διορισµό του και εφόσον έχει ολοκληρωθεί
η σφράγιση, ζητεί από τον ειρηνοδίκη την αποσφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και
προβαίνει στην απογραφή της. Ο οφειλέτης καλείται πριν δυο(2) ηµέρες, να παρευρίσκεται
κατά την αποσφράγιση και απογραφή. Αν ο οφειλέτης έχει αποβιώσει, στη θέση αυτού
καλούνται οι κληρονόµοι του.
2. Η απογραφή γίνεται από τον σύνδικο. Ο σύνδικος µπορεί µε την άδεια του εισηγητή να
προσλάβει βοηθό της εκλογής του για τη σύνταξη της απογραφής και την εκτίµηση των
πραγµάτων. Περί της απογραφής και της εκτίµησης των πραγµάτων συντάσσεται από το
σύνδικο έκθεση που υπογράφεται από τον ίδιο και τα άλλα παρόντα πρόσωπα. Οι
σφραγίδες αφαιρούνται διαδοχικά, ανάλογα µε την πορεία της απογραφής και κάθε
διακοπή αναφέρεται στην έκθεση και υπογράφεται από όλους τους ανωτέρω. Εντός της
επόµενης ηµέρας από την περάτωση της απογραφής, η έκθεση κατατίθεται στον εισηγητή
και όποιος έχει έννοµο συµφέρον λαµβάνει από τον γραµµατέα αµέσως ατελώς αντίγραφο.
3. Μόλις περατωθεί η απογραφή, τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα, τα χρεόγραφα,
εµπορεύµατα, τα χρήµατα και όλα τα πράγµατα γενικά της πτώχευσης παραδίδονται στον
σύνδικο, ο οποίος βεβαιώνει την παράδοση επί του εγγράφου της εκθέσεως απογραφής, αν
ήδη δεν έχουν παραδοθεί σ’ αυτόν σύµφωνα µε το άρθρο 67».
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ

Άρθρο 23
Ρυθµίσεις για την δικαστική απέλαση

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαµβάνονται σε διεθνείς
συµβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την απέλαση
αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη εάν κρίνει ότι η παραµονή του αλλοδαπού στη
χώρα δεν συµβιβάζεται προς τους όρους της κοινωνικής συµβίωσης, λαµβάνοντας υπόψη
ιδίως το είδος του εγκλήµατος για το οποίο καταδικάστηκε, τον βαθµό της υπαιτιότητας
του αλλοδαπού, τις ειδικές συνθήκες τέλεσης της πράξης, τις συνέπειες αυτής, τον χρόνο
παραµονής του αλλοδαπού στο Ελληνικό έδαφος, τη νοµιµότητα ή µη της παραµονής του,
την εν γένει συµπεριφορά, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, την ύπαρξη οικογένειας
και γενικότερα τον βαθµό ένταξης αυτού στην Ελληνική κοινωνία. Αν ο αλλοδαπός κατά
τον χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ανήλικος, για την απέλασή του λαµβάνεται υπόψη και
η τυχόν νόµιµη εγκατάσταση και παραµονή της οικογένειάς του στη χώρα ή στην
περίπτωση που η οικογένειά του διαµένει στην αλλοδαπή, ο υφιστάµενος στη χώρα
προορισµού σοβαρός κίνδυνος κατά της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας ή της
προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας του. Η απέλαση εκτελείται αµέσως µετά την έκτιση
της ποινής ή την απόλυση από τις φυλακές. Το ίδιο ισχύει και όταν η απέλαση επιβλήθηκε
από το δικαστήριο ως παρεπόµενη ποινή».
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 74 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται ως
εξής:
«3. Το δικαστήριο που αποφασίζει την απέλαση του αλλοδαπού δράστη επιβάλλει σε αυτόν
απαγόρευση επανεισόδου του στη χώρα, για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών ή επ’
αόριστον. Το συµβούλιο πληµµελειοδικών του τόπου του δικαστηρίου που επέβαλε την
απέλαση, κατόπιν γνώµης της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, µπορεί να επιτρέψει την
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επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα, αφού περάσει µια τριετία από την εκτέλεση της
απέλασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
χρονικός περιορισµός του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει σε περίπτωση αλλοδαπού ο
οποίος έχει τελέσει γάµο µε Έλληνα υπήκοο, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί ο γάµος,
καθώς και σε περίπτωση παλιννοστούντος ελληνικής καταγωγής. Το συµβούλιο
αποφαίνεται αµετάκλητα και µπορεί να εξετάσει νέα αίτηση για επιστροφή µόνο µετά την
πάροδο ενός έτους από την απόρριψη της προηγούµενης.
4. α) Η απέλαση εκτελείται µε ενέργειες των αρµόδιων αστυνοµικών αρχών, σύµφωνα µε
την οικεία νοµοθεσία περί αλλοδαπών.
β) Ο αλλοδαπός µέχρι την εκτέλεση της απέλασής του, παραµένει υπό κράτηση σε ειδικούς
χώρους των καταστηµάτων κράτησης ή των θεραπευτικών καταστηµάτων ή σε ειδικούς
χώρους των αστυνοµικών αρχών που δηµιουργούνται για τον σκοπό αυτό, µε εντολή του
εισαγγελέα του τόπου έκτισης της ποινής.
γ) Αν η απέλαση που έχει διαταχθεί δεν είναι δυνατό να εκτελεσθεί, το συµβούλιο
πληµµελειοδικών του τόπου κράτησης, κατόπιν πρότασης του αρµόδιου εισαγγελέα,
αναστέλλει την απέλαση και επιβάλλει τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 100 ή ορισµένους από αυτούς. Αν εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν την
αναστολή της απέλασης, η απόφαση για τη χορήγησή της ανακαλείται µε την ίδια
διαδικασία.
δ) Η συνδροµή των προϋποθέσεων κράτησης επανελέγχεται ανά τρεις µήνες από τον
εισαγγελέα του τόπου κράτησης. Το ανώτατο όριο κράτησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το
εξάµηνο. Μπορεί όµως, να παραταθεί για έξι µήνες, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρά
τις εύλογες προσπάθειες των αρµόδιων υπηρεσιών η εκτέλεση της απέλασης, µολονότι
είναι δυνατή, καθυστερεί, επειδή ο αλλοδαπός αρνείται να συνεργασθεί ή καθυστερεί η
λήψη των αναγκαίων εγγράφων από τρίτες χώρες. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και σε
εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν αναµένεται η εκτέλεση της απέλασης σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα µετά την πάροδο του έτους, η κράτηση µπορεί να παραταθεί για έξι
ακόµη µήνες.
ε)

Για

την

παράταση

της

κράτησης

αποφαίνεται

αµετάκλητα

το

συµβούλιο

πληµµελειοδικών του τόπου κράτησης. Πέντε µέρες πριν από την συµπλήρωση των
εξαµήνων που προβλέπονται ανωτέρω, η αρµόδια αστυνοµική αρχή αναφέρει, µε
αιτιολογηµένη έκθεσή της, στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών τους λόγους µη εκτέλεσης
της απέλασης καθώς και το εφικτόν ή µη αυτής. Ο εισαγγελέας µέσα σε δέκα µέρες εισάγει
την δικογραφία στο αρµόδιο συµβούλιο. Αν η κράτηση δεν παραταθεί µέσα σε προθεσµία
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τριάντα ηµερών µετά τη συµπλήρωση των εξαµήνων που προβλέπονται ανωτέρω, ο
εισαγγελέας πληµµελειοδικών διατάσσει την άρση της κράτησης του υπό απέλαση
τελούντος αλλοδαπού.
στ) Ο κρατούµενος προς απέλαση αλλοδαπός µπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της
κράτησής του, για τις οποίες αποφαίνεται αµετάκλητα το συµβούλιο πληµµελειοδικών του
τόπου κράτησης.»
3. Στο άρθρο 182 του Ποινικού Κώδικα η ισχύουσα διάταξη αριθµείται ως
παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Αλλοδαπός ο οποίος απελάθηκε σε εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου, σε περίπτωση που
παραβιάσει την απαγόρευση επιστροφής του στη χώρα τιµωρείται µε φυλάκιση
τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία δεν µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή σε καµία
περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο, ούτε αναστέλλεται µε οποιονδήποτε τρόπο σύµφωνα
µε τα άρθρα 99 έως 104. Η άσκηση ενδίκων µέσων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα».

Άρθρο 24
Τροποποίηση των άρθρων 110, 308, 314, 331, 333, 361, 362, 381, 407 ΠΚ
1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 110 του Ποινικού Κώδικα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο εισαγγελέας και ο κατάδικος δεν κλητεύονται ενώπιον του συµβουλίου και ο τελευταίος
µπορεί, αφού λάβει γνώση, µέσω του διευθυντή του καταστήµατος κράτησης, της
πρότασης του εισαγγελέα, να υποβάλει έγγραφο υπόµνηµα. Εάν όµως το συµβούλιο κρίνει
ότι τούτο είναι αναγκαίο µπορεί να διατάξει την ενώπιόν του εµφάνιση του καταδίκου».
2. α. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 1 του άρθρου 308 του Ποινικού
Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:
«Αν η κάκωση ή η βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι ελαφρά τιµωρείται µε
κράτηση µέχρι έξι µηνών».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η σωµατική βλάβη που προκλήθηκε είναι ελαφρά, επιβάλλεται κράτηση µέχρι τριών
µηνών».
γ. Το άρθρο 331 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Όποιος ασκεί αυθαίρετα αξίωση σχετική µε δικαίωµα που ή το έχει πραγµατικά ή από
πεποίθηση το οικειοποιείται, τιµωρείται µε κράτηση µέχρι τριών µηνών. Η ποινική δίωξη
ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση».
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δ. Το άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόµο ή ανησυχία απειλώντας τον µε βία ή άλλη παράνοµη
πράξη ή παράλειψη, τιµωρείται µε κράτηση µέχρι τριών µηνών. Η ποινική δίωξη ασκείται
µόνο ύστερα από έγκληση».
ε. Το άρθρο 361 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήµισης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την
τιµή άλλου µε λόγο ή µε έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιµωρείται µε κράτηση µέχρι
τριών µηνών».
στ. Το άρθρο 362 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον
γεγονός που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή του, τιµωρείται µε κράτηση µέχρι
τριών µηνών».
ζ. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 381 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αν η φθορά έχει αντικείµενο πράγµα ευτελούς αξίας ή η ζηµία που προξενήθηκε από τη
φθορά είναι ελαφρά, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κράτηση µέχρι τριών µηνών».
η. Το άρθρο 407 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Όποιος επαιτεί από φυγοπονία ή φιλοχρηµατία ή κατά συνήθεια τιµωρείται µε κράτηση
µέχρι τριών µηνών».

Άρθρο 25
Αναπροσαρµογή ποσών
1. Το προβλεπόµενο στις διατάξεις: α) της παραγράφου 3 του άρθρου 159, β) του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 216, γ) του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 235,
δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 236, ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 237, στ) του
στοιχείου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 237, ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 242,
η) της περίπτωσης γ΄ στοιχείο 2 του άρθρου 256, θ) της περίπτωσης γ΄ στοιχείο 2 του
άρθρου 258, ι) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 292 Α, ια) της
περίπτωσης ε΄ του άρθρου 374, ιβ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
375 ιγ) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 375 και ιδ) της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 386 του Ποινικού Κώδικα, ποσό των εβδοµήντα τριών
χιλιάδων (73.000) ευρώ αναπροσαρµόζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)
ευρώ.
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2. Το προβλεπόµενο στις διατάξεις: α) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του
άρθρου 216, β) της περίπτωσης γ΄ στοιχείο 1 του άρθρου 256, γ) της περίπτωσης γ΄ του
άρθρου 258, δ) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 386 και ε) δεύτερου
εδαφίου του άρθρου 390 του Ποινικού Κώδικα, ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)
ευρώ αναπροσαρµόζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000 ) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 26
Ρυθµίσεις για την εξαίρεση των δικαστικών προσώπων
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η αίτηση αφορά την εξαίρεση ολόκληρου του πολυµελούς δικαστηρίου (άρθρο 136 εδ.
α΄) ή περισσότερα από ένα µέλη αυτού, η κατάθεσή της γίνεται τουλάχιστον οκτώ (8)
ηµέρες πριν από την ηµέρα που έχει προσδιοριστεί για τη συζήτηση της υπόθεσης».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Οι αιτήσεις εξαίρεσης κατά των δικαστικών προσώπων που συµπράττουν ή πρόκειται
να συµπράξουν στην ίδια υπόθεση υποβάλλονται εφάπαξ ως προς όλους τους λόγους
εξαίρεσης και καθ’ όλων των προσώπων αυτών πριν από την επιχείρηση της διαδικαστικής
ενέργειας. Το δικαστήριο ή το δικαστικό συµβούλιο αποφαίνονται µε ενιαία απόφαση.
Κάθε µεταγενέστερη αίτηση δεν λαµβάνεται υπόψη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη από
το ίδιο δικαστήριο ή συµβούλιο. Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά ενός, περισσοτέρων ή
όλων των µελών του δικαστηρίου ή του συµβουλίου, κρίνεται ότι είναι αόριστη ως προς τα
πραγµατικά γεγονότα ή προδήλως ανεπίδεκτη εκτίµησης ή ασκείται καταχρηστικά
απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή συµβουλίου
στο οποίο υποβάλλεται».
3. Ο τίτλος και το άρθρο 17 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίστανται ως
εξής:
«Άρθρο 17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ. 1. Η
αίτηση εξαίρεσης πρέπει να περιέχει µε σαφήνεια τους λόγους της εξαίρεσης του
δικαστικού προσώπου, να µνηµονεύει ειδικώς τα πραγµατικά γεγονότα στα οποία
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στηρίζονται οι λόγοι αυτοί και να αναφέρει τα µέσα της απόδειξής τους. ∆ιαφορετικά η
αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του
δικαστηρίου ή συµβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.
2. Την αίτηση εξαίρεσης πρέπει να υπογράφει ό ίδιος ο αιτών ή πληρεξούσιος που έχει
ειδική γι’ αυτό πληρεξουσιότητα. Μεταγενέστερη προσκόµιση του εγγράφου της
πληρεξουσιότητας δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας
πρέπει να αναφέρονται ειδικά και συγκεκριµένα οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η
εξαίρεση. Σε περίπτωση µη τήρησης των άνω διατυπώσεων, η αίτηση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή συµβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.
3. Η αίτηση εξαίρεσης εγχειρίζεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί το
πρόσωπο του οποίου ζητείται η εξαίρεση. Αν ζητείται η εξαίρεση µέλους µικτού ορκωτού
δικαστηρίου ή µικτού ορκωτού εφετείου, η αίτηση εγχειρίζεται στον εισαγγελέα εφετών, αν
δε αφορά µέλος του πταισµατοδικείου στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών.
4. Η αίτηση για την εξαίρεση µέλους δικαστηρίου που συνεδριάζει µπορεί να υποβληθεί
και µε προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης και πρέπει να
περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η δήλωση γίνεται
αυτοπροσώπως ή από συνήγορο που έχει ειδική γι’ αυτό πληρεξουσιότητα, εφαρµόζεται δε
αναλόγως και η διάταξη της παραγράφου 2. ∆ιαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο
υποβάλλεται. Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά ενός, περισσοτέρων ή όλων των µελών του
δικαστηρίου, κρίνεται ότι είναι αόριστη ως προς τα πραγµατικά γεγονότα ή προδήλως
ανεπίδεκτη εκτίµησης ή ασκείται καταχρηστικά απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση από
την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται».
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Αν η εξαίρεση αφορά µέλος του εκ τακτικών δικαστών δικαστηρίου ή του εισαγγελέα ή
ενόρκου του µικτού ορκωτού δικαστηρίου ή του µικτού ορκωτού εφετείου, αρµόδιο είναι
το εκ τακτικών δικαστών δικαστήριο».
5. Στο άρθρο 23 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, προστίθεται παράγραφος «5» ως
εξής:
«5. Όταν συντρέχει λόγος αποκλεισµού ή εξαίρεσης ή σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, η δήλωση
αποχής πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να στηρίζεται σε συγκεκριµένα πραγµατικά
περιστατικά. Ο δικαστικός λειτουργός ελέγχεται πειθαρχικά, αν δηλώσει αποχή από
φυγοπονία ή από έλλειψη σθένους ».
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Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 43 ΚΠ∆
Το άρθρο 43 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο εισαγγελέας όταν λάβει τη µήνυση ή την αναφορά, κινεί την ποινική δίωξη,
παραγγέλλοντας προανάκριση ή ανάκριση ή εισάγοντας την υπόθεση µε απευθείας κλήση
του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται. Σε κακουργήµατα κινεί την
ποινική δίωξη µόνο εφόσον έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές
πράξεις κατά την παρ. 2 του άρθρου 243 και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί
η ποινική δίωξη. Αν έχει προηγηθεί ένορκη διοικητική εξέταση ή υπάρχει πόρισµα ή
έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή Σώµατος ή Υπηρεσίας
Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002
και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, µπορεί να µην ενεργηθεί
προκαταρκτική εξέταση.
2. Αν η µήνυση ή η αναφορά δεν στηρίζεται στο νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην
ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίµησης, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών τη θέτει στο
αρχείο και υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν τους
λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος έχει δικαίωµα να
παραγγείλει προκαταρκτική εξέταση αν πρόκειται για κακούργηµα ή την άσκηση ποινικής
δίωξης ή τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στα λοιπά εγκλήµατα.
3. Αν έχει διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πράξεις κατά την παρ. 2
του άρθρου 243 ή ένορκη διοικητική εξέταση και ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών κρίνει
ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη, θέτει την υπόθεση
στο αρχείο και υποβάλλοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, αναφέρει σε αυτόν
τους λόγους για τους οποίους δεν άσκησε ποινική δίωξη. Ο τελευταίος έχει δικαίωµα να
παραγγείλει την άσκηση ποινικής δίωξης.
4. Μήνυση ή η αναφορά η οποία υποβάλλεται µε οποιοδήποτε τρόπο ανωνύµως ή µε
ανύπαρκτο όνοµα, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών τη θέτει αµέσως στο αρχείο και
εφαρµόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παράγραφο 2. Όταν συντρέχουν ειδικά
µνηµονευόµενοι στην παραγγελία του εισαγγελέα εξαιρετικοί λόγοι, µπορεί να διαταχθεί
και προκαταρκτική εξέταση.
5. Ο αρµόδιος εισαγγελέας ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο µόνον όταν γίνεται
επίκληση ή αναφαίνονται νέα πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν
κατά την κρίση του την επανεξέταση της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, καλεί το
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µηνυόµενο ή αυτόν σε βάρος του οποίου διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση να
παράσχει εξηγήσεις».

Άρθρο 28
Ρυθµίσεις για την έγκληση
1. Το άρθρο 46 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παρ. 2 και 3.
2. Ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης ενώπιον κάθε αρµόδιας αρχής, µε εξαίρεση
τα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής και τα εγκλήµατα ενδοοικογενειακής βίας, καταθέτει παράβολο υπέρ του
∆ηµοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ. Το ύψος του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή
απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων. Σε περίπτωση µη κατάθεσης του παραβόλου η έγκληση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Κατά της διάταξης του εισαγγελέα πληµµελειοδικών, µε την οποία η έγκληση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω µη κατάθεσης παραβόλου, δεν επιτρέπεται άσκηση
προσφυγής κατά το άρθρο 48.
4. Ο εγκαλών µαζί µε την έγκληση οφείλει να υποβάλει και τα διαθέσιµα σε αυτόν
αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν και αποδεικνύουν αυτήν. Οι καταθέσεις µαρτύρων
υποβάλλονται µε τον τύπο της ένορκης βεβαίωσης που έχει δοθεί ενώπιον ειρηνοδίκη ή
συµβολαιογράφου, χωρίς κλήση του καθού στρέφεται η έγκληση».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν κρίνει ότι αυτή
δεν στηρίζεται στο νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη
δικαστικής εκτίµησης την απορρίπτει µε διάταξη, η οποία περιλαµβάνει συνοπτική
αιτιολογία. Ο εγκαλών έχει δικαίωµα να λάβει γνώση και αντίγραφο της διάταξης.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Όσα αναφέρονται στα άρθρα 43 παρ. 1 και 5, 44 και 45 εφαρµόζονται και ως προς την
έγκληση».
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4. Το άρθρο 48 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο εγκαλών µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από την έκδοση της
διάταξης κατά τις παραγράφους 1 και 2 του προηγούµενου άρθρου, µπορεί να προσφύγει
κατ’αυτής στον αρµόδιο εισαγγελέα εφετών. Η προθεσµία δεν παρεκτείνεται για κανέναν
απολύτως λόγο. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από το γραµµατέα της εισαγγελίας
που εξέδωσε την προσβαλλόµενη διάταξη.
2. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού
τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο άνω
γραµµατέας. Το ύψος του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των υπουργών
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Σε περίπτωση
µη κατάθεσης του παραβόλου η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον
εισαγγελέα εφετών.
3. Αν ο εισαγγελέας εφετών δεχθεί την προσφυγή παραγγέλλει είτε τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, αν πρόκειται για κακούργηµα για το οποίο δεν έχει ήδη
διενεργηθεί, είτε την άσκηση ποινικής δίωξης, στις λοιπές περιπτώσεις».

Άρθρο 29
Μονοµελές Εφετείο Κακουργηµάτων
1. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 109 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, αντικαθίσταται
ως εξής:
«τα κακουργήµατα, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των µονοµελών και
τριµελών εφετείων».
2. Στον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, προστίθεται άρθρο 110 ως εξής:
«Άρθρο 110.- ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ. Το µονοµελές εφετείο δικάζει τα πιο κάτω
εγκλήµατα, εκτός αν στο νόµο απειλείται κατ’ αυτών η ποινή της ισόβιας κάθειρξης:
1) Τα κακουργήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 308 Α, ως και αυτά
της παραγράφου 1 του άρθρου 308 Β εφόσον για τα τελευταία έχει συνταχθεί πρακτικό
συνδιαλλαγής.
2) Τα κακουργήµατα των άρθρων 114 του ν. 1892/1990 (Α΄101), 66 του ν. 2121/1993
(Α΄25) και 52 του ν. 4002/2011 (Α΄180).
3) Τα κακουργήµατα των ν. 2725/1999 (Α΄121) και 3028/2002 (Α΄153)».
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3. Στο άρθρο 111 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, προστίθεται παράγραφος 8 ως
εξής:
«8. Τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του µονοµελούς εφετείου».
4. Ο τίτλος και η πρώτη περίοδος του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας,
αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 111.- ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ. Το τριµελές εφετείο
δικάζει τα αναφερόµενα στις πιο κάτω περιπτώσεις κακουργήµατα, από δε τα υπαγόµενα
στην αρµοδιότητα του µονοµελούς εφετείου (άρθρο 110) εκείνα κατά των οποίων στο νόµο
απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης:».
5. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 308 Β του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, η φράση
«τριµελές εφετείο» αντικαθίσταται µε τη φράση «µονοµελές εφετείο».

Άρθρο 30
Ρυθµίσεις για την προανάκριση και την ανάκριση
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 243 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο µετά γραπτή
παραγγελία του εισαγγελέα».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 243 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Ο ανακριτικός υπάλληλος που ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 είναι
υποχρεωµένος να διενεργήσει όλες τις προανακριτικές πράξεις που αφορούν την υπόθεση
για την οποία η παραγγελία και καλεί ενώπιον του τους µάρτυρες για εξέταση και τους
κατηγορούµενους για να απολογηθούν εφόσον αυτοί κατοικούν στην περιφέρεια του
εφετείου της έδρας του. Αν οι µάρτυρες και οι κατηγορούµενοι είναι κάτοικοι άλλων
εφετειακών περιφερειών, ο κατά τα άνω ανακριτικός υπάλληλος αναθέτει την εξέταση των
µαρτύρων και τη λήψη των απολογιών των κατηγορουµένων στον αρµόδιο ανακριτικό
υπάλληλο, ο οποίος πρέπει να εκτελέσει αυτήν µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Ο
αρχικά ορισθείς ανακριτικός υπάλληλος µετά το πέρας των άνω ενεργειών επιστρέφει τη
δικογραφία µε εκτελεσµένη πλήρως την παραγγελία στον παραγγείλαντα εισαγγελέα. Κατά
την έννοια της διάταξης αυτής, τα εφετεία Αθηνών και Πειραιώς θεωρούνται ως ανήκοντα
σε µία εφετειακή περιφέρεια».
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3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 248 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Μόλις ο ανακριτής λάβει την παραγγελία του εισαγγελέα, ενεργεί όλες τις ανακριτικές
πράξεις που θεωρεί κατά την κρίση του αναγκαίες για να εξακριβωθούν το έγκληµα και οι
υπαίτιοι. Σε υποθέσεις το αντικείµενο των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις, ο ανακριτής
µπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα εφετών, που έχει την ανώτατη διεύθυνση της
ανάκρισης, όπως µε πράξη του ορίσει ειδικούς επιστήµονες για την υποβοήθηση του έργου
της ανάκρισης. Ο ορισµός των προσώπων αυτών γίνεται µεταξύ αυτών που υπηρετούν στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και εφαρµόζονται αναλόγως, ως προς αυτούς, οι διατάξεις των
άρθρων 188 έως 193».
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 248 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Αν προηγήθηκε προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, ο ανακριτής δεν
επαναλαµβάνει τις ανακριτικές πράξεις που έχουν γίνει στο πλαίσιό τους. Μόνο όταν κρίνει
ότι οι πράξεις δεν έγιναν νοµότυπα ή όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χρειάζονται ειδική
συµπλήρωση, επαναλαµβάνει αυτές. Για την ενέργεια των πράξεων του προηγούµενου
εδαφίου απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του εισαγγελέα».
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 250 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Ο ανακριτής έχει το δικαίωµα και οφείλει να επεκτείνει τη δίωξη σε όλους όσοι
συµµετείχαν στην ίδια πράξη. ∆εν µπορεί όµως να επεκτείνει την ποινική δίωξη και σε
άλλη πράξη, έστω και αν είναι συναφής, ούτε έχει δικαίωµα συρρίκνωσης ή διεύρυνσης της
ασκηθείσας ποινικής δίωξης».

Άρθρο 31
Τροποποίηση των περί προσωρινής κράτησης διατάξεων
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν η αποδιδόµενη στον κατηγορούµενο πράξη απειλείται στο νόµο µε ισόβια κάθειρξη ή
πρόσκαιρη κάθειρξη µε ανώτατο όριο τα είκοσι έτη ή εάν το έγκληµα τελέστηκε κατ’
εξακολούθηση ή στο πλαίσιο εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης ή υπάρχει
µεγάλος αριθµός παθόντων απ’ αυτό, προσωρινή κράτηση µπορεί να επιβληθεί και όταν, µε
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βάση τα συγκεκριµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, κρίνεται αιτιολογηµένα ότι
αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήµατα».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 283 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διαφωνίας για την προσωρινή κράτηση ή για τους όρους που πρέπει να
τεθούν, αποφαίνεται την ίδια ηµέρα που απολογήθηκε ο κατηγορούµενος το τριµελές
πληµµελειοδικείο, το οποίο συνεδριάζει ως συµβούλιο και αποφασίζει αφού ακούσει τη
γνώµη του εισαγγελέα, χωρίς την παρουσία διαδίκων. Όταν πρόκειται για διαφωνία περί
την προσωρινή κράτηση, ο ανακριτής υποχρεούται να εκδώσει αµέσως ένταλµα σύλληψης
του κατηγορουµένου, το οποίο ισχύει µέχρι την έκδοση της απόφασης του άνω
δικαστηρίου».
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις για την αυτοπρόσωπη εµφάνιση ενώπιον των συµβουλίων
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 309 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Ενώπιον του συµβουλίου δεν επιτρέπεται η εµφάνιση του εισαγγελέα και των διαδίκων.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον το συµβούλιο κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο µπορεί να
διατάξει την εµφάνιση ενώπιόν του όλων των διαδίκων. Αν µετά το τέλος της ανάκρισης
και την υποβολή των εγγράφων στον εισαγγελέα υποβλήθηκαν στο συµβούλιο από ένα
διάδικο έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, το συµβούλιο, στην περίπτωση που κρίνει
ότι αυτά ασκούν ουσιώδη επιρροή στη διάγνωση της υπόθεσης, οφείλει να καλέσει τους
υπόλοιπους διαδίκους, ή τους αντικλήτους τους, για να ενηµερωθούν και να υποβάλλουν
τις παρατηρήσεις τους σε προθεσµία που καθορίζει το ίδιο».
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 287 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Αν η ανάκριση συνεχίζεται, πέντε ηµέρες πριν από τη συµπλήρωση του χρονικού
αυτού διαστήµατος ο ανακριτής αναφέρει στον εισαγγελέα εφετών µε αιτιολογηµένη
έκθεσή του τους λόγους για τους οποίους δεν περατώθηκε η ανάκριση και διαβιβάζει τη
δικογραφία στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, ο οποίος την εισάγει αµέσως στο
συµβούλιο πληµµελειοδικών µε έγγραφη αιτιολογηµένη πρότασή του. Ο γραµµατέας του
συµβουλίου ειδοποιεί µε οποιοδήποτε µέσο (έγγραφο, τηλεγράφηµα, τηλετύπηµα ή
τηλεοµοιοτυπία) τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του για να διατυπώσει τις απόψεις
του µε έγγραφο υπόµνηµα, µέσα σε προθεσµία που καθορίζει ο πρόεδρος του συµβουλίου,
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έχει δε δικαίωµα ο κατηγορούµενος να λάβει γνώση της εισαγγελικής πρότασης. Ο
εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος και ο συνήγορός του δεν εµφανίζονται ενώπιον του
συµβουλίου, µπορεί όµως το συµβούλιο εάν κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο να διατάξει
την ενώπιόν του εµφάνιση του κατηγορουµένου. Μετά ταύτα, το συµβούλιο αποφαίνεται
αµετάκλητα αν πρέπει να απολυθεί προσωρινά ο κατηγορούµενος ή να εξακολουθήσει η
προσωρινή του κράτηση. Αν η ανάκριση ενεργείται από εφέτη, κατά το άρθρο 29, αρµόδιο
να αποφανθεί είναι το συµβούλιο εφετών».
3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 287 του
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην προηγούµενη περίπτωση α΄ για την
ειδοποίηση του κατηγορουµένου προς υποβολή υποµνήµατος, την λήψη αντιγράφου της
εισαγγελικής πρότασης, την µη εµφάνιση τούτου ενώπιον του συµβουλίου και την
απόφαση του τελευταίου».
4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 287 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο για την ειδοποίηση
του κατηγορουµένου προς υποβολή υποµνήµατος, την λήψη αντιγράφου της εισαγγελικής
πρότασης, την µη εµφάνιση τούτου ενώπιον του συµβουλίου και την απόφαση του
τελευταίου».
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 138 του Κώδικα Ποινικής
∆ικονοµίας, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα βουλεύµατα του δικαστικού συµβουλίου και οι διατάξεις του ανακριτή εκδίδονται
ύστερα από έγγραφη πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος την αναπτύσσει και προφορικά
όταν η εµφάνισή του στο συµβούλιο προβλέπεται από το νόµο».
6. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, απαλείφεται
η φράση «ενώ καλείται ο αιτών και αν είναι δυνατόν και οι άλλοι διάδικοι».
7. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, απαλείφεται
η φράση «αφού ακούσει τον εισαγγελέα, τον αιτούντα και τους διαδίκους που καλούνται
είκοσι τέσσερες ώρες πριν».
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Άρθρο 33
Τροποποιήσεις στα άρθρα 111, 273, 322, 340, 349, 408, 474 και 489 ΚΠ∆
1. Το προβλεπόµενο στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 111 του Κώδικα
Ποινικής

∆ικονοµίας

ποσό

των

εκατό

πενήντα

χιλιάδων

(150.000)

ευρώ

αναπροσαρµόζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 273 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας,
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στην έκθεση απολογίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός φορολογικού µητρώου
(ΑΦΜ) και η αρµόδια ∆ΟΥ του κατηγορουµένου. Στην περίπτωση που αυτός δεν έχει
ΑΦΜ, αναγράφονται υποχρεωτικά το επώνυµο και το όνοµα του πατέρα του, το πατρικό
επώνυµο και το όνοµα της µητέρας του, η ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης στην Ελλάδα
ή η χώρα γέννησης στο εξωτερικό».
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 322 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας,
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού
τριακοσίων (300) ευρώ. Το ύψος του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των
υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Σε
περίπτωση µη κατάθεσης του παραβόλου η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη από
τον εισαγγελέα εφετών».
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, τα εδάφια
τέταρτο και πέµπτο αντικαθίστανται µε τα εξής εδάφια:
«Αν ο κατηγορούµενος αρνηθεί την υπεράσπισή του από τον διορισµένο συνήγορο, ο
πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει σε αυτόν άλλον συνήγορο από τον ίδιο πίνακα. Σε
περίπτωση νέας άρνησης του κατηγορουµένου, το δικαστήριο προβαίνει στην εκδίκαση της
υπόθεσης του κακουργήµατος χωρίς διορισµό συνηγόρου. Ο κατηγορούµενος που
κρατείται, υποχρεούται δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση να ειδοποιήσει, δια
του διευθυντή του καταστήµατος κράτησης, τον εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο θα
γίνει η δίκη για κακούργηµα ότι δεν έχει συνήγορο υπεράσπισης. Την ίδια υποχρέωση έχει
και ο κατηγορούµενος που δεν κρατείται. Ο εισαγγελέας διορίζει συνήγορο από τον πίνακα
και θέτει στη διάθεσή του τη δικογραφία. Οι διευθυντές των καταστηµάτων κράτησης
οφείλουν να γνωστοποιούν στους κρατούµενους αυτή την υποχρέωση».
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5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 349 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας
αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Οι κατά τις ως άνω παραγράφους αναβολή γίνεται σε δικάσιµο στην οποία προεδρεύει
ο ίδιος δικαστής που προήδρευε του δικαστηρίου που χορήγησε την αναβολή. Οι δικάσιµοι
αυτοί είναι ιδιαίτερες και απαγορεύεται να προσδιορισθούν σε αυτές άλλες υποθέσεις. Οι
διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων δεν αναφέρονται στις µονοµελείς συνθέσεις των
δικαστηρίων του πρώτου βαθµού. Το δικαστήριο πριν διατάξει την αναβολή, υποχρεούται
να ερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης για δεκαπέντε το πολύ ηµέρες,
αιτιολογώντας εµπεριστατωµένα ότι δεν µπορεί ο λόγος της αναβολής να αντιµετωπισθεί
µε διακοπή.
4. ∆εύτερη αναβολή µπορεί αν δοθεί για τους ίδιους ως άνω λόγους και σύµφωνα µε τους
ως άνω όρους. Κάθε άλλη αναβολή απαγορεύεται και το δικαστήριο µπορεί µόνο να
διατάξει τη διακοπή της δίκης ή της συνεδρίασης για δέκαπέντε το πολύ ηµέρες και µέχρι
τρεις φορές. Κατά τη διακοπή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος κατανέµει τις µη
εκδικασθείσες υποθέσεις του πινακίου στις επόµενες µετά διακοπή συνεδριάσεις».
6. Στο άρθρο 349 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προστίθεται παράγραφος 8 ως
εξής:
«8. Εάν ο λόγος της αναβολής αναφανεί πριν από την δικάσιµο, ο διάδικος ή ο συνήγορός
του υποχρεούται, µε ποινή το απαράδεκτο της προβολής του λόγου αυτού ενώπιον του επ’
ακροατηρίω συνεδριάζοντος δικαστηρίου, να γνωστοποιήσει αυτόν εγγράφως στον
αρµόδιο εισαγγελέα, µαζί µε τα έγγραφα που τον αποδεικνύουν. Για την αναβολή
αποφασίζει το δικαστήριο σε συµβούλιο, αφού ακούσει τη γνώµη του εισαγγελέα χωρίς την
παρουσία διαδίκων, προκειµένου δε για δίκη ενώπιον των µικτών ορκωτών δικαστηρίων το
συµβούλιο των εφετών. Ο γραµµατέας της αρµόδιας εισαγγελίας ενηµερώνει τους
µάρτυρες και τους νοµιµοποιηθέντες διαδίκους για τη νέα δικάσιµο».
7. Στο άρθρο 408 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, το υπάρχον κείµενο αριθµείται ως
παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Σε περίπτωση που το µικτό ορκωτό δικαστήριο καταδικάσει τον κατηγορούµενο για
πληµµέληµα, η έφεση του κατηγορουµένου κατά της απόφασης αυτής δικάζεται από το εκ
τακτικών δικαστών δικαστήριο του µεικτού ορκωτού εφετείου πριν την συγκρότηση του
τελευταίου».
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8. Στο άρθρο 474 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Στην έκθεση αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και η
αρµόδια ∆ΟΥ του προσώπου που ασκεί το ένδικο µέσο. Στην περίπτωση που ο ασκών το
ένδικο µέσο δεν έχει ΑΦΜ, αναγράφονται υποχρεωτικά το επώνυµο και το όνοµα του
πατέρα του, το πατρικό επώνυµο και το όνοµα της µητέρας του, η ηµεροµηνία και ο τόπος
γέννησης στην Ελλάδα ή η χώρα γέννησης στο εξωτερικό».
9. Η περίπτωση α΄, η πρώτη περίοδος της περίπτωσης β΄και η πρώτη περίοδος της
περίπτωσης γ΄ του άρθρου 489 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίστανται ως
εξής:
«α) κατά της απόφασης του πταισµατοδικείου και του ειρηνοδικείου (άρθρο 116), αν µε
αυτήν ο κατηγορούµενος καταδικάστηκε σε κράτηση περισσότερο από σαράντα (40)
ηµέρες ή σε πρόστιµο πάνω από χίλια (1000) ευρώ ή σε αποζηµίωση ή σε χρηµατική
ικανοποίηση προς τον πολιτικώς ενάγοντα πάνω από εκατό ευρώ συνολικά.
β) κατά της απόφασης του µονοµελούς πληµµελειοδικείου εάν µε αυτήν καταδικάστηκε ο
κατηγορούµενος σε φυλάκιση πάνω από τρεις (3) µήνες ή σε χρηµατική ποινή πάνω από
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.
γ) κατά της απόφασης του τριµελούς πληµµελειοδικείου και της απόφασης του εφετείου
για πληµµελήµατα (άρθρα 111 παρ.6 και 116) αν µε αυτή καταδικάστηκε ο
κατηγορούµενος σε ποινή φυλάκισης πάνω από πεντε (5) µήνες ή σε χρηµατική ποινή πάνω
από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ».

Άρθρο 34
Τροποποίηση των άρθρων 409 και 410 ΚΠ∆
1. Το άρθρο 409 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:

«Σε περίπτωση αυτόφωρου πταίσµατος επιτρέπεται η σύλληψη του δράστη από κάθε
αστυνοµικό όργανο που έσπευσε ή από ανακριτικό υπάλληλο για την άµεση εισαγωγή
του σε δίκη όποτε αυτή είναι δυνατή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
επόµενου άρθρου ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς του σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του επόµενου άρθρου».
2. Ο τίτλος και το άρθρο 410 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίστανται, ως
εξής:
«Άρθρο 410.- ΑΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ∆ΙΚΗ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. 1. Αν
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συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 409, εκείνος που έχει συλληφθεί
οδηγείται αµέσως στο δηµόσιο κατήγορο και στο πταισµατοδικείο του τόπου όπου
συνελήφθη, αν υπάρχει πταισµατοδικείο που συνεδριάζει εκείνη την ώρα ή µπορεί να
συνεδριάσει αµέσως, και εισάγεται αµέσως σε δίκη και εκεί προσκοµίζονται και οι σχετικές
αποδείξεις.
2. Αν δεν υπάρχει στον τόπο όπου συνελήφθη πταισµατοδικείο ή αυτό δεν µπορεί να
συνεδριάσει αµέσως, προσάγεται χωρίς αναβολή στο πλησιέστερο αστυνοµικό κατάστηµα,
όπου εξετάζεται αµέσως και συντάσσεται έκθεση, από τον ίδιο που τον συνέλαβε ή άλλο
αστυνοµικό υπάλληλο, και αφού βεβαιωθεί η ταυτότητά του αφήνεται ελεύθερος».

Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 551 ΚΠ∆
Το άρθρο 551 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 551.- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ. 1. Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά του ίδιου προσώπου περισσότερες
αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήµατα που συρρέουν,
εφαρµόζονται οι ορισµοί του Ποινικού Κώδικα για τη συρροή. Αν οι καταδίκες
απαγγέλθηκαν από διαφορετικά δικαστήρια, αρµόδιος για να καθορίσει τη συνολική ποινή
που πρέπει να εκτιθεί είναι ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που επέβαλε τη βαρύτερη ποινή,
ή, αν πρόκειται για οµοειδείς ποινές, ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που επέβαλε την ποινή
µε τη µεγαλύτερη διάρκεια. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο εισαγγελέας του δικαστηρίου που
εξέδωσε τη νεότερη απόφαση.
2. Αν το δικαστήριο που επέβαλε τις ποινές είναι το µικτό ορκωτό δικαστήριο ή το µικτό
ορκωτό εφετείο, ή αν µία από τις ποινές επιβλήθηκε από στρατιωτικό ή άλλο έκτακτο
δικαστήριο, αρµόδιος είναι ο εισαγγελέας εφετών της περιφέρειας του δικαστηρίου.
3. Αν µεταξύ των προς εκτέλεση αποφάσεων υπάρχει και απόφαση που αµετάκλητα έχει
καθορίσει συνολική ποινή, για τον καθορισµό της νέας συνολικής ποινής λαµβάνεται ως
βάση η καθορισθείσα συνολική ποινή, εάν αυτή είναι βαρύτερη από τις ποινές που
επιβλήθηκαν µε τις άλλες αποφάσεις. Στην περίπτωση αυτή, για τον καθορισµό της κατά
την προηγούµενη παράγραφο αρµοδιότητας, λαµβάνεται υπόψη και η απόφαση που έχει
καθορίσει συνολική ποινή.
4. Η αίτηση για καθορισµό συνολικής ποινής υποβάλλεται στον κατά τις άνω παραγράφους
αρµόδιο εισαγγελέα αυτοπροσώπως ή από συνήγορο που έχει ειδική εντολή γι’ αυτό. Αν
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εκείνος που καταδικάστηκε κρατείται δεν προσάγεται στον εισαγγελέα, µπορεί όµως να
αντιπροσωπευθεί µε συνήγορο, που διορίζεται µε απλή επιστολή, την οποία πρέπει να έχει
θεωρήσει ο διευθυντής του καταστήµατος κράτησης.
5. Κατά της πράξης του εισαγγελέα µε την οποία καθορίζεται, κατά τις προηγούµενες
παραγράφους, συνολική ποινή επιτρέπεται προσφυγή από τον αιτούντα καταδικασµένο στο
κατά τις άνω παραγράφους αρµόδιο δικαστήριο, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα
(10) ηµερών, από την µε οποιοδήποτε τρόπο κοινοποίηση της πράξης σε αυτόν. Για την
προσφυγή συντάσσεται έκθεση από το γραµµατέα της εισαγγελίας που εξέδωσε την
προσβαλλόµενη πράξη και εισάγεται αµέσως στο δικαστήριο. Κατά της απόφασης αυτού
επιτρέπεται αναίρεση στον καταδικασµένο και τον εισαγγελέα».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Άρθρο 36
Αναπροσαρµογή ποσών
1. Το προβλεπόµενο στις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του ν.
2803/2000 (A΄48), β) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τέταρτου του ν.
2803/2000 (Α΄48), γ) της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 2656/1998 (Α΄ 265),
δ) της παραγράφου 2 του άρθρου πέµπτου του ν. 3560/2007 (Α΄ 103), ε) του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ποσό των εβδοµήντα
τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ αναπροσαρµόζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) ευρώ.
2. Το προβλεπόµενο στη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
τέταρτου του ν. 2803/2000 (Α΄48) ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ
αναπροσαρµόζεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
3. Το προβλεπόµενο στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1608/1950
(Α΄301) ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ αναπροσαρµόζεται στο ποσό
των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
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Άρθρο 37
Ρύθµιση για τους νόµους 2960/2001 και 4002/2011
και τροποποίηση του π.δ. 106/2007 και της Υγειονοµικής διάταξης Α5/3010/1985
1. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των κακουργηµάτων που προβλέπονται: α) στο ν.
2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265) και β) στο άρθρο 52 του ν. 4002/2011
(Α΄180) είναι το µονοµελές εφετείο.
2. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του π.δ. 106/2007 (Α΄135) η
φράση «στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, κατ' εφαρµογή των άρθρων 74 παρ. 3 και 99 παρ. 3
του Ποινικού Κώδικα» αντικαθίσταται από την φράση «στο συµβούλιο πληµµελειοδικών
του τόπου του δικαστηρίου που επέβαλε την απέλαση, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 74 παρ.
3 του Ποινικού Κώδικα».
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του π.δ. 106/2007 (Α΄135) η
φράση «εφαρµόζονται τα άρθρα 74 παρ. 3 και 99 παρ. 3 του Ποινικού Κώδικα»,
αντικαθίσταται από την φράση «εφαρµόζεται το άρθρο 74 παρ. 3 του Ποινικού Κώδικα».
4. Το άρθρο 10 της Υγειονοµικής διάταξης Α5/3010/1985 (Β΄ 593/1985, διόρθωση
σφαλµάτων: Β΄ 4/1986) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παραβάτες της παρούσας Υγειονοµικής διάταξης τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι ένα
(1) έτος και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Αν ο δράστης έχει
συλληφθεί επ’ αυτοφώρω, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία που αναφέρεται στα
άρθρα 418 και επόµενα του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας».
5. Το άρθρο 11 της Υγειονοµικής διάταξης Α5/3010/1985 (Β΄ 593/1985, διόρθωση
σφαλµάτων: Β΄ 4/1986) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εκτέλεση της παρούσας Υγειονοµικής διάταξης ανατίθεται στα αρµόδια υγειονοµικά
και αστυνοµικά όργανα σε όλη την επικράτεια».

Άρθρο 38
Πταισµατικές παραβάσεις
1. Τιµωρείται µε κράτηση µέχρι τριών µηνών ή µε πρόστιµο µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ :
α) Η παράβαση των άρθρων 25 του ν. 2224/1994, 17 του ν. 2639/1998, 72 του ν.
3850/2010 και 1 του α.ν. 501/1937, καθώς και όλων των βασιλικών ή προεδρικών
διαταγµάτων και των υπουργικών αποφάσεων που ερείδονται ως προς την ποινική κύρωση
στις ανωτέρω διατάξεις.
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β) Η παράβαση του άρθρου 42 παρ. 7 του ν. 1892/1990.
γ) Η παράβαση του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 3526/2007.
δ) Η παράβαση του άρθρου 10 του ν. 2946/2001.
ε) Η παράβαση των άρθρων 9 και 10 του ν. 392/1976.
στ΄) Η παράβαση του άρθρου 19 του α.ν. 412/1936.
ζ) Η παράβαση των διατάξεων των άρθρων 17 του α.ν. 431/1937, 11 του α.ν. 1108/1938
και 25 του ν. δ. 3430/1955.
η) Η παράβαση των διατάξεων των άρθρων 22 του π.δ. 778/1980, 117 του π.δ. 1073/1981
και 9 του ν. 1396/1983.
θ) Η παράβαση του άρθρου 10 του ν. 2853/1922.
ι) Η παράβαση του άρθρου 3 του α.ν. 439/1945.
ια) Η παράβαση του άρθρου 3 παρ. 2-1του ν.δ. 608/1948.
2. Αυξάνεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ το προβλεπόµενο από τις διατάξεις των
άρθρων 268 του ν.δ. 86/1969, 37, 38 και 39 του ν. 3585/2007 όριο, µέχρι του οποίου τα
αντίστοιχα αδικήµατα τιµωρούνται σε βαθµό πταίσµατος.

Άρθρο 39
Τροποποίηση του ν. 3386/2005
1. Η διάταξη του άρθρου 87 παρ. 5 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 48 παρ. 3 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112), αντικαθίσταται, ως εξής:
«5. Όποιος διευκολύνει την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή την έξοδο από αυτό υπηκόου
τρίτης χώρας, χωρίς να έχει υποβληθεί στον έλεγχο που προβλέπεται από το άρθρο 5,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε διευκολυνθέν πρόσωπο. Αν ο δράστης ενήργησε εκ
κερδοσκοπίας ή κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια ή αν το έγκληµα τελέστηκε από δύο ή
περισσότερους επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε πρόσωπο του οποίου διευκολύνεται η
παράνοµη είσοδος ή έξοδος από τη χώρα».
2. Η διάταξη του άρθρου 88 παρ. 1 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 48 παρ. 4 του ν. 3772/2009 (Α΄112), αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους
µεταφορικού µέσου που µεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων
χωρών, που δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει

Β.Μπ./prk/olm.11/ΣΥΝ.ΓΕΝ.30

44

απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους προωθούν από τα
σηµεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, στην Ελληνική Επικράτεια και
αντίστροφα προς το έδαφος κράτους µέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη
µεταφορά ή προώθησή τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυµα για απόκρυψη
τιµωρούνται:
α. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο.
β. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον τριάντα
χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο, αν η µεταφορά ενεργείται κατ’
επάγγελµα ή αν ο υπαίτιος είναι δηµόσιος υπάλληλος ή τουριστικός ή ναυτιλιακός ή
ταξιδιωτικός πράκτορας.
γ. Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, αν από
την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο.
δ. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, αν στην περίπτωση γ΄ επήλθε θάνατος.».
3. Στο ν. 3386/2005 (Α΄ 212), µετά το άρθρο 88, προστίθεται άρθρο µε αριθµό «88 Α»
ως εξής:
«Άρθρο 88 Α.- ∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1. Αν ο δράστης των πληµµεληµάτων που
προβλέπονται στα άρθρα 87 και 88 έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω, ακολουθείται
υποχρεωτικά η διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 418 και επόµενα του Κώδικα
Ποινικής ∆ικονοµίας.
2. Ο εισαγγελέας υποχρεούται να εισαγάγει την υπόθεση αµέσως χωρίς έγγραφη
προδικασία στο ακροατήριο του αρµοδίου δικαστηρίου και απαγορεύεται η απ’ αυτόν
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης ή ο προσδιορισµός της υπόθεσης σε
ρητή δικάσιµο.
3. Σε περίπτωση που ο κατηγορούµενος ασκεί το δικαίωµα που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 423 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, το δικαστήριο διατηρεί
την κράτηση αυτού.
4. Η συζήτηση της υπόθεσης ολοκληρώνεται σε µία µόνο δικάσιµο και δεν επιτρέπεται η
αναβολή της συζήτησης για οποιοδήποτε λόγο, ούτε η παραποµπή της υπόθεσης στην
τακτική διαδικασία (άρθρο 424 Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας).
5. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που επιβάλλεται από το δικαστήριο για τις πράξεις
που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 87 και του
άρθρου 88 του παρόντος νόµου, δεν µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή σε καµία περίπτωση
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και για οποιοδήποτε λόγο, ούτε τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις των άρθρων 99 έως 104
του Ποινικού Κώδικα.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 253 Α του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, εφαρµόζονται
αναλόγως και για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται από τα άρθρα 87 και 88 του
παρόντος νόµου».
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 83, καθώς και στο τέλος της παραγράφου
7 του άρθρου 87 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους δράστες των άνω πράξεων, εφόσον κινείται κατ’ αυτών η κατά το άρθρο 76
διαδικασία διοικητικής απέλασης, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 417 και
επόµενα του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, εκτός αν ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών,
ειδοποιούµενος σχετικά από τις αστυνοµικές ή λιµενικές αρχές, κρίνει ότι συντρέχουν
λόγοι εφαρµογής της».

ΜΕΡΟΣ Γ΄
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3900/2010
Άρθρο 40
Εκκρεµείς δίκες µετά την πρότυπη δίκη
1. H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα ή µέσο ενώπιον οποιουδήποτε τακτικού διοικητικού
δικαστηρίου

µπορεί

να

εισαχθεί

στο

Συµβούλιο

της

Επικρατείας

µε

πράξη

τριµελούςεπιτροπής, αποτελούµενης από τον Πρόεδρό του, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο
και τον Πρόεδρο του αρµόδιου καθ’ ύλην Τµήµατος, ύστερα από αίτηµα ενός των διαδίκων
ή του Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων, όταν µε αυτό τίθεται ζήτηµα
γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Τα
αιτήµατα των διαδίκων συνοδεύονται, επί ποινή απαραδέκτου, από παράβολο τριακοσίων
(300) ευρώ, που κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό υπέρ του ΤΑΧ∆ΙΚ και αποδίδεται στο
Συµβούλιο της Επικρατείας ως πρόσθετο ποσό στην επιχορήγηση του άρθρου 64 του
παρόντος νόµου.
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Η πράξη της Επιτροπής δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών και
συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεµών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο
ζήτηµα. Η αναστολή δεν καταλαµβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία. Μετά την
επίλυση του ζητήµατος, το Συµβούλιο της Επικρατείας µπορεί να παραπέµψει το ένδικο
µέσο ή βοήθηµα στο αρµόδιο τακτικό διοικητικό δικαστήριο. Η απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας δεσµεύει τους διαδίκους της ενώπιόν του δίκης, στους οποίους
περιλαµβάνονται και οι παρεµβάντες.
Στη δίκη ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µπορεί να παρέµβει κάθε διάδικος σε
εκκρεµή δίκη, στην οποία τίθεται το ίδιο ως άνω ζήτηµα, και να προβάλει τους ισχυρισµούς
του σχετικά µε το ζήτηµα αυτό. Για την εν λόγω παρέµβαση δεν καταλογίζεται δικαστική
δαπάνη, η δε µη άσκησή της δεν δηµιουργεί δικαίωµα ασκήσεως ανακοπής ή
τριτανακοπής».
2. Στο άρθρο 1 του ν. 3900/2010 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παύει η αναστολή εκδίκασης των εκκρεµών υποθέσεων
ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτηµα και τα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια εκδικάζουν τα εκκρεµή ένδικα µέσα και βοηθήµατα. Η ως
άνω απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
δικαστηρίου και σε περίληψη σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Οποιοσδήποτε από τους διαδίκους στις εν λόγω δίκες µπορεί, εντός προθεσµίας εξήντα (60)
ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας
στις ανωτέρω εφηµερίδες, να ζητήσει µε αίτησή του τη συζήτησή τους στο ακροατήριο,
αναφέροντας συνοπτικά τους λόγους. Σε περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο κρίνει
ότι ζητήθηκε καταχρηστικώς η συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, µπορεί να
επιβάλει δικαστική δαπάνη σε βάρος του διαδίκου που υπέβαλε την αίτηση έως και
πενταπλάσια της εκάστοτε οριζοµένης. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία αίτηση για
συζήτηση στο ακροατήριο υποβάλει διάδικος, του οποίου το ένδικο βοήθηµα ή µέσο θα
µπορούσε να γίνει δεκτό σε συµβούλιο, δεν επιδικάζεται υπέρ αυτού δικαστική δαπάνη.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση να
συζητηθούν στο ακροατήριο, µπορεί να εισαχθούν σε διαδικασία σε συµβούλιο.
Οι διάδικοι στις εν λόγω δίκες µπορούν να ζητήσουν την εισαγωγή του ενδίκου
βοηθήµατος ή µέσου στο ακροατήριο, µετά την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου σε
συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 126Α του

Β.Μπ./prk/olm.11/ΣΥΝ.ΓΕΝ.30

47

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, µόνο σε περίπτωση που επικαλεστούν ότι δεν
εξετάστηκαν αυτοτελείς λόγοι, οι οποίοι δεν αφορούν το επιλυθέν ζήτηµα.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 126Α του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.∆. 18/1989

Άρθρο 41
Συνοπτική έκθεση δικογράφου και ηλεκτρονική διεύθυνση
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ. 18/1989 προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Σε περίπτωση κατά την οποία το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο, αναγράφεται η
ηλεκτρονική του διεύθυνση. Στο δικόγραφο περιέχεται συνοπτική έκθεση των τιθέµενων
νοµικών ζητηµάτων, η οποία δεν υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Εάν ελλείπει η έκθεση, δεν
ορίζεται δικάσιµος µέχρις ότου συµπληρωθεί το δικόγραφο. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά
την αίτηση αναστολής και την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων».

Άρθρο 42
Ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφου
1. Στο άρθρο 19 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Το ένδικο µέσο ή βοήθηµα µπορεί να υποβάλεται και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον
φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του
π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Το ένδικο µέσο ή βοήθηµα που έχει υποβληθεί µε ηλεκτρονικά
µέσα θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το
δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την
ως άνω έννοια, και περιέχει και την έκθεση κατάθεσης».
2. Στο άρθρο 21 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι προβλεπόµενες από τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους
διαδίκους µπορεί να γίνονται και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον το δικόγραφο και η πράξη
του Προέδρου περί ορισµού δικασίµου και εισηγητή φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Το
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δικόγραφο και η πράξη του Προέδρου που έχουν επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται
ότι επιδόθηκαν, εφόσον επιστραφεί στο δικαστήριο από τον παραλήπτη ηλεκτρονική
απόδειξη, που φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και
ισχύει ως έκθεση επίδοσης».
3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του π.δ. 18/1989 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η κοινοποίηση µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 7 του άρθρου 21 του παρόντος.».

Άρθρο 43
Συνέπειες µη αποστολής φακέλου
Στο άρθρο 24 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«Σε περίπτωση κατά την οποία αναβληθεί η υπόθεση µία φορά λόγω µη αποστολής των
στοιχείων του φακέλου από τη ∆ιοίκηση, το ∆ικαστήριο µπορεί να προχωρήσει στην
εκδίκασή της, συνάγοντας τεκµήριο οµολογίας για την πραγµατική βάση των ισχυρισµών
του αιτούντος».

Άρθρο 44
Πληρεξουσιότητα
Στο άρθρο 27 του π.δ. 18/1989 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«Γενικό πληρεξούσιο η ισχύς του οποίου έχει παύσει κατά τη συζήτηση της υπόθεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 97 παρ. 3 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, δεν λαµβάνεται υπόψη
για τη νοµιµοποίηση του διαδίκου, έστω και αν ίσχυε κατά το χρόνο ασκήσεως του ενδίκου
µέσου.

Άρθρο 45
∆ιαδικασία σε Συµβούλιο για την αποδοχή ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων
Μετά το άρθρο 34Α του π.δ. 18/1989 προστίθεται άρθρο 34Β ως εξής:
«1. Μετά την τήρηση των διαδικασιών των άρθρων 20, 21 και 23 του παρόντος, ο
εισηγητής, εάν κρίνει ότι ένδικο µέσο ή βοήθηµα, για το οποίο έχει προσκοµιστεί
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς το δικηγόρο που το υπογράφει, έχει ασκηθεί
παραδεκτώς και είναι προδήλως βάσιµο, µπορεί να προτείνει στον πρόεδρο την εισαγωγή
του στο δικαστικό σχηµατισµό σε συµβούλιο του προηγουµένου άρθρου. Εφόσον ο
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σχηµατισµός συµφωνήσει, µε οµόφωνη απόφασή του το κάνει δεκτό, και επιδικάζει
δικαστική δαπάνη για τη σύνταξη του δικογράφου. Η απόφαση ισχύει και παράγει τα
έννοµα αποτελέσµατά της από την έκδοση της κατά την εποµένη παράγραφο διαπιστωτικής
πράξης του Προέδρου, υπόκειται δε έκτοτε σε τριτανακοπή, άν είναι ακυρωτική.
2. Η απόφαση κοινοποιείται στους διαδίκους. Η διάδικος Αρχή και οι τυχόν παρεµβάντες
µπορούν, µε αίτησή τους, να ζητήσουν τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο µέσα
στην προθεσµία της παραγράφου 2 του προηγουµένου άρθρου. Με πράξη του Προέδρου
βεβαιώνεται η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής.
3. Aν και µετά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο το ένδικο µέσο ή βοήθηµα γίνει
δεκτό, η Αρχή ή ο παρεµβάς που την προκάλεσε, καταδικάζεται να καταβάλει στον
νικήσαντα διάδικο το πενταπλάσιο της δικαστικής δαπάνης.
4. Με απόφαση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που εκδίδεται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειάς του και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, ορίζεται η
διαδικασία και ο τρόπος αποδοχής των αποφάσεων του άρθρου 34Α του παρόντος και των
προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου από τη διάδικο Αρχή, εφόσον η νοµική
της υπηρεσία διεξάγεται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους».

Άρθρο 46
∆ικαστική δαπάνη
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του π.δ. 18/1989 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση κατά την οποία ο ηττηθείς διάδικος συνέβαλε µε τη δικονοµική
συµπεριφορά του στην καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσης, το δικαστήριο µπορεί να του
επιβάλει δικαστική δαπάνη έως τριπλάσια της εκάστοτε οριζοµένης. Ειδικά ως προς το
∆ηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την επιβολή της
ανωτέρω δικαστικής δαπάνης λαµβάνεται υπόψη και η τήρηση των υποχρεώσεων των
άρθρων 23 και 24 του παρόντος διατάγµατος».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 47
Αρµοδιότητα
1. Τα εδάφια β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ∆∆ αντικαθίστανται ως
εξής:
«β. Των φορολογικών και τελωνειακών εν γένει διαφορών, των οποίων το αντικείµενο δεν
υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ, ανήκει σε πρώτο βαθµό στο µονοµελές
πρωτοδικείο. Εάν το αντικείµενο υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ και φθάνει
έως τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, οι εν λόγω διαφορές ανήκουν σε πρώτο και τελευταίο
βαθµό στο µονοµελές εφετείο, εάν δε υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, ανήκουν σε
πρώτο και τελευταίο βαθµό στο τριµελές εφετείο.
γ. των χρηµατικών διαφορών, των οποίων το αντικείµενο δεν υπερβαίνει το ποσό των
εκατόν χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανήκει στο µονοµελές πρωτοδικείο».
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Κ∆∆ αντικαθίσταται ως εξής:
«Η σε δεύτερο βαθµό εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στο εφετείο.
Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 2 του παρόντος η απόφαση
του µονοµελούς πρωτοδικείου υπόκειται σε έφεση ενώπιον του τριµελούς πρωτοδικείου.
Εκτός από την περίπτωση του προηγουµένου εδαφίου, στις περιπτώσεις που η πρωτόδικη
απόφαση εκδίδεται από το µονοµελές πρωτοδικείο, η εκδίκαση της διαφοράς σε δεύτερο
βαθµό ανήκει στο µονοµελές εφετείο».

Άρθρο 48
Συνοπτική έκθεση δικογράφου και ηλεκτρονική διεύθυνση
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας προστίθεται
περίπτωση δ ως εξής:
«δ΄. Στο δικόγραφο περιέχεται συνοπτική έκθεση των τιθέµενων ζητηµάτων, η οποία δεν
υπερβαίνει τις 200 λέξεις. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά την αίτηση αναστολής και την
αίτηση ασφαλιστικών µέτρων».
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο, αναγράφεται η
ηλεκτρονική του διεύθυνση».
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3. Στο άρθρο 46 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
εξής:
«Εάν ελλείπει η έκθεση της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος
κώδικα, δεν ορίζεται δικάσιµος µέχρις ότου συµπληρωθεί το δικόγραφο».

Άρθρο 49
Ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφου
1. Στο άρθρο 48 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας προστίθεται παράγραφος 6 ως
εξής:
«6. Οι προβλεπόµενες από τις ανωτέρω παραγράφους επιδόσεις µπορούν να γίνονται και µε
ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική
υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Τα
προς επίδοση έγγραφα που υποβλήθηκαν µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι επιδόθηκαν,
εφόσον επιστραφεί στο δικαστήριο από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που φέρει
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και ισχύει ως έκθεση
επίδοσης».
2. Στο άρθρο 126 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας προστίθεται παράγραφος 7 ως
εξής:
«8. Τα δικόγραφα µπορεί να υποβάλονται και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρουν
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ.
150/2001 (Α΄ 125). Τα δικόγραφα που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι
κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο
ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω
έννοια, και περιέχει και την έκθεση κατάθεσης».
3. Στο άρθρο 195 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Η κοινοποίηση µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 6 του άρθρου 48 του παρόντος».

Άρθρο 50
∆ικαστικός συµβιβασµός
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 142 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας προστίθεται
περίπτωση ε' ως εξής:
"ε) επιτευχθεί δικαστικός συµβιβασµός του ν. 4600/1966".
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5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 142 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατάργηση διαπιστώνεται µε απόφαση του δικαστηρίου, µε την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 143, εφόσον δεν έχει ορισθεί δικάσιµος, εφαρµόζονται
και στις περιπτώσεις δ' και ε΄ της προηγουµένης παραγράφου».

Άρθρο 51
∆ιαδικασία σε Συµβούλιο
Το άρθρο 126α του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δικαστήριο, µε απόφαση που λαµβάνεται σε συµβούλιο, και σε υποθέσεις
αρµοδιότητας µονοµελούς δικαστηρίου ο οριζόµενος δικαστής µε απόφασή του, µπορεί να
απορρίπτει ένδικα βοηθήµατα και µέσα που είναι προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιµα και να
παραπέµπει, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 12, παρ. 2, στο αρµόδιο
δικαστήριο υποθέσεις οι οποίες έχουν εισαχθεί σ’ αυτό αναρµοδίως. Με την ίδια απόφαση
απορρίπτεται ή παραπέµπεται κατά περίπτωση και η τυχόν εκκρεµής αίτηση παροχής
προσωρινής δικαστικής προστασίας.
2. Το ίδιο δικαστήριο µπορεί να δέχεται, εν όλω ή εν µέρει, ένδικα βοηθήµατα ή µέσα, που
είναι προδήλως βάσιµα.
3. Ο πρόεδρος του συµβουλίου διοίκησης ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο
οριζόµενος από αυτούς δικαστής, µε πράξη του στο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο, η
οποία δεν κοινοποιείται στους διαδίκους, ορίζει το τµήµα ή το δικαστή που θα προβεί στην
κατά τις προηγούµενες παραγράφους εκδίκαση της υπόθεσης. Για τις υποθέσεις για τις
οποίες έχει προσδιορισθεί δικάσιµος, η ως άνω αρµοδιότητα ανήκει στον πρόεδρο του
οικείου τµήµατος ο οποίος, µε την ίδια πράξη, διατάζει και τη διαγραφή τους από το
πινάκιο.
4. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 ο εισηγητής ζητεί εγγράφως ή προφορικώς ή µε
οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο από τον υπογράφοντα δικηγόρο στη δηλωθείσα από αυτόν
διεύθυνση ή στα λοιπά δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία επικοινωνίας, την προσκόµιση
στοιχείων νοµιµοποίησης. Αν αυτά δεν προσκοµισθούν σε προθεσµία τριάντα ηµερών από
την αποστολή του εγγράφου ή την ειδοποίηση, το ένδικο βοήθηµα ή µέσο απορρίπτεται ως
απαράδεκτο για το λόγο αυτό.
5. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποφάσεις λαµβάνονται µόνον οµοφώνως και µετά την
αποστολή του φακέλου από τη διοίκηση. Άλλως, η υπόθεση εισάγεται για συζήτηση µε την
τακτική διαδικασία. Οι διατάξεις του παρόντος για την παρέµβαση και την τριτανακοπή
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εφαρµόζονται και εν προκειµένω. Οι αποφάσεις είναι συνοπτικά διατυπωµένες και
περιέχουν, κυρίως, την απάντηση επί των προβαλλοµένων ισχυρισµών.
6. Η απορριπτική απόφαση κοινοποιείται στον διάδικο που άσκησε το ένδικο βοήθηµα ή
µέσο. Ο τελευταίος µπορεί, µε αίτησή του, που κατατίθεται εντός προθεσµίας εξήντα (60)
ηµερών από την κοινοποίηση, και πάντως όχι µετά την πάροδο δέκα οκτώ (18) µηνών από
την έκδοση της απόφασης, να ζητήσει τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο,
καταβάλλοντας ως ειδικό επιπλέον παράβολο το τριπλάσιο από το κατά περίπτωση
προβλεπόµενο επί φορολογικών δε εν γένει διαφορών, το τριπλάσιο του κατά το άρθρο 277
παράγραφος 3 παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση που ελήφθη σε συµβούλιο
παύει να ισχύει και η υπόθεση εισάγεται για συζήτηση µε την τακτική διαδικασία.
7. Σε περίπτωση παραδοχής, κατά την παράγραφο 2, ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου, οι
ορισµοί της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν και για εκείνον κατά του οποίου
εστρέφετο το ένδικο βοήθηµα ή µέσο, καθώς και για τον παρεµβαίνοντα ή τον έχοντα
δικαίωµα παρεµβάσεως. Η Αρχή καταβάλλει το τριπλάσιο του παγίως προβλεποµένου για
τον ιδιώτη παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή, στην απόφαση σηµειώνεται ότι η παραδοχή
καθίσταται οριστική µετά την τήρηση της διαδικασίας της εποµένης παραγράφου.
8. Ο Πρόεδρος του οικείου Τµήµατος ή ο δικαστής του µονοµελούς δικαστηρίου µε πράξη
του διαπιστώνει την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών της παραγράφου 6. Από την
ηµεροµηνία σύνταξης της πράξεως αυτής παράγεται το αποτέλεσµα της απόφασης. Αν
διαπιστώσει πληµµέλεια στην κοινοποίηση, διατάσσει την ενέργεια νέας.
9. Στις υποθέσεις που εκδικάζονται σε συµβούλιο, δικαστική δαπάνη επιδικάζεται για τη
σύνταξη του δικογράφου. Αν, µετά από αίτηµα του διαδίκου, η υπόθεση εισαχθεί στην
τακτική διαδικασία και το διατακτικό της αποφάσεως είναι, κατά τα ουσιώδη σηµεία του,
το ίδιο µε αυτό της απόφασης σε συµβούλιο ο διάδικος που προκάλεσε τη νέα συζήτηση
καταδικάζεται να καταβάλει στο νικήσαντα διάδικο ποσό ίσο µε το πενταπλάσιο της
εκάστοτε οριζόµενης δικαστικής δαπάνης. Για το καταβαλλόµενο κατά τις παραγράφους 6
και 7 ειδικό παράβολο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 277 του παρόντος.
Το παράβολο των παραγράφων 6 και 7 καταπίπτει υπέρ του αντιδίκου.

Άρθρο 52
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 189 του Κ∆∆ αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο εισηγητής συντάσσει και παραδίδει το σχέδιο της απόφασης σε ηλεκτρονική µορφή το
οποίο περιλαµβάνει το ιστορικό, το σκεπτικό και το διατακτικό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο επόµενο άρθρο. Το σχέδιο υπογράφεται, στις πολυµελείς συνθέσεις, από τον εισηγητή
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και τον πρόεδρο, ενώ στις µονοµελείς από τον δικαστή που δίκασε την υπόθεση. Στο
σχέδιο, αν πρόκειται για πολυµελές δικαστήριο, τίθεται και η χρονολογία της διάσκεψης».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 189 του Κ∆∆ αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο δικαστής παραδίδει το πρωτότυπο της απόφασης σε ηλεκτρονική µορφή µε το
περιεχόµενο που προβλέπεται στο επόµενο άρθρο. Η απόφαση απαγγέλλεται σε δηµόσια
συνεδρίαση».
3. Ο τίτλος του άρθρου 191 του Κ∆∆ αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπογραφή του πρωτοτύπου». Καταργείται η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου που
προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Ν. 3900/2010 και απαλείφεται η
ένδειξη «παράγραφος 1».
4. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του Ν. 3900/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

∆ΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΗΣ

Άρθρο 53
∆ικαιούµενοι στην άσκηση αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση
1. Οποιοσδήποτε από τους διαδίκους, εκτός από το ∆ηµόσιο και δηµόσια νοµικά πρόσωπα
τα οποία συνιστούν κυβερνητικούς οργανισµούς κατά την έννοια του άρθρου 34 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που έλαβαν µέρος σε διοικητική δίκη
µπορεί να ζητήσει µε αίτηση δίκαιη ικανοποίηση προβάλλοντας ότι η διαδικασία για την
εκδίκαση της υπόθεσης καθυστέρησε αδικαιολόγητα και συγκεκριµένα ότι διήρκεσε πέραν
του ευλόγου χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση των πραγµατικών και νοµικών
ζητηµάτων που ανέκυψαν στη δίκη.
2. Η αίτηση στρέφεται κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου νοµίµως εκπροσωπουµένου από τον
Υπουργό Οικονοµικών.
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Άρθρο 54
Αρµόδιο συµβούλιο
για την καθυστέρηση εκδίκασης υποθέσεων
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας
1. Η αρµοδιότητα προς εξέταση της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση, όταν αφορά
καθυστέρηση εκδίκασης υπόθεσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, ανατίθεται σε
Τριµελές Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
2. Το Τριµελές Συµβούλιο της ως άνω παραγράφου συγκροτείται από έναν αρεοπαγίτη, ως
πρόεδρο, ένα σύµβουλο επικρατείας και ένα σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως µέλη.
3. Τα µέλη του Τριµελούς Συµβουλίου, µε τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον
πρόεδρο του οικείου ανωτάτου δικαστηρίου µετά από ερώτηµα του Υπουργού ∆ικαιοσύνης
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Τα µέλη του Τριµελούς Συµβουλίου ορίζονται
για θητεία δύο ετών η οποία µπορεί να ανανεωθεί για µια φορά. Παύουν αυτοδικαίως να
κατέχουν τις θέσεις αυτές αν στερηθούν µε οποιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα υπό την οποία
τοποθετήθηκαν.
4. Ο πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου µπορεί να ορίζει για την επικουρία των µελών
αυτής εισηγητές του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Το Τριµελές Συµβούλιο συνεδριάζει στο Συµβούλιο της Επικρατείας όπου εδρεύει και η
γραµµατεία του.
6. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα της
διαδικασίας, της λειτουργίας καθώς και της γραµµατείας του Τριµελούς Συµβουλίου.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καθορίζεται η αποζηµίωση που χορηγείται κατά συνεδρίαση
στα µέλη του Τριµελούς Συµβουλίου του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, στα επίκουρα
µέλη καθώς και στο γραµµατέα.

Άρθρο 55
Αρµόδια συµβούλια
για την καθυστέρηση εκδίκασης υποθέσεων
ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
1. Η αρµοδιότητα προς εξέταση της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση, όταν αφορά
καθυστέρηση εκδίκασης υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών εφετείων, ανατίθεται σε
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Τριµελές Συµβούλιο του Συµβουλίου της Επικρατείας. Το Τριµελές Συµβούλιο αποτελείται
από τον πρόεδρο του Τµήµατος ή τον αναπληρωτή αυτού του Τµήµατος στην ύλη του
οποίου υπάγεται η υπόθεση για την οποία ζητείται δίκαιη ικανοποίηση, ένα σύµβουλο και
ένα πάρεδρο ο οποίος µετέχει µε αποφασιστική ψήφο. Ο πρόεδρος ορίζει ως εισηγητή
σύµβουλο ή πάρεδρο.
2. Η αρµοδιότητα προς εξέταση της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση, όταν αφορά
καθυστέρηση εκδίκασης υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων, ανατίθεται σε
Τριµελές Συµβούλιο του οικείου διοικητικού εφετείου, το οποίο αποτελείται από έναν
πρόεδρο εφετών και δύο εφέτες που ορίζονται από τον πρόεδρο της τριµελούς διεύθυνσης
του διοικητικού εφετείου ή τον δικαστή που διευθύνει το διοικητικό εφετείο.

Άρθρο 56
Αίτηση
1. Η αίτηση ασκείται εντός προθεσµίας έξι µηνών από τη δηµοσίευση της οριστικής
απόφασης του δικαστηρίου, για την οποία ο αιτών παραπονείται ότι υπήρξε υπέρβαση της
εύλογης διάρκειας της δίκης,
2. Η αίτηση κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και
περιέχει το όνοµα και τη διεύθυνση κατοικίας εκείνου που την ασκεί, χρονολογία,
υπογραφή καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον αριθµό τηλεφώνου ή του
τηλεοµοιοτύπου (φαξ) του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Επίσης στην
αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Η αίτηση
κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος, µε κάθε πρόσφορο µέσο στο Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους. Το δικαστήριο διαβιβάζει αµελλητί την αίτηση µαζί µε τη δικογραφία στο
αρµόδιο Συµβούλιο. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της ως άνω
απόφασης και η δικογραφία έχει διαβιβαστεί σε άλλο δικαστήριο, διαβιβάζονται αντίγραφα
των διαδικαστικών εγγράφων στο αρµόδιο Συµβούλιο µε µέριµνα του δικαστηρίου στο
οποίο βρίσκεται η δικογραφία.
3. Η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο. Αίτηση, που υπογράφεται µόνο από τον αιτούντα,
θεωρείται ότι έχει νοµίµως ασκηθεί, εφόσον παρίσταται δικηγόρος κατά τη συζήτησή της.

Άρθρο 57
∆ιαδικασία
1. Μετά την κατάθεση της αίτησης, ο πρόεδρος ορίζει, µε πράξη του, εισηγητή ένα από τα
µέλη του Συµβουλίου καθώς και την ηµέρα και ώρα συζήτησης της αίτησης, η οποία δεν
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µπορεί να απέχει από την κατάθεση ή την παραλαβή της πλέον των τριών µηνών. Η πράξη
προσδιορισµού γνωστοποιείται στον αιτούντα ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του και στον
Υπουργό Οικονοµικών µε φροντίδα του γραµµατέα σαράντα πέντε τουλάχιστον ηµέρες
πριν από την ηµέρα της συζήτησης, µε τηλεοµοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο µέσο εφόσον το
γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σηµείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να
φέρει χρονολογία και την υπογραφή του γραµµατέα.
2. Ο αιτών µνηµονεύει στην αίτησή του το δικαστήριο ενώπιον του οποίου προβάλλει ότι
υπήρξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αναφέρει τις αναβολές που τυχόν δόθηκαν µε
πρωτοβουλία των διαδίκων ή του δικαστηρίου, περιγράφει συνοπτικά τα ανακύψαντα
νοµικά ή πραγµατικά ζητήµατα, λαµβάνει θέση επί της πολυπλοκότητας αυτών και
προσκοµίζει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία προς απόδειξη των ανωτέρω.
3. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο απαντά επί των προβαλλοµένων λόγων περί υπερβάσεως της
εύλογης διάρκειας της δίκης προσκοµίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά µε τη
δικονοµική συµπεριφορά του αιτούντος κατά την εξέλιξη της δίκης, την πολυπλοκότητα
της υπόθεσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει αναγκαίο για τη διάγνωση της
υπόθεσης.
4. Ο αιτών παρίσταται ενώπιον του αρµοδίου Συµβουλίου µετά ή δια πληρεξουσίου
δικηγόρου και το ∆ηµόσιο µε µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους κατά τις
διέπουσες τη λειτουργία του διατάξεις. Η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται δηµόσια και η
ανάπτυξή τους προφορικώς ή και εγγράφως. Κατά τη συζήτηση τηρούνται συνοπτικά
πρακτικά από το γραµµατέα. Για την παράσταση του αιτούντος, ο πληρεξούσιος δικηγόρος
καταβάλλει ένσηµα παράστασης και γραµµάτιο προείσπραξης που καθορίζει ο ∆ικηγορικός
Σύλλογος Αθηνών.
5. Η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη εάν µέχρι την συζήτησή της δεν προσκοµισθεί
αποδεικτικό καταβολής παραβόλου. Επί απορρίψεως της αιτήσεως, το αρµόδιο Συµβούλιο,
εκτιµώντας τις περιστάσεις, επιβάλλει υπέρ του ∆ηµοσίου δαπάνη, ανερχόµενη έως και στο
πενταπλάσιο του ύψους του παραβόλου. Το παράβολο ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ και το
ύψος του δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
6. Η απόφαση του Συµβουλίου εκδίδεται εντός έξι µηνών από τη συζήτηση της αίτησης.
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Άρθρο 58
Κριτήρια για την επιδίκαση δίκαιης ικανοποίησης
1. Το αρµόδιο Συµβούλιο αποφαίνεται για το αν συντρέχει υπέρβαση της εύλογης
διάρκειας της δίκης συνεκτιµώντας, ιδίως, τα εξής: α) τη συµπεριφορά των διαδίκων κατά
την εξέλιξη της δίκης για την οποία παραπονείται ότι η διάρκειά της υπερέβη την εύλογη
διάρκεια, β) την πολυπλοκότητα των τιθεµένων νοµικών ζητηµάτων, γ) τον αριθµό των
αναβολών που χορήγησε το δικαστήριο είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατ’ αίτηση των διαδίκων,
δ) την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων και εν γένει τις ενέργειες στις οποίες προέβη το
δικαστήριο για τη διάγνωση της υπόθεσης, δ) την ύπαρξη εκκρεµών δικών µε όµοιο
περιεχόµενο ενώπιον ανωτέρων ή ανωτάτων δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της δίκης ε) την
υποβολή ή µη αίτησης επιτάχυνσης.
2. Το αρµόδιο Συµβούλιο, όταν διαπιστώνει ότι συντρέχει υπέρβαση της εύλογης διάρκειας
της δίκης και εποµένως υπάρχει παραβίαση του δικαιώµατος σε ταχεία απονοµή της
δικαιοσύνης, αποφαίνεται για το αν πρέπει να καταβληθεί χρηµατικό ποσό για τη δίκαιη
ικανοποίηση και σε καταφατική περίπτωση ορίζει το ύψος αυτής λαµβάνοντας υπόψη την
περίοδο που υπερέβη τον εύλογο χρόνο για την εκδίκαση της υπόθεσης κατά συνεκτίµηση
των κριτηρίων της προηγούµενης παραγράφου καθώς και την τυχόν ικανοποίηση του
αιτούντος από άλλα µέτρα που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία για την
αποκατάσταση της βλάβης του, µεταξύ των οποίων και την επιδίκαση υπέρ αυτού
αυξηµένης δικαστικής δαπάνης κατά τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις.
3. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης το αρµόδιο Συµβούλιο επιβάλλει στο ∆ηµόσιο τα
έξοδα του αιτούντος, που συνίστανται στην αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου για τη
σύνταξη της αίτησης, καθώς και για την παράσταση στη συζήτηση, όπως η αµοιβή αυτή
ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα διατίµηση του Κώδικα ∆ικηγόρων. Αν το Συµβούλιο
απορρίψει την αίτηση ως προφανώς απαράδεκτη ή αβάσιµη µπορεί να επιβάλει στον
αιτούντα, εκτιµώντας τις περιστάσεις, ως δαπάνη του ∆ηµοσίου ποσό έως και το
δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου.

Άρθρο 59
Εκτέλεση της απόφασης
1. Η απόφαση µε την οποία επιδικάζεται το χρηµατικό ποσό της αποζηµίωσης εκτελείται
κατά τις οικείες περί εντάλµατος πληρωµής διατάξεις εντός έξι µηνών από την κοινοποίηση
της απόφασης στο Υπουργό Οικονοµίας. Η είσπραξη του ποσού αυτού µπορεί να
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επιτευχθεί και µε αναγκαστική εκτέλεση κατά του ∆ηµοσίου η οποία γίνεται µε κατάσχεση
της ιδιωτικής περιουσίας αυτού. Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του ∆ηµοσίου
επιτρέπεται µετά την παρέλευση των έξι µηνών από την επίδοση της απόφασης στον
Υπουργό Οικονοµίας.
2. Για την κάλυψη της δαπάνης προς δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων, λόγω υπέρβασης
της εύλογης διάρκειας της δίκης, εγγράφεται κατ’ έτος ειδική πίστωση στον κρατικό
προϋπολογισµό, σε περίπτωση δε που δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον
προϋπολογισµό ή η εγγεγραµµένη είναι ανεπαρκής ή έχει εξαντληθεί τηρείται η κατά τις
οικείες διατάξεις διαδικασία εγγραφής ή µεταφοράς πίστωσης.

Άρθρο 60
Ειδικές επιτροπές για τις εκκρεµείς υποθέσεις
ενώπιον του Ε∆Α∆
1. Οι υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον του Ε∆Α∆ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, µε αίτηµα τη δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης
διάρκειας της δίκης και επαναφέρονται στη χώρα, εξετάζονται από τριµελείς επιτροπές οι
οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και συνεδριάζουν στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.
2. Οι τριµελείς επιτροπές της προηγούµενης παραγράφου αποτελούνται από ένα µέλος του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, έναν καθηγητή α.ε.ι. πανεπιστηµιακού
τοµέα οποιασδήποτε βαθµίδας σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε τη νοµική επιστήµη ή
ένα µέλος της Εθνικής Επιτροπής ∆ικαιωµάτων ή έναν ειδικό επιστήµονα του Συνηγόρου
του Πολίτη και ένα δικηγόρο Αθηνών ή Πειραιώς που υποδεικνύεται από τον οικείο
δικηγορικό σύλλογο. Καθήκοντα γραµµατέων ασκούν υπάλληλοι Υπουργείων ή ν.π.δ.δ. ή
άλλης δηµόσιας υπηρεσίας κατηγορίας ΠΕ οι οποίοι ορίζονται, είτε µε απόσπαση είτε
παραλλήλως µε τα κύρια καθήκοντά τους, µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.
3. Οι υποθέσεις εξετάζονται µε βάση τα δικόγραφα και τα στοιχεία τα οποία είχαν
κατατεθεί στο Ε∆Α∆, χωρίς να απαιτείται η υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 του
παρόντος. Με φροντίδα της γραµµατείας γνωστοποιείται, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 1
του άρθρου 50 του παρόντος, στους πληρεξούσιους δικηγόρους που υπογράφουν τις
προσφυγές ενώπιον του Ε∆Α∆, η ηµέρα συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον της τριµελούς
επιτροπής.
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4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος.
5. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα οργάνωσης
και λειτουργίας των εν λόγω επιτροπών.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καθορίζεται η αποζηµίωση που χορηγείται κατά συνεδρίαση
στα µέλη των τριµελών επιτροπών και στο γραµµατέα.

Άρθρο 61
Αίτηση επιτάχυνσης στην ακυρωτική δίκη
Στο π.δ. 18/1989 προστίθεται άρθρο 33Α µε τίτλο «αίτηση επιτάχυνσης» ως εξής:
«1.Με αίτηση οποιουδήποτε από τους διαδίκους προς το δικαστήριο, µπορεί να ζητηθεί η
επιτάχυνση της εκδίκασης της υπόθεσης για τους εξής λόγους:
α) Η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των 30 µηνών από την
κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου.
β) Τα ζητήµατα τα οποία τίθενται µε το ένδικο βοήθηµα ή µέσο εµφανίζουν γενικότερο
ενδιαφέρον, έχοντας συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων ή έχουν επιλυθεί µε
αποφάσεις του ίδιου ή ανώτερου δικαστηρίου
γ) Στο δικαστήριο που υποβάλλεται η αίτηση, εκκρεµούν υποθέσεις για τα ίδια ακριβώς
ζητήµατα.
δ) Για όλως εξαιρετικούς λόγους που αφορούν το αιτούν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
2. Αιτήσεις οι οποίες δεν τεκµηριώνονται στη βάση συγκεκριµένων λόγων και στοιχείων
απορρίπτονται ως αόριστες.
3. Αίτηση επιτάχυνσης µπορεί να υποβάλει και ο Υπουργός ο οποίος εποπτεύει το νοµικό
πρόσωπο που είναι διάδικο επικαλούµενος λόγους δηµοσίου συµφέροντος οι οποίοι
επιβάλλουν την ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης.
4. Ο πρόεδρος του οικείου τµήµατος ή ο αναπληρωτής του αποδέχεται ή απορρίπτει την
αίτηση εκτιµώντας κυρίως τις ανάγκες και τον φόρτο του δικαστηρίου καθώς και τις τυχόν
προηγούµενες καθυστερήσεις στην εκδίκαση της υπόθεσης σε προηγούµενους βαθµούς ή
στάδια της διαδικασίας.
5. O λόγος του εδαφίου α) της παραγράφου 1 µπορεί να προβληθεί για ένδικα βοηθήµατα ή
µέσα τα οποία ασκούνται µετά την 16η Σεπτεµβρίου 2012 και εφόσον γίνει δεκτός η
δικάσιµος ορίζεται υποχρεωτικά εντός εξαµήνου από την αποδοχή της αίτησης
επιτάχυνσης, εκτός αν ο διάδικος που αιτείται την επιτάχυνση συνέβαλε στην παράταση της
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εκκρεµοδικίας. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται µόνο µία φορά για σπουδαίο λόγο σε
δικάσιµο η οποία δεν µπορεί να απέχει πάνω από ένα τρίµηνο από την ορισθείσα µε την
πράξη επί της αίτησης επιτάχυνσης
η

6. Για µια πενταετία, η οποία αρχίζει από την 16 Σεπτεµβρίου 2012, ο προσδιορισµός και η
συζήτηση των εισαγοµένων ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων εντός τριάντα µηνών από την
κατάθεσή τους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/3 των υποθέσεων κάθε δικασίµου».

Άρθρο 62
Αίτηση επιτάχυνσης στην διοικητική δίκη ουσίας
1. Μετά το άρθρο 127 του ν. 2717/1999 προστίθεται άρθρο 127 Α µε τίτλο « αίτηση
επιτάχυνσης - προτίµησης»:
«1.Με αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου προς το δικαστήριο στο οποίο εκκρεµεί το ένδικο
βοήθηµα ή µέσο, µπορεί να ζητηθεί η επιτάχυνση της εκδίκασης της υπόθεσης για τους
εξής λόγους:
α) Η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί για διάστηµα µεγαλύτερο των 30 µηνών από την
κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου.
β) Τα ζητήµατα τα οποία τίθενται µε το ένδικο βοήθηµα ή µέσο εµφανίζουν γενικότερο
ενδιαφέρον, έχοντας συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων ή έχουν επιλυθεί µε
αποφάσεις του ίδιου ή ανώτερου δικαστηρίου
γ) Στο δικαστήριο που υποβάλλεται η αίτηση ,εκκρεµούν υποθέσεις για τα ίδια ακριβώς
ζητήµατα.
δ) Για όλως εξαιρετικούς λόγους που αφορούν το αιτούν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
2. Αιτήσεις οι οποίες δεν τεκµηριώνονται στη βάση συγκεκριµένων λόγων και στοιχείων
απορρίπτονται ως αόριστες.
3. Αίτηση επιτάχυνσης µπορεί να υποβάλει και ο Υπουργός ο οποίος εποπτεύει το νοµικό
πρόσωπο που είναι διάδικο επικαλούµενος λόγους δηµοσίου συµφέροντος οι οποίοι
επιβάλλουν την ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης.
4. Για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτήσεως αρµόδιος να αποφανθεί είναι ο πρόεδρος
του συµβουλίου διεύθυνσης ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο οριζόµενος απ’
αυτούς δικαστής, εκτιµώντας κυρίως τις ανάγκες και τον φόρτο του δικαστηρίου καθώς και
τις τυχόν προηγούµενες καθυστερήσεις στην εκδίκαση της υπόθεσης σε προηγούµενους
βαθµούς ή στάδια της διαδικασίας. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή ,ορίζεται δικάσιµος κατά
το δυνατόν σε σύντοµο χρόνο.
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5. O λόγος του εδαφίου α) της παραγράφου 1 µπορεί να προβληθεί για ένδικα βοηθήµατα ή
µέσα τα οποία ασκούνται µετά την 16η Σεπτεµβρίου 2012 και εφόσον γίνει δεκτός, η
δικάσιµος ορίζεται υποχρεωτικά εντός εξαµήνου από την αποδοχή της αίτησης
επιτάχυνσης, εκτός αν ο διάδικος που αιτείται την επιτάχυνση συνέβαλε στην επιµήκυνση
της εκκρεµοδικίας. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται µόνο µία φορά για σπουδαίο λόγο
σε δικάσιµο η οποία δεν µπορεί να απέχει πάνω από ένα τρίµηνο από την ορισθείσα µε την
πράξη επί της αίτησης επιτάχυνσης.
6. Για µια πενταετία, η οποία αρχίζει από την 16η Σεπτεµβρίου 2012, ο προσδιορισµός και
η συζήτηση των εισαγοµένων ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων εντός τριάντα µηνών από
την κατάθεσή τους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/3 των υποθέσεων κάθε δικασίµου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 63
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3886/2010
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει
βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η
απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή πάντως, δύναται να δεχθεί εν
όλω ή εν µέρει την προδικαστική προσφυγή και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας,
έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, στην περίπτωση δε
αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης κατά το µέρος για το οποίο
έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. H αρχή δύναται επίσης να
παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν
από την, αρχική ή µετ' αναβολή, δικάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Η
καθυστερηµένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε
αναβολή.
2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόµου 3886/2010 ως εξής:
«2. Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς
και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της

Β.Μπ./prk/olm.11/ΣΥΝ.ΓΕΝ.30

63

σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την
αναθέτουσα αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία,
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη
λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά
τα ανωτέρω, να αποστείλει στο δικαστήριο µε κάθε πρόσφορο µέσο το διοικητικό φάκελο
και τις απόψεις της. Σε περίπτωση µη αποστολής φακέλου από τη διοίκηση, το δικαστήριο
µπορεί να συνάγει τεκµήριο οµολογίας της αναθέτουσας αρχής για την πραγµατική βάση
των ισχυρισµών του αιτούντος. Το ίδιο τεκµήριο µπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν
έχουν αποσταλεί ορισµένα στοιχεία από την αναθέτουσα αρχή, όµως το δικαστήριο κρίνει
ότι είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για την πιθανολόγηση του βασίµου των προβαλλοµένων
αιτιάσεων. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή
που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4».
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του νόµου 3886/2010 (Α 173) συµπληρώνεται ως
εξής:
«Το διατακτικό των αποφάσεων αυτών, υπογραφόµενο από το Πρόεδρο, τα µέλη και τον
Γραµµατέα, εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσµία (7) επτά ηµερών από την εκδίκαση της
αίτησης ή, αν έχει χορηγηθεί προθεσµία στους διαδίκους για τη νοµιµοποίησή τους ή για
την υποβολή υποµνήµατος, από τη λήξη της προθεσµίας αυτής. Η προθεσµία προς τους
διαδίκους δεν µπορεί, πάντως, να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες από την εκδίκαση».

Άρθρο 64
∆ιαφορές που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή του ν. 3894/2010
Το άρθρο 23 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. ∆ιαφορές αρµοδιότητας του Συµβουλίου της Επικρατείας που ανακύπτουν κατά την
εφαρµογή του παρόντος όπως εκάστοτε ισχύει, υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα
σχηµατισµού, στον οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας ή ο
νόµιµος αναπληρωτής του. Ο σχηµατισµός αυτός αποτελείται από δύο (2) αντιπρόεδρους,
δέκα (10) σύµβουλους και δύο (2) παρέδρους, οι οποίοι ορίζονται από την Ολοµέλεια εν
συµβουλίω στην αρχή του δικαστικού έτους, για θητεία δύο ετών που µπορεί να
ανανεώνεται. Κατά τον ορισµό των συµβούλων και των παρέδρων λαµβάνεται µέριµνα
ώστε αυτοί να προέρχονται από όλα τα τµήµατα. Η Ολοµέλεια ορίζει ένα (1) αντιπρόεδρο,
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έξι (6) συµβούλους και δύο (2) παρέδρους, που υπηρετούν επίσης σε διαφορετικά τµήµατα,
ως αναπληρωµατικούς. Καθήκοντα εισηγητή µπορεί να ανατίθενται και σε πάρεδρο. Οι
σχετικές αποφάσεις εκδίδονται σε σύντοµο, κατά το δυνατό, χρονικό διάστηµα µετά τη
συζήτηση των υποθέσεων.
2. Οι αιτήσεις αναστολής εκδικάζονται από τριµελή σύνθεση αποτελούµενη από µέλη του
κατά την προηγούµενη παράγραφο σχηµατισµού, στην οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος του
Συµβουλίου της Επικρατείας ή ο νόµιµος αναπληρωτής του.
3. ∆ιαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων
στο πλαίσιο του παρόντος νόµου εκδικάζονται από τον κατά τα ανωτέρω ειδικό
σχηµατισµό, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3886/2010 (Α’ 173).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 65
Αποδοχή αποφάσεων από τη διάδικο αρχή
«Με απόφαση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που εκδίδεται ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειάς του και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, ορίζεται η
διαδικασία και ο τρόπος αποδοχής των αποφάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
Α

126 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας από τη διάδικο Αρχή, εφόσον η νοµική της
υπηρεσία διεξάγεται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους».

Άρθρο 66
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
1. Οι διαφορές που προκύπτουν από την έκδοση διοικητικών πράξεων, οι οποίες αφορούν
την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εκδικάζονται ως διαφορές ουσίας από τα κατά τόπον
αρµόδια διοικητικά πρωτοδικεία. Ως προς την προθεσµία άσκησης προσφυγής κατά των
πράξεων αυτών, την προσωρινή δικαστική προστασία, την άσκηση ένδικων µέσων και
κάθε θέµα που αφορά τη διαδικασία άσκησης και εκδίκασης της προσφυγής και έκδοσης
της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.
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2. Η προηγούµενη παράγραφος δεν έχει εφαρµογή: α) στις κυρώσεις πειθαρχικού
χαρακτήρα, όπως είναι, ιδίως, εκείνες που επιβάλλονται στο προσωπικό των δικαστηρίων,
εισαγγελιών και έµµισθων υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γραφείων, στους
υπαλλήλους της Βουλής, στο κάθε κατηγορίας προσωπικό του ∆ηµοσίου, των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου, στα
µονοπρόσωπα όργανα και στα µέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, στους θρησκευτικούς λειτουργούς της Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας και των λοιπών γνωστών θρησκειών και δογµάτων, καθώς και σε µέλη
επαγγελµατικών ενώσεων µε χαρακτήρα νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, όπως οι
ιατρικοί, οδοντιατρικοί και φαρµακευτικοί σύλλογοι, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, το
Γεωτεχνικό

Επιµελητήριο

Ελλάδος,

το

Οικονοµικό

Επιµελητήριο

Ελλάδος,

το

Επιµελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και η ένωση Ελλήνων Χηµικών, β) στις
διαφορές των περιπτώσεων η΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α΄
268), γ) στις διαφορές που προκύπτουν από πράξεις επιβολής κυρώσεων, τις οποίες
εκδίδουν η Τράπεζα της Ελλάδος και οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.
3. Οι πράξεις επιβολής κυρώσεων της περίπτωσης γ΄ της προηγούµενης παραγράφου
προσβάλλονται µε προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με πράξη
τριµελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από Πρόεδρο του ∆ικαστηρίου ή τον Πρόεδρο
του οικείου Τµήµατος και δύο Συµβούλους του ίδιου Τµήµατος, δύναται να παραπέµπονται
οι κατά την παρούσα παράγραφο προσφυγές στο κατά τόπον αρµόδιο ∆ιοικητικό Εφετείο.
4. Η προσφυγή για τις πράξεις της παραγράφου 3 ασκείται εντός προθεσµίας εξήντα (60)
ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης της προσβαλλόµενης πράξης ή από
τότε που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της πράξης. Η προθεσµία των εξήντα ηµερών
παρεκτείνεται για τριάντα ηµέρες για τους προσφεύγοντες που διαµένουν στην αλλοδαπή.
5. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής κατά των πράξεων της παραγράφου 3 και η
άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης. Κατά της πράξης
αυτής χωρεί αίτηση αναστολής σύµφωνα µε το άρθρο 52 του π. δ/τος 18/1989.
6. Το Συµβούλιο της Επικρατείας ή το ∆ιοικητικό Εφετείο, στο οποίο παραπέµπεται η
υπόθεση κατά την παράγραφο 3, δικάζει την προσφυγή κατά νόµο και κατ’ ουσίαν και είτε
δέχεται την προσφυγή εν όλω ή εν µέρει και ακυρώνει ολικώς ή µερικώς την πράξη ή την
τροποποιεί είτε απορρίπτει την προσφυγή.
7. Στη δίκη της προσφυγής που ασκείται κατά την παράγραφο 3 εφαρµόζεται το άρθρο 43
του π. δ/τος 18/1989. Ως προς την κατάθεση και κοινοποίηση του δικογράφου, τον ορισµό
εισηγητή, την καταβολή παραβόλου, τον ορισµό αντικλήτου και πληρεξουσίου, την
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υποβολή δικογράφου πρόσθετων λόγων και υποµνήµατος, την άσκηση παρέµβασης και
τριτανακοπής, την υποβολή παραίτησης, την κατάργηση και συνέχιση της δίκης και τη
δικαστική δαπάνη έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του προεδρικού αυτού
διατάγµατος που αφορούν την ακυρωτική διαδικασία.
8. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν καταλαµβάνουν τις εκκρεµείς κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου υποθέσεις.

Άρθρο 67
1. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 49
του ν. 3900/2010, αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Αρµόδιο κατά τόπο για την εκδίκαση των διαφορών της προηγούµενης παραγράφου
είναι το διοικητικό πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η διοικητική αρχή που
εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για διαφορές που
αφορούν είτε απόρριψη αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης ή ανάκλησης ισχύοντος τίτλου
διαµονής και εργασίας είτε απόφαση επιστροφής που ενσωµατώνεται σε πράξη απόρριψης
του αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής καθώς και σε απόφαση ανάκλησης
ισχύοντος τίτλου διαµονής, αρµόδιο είναι το διοικητικό πρωτοδικείο στην περιφέρεια του
οποίου εδρεύει η αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, στην οποία
τηρείται ο διοικητικός φάκελος του αλλοδαπού, δηλαδή το ανά Νοµό Τµήµα Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης. Κατά τα λοιπά, για την εκδίκαση των διαφορών της προηγούµενης
παραγράφου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 4 του ν. 702 /
1977 ( ΦΕΚ Α’ 112).
Οι αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων επί των εν λόγω διαφορών υπόκεινται σε
έφεση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 702/1977».

Άρθρο 68
Σώµα Μελών Επιτροπών Επιλύσεως ∆ιοικητικών Αµφισβητήσεων
1. Συνιστάται «Σώµα Μελών Επιτροπών Επιλύσεως ∆ιοικητικών Αµφισβητήσεων», τα
µέλη του οποίου στελεχώνουν τις κατά τα κατωτέρω Επιτροπές Επιλύσεως ∆ιοικητικών
Αµφισβητήσεων. Τα µέλη του σώµατος, το οποίο υπάγεται στον Υπουργό ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης, υπηρετούν σ’ αυτό αποσπώµενα από την υπηρεσία τους για τετραετή
θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µια µόνο, συνεχόµενη ή µη, φορά. Οι θέσεις του
σώµατος καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
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Τα µέλη του σώµατος είναι, κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστον, απόφοιτοι της Εθνικής
Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε πενταετή κατ’ ελάχιστον υπηρεσία. Τα µέλη που δεν είναι
απόφοιτοι της ανωτέρω σχολής πρέπει να έχουν επταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη
δηµόσια διοίκηση και να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ.
2. Ο ορισµός των µελών γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικών, καθώς και του
Υπουργού ή του διοικητή του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου από υπηρεσία των
οποίων αποσπάται ο υπάλληλος.
Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και
πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου. Ανάκληση της απόσπασης
µπορεί να γίνει µόνο για σπουδαίο λόγο, ύστερα από αίτηση του αποσπασµένου και
αποδοχή της από τον Υπουργό Εσωτερικών ή για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναµίας
εκπλήρωσης των καθηκόντων του ύστερα από εισήγηση του επικεφαλής του σώµατος.
3. Ο επικεφαλής του σώµατος είναι υποχρεωτικά απόφοιτος της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε επταετή προϋπηρεσία, ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικών, καθώς και
του Υπουργού ή του διοικητή του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου από υπηρεσία των
οποίων αποσπάται ο υπάλληλος, για πενταετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί µια µόνο,
συνεχόµενη ή µη, φορά και έχει τον βαθµό και τις αποδοχές Γενικού Γραµµατέα. Στον
χρόνο αυτό δεν προσµετράται χρόνος που ο οριζόµενος ως επικεφαλής έχει τυχόν διανύσει
ως µέλος του σώµατος
Τα µέλη του σώµατος δικαιούνται τις αποδοχές της θέσεως από την οποία
αποσπώνται. Σε περίπτωση κατά την οποία για τις ανάγκες του σώµατος µετατεθούν, οι
αποδοχές διαµορφώνονται αναλόγως.
4. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εσωτερικών θεσπίζεται ο
Κανονισµός Λειτουργίας του Σώµατος και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία σχετική
λεπτοµέρεια.
5. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ιδρύεται «Επιτροπή Επιλύσεως
∆ιοικητικών Αµφισβητήσεων», µε σκοπό την εξέταση διοικητικών προσφυγών
ενδικοφανούς χαρακτήρα κατά των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών, καθώς
και την εξέταση αιτηµάτων προς αποζηµίωση σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
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Η Επιτροπή λειτουργεί κατά κλιµάκια, που διαφοροποιούνται σε σχέση µε το
αντικείµενο της διαφοράς. Αναλόγως του πληθυσµού µιας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και
του όγκου των υποθέσεων, µπορεί να προβλέπεται η λειτουργία περισσοτέρων κλιµακίων
ανά αντικείµενο. Κλιµάκια των κατά τόπους Επιτροπών µπορεί, επίσης, να λειτουργούν
στις έδρες των νοµών και σε µεγάλες πόλεις. Κριτήριο για τη λειτουργία κλιµακίου εκτός
της έδρας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης είναι η γεωγραφική διαµόρφωση της περιοχής
και το ειδικότερο αντικείµενο των ενδικοφανών προσφυγών.
Οι επί µέρους Επιτροπές και τα κλιµάκια που αποτελούν την κάθε µια ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
6. Κάθε κλιµάκιο αποτελείται από τρία µέλη. Πρόεδρος ορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, συνταξιούχος ή εν ενεργεία ανώτερος ή ανώτατος δικαστικός
λειτουργός ή Σύµβουλος ή Πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Ως µέλη
ορίζονται, µε την ίδια απόφαση, ένα µέλος του Σώµατος Μελών Επιτροπών Επιλύσεως
∆ιοικητικών Αµφισβητήσεων και ένα µέλος των Επαγγελµατικών Επιµελητηρίων ή
Συλλόγων που έχουν µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή µέλος Ανεξάρτητης
Αρχής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται πλην των τακτικών και τα αναπληρωµατικά µέλη.
Η θητεία των µελών κάθε κλιµακίου είναι διετής, δυναµένη να ανανεωθεί. Η συνολική
υπηρεσία, πάντως, δεν µπορεί να υπερβεί την οκταετία.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται ποιος από τους δικαστικούς
λειτουργούς έχει την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας και του συντονισµού των εργασιών
των κλιµακίων που λειτουργούν σε κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
Οι κατά τα ανωτέρω Σύλλογοι ή Επιµελητήρια ή Ανεξάρτητες Αρχές
υποδεικνύουν, όταν τους ζητηθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, ποια εκ των µελών τους
µπορεί να αποτελέσουν µέλη των κατά το παρόν Επιτροπών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, ορίζεται η αµοιβή των συνταξιούχων
µελών των Επιτροπών καθώς και όσων υποδεικνύονται από Επαγγελµατικούς Συλλόγους ή
Επιµελητήρια.
Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 2, τα µέλη των
Επιτροπών µπορούν να παυθούν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µόνο εάν
παραιτηθούν ή αν τελέσουν βαρύ παράπτωµα σχετικό µε την εκτέλεση των καθηκόντων
τους ή καταδικαστούν για πληµµέληµα ή κακούργηµα.
7. Οι συνεδριάσεις των κλιµακίων της Επιτροπής είναι δηµόσιες. Το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 37 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας εφαρµόζεται αναλόγως.

Β.Μπ./prk/olm.11/ΣΥΝ.ΓΕΝ.30

69

Η Επιτροπή αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, υποχρεούται δε να
επιλύσει τη διαφορά που άγεται ενώπιόν της, µη δικαιούµενη να αναπέµψει την υπόθεση
στη διοίκηση. Καθήκοντα εισηγητή εκτελεί πάντοτε το µέλος του Σώµατος Μελών
Επιτροπών Επιλύσεως ∆ιοικητικών Αµφισβητήσεων.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη της Επιτροπής απολαύουν
πλήρους ανεξαρτησίας. Κανένα δεν µπορεί να διωχθεί πειθαρχικά ή άλλως πως για γνώµη
που εξέφρασε κατά τη εκδίκαση της ενδικοφανούς προσφυγής.
Οι διατάξεις των άρθρων 14 έως 22 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας
εφαρµόζονται αναλόγως.
8. Οι Επιτροπές ερευνούν ελευθέρως τα πραγµατικά και νοµικά ζητήµατα των υποθέσεων.
Μπορούν να καλέσουν οποιονδήποτε για να τους παράσχει πληροφορίες, να ενεργήσουν
αυτοψία, να ζητήσουν τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης, να ζητήσουν οποιοδήποτε
έγγραφο και να προκαλέσουν γνωµατεύσεις από τις αρµόδιες αρχές.
Σε περίπτωση ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής η διοίκηση είναι υποχρεωµένη
να αποστείλει το ταχύτερο δυνατόν τις απόψεις της και τον πλήρη φάκελο της υποθέσεως
στην αρµόδια Επιτροπή.
9. Μετά την έκδοση της αποφάσεως ο φάκελος επιστρέφει στην αρχή που εξέδωσε την
προσβληθείσα µε την ενδικοφανή προσφυγή πράξη, η οποία µεριµνά για την κοινοποίησή
της σε εκείνον που προσέφυγε, καθώς και για την άµεση εκτέλεση της αποφάσεως της
Επιτροπής.
Σε περίπτωση ασκήσεως ενδίκου βοηθήµατος διάδικος ενώπιον των δικαστηρίων είναι η
Αρχή η οποία εξέδωσε την προσβληθείσα µε ενδικοφανή προσφυγή πράξη.
10. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του
εκάστοτε αρµοδίου καθ’ ύλην Υπουργού, ορίζεται ότι, όπου στην κείµενη νοµοθεσία
προβλέπεται άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξεων διοικητικών αρχών,
αποκλειστικώς αρµόδια για την εκδίκασή της καθίσταται η Επιτροπή Επιλύσεως
∆ιοικητικών Αµφισβητήσεων, καθορίζεται δε η τηρητέα ενώπιόν της διαδικασία, η οποία
µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της διαφοράς. Με το παραπάνω διάταγµα
καταργούνται οι σχετικές µε την ενδικοφανή προσφυγή διατάξεις της οικείας νοµοθεσίας.
Με το αυτό διάταγµα είναι δυνατόν να καθιερωθεί σύστηµα ενδικοφανών προσφυγών και
σε περιπτώσεις όπου η κείµενη νοµοθεσία δεν τις προβλέπει.
Η εκδίκαση της κατά τα ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής γίνεται από τις
Επιτροπές σε πρώτο και τελευταίο βαθµό.
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Είναι δυνατή η δοκιµαστική, σε επίπεδο Αποκεντρωµένης ∆ιοικήσεως και για
ορισµένες κατηγορίες υποθέσεων, λειτουργία των Επιτροπών και των κλιµακίων τους,
ώστε σταδιακά η λειτουργία τους να επεκταθεί σε όλη την Επικράτεια. Είναι, επίσης,
δυνατόν να προβλεφθεί η λειτουργία των Επιτροπών σε όλες ή σε ορισµένες µόνο
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις για ορισµένη κατηγορία υποθέσεων.
11. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλεφθεί, µε το προεδρικό διάταγµα του
προηγούµενου άρθρου, ότι αρµόδια για την εκδίκαση ενδικοφανών προσφυγών που
προβλέπονται από συγκεκριµένη νοµοθεσία καθίσταται η Επιτροπή, είναι απαράδεκτη η
άσκηση οποιασδήποτε διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειµένων σε ενδικοφανή
προσφυγή πράξεων.
12. Οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε διοικητική προσφυγή
ασκούµενη από οποιονδήποτε, είτε αυτός είναι άµεσα ενδιαφερόµενος είτε τρίτος. Οι
αποφάσεις της επιτροπής υπόκεινται στα κατά τον νόµο ένδικα βοηθήµατα.
Οι λόγοι που περιέχονται στο ένδικο βοήθηµα που ασκείται κατά των πράξεων της
Επιτροπής δεν επιτρέπεται, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι διαφορετικοί από τις αιτιάσεις
της ενδικοφανούς προσφυγής, εκτός αν αναφέρονται σε αυτοτελείς πληµµέλειες της
απόφασης της Επιτροπής. Το επιλαµβανόµενο του ενδίκου βοηθήµατος δικαστήριο
αποφαίνεται ανεκκλήτως.
Σε περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση δεν έχει τηρήσει την κατά το εδ. β’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας υποχρέωση
ενηµερώσεως, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκηθεί το προβλεπόµενο εκάστοτε
ένδικο βοήθηµα έχει την ευχέρεια να αναβάλει την εκδίκαση της υποθέσεως και να την
αναπέµψει στην αρµόδια Επιτροπή.

ΜΕΡΟΣ ∆΄

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Άρθρο 69
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του π.δ/τος 774/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων των Υπουργών, αρµόδιων Κλιµακίων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, µονοπρόσωπων ή συλλογικών διοικητικών οργάνων, διοικητικών
αρχών, Οικονοµικών Επιθεωρητών ή άλλου φορέα επί διαχείρισης υλικού ή χρηµατικού
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του

∆ηµοσίου,

Νοµικών

Προσώπων

∆ηµοσίου

∆ικαίου,

Οργανισµών

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου που χρηµατοδοτούνται από
εθνικά ή κοινοτικά κονδύλια, επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση από τον νοµιµοποιούµενο προς
τούτο, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, η οποία αρχίζει από την επίδοση ή την καθ’
οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγµένα πλήρη γνώση της προσβαλλόµενης
πράξης. Εάν ο νοµιµοποιούµενος για την άσκηση έφεσης διαµένει στην αλλοδαπή, η
αντίστοιχη προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του π.δ/τος 774/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προθεσµία της έφεσης κατά των ανωτέρω πράξεων για το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για τον
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο είναι εξήντα (60) ηµέρες και
αρχίζει από την περιέλευση της προσβαλλόµενης πράξης ή απόφασης σε αυτούς».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του π.δ/τος 774/1980, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
6 παρ. 13 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), αντικαθίσταται ως εξής:
« 1. Η κατά τις διατάξεις του α.ν. 599/1968 πράξη κανονισµού σύνταξης και η απόφαση
της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων υπόκεινται σε έφεση ενώπιον
του οικείου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η έφεση ασκείται εντός προθεσµίας
εξήντα (60) ηµερών, η οποία αρχίζει για τον Υπουργό Οικονοµικών από την περιέλευση σε
αυτόν της προσβαλλόµενης πράξης ή απόφασης και για όποιον έχει έννοµο συµφέρον από
την επίδοση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγµένα πλήρη γνώση
της προσβαλλόµενης πράξης ή απόφασης. Εάν ο νοµιµοποιούµενος για την άσκηση έφεσης
διαµένει στην αλλοδαπή, η αντίστοιχη προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες. Επί
των εφέσεων αυτών, καθώς και επί των ένδικων µέσων που ασκούνται κατά των
αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται επί των εφέσεων, εφαρµόζονται οι
σχετικές διατάξεις του παρόντος. Όταν ασκηθεί έφεση εξαντλείται η δικαιοδοσία των κατά
το άρθρο 1 του α.ν. 599/1968 οργάνων».
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 του π.δ/τος 774/1980, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
6 παρ. 13 του ν. 4002/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
« 3. «Κατά των πράξεων της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του α.ν. 599/1968
επιτρέπεται η άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης ενώπιον του οικείου Τµήµατος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, είτε από τον Υπουργό
Οικονοµικών από την περιέλευση σε αυτόν της προσβαλλόµενης πράξης ή απόφασης ή από
όποιον έχει έννοµο συµφέρον από την επίδοση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή
την αποδεδειγµένα πλήρη γνώση της προσβαλλόµενης πράξης ή απόφασης. Εάν ο
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νοµιµοποιούµενος για την άσκηση έφεσης διαµένει στην αλλοδαπή, η αντίστοιχη
προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες».
5. Το άρθρο 54 του π.δ/τος 774/1980, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 13 του ν.
4002/2011, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισµού Συντάξεων που εκδίδονται
επί ενστάσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3163/1955, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 1 του ν.δ. 183/1973, υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του οικείου Τµήµατος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, η οποία ασκείται από τον
∆ιοικητή του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την περιέλευση σ΄ αυτόν της
προσβαλλόµενης πράξης ή απόφασης ή από όποιον έχει έννοµο συµφέρον από την επίδοση
ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγµένα πλήρη γνώση της
προσβαλλόµενης πράξης ή απόφασης. Επί των εφέσεων αυτών, καθώς και επί των ένδικων
µέσων που ασκούνται κατά των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται επί
των εφέσεων, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος».
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του π.δ/τος 774/1980 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η προθεσµία για την άσκηση του ενδίκου τούτου µέσου είναι εξήντα (60) ηµερών και
αρχίζει για το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, από τότε που η
απόφαση περιήλθε στην υπηρεσία τους και για τον ιδιώτη διάδικο από την επίδοση ή την
καθ’

οιονδήποτε

τρόπο

περιέλευση

ή

την

αποδεδειγµένα

πλήρη

γνώση

της

προσβαλλόµενης απόφασης. Εάν ο νοµιµοποιούµενος για την άσκηση αίτησης αναίρεσης
διαµένει στην αλλοδαπή, η αντίστοιχη προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες»..
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 114 του π.δ/τος 1225/1981 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αίτηση αναίρεσης ασκείται εντός της προβλεπόµενης από την παράγραφο 3 του
άρθρου 58 του π.δ/τος 774/1980 προθεσµίας».

Άρθρο 70
Μετά το άρθρο 108 του π.δ/τος 1225/1981 προστίθεται άρθρο 108 Α, ως εξής:
«Άρθρο 108Α
Πρότυπη δίκη – προδικαστικό ερώτηµα
1. Οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα ή µέσο ενώπιον οποιουδήποτε Τµήµατος, µπορεί να
εισαχθεί για εκδίκαση ενώπιον της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε πράξη
τριµελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, σε περίπτωση κατά την οποία
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η υπόθεση εκκρεµεί ενώπιον του Τµήµατος στο οποίο προεδρεύει, και τον Πρόεδρο του
Τµήµατος στο οποίο εκκρεµεί το ένδικο βοήθηµα ή µέσο, κατόπιν αιτήµατος ενός των
διαδίκων, όταν µε αυτό τίθεται νοµικό ζήτηµα ιδιαίτερης σηµασίας ή γενικότερου
ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η πράξη αυτή που
δηµοσιεύεται σε δύο εφηµερίδες των Αθηνών, συνεπάγεται την αναβολή εκδίκασης των
εκκρεµών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτηµα. Στη δίκη δικαιούται να παρέµβει
οποιοσδήποτε είναι ήδη διάδικος σε εκκρεµή δίκη, στην οποία το ζήτηµα αυτό τίθεται.
Μετά την επίλυσή του, η Ολοµέλεια µπορεί να παραπέµπει το ένδικο βοήθηµα ή µέσο στο
αρµόδιο Τµήµα, προς περαιτέρω εξέταση. Η απόφαση της Ολοµέλειας δεσµεύει τους
διαδίκους της ενώπιόν της δίκης, περιλαµβανοµένων και των τυχόν παρεµβάντων.
2. Όταν Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιλαµβάνεται υπόθεσης στην οποία ανακύπτει
νοµικό ζήτηµα ιδιαίτερης σηµασίας ή γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για
ευρύτερο κύκλο προσώπων ή όταν το Τµήµα κρίνει ότι διάταξη τυπικού νόµου αντίκειται
σε διάταξη υπέρτερης τυπικής ισχύος, χωρίς το ζήτηµα αυτό να έχει κριθεί µε προηγούµενη
απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 5 του άρθρου 100 του Συντάγµατος, δύναται µε απόφασή του, που δεν
υπόκειται σε ένδικα µέσα να υποβάλει σχετικό προδικαστικό ερώτηµα στην Ολοµέλεια. Το
δεύτερο και τρίτο εδάφιο της προηγουµένης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως. Η
απόφαση της Ολοµέλειας είναι υποχρεωτική για το Τµήµα που υπέβαλε το ερώτηµα και
δεσµεύει τους τυχόν ενώπιόν της παρεµβάντες.
3. Εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον των Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις οποίες
τίθεται νοµικό ζήτηµα για το οποίο έχει ήδη αποφανθεί, κατά την εκδίκαση οµοειδών
υποθέσεων, η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,
δύνανται να εισάγονται ενώπιον δικαστικού σχηµατισµού, ο οποίος απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο του Τµήµατος αυτού, τον αρχαιότερο Σύµβουλο και ένα Σύµβουλο αυτού ως
εισηγητή. Ο δικαστικός αυτός σχηµατισµός αποφαίνεται επ’ αυτών µε οµόφωνη απόφασή
του που λαµβάνεται σε συµβούλιο. Η απόφαση κοινοποιείται στους διαδίκους, οι οποίοι
µπορούν, µε αίτησή τους που κατατίθεται στη γραµµατεία του ∆ικαστηρίου, εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση, να ζητήσουν τη συζήτηση της
υπόθεσης στο ακροατήριο, συµπληρώνοντας τις τυχόν τυπικές ελλείψεις του δικογράφου
της έφεσης (έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα την έφεση
δικηγόρο, παράβολο) και καταβάλλοντας ως ειδικό επιπλέον παράβολο, εφόσον υπέχει
τέτοια υποχρέωση, τριπλάσιο από το κατά περίπτωση προβλεπόµενο. Στην περίπτωση
αυτή, η απόφαση που ελήφθη σε συµβούλιο παύει να ισχύει και ο Πρόεδρος εισάγει την
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υπόθεση για συζήτηση στην Τµήµα. Εάν και µετά τη συζήτηση της υπόθεσης στο
ακροατήριο η έφεση απορριφθεί, ο διάδικος που την προκάλεσε µπορεί, κατ΄ εκτίµηση του
∆ικαστηρίου, να καταδικασθεί να καταβάλει στον νικήσαντα διάδικο έως το τριπλάσιο της
δικαστικής δαπάνης, η οποία καταλογίζεται µε βάση το άρθρο 275 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας».

Άρθρο 71
1. Μετά το άρθρο 110 του π.δ. 1225/1981 ( Α΄ 304) προστίθεται άρθρο 110 Α , ως εξής:
«Άρθρο 110 Α
Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
1. Μέσα σε τριάντα ηµέρες από την άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου από το ∆ηµόσιο, το αναιρεσείον, µε επιµέλεια του υπογράφοντος το αναιρετήριο
δικαστικού πληρεξουσίου ή αρµόδιου διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
αποστέλλει στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους αντίγραφο του αναιρετηρίου, των
προσβαλλόµενων αποφάσεων, των εισαγωγικών εγγράφων της κύριας δίκης και των
παρεµπιπτουσών δικών, καθώς και των υποµνηµάτων των διαδίκων.
2. Το κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3900/2010 ( Α΄ 213) αρµόδιο όργανο του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µέσα σε τρεις µήνες από την άσκηση της αίτησης
αναίρεσης, εκφράζει τη γνώµη του για το παραδεκτό και το βάσιµο τουλάχιστον ενός, από
τους λόγους της, λαµβάνοντας υπόψη και τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν
µέσα στη προθεσµία αυτή, το αναιρεσείον δεν καταθέσει στη γραµµατεία του δικαστηρίου,
κυρωµένο αντίγραφο θετικής γνώµης, ή καταθέσει κυρωµένο αντίγραφο αρνητικής γνώµης,
η αίτηση αναίρεσης θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και τίθεται στο αρχείο µε πράξη του
Προέδρου. Η υπόθεση εισάγεται για συζήτηση µόνον ως προς τους λόγους του
αναιρετηρίου, καθώς και τους προσθέτους λόγους, για τους οποίους υπάρχει ήδη θετική
γνώµη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται επί αιτήσεων που ασκούνται µετά
την πάροδο ενός µηνός από την δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου
3 του ν. 3900/2010 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
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Άρθρο 72
Μετά το άρθρο 117 του π.δ/τος 1225/1981, προστίθεται άρθρο 117 Α, ως εξής:
«Άρθρο 117 Α
Προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιµα ένδικα µέσα
1. ∆ικαστικός σχηµατισµός που συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Ολοµέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και απαρτίζεται από τον ίδιο ή το νόµιµο αναπληρωτή του, έναν
Αντιπρόεδρο και ένα Σύµβουλο, ως εισηγητή, µπορεί µε οµόφωνη απόφασή του που
λαµβάνεται σε συµβούλιο να απορρίπτει αιτήσεις αναίρεσης που είναι προδήλως
απαράδεκτες ή αβάσιµες ή όταν µε αυτές προβάλλονται λόγοι που κατά πάγια νοµολογία
της Ολοµέλειας του ∆ικαστηρίου κρίνονται αβάσιµοι. Με την απόφαση αυτή απορρίπτεται
και η τυχόν εκκρεµής αίτηση αναστολής.
2. Η απόφαση κοινοποιείται σε αυτόν που άσκησε την αίτηση αναίρεσης. Ο τελευταίος
µπορεί, µε αίτησή του που κατατίθεται στη γραµµατεία του ∆ικαστηρίου, εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση, να ζητήσει τη συζήτηση της υπόθεσης στο
ακροατήριο, συµπληρώνοντας τις τυχόν τυπικές ελλείψεις της αίτησής του (έγγραφο
παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα την αίτηση αναίρεσης δικηγόρο,
παράβολο) και καταβάλλοντας ως ειδικό επιπλέον παράβολο, εφόσον υπέχει τέτοια
υποχρέωση, τριπλάσιο από το κατά περίπτωση προβλεπόµενο. Στην περίπτωση αυτή, η
απόφαση που ελήφθη σε συµβούλιο παύει να ισχύει και ο Πρόεδρος εισάγει την υπόθεση
για συζήτηση στην Ολοµέλεια.
3. Εάν και µετά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο η αίτηση αναίρεσης
απορριφθεί, ο διάδικος που την προκάλεσε µπορεί, κατ΄ εκτίµηση του ∆ικαστηρίου, να
καταδικασθεί να καταβάλει στον νικήσαντα διάδικο έως το τριπλάσιο της δικαστικής
δαπάνης, η οποία καταλογίζεται µε βάση το άρθρο 275 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας.
4. Στον δικαστικό σχηµατισµό της παραγράφου 1 δεν δύνανται να µετέχουν µέλη της
Ολοµέλειας τα οποία µετείχαν στη σύνθεση του Τµήµατος που εξέδωσε την
προσβαλλόµενη µε την αίτηση αναίρεσης απόφαση».
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Άρθρο 73
Μετά το άρθρο 63 του π.δ/τος 774/1980 προστίθεται άρθρο 63 Α, ως εξής:
«Άρθρο 63 Α
Πρότυπη ∆ίκη επί ενστάσεων
1. Ένσταση ασκηθείσα, κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου ενώπιον του
αρµόδιου Κλιµακίου, δύναται να εισαχθεί για εξέταση στην ∆ιοικητική Ολοµέλεια του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε πράξη τριµελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον
Πρόεδρό του, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του Κλιµακίου στο οποίο
εκκρεµεί η ένσταση, κατόπιν αιτήµατος ενός των ενδιαφερόµενων µερών, όταν µε αυτήν
τίθεται νοµικό ζήτηµα ιδιαίτερης σηµασίας ή γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει
συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η πράξη αυτή, που δηµοσιεύεται σε δύο
εφηµερίδες των Αθηνών, συνεπάγεται την αναβολή εξέτασης των εκκρεµών ενώπιον του
Κλιµακίου υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτηµα. Στη δίκη δικαιούται να παρέµβει
κάθε ενδιαφερόµενος που έχει ήδη ασκήσει ένσταση ενώπιον του Κλιµακίου, µε την οποία
τίθεται το ίδιο ζήτηµα. Μετά την επίλυση του ζητήµατος, η Ολοµέλεια παραπέµπει την
ένσταση στο αρµόδιο Κλιµάκιο. Η απόφαση της Ολοµέλειας δεσµεύει τους διαδίκους της
ενώπιόν της δίκης, περιλαµβανοµένων των τυχόν παρεµβάντων.
2. Όταν το Κλιµάκιο επιλαµβάνεται ένστασης, µε την οποία τίθεται νοµικό ζήτηµα
ιδιαίτερης σηµασίας ή γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο
προσώπων ή κατά την εξέταση της ένστασης το Κλιµάκιο κρίνει ότι διάταξη τυπικού νόµου
είναι αντισυνταγµατική ή αντίθετη σε άλλη υπερνοµοθετικής ισχύος διάταξη, χωρίς το
ζήτηµα αυτό να έχει κριθεί µε προηγούµενη απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, δύναται µε πράξη του, που δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα, να υποβάλει σχετικό
προδικαστικό ερώτηµα στην ∆ιοικητική Ολοµέλεια. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της
προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως. Η απόφαση της Ολοµέλειας είναι
υποχρεωτική για το Κλιµάκιο που υπέβαλε το ερώτηµα και δεσµεύει τους ενώπιόν της
παρεµβάντες. Μετά την επίλυση του ζητήµατος η Ολοµέλεια παραπέµπει την ένσταση προς
το αρµόδιο Κλιµάκιο, εφόσον καταλείπεται έδαφος προς περαιτέρω εξέταση.
3. Σε υποθέσεις στις οποίες τίθεται νοµικό ζήτηµα για το οποίο έχει ήδη αποφανθεί, κατά
την εκδίκαση οµοειδών υποθέσεων, η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή το Ανώτατο
Ειδικό ∆ικαστήριο, το Κλιµάκιο δύναται να αποφαίνεται επί της ενστάσεως µε συνοπτικά
αιτιολογηµένη πράξη. Ύστερα από σχετική πράξη του Προέδρου, επιτρέπεται η ενιαία
απόφανση µε την ίδια πράξη επί περισσότερων ενστάσεων, εφόσον τίθενται όµοια
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ζητήµατα µε αυτές ή πρόκειται περί προσώπων που συνδέονται µε τον δεσµό της
οµοδικίας.

Άρθρο 74
1. Το άρθρο 13 παρ.1 του π.δ/τος 1225/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την ασφαλέστερη διάγνωση ή την ταχύτερη εκδίκαση, το δικαστήριο, ύστερα από
σχετική πράξη του Προέδρου, µπορεί να διατάσσει τη συνεκδίκαση περισσότερων ένδικων
βοηθηµάτων ή µέσων ή αιτήσεων καταλογισµού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
οµοδικίας ή τίθενται όµοια ζητήµατα.».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του π.δ. 1225/1981, που προστέθηκε µε την παράγραφο
2 του άρθρου 57 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα δικόγραφα των ενδίκων µέσων της έφεσης και της αίτησης αναιρέσεως, που
ασκείται από ιδιώτη, υπογράφεται από δικηγόρο. Έφεση ή αίτηση αναιρέσεως που
υπογράφεται µόνο από τον αιτούντα θεωρείται ότι έχει νοµίµως ασκηθεί, εφόσον
παρίσταται δικηγόρος κατά τη συζήτηση της ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
3. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 39 του π.δ/τος 1225/1981, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν ουδείς από τους προαναφερόµενους ευρίσκεται στο κατάστηµα ή το γραφείο ή το
εργαστήριο, ο επιδίδων επικολλά τούτο στην θύρα του καταστήµατος, ή του γραφείου ή
του εργαστηρίου, µε την παρουσία ενός µάρτυρος και γίνεται µνεία της πράξης
θυροκόλλησης στη σχετική έκθεση επίδοσης».

Άρθρο 75
1. Στο άρθρο 30 του π.δ. 1225/1981 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η σύνταξη της έκθεσης µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικά µέσα»
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 52 του π.δ. 1225/1981 αναριθµούνται σε 4 και 5
και προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Το ένδικο µέσο της έφεσης µπορεί να υποβάλλεται και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον
φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του
π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Η έφεση που έχει υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι
κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο
ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια,
και περιέχει και την έκθεση κατάθεση».
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3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 του π.δ. 1225/1981 προστίθεται δεύτερο εδάφιο
ως εξής:
« Στη γραµµατεία τηρείται και ηλεκτρονικό αρχείο εφέσεων»

4. Το κείµενο του άρθρου 59 του π.δ. 1225/1981 αριθµείται ως παράγραφος 1 και
προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Η επίδοση µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον το δικόγραφο φέρει
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του π.δ.
150/2001 (Α΄ 125). Το δικόγραφο που έχει επιδοθεί µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι
επιδόθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο
ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια,
και ισχύει ως έκθεση επίδοσης».

Άρθρο 76
Μετά το άρθρο 121 του π.δ/τος 1225/1981 προστίθεται άρθρο 121 Α, ως εξής:
«Άρθρο 121 Α
Αίτηση Επανάληψης της διαδικασίας
1. Απόφαση δικαστικού σχηµατισµού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την οποία κρίθηκε µε
απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου ότι εκδόθηκε
κατά παραβίαση δικαιώµατος, που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που
τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της Σύµβασης, υπόκειται σε αίτηση επανάληψης
της διαδικασίας ενώπιον του σχηµατισµού που την εξέδωσε.
2. ∆ικαίωµα να ασκήσουν την κατά την προηγούµενη παράγραφο αίτηση έχουν όσοι
διετέλεσαν διάδικοι στη δίκη ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου ή οι κάθε είδους καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, εφόσον έχουν έννοµο
συµφέρον.
3. Η αίτηση ασκείται µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών, που αρχίζει από τη
δηµοσίευση της οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου, σύµφωνα µε τις διακρίσεις του άρθρου 44 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, τηρουµένης κατά τα λοιπά της ισχύουσας για τον οικείο
δικαστικό σχηµατισµό διαδικασίας. Αν κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας υπάρξει
διαδοχή του ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
διαδίκου, η προθεσµία για το διάδοχο αρχίζει από τότε που επήλθε η διαδοχή. Ειδικώς στην
περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής, η προθεσµία για τον κληρονόµο αρχίζει από τη λήξη
της προθεσµίας για την αποποίηση της κληρονοµίας».
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Άρθρο 77
Στο άρθρο 7 του π.δ/τος 774/1980 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως ακολούθως:
«3. Με απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να καθορίζεται ελάσσων και µείζων Ολοµέλεια αυτού
και οι αρµοδιότητες αυτών. Η ελάσσων Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτείται
από τον Πρόεδρο και το ένα τρίτο (1/3) των µελών του και τον γραµµατέα. Η µείζων
Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συγκροτείται από το σύνολο των µελών του και τον
γραµµατέα. Ο αριθµός των µελών της ελάσσονος και της µείζονος Ολοµέλειας πρέπει να
είναι περιττός. Στην ελάσσονα και τη µείζονα Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι
δυνατόν να προβλεφθεί και συµµετοχή δύο Παρέδρων µε συµβουλευτική γνώµη.
4. Η ελάσσων Ολοµέλεια µπορεί να παραπέµπει υπόθεση στη µείζονα Ολοµέλεια. Ο
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να παραπέµπει υπόθεση απευθείας στη
µείζονα Ολοµέλεια λόγω µείζονος σπουδαιότητας».
2. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 7 π.δ.774/1980 αναριθµούνται σε 5, 6, 7, 8.

Άρθρο 78
1. Μετά το έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ/τος 774/1980,
όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η πράξη που εκδίδεται κοινοποιείται µε τηλεοµοιοτυπία στον αρµόδιο φορέα, ο οποίος
υποχρεούται αµελητί να την κοινοποιήσει µε τηλεοµοιοτυπία σε όλους τους συµµετέχοντες
στην ελεγχόµενη διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.
Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή άλλα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση του
προηγούµενου εδαφίου διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του
Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέµπονται υποχρεωτικά στην αρµόδια
πειθαρχική δικαιοδοσία».
2. Όπου στο κείµενο του άρθρου 21 του π.δ/τος 774/1980 (Α΄ 189) αναφέρεται η λέξη
«Τµήµα» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Κλιµάκιο».
3. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 21 του π.δ/τος 774/1980 (Α΄ 189)
αναριθµούνται σε 3, 4 και 5, αντίστοιχα, και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Κατά την επανυποβολή του εντάλµατος για θεώρηση τούτο συνοδεύεται υποχρεωτικά
από αποδεικτικό κοινοποίησης, στον φερόµενο ως δικαιούχο της εντελλόµενης δαπάνης,
της πράξης επιστροφής του αρµόδιου Επιτρόπου. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή άλλα αρµόδια
όργανα που ενεργούν κατά παράβαση του προηγούµενου εδαφίου διώκονται για παράβαση
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καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέµπονται
υποχρεωτικά στην αρµόδια πειθαρχική δικαιοδοσία.
4. Στο άρθρο 21 του π.δ/τος 774/1980 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Αιτήσεις ανακλήσεως των Πράξεων ή Πρακτικών των Κλιµακίων σε περίπτωση πλάνης
περί τα πράγµατα ή το νόµο υποβάλλονται στη γραµµατεία του αρµόδιου Τµήµατος από
αυτόν που έχει σπουδαίο έννοµο προς τούτο µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών (30)
ηµερών από την κοινοποίηση της Πράξης ή του Πρακτικού του Κλιµακίου στον οικείο
φορέα. Τις αιτήσεις ανακλήσεως εξετάζει το αρµόδιο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
αποφαινόµενο σε συµβούλιο. ∆εύτερη αίτηση ανακλήσεως κατά της αυτής πράξης δεν
επιτρέπεται. ».

Άρθρο 79
Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ. 774/1980 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά κατασταλτικός έλεγχος όλων των
λογαριασµών ή των απολογισµών των κάθε είδους φορέων της γενικής κυβέρνησης καθώς
και του εκτός κρατικού προϋπολογισµού λογαριασµού µε την ονοµασία «Ειδικός
Λογαριασµός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων» του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 992/1979.
Επίσης κατασταλτικά ελέγχονται φορείς κάθε είδους που καθ’ οιονδήποτε τρόπο έλαβαν
χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό.»

Άρθρο 80
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 22 του π.δ/τος 774/1980, όπως αντικαταστάθηκαν
µε την παράγραφο 9 του άρθρου 9 του ν. 1160/1981 (ΦΕΚ Α΄ 147) αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Ο έλεγχος των λογαριασµών των δηµοσίων υπολόγων, των απολογισµών των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
καθώς και των ειδικών λογαριασµών που αναφέρονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 15
του π. δ/τος 774/1980, ασκείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος από τον Επίτροπο
της Υπηρεσίας Επιτρόπου της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγονται έως την ηµεροµηνία αυτή.
Τυχόν προκύπτουσες αµφισβητήσεις από τον ως άνω καθορισµό των αρµοδιοτήτων,
επιλύονται εκάστοτε µε αποφάσεις της Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Κατά την άσκηση του ελέγχου αυτού, στον οικείο Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου
της Κεντρικής Υπηρεσίας περιέρχονται όλες οι αρµοδιότητες του αρµόδιου Κλιµακίου του
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Ελεγκτικού Συνεδρίου και στον οικείο Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου των
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου περιέρχονται όλες οι αρµοδιότητες
των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και του αρµόδιου Κλιµακίου. Κατά των
πράξεων που εκδίδονται από τους ανωτέρω Επιτρόπους ασκούνται όλα τα ένδικα µέσα που
προβλέπονται από τον παρόντα κατά των πράξεων του Κλιµακίου».

Άρθρο 81
Μετά το άρθρο 22 του π.δ. 774/1980 (Α΄189) προστίθεται άρθρο 22α ως εξής:
«1. Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγµατοληπτικός, εκτός εάν από το
δειγµατοληπτικό

έλεγχο

προέκυψαν

λόγοι

που

επιβάλλουν

τη

γενίκευση

του

κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται µετά το τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης ή είναι
έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεµατικός και συνίσταται στον έλεγχο νοµιµότητας και
κανονικότητας της διαχείρισης.
2. Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται, ιδίως: α) η τήρηση της αρχής της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ειδικότερα η οικονοµικότητα, η αποδοτικότητα και η
αποτελεσµατικότητα, β) η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή
διαχειριστικού συστήµατος, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν, γ) η
τήρηση και ενηµέρωση των λογαριασµών, ώστε να απεικονίζουν µε ακρίβεια το
περιεχόµενο των οικονοµικών πράξεων και δηµοσιονοµικών ενεργειών, δ) η νόµιµη λήψη
δανείων, η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών συµβάσεων, ε) η
νόµιµη και σύµφωνα µ την ως άνω περίπτωση α΄ αρχή, διαχείριση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας, στ) η έγκαιρη και κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόµενων
νοµίµων δικαιωµάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων
ειδικών εσόδων ή των εσόδων από δάνεια ή των βεβαιωθέντων εσόδων από οφειλές και
πρόστιµα σε βάρος τρίτων, ζ) τα συστήµατα λειτουργίας του φορέα (έλεγχος συστηµάτων)
και η) η συµµόρφωση του φορέα σε προηγούµενες υποδείξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Ο κατασταλτικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε έξι (6) µήνες από την
ηµεροµηνία αποστολής του αντιγράφου του λογαριασµού ή απολογισµού ή ισολογισµού ή
άλλης κατά το νόµο απαιτούµενης οικονοµικής κατάστασης του υπόχρεου για
κατασταλτικό έλεγχο φορέα, το οποίο συνοδεύεται από στοιχεία που ορίζονται µε απόφαση
της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του οργανισµού του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα ελεγκτικά πρότυπα του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ανωτάτων
Ελεγκτικών Ιδρυµάτων (INTOSAI).»
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Άρθρο 82
Μετά το άρθρο 22α του π.δ. 774/1980 (Α΄189) προστίθεται άρθρο 22β ως εξής:
«1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την κρίση του και σύµφωνα µε τις διατάξεις που το
διέπουν, διενεργεί στη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισµού στοχευµένους ελέγχους
(προληπτικούς και κατασταλτικούς) σε τοµείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος σύµφωνα
µε το ετήσιο ελεγκτικό πρόγραµµά του που εκπονεί η Ολοµέλειά του, προκειµένου να
σχηµατίσει πληρέστερη ελεγκτική άποψη κατά την ετήσια έκθεσή του.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την κρίση του και σύµφωνα µε τις διατάξεις που το
διέπουν, διενεργεί στη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισµού και στοχευµένους
ελέγχους επιδόσεων σε τοµείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το ετήσιο
ελεγκτικό πρόγραµµα της προηγούµενης παραγράφου, προκειµένου να σχηµατίσει
πληρέστερη ελεγκτική άποψη κατά την ετήσια έκθεσή του.
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την κρίση του και σύµφωνα µε τις διατάξεις που το
διέπουν, διενεργεί κάθε είδους έκτακτο έλεγχο».

Άρθρο 83
Μετά το άρθρο 22β του π.δ. 774/1980 (Α΄189) προστίθεται άρθρο 22γ ως εξής:
«1. Επιχορήγηση είναι η µεταφορά πίστωσης σε φορέα που του έχει εκχωρηθεί
αρµοδιότητα από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης για το σκοπό της υλοποίησης της
συγκεκριµένης και µόνο αρµοδιότητας.
2. Χρηµατοδότηση είναι η µεταφορά πίστωσης σε φορέα για την υλοποίηση των
αρµοδιοτήτων του και µόνο.
3. Κάθε έτος οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηµατοδοτούνται από τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλουν, στο Γ.Λ.Κ. και στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
µε το πέρας διµήνου από τη λήξη του οικονοµικού έτους, απολογισµό της συνολικής
οικονοµικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισµό της επιχορήγησης ή και της
χρηµατοδότησης που έλαβαν, εάν αυτή είναι µικρότερη του 100% των συνολικών
χρηµατικών ποσών που διαχειρίσθηκαν. Επίσης, µαζί µε τα ανωτέρω υποχρεούνται να
υποβάλλουν και τον προϋπολογισµό τους για το επόµενο έτος.
4. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του, έλεγχο νοµιµότητας και
κανονικότητας,

καθώς

και

έλεγχο

της

χρηστής

δηµοσιονοµικής

διαχείρισης

(οικονοµικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα) για τα ποσά της επιχορήγησης
και της χρηµατοδότησης που έλαβαν κάθε οικονοµικό έτος οι φορείς και συντάσσει έκθεση
ελέγχου.
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5. Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται ενός έξι µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής στο
Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και σε κάθε περίπτωση το
αργότερο έως την κατάθεση του προς ψήφιση προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης
στη Βουλή.
6. Χωρίς την υποβολή από τους επιχορηγούµενους ή και χρηµατοδοτούµενους φορείς των
υπό την παράγραφο 4 στοιχείων οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν µπορούν να
προβαίνουν σε καµία απολύτως επιχορήγηση ή και χρηµατοδότηση για τους φορείς αυτούς.
Κάθε επιχορήγηση ή και χρηµατοδότηση που δίνεται από τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 είναι µη νόµιµη και
καταλογίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε τις διατάξεις που το διέπουν».

Άρθρο 84
1. Στην παράγραφο 1 του 63 του π.δ/τος 774/1980 προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως εξής :
«Η ένσταση απορρίπτεται εάν κατά την κατάθεσή της δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου, το οποίο ορίζεται ίσο µε είκοσι ευρώ και επιστρέφεται στον
ενιστάµενο σε περίπτωση µερικής ή στο σύνολο αποδοχής αυτής».
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του π.δ/τος 1225/1981 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο, ως εξής :
«Επίσης η αίτηση αναστολής απορρίπτεται ως απαράδεκτη εάν µέχρι την συζήτηση αυτής
δεν προσκοµισθεί από τον εκάστοτε αιτούντα, αποδεικτικό καταβολής παραβόλου, το
οποίο ορίζεται ίσο µε είκοσι ευρώ και επιστρέφεται στον αιτούντα σε περίπτωση µερικής ή
στο σύνολο αποδοχής αυτής»
3. Στο άρθρο 112 του π.δ. 1225/1981 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η αίτηση αναστολής απορρίπτεται ως απαράδεκτη εάν µέχρι την συζήτηση αυτής δεν
προσκοµισθεί από τον εκάστοτε αιτούντα, αποδεικτικό καταβολής παραβόλου, το οποίο
ορίζεται ίσο µε είκοσι ευρώ και επιστρέφεται σ’ αυτόν σε περίπτωση µερικής ή στο σύνολο
αποδοχής αυτής».
4. Η περίπτωση γ΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του π.δ.
774/1980, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του ν.
3659/2008 (Α΄ 77) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) για τις αιτήσεις ανακλήσεως κατά των πράξεων των Κλιµακίων του άρθρου 2 του ν.
3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α`) ή των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε πενήντα (50)
ευρώ».
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Άρθρο 85
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274
Α΄ ), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 56 του ν. 3900/2010
(ΦΕΚ Α΄ 213), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το τριµελές συµβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο του
αρµοδίου καθ’ ύλην Τµήµατος, ένα σύµβουλο και τον εισηγητή. Ο πρόεδρος ορίζει ως
εισηγητή τον εισηγητή δικαστή της απόφασης, επί αδυναµίας δε αυτού, άλλο σύµβουλο ή
πάρεδρο. Οι πάρεδροι συµµετέχουν στο συµβούλιο της διάταξης αυτής µε αποφασιστική
ψήφο. Εάν πρόκειται για συµµόρφωση σε απόφαση της Ολοµέλειας το τριµελές συµβούλιο
αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έναν αντιπρόεδρο και τον
εισηγητή δικαστή της απόφασης, επί αδυναµίας δε αυτού από άλλον σύµβουλο».

ΜΕΡΟΣ Ε΄

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 1756/1988 (Α΄ 35),
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»

Άρθρο 86
Συγκρότηση Εφετείου
1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 64 του ν. 3994/2011 (Α΄ 165), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. το µονοµελές εφετείο (πολιτικό ή ποινικό) συγκροτείται από πρόεδρο εφετών ή εφέτη
και το τριµελές εφετείο (πολιτικό ή ποινικό) από πρόεδρο εφετών και δύο εφέτες».
2. Στο άρθρο 15 παράγραφος 7 περίπτωση β΄ υποπερίπτωση δδ΄ του ν. 1756/1988, ο
αριθµός «10%» αντικαθίσταται µε τον αριθµό «20%».

Άρθρο 87
Κανονισµοί
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου «17. – Α. Κανονισµοί», του ν. 1756/1988
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ο Εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο
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Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ο
Πρόεδρος του οικείου Συµβουλίου Επιθεώρησης έχουν δικαίωµα να ζητήσουν τη σύνταξη,
συµπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση κανονισµού».
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου «17. – Α. Κανονισµοί», του ν. 1756/1988
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι κανονισµοί και οι τροποποιήσεις τους υποβάλλονται αµέσως στις οικείες ολοµέλειες
των ανώτατων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωµα συµπλήρωσης, τροποποίησης ή
ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σηµεία και ειδικότερα ως προς τον αριθµό των
δικασίµων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιµο. Οι κανονισµοί
ισχύουν µόνο µετά την τελική έγκρισή τους από τις ολοµέλειες των ανώτατων δικαστηρίων
και αφού διαβιβαστούν στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων

δηµοσιεύονται

στην

Εφηµερίδα

της

Κυβερνήσεως.

Ο

Υπουργός

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων έχει δικαίωµα, µέσα σε ένα µήνα
από την ηµέρα που ο κανονισµός περιέλθει υπηρεσιακώς σε αυτόν, να τον αναπέµψει µία
µόνο φορά µε τις υποδείξεις του για συµπλήρωση, τροποποίηση ή ακύρωση στην οικεία
ολοµέλεια του ανώτατου δικαστηρίου».

Άρθρο 88
Κλήρωση συνθέσεων
Το στοιχείο «Β. Κλήρωση των συνθέσεων» του άρθρου 17 του ν. 1756/1988
αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ.
1. Σε όσα πρωτοδικεία και εφετεία προβλέπεται οργανικός αριθµός δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον δικαστών και στις αντίστοιχες εισαγγελίες, οι συνθέσεις των ποινικών
δικαστηρίων καταρτίζονται µε κλήρωση.
2. Η κλήρωση για την κατάρτιση των συνθέσεων των ποινικών δικαστηρίων στις
δικασίµους κάθε µήνα γίνεται από το πρώτο τριµελές πληµµελειοδικείο ή τριµελές ποινικό
εφετείο στην πρώτη δικάσιµο του δεύτερου δεκαήµερου του προηγούµενου µήνα και, αν
δεν υπάρχει ή µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο, γίνεται την επόµενη δικάσιµο ή εργάσιµη
ηµέρα αντίστοιχα.
3. Ο δικαστής ή ο πρόεδρος του συµβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο και ο
εισαγγελέας που διευθύνει την εισαγγελία καταρτίζουν πίνακες, οι οποίοι περιλαµβάνουν
κατ` αρχαιότητα και µε αριθµητική σειρά τα ονόµατα:
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Στο πρωτοδικείο:
α) όλων των προέδρων πρωτοδικών, από τους οποίους κληρώνονται οι πρόεδροι των
µικτών ορκωτών δικαστηρίων και ο ανάλογος προς τις υπηρεσιακές ανάγκες αριθµός από
τους προέδρους των τριµελών πληµµελειοδικείων,
β) των αρχαιότερων πρωτοδικών, από τους οποίους κληρώνονται οι πρόεδροι των
υπόλοιπων τριµελών πληµµελειοδικείων,
γ) όλων των υπόλοιπων πρωτοδικών, από τους οποίους κληρώνονται τα µέλη των µικτών
ορκωτών δικαστηρίων, των τριµελών πληµµελειοδικείων και οι δικαστές των µονοµελών
πληµµελειοδικείων,
δ) των παρέδρων πρωτοδικών, από τους οποίους κληρώνονται µόνο αριστερά µέλη στις
συνθέσεις τριµελών πληµµελειοδικείων.
Στην εισαγγελία πρωτοδικών:
α) όλων των εισαγγελέων πρωτοδικών, από τους οποίους κληρώνονται οι εισαγγελείς των
µικτών ορκωτών δικαστηρίων και ανάλογος προς τις υπηρεσιακές ανάγκες αριθµός από
τους εισαγγελείς των τριµελών πληµµελειοδικείων,
β) όλων των αντεισαγγελέων πρωτοδικών, από τους οποίους κληρώνονται οι εισαγγελείς
των υπόλοιπων τριµελών πληµµελειοδικείων και ανάλογος προς τις υπηρεσιακές ανάγκες
αριθµός από τους εισαγγελείς των µονοµελών πληµµελειοδικείων,
γ) των παρέδρων εισαγγελίας, από τους οποίους κληρώνονται εισαγγελείς των µονοµελών
πληµµελειοδικείων και εφόσον επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες και ανάλογος
αριθµός από τους εισαγγελείς των τριµελών πληµµελειοδικείων.
Στο εφετείο:
α) των αρχαιοτέρων προέδρων εφετών µέχρι του αναγκαίου αριθµού, ανάλογα µε τις
ανάγκες του δικαστηρίου, από τους οποίους κληρώνονται οι πρόεδροι των µικτών ορκωτών
εφετείων και των πενταµελών εφετείων,
β) των νεότερων προέδρων εφετών και των αρχαιότερων εφετών, µέχρι του αναγκαίου
αριθµού, ανάλογα µε τις ανάγκες του δικαστηρίου, από τους οποίους κληρώνονται οι
πρόεδροι των µονοµελών και τριµελών εφετείων,
γ) όλων των υπόλοιπων εφετών, από τους οποίους κληρώνονται τα µέλη των µικτών
ορκωτών εφετείων, των πενταµελών και τριµελών εφετείων.
Στην εισαγγελία εφετών:
α) όλων των εισαγγελέων, από τους οποίους κληρώνονται εισαγγελείς των µικτών
ορκωτών, των πενταµελών και ανάλογος αριθµός από τους εισαγγελείς των τριµελών
εφετείων,
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β) όλων των αντεισαγγελέων, από τους οποίους κληρώνονται οι εισαγγελείς των υπόλοιπων
µονοµελών και τριµελών εφετείων.
4. Με βάση τους άνω πίνακες ενεργείται η κλήρωση έως ότου συγκροτηθούν όλα τα
δικαστήρια του µηνός. Αν εξαντληθούν οι κλήροι πριν συµπληρωθούν όλες οι συνθέσεις,
τοποθετούνται πάλι στην κληρωτίδα. ∆ικαστικοί λειτουργοί, οι οποίο κατά τη διάρκεια του
ίδιου δικαστικού έτους έχουν κληρωθεί κατ` επανάληψη, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν µε
προσφυγή στο τριµελές συµβούλιο ή στον προϊστάµενο της εισαγγελίας την εξαίρεσή τους
από την κλήρωση του επόµενου µήνα. Στην κληρωτίδα δεν τίθενται τα ονόµατα των
δικαστικών λειτουργών που έχουν συµπληρώσει την ανάλογη µηνιαία υπηρεσία. Στο
δικαστήριο που ενεργεί την κλήρωση µετέχουν δύο γραµµατείς, οι οποίοι τηρούν τα
πρόχειρα πρακτικά χωριστά µε χρήση χηµικού χάρτη σε δύο όµοια πρωτότυπα ο καθένας,
τα οποία υπογράφονται στην έδρα από τα µέλη της σύνθεσης. Το ένα από αυτά αναρτάται
αµέσως στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου.
5. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται οι αναπληρωµατικοί δικαστές και εισαγγελείς και οι
σύνεδροι δικαστές και δεύτεροι εισαγγελείς.
6. Ο κανονισµός του δικαστηρίου και, αν δεν υπάρχει, η πράξη του δικαστή του προέδρου
του συµβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ρυθµίζει τις λοιπές λεπτοµέρειες της
διαδικασίας της κλήρωσης.
7.α. Αντικατάσταση δικαστή που έχει κληρωθεί ως µέλος της σύνθεσης δικαστηρίου,
καθώς και του εισαγγελέα δεν επιτρέπεται παρά µόνον από τον αναπληρωµατικό δικαστή
και εισαγγελέα αντιστοίχως, που ορίζεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 4 και 5, για
λόγους ασθενείας ή ανυπέρβλητης υπηρεσιακής ή προσωπικής ανάγκης του κληρωθέντος
µέλους της σύνθεσης του δικαστηρίου. Ο λόγος της αναπλήρωσης αναγράφεται στα
πρακτικά του δικαστηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν εµφανιστεί ασθένεια ή
ανυπέρβλητη υπηρεσιακή ή προσωπική ανάγκη στους αναπληρωµατικούς, ο δικαστής ή ο
εισαγγελέας που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία µπορεί µε αιτιολογηµένη πράξη
του να αντικαταστήσει τον κληρωθέντα αναπληρωµατικό δικαστή ή εισαγγελέα
αντιστοίχως µε άλλον µη κληρωθέντα. Η πράξη αυτή αναγράφεται στα πρακτικά του
δικαστηρίου.
β. Όπου δεν διενεργείται κλήρωση, ο δικαστής ή ο εισαγγελέας που διευθύνει το
δικαστήριο ή την εισαγγελία αν εµφανιστεί ανυπέρβλητη δυσχέρεια για την κατάρτιση της
σύνθεσης του δικαστηρίου, µε αιτιολογηµένη πράξη του αντικαθιστά ή ορίζει τους
δικαστές ή τον εισαγγελέα αντιστοίχως.
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8. Σε υποθέσεις που έχουν παραπεµφθεί αρµοδίως για να εκδικαστούν στο τριµελές εφετείο
κακουργηµάτων και λόγω της σοβαρότητας και του αντικειµένου τους πρόκειται να
διαρκέσουν επί µακρό χρόνο, η ολοµέλεια του δικαστηρίου των εφετών, που συνέρχεται
µετά από πρόσκληση του διευθύνοντος το δικαστήριο, δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν από
την κλήρωση της σύνθεσης, ορίζει από µεν τους προέδρους εφετών αριθµό δεκαπλάσιο,
από δε τους εφέτες αριθµό δεκαπενταπλάσιο του απαιτούµενου για τη συγκρότηση του
δικαστηρίου, µεταξύ των οποίων θα κληρωθούν ο πρόεδρος του δικαστηρίου από τους
προέδρους εφετών και τα σύνεδρα µέλη του δικαστηρίου από τους εφέτες, οι οποίοι µε τους
αναπληρωτές τους, έναν πρόεδρο εφετών και δύο εφέτες, που κληρώνονται από τον ίδιο
αριθµό δικαστών και συµπαρεδρεύουν (άρθρο 9 παρ. 3 Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας) θα
συγκροτήσουν το δικαστήριο του τριµελούς εφετείου κακουργηµάτων. Η απόφαση της
ολοµέλειας ισχύει από τη δηµοσίευσή της.
Τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια ισχύουν και για τη συγκρότηση του
δευτεροβάθµιου δικαστηρίου.
Ο εισαγγελέας της έδρας και ο αναπληρωτής του, ο οποίος συµπαρίσταται, κληρώνονται
από δέκα εισαγγελείς εφετών που έχουν οριστεί από την ολοµέλεια της οικείας εισαγγελίας
µε την ίδια διαδικασία, ενώ κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως όσα προβλέπονται στα
προηγούµενα εδάφια.
Η κλήρωση για τη συγκρότηση του δικαστηρίου γίνεται την πρώτη ηµέρα συνεδρίασης του
προηγούµενου της δικασίµου µήνα από το Α΄ τριµελές εφετείο πληµµεληµάτων σε δηµόσια
συνεδρίαση. Οι κληρωθέντες συµµετέχουν σε κάθε τυχόν επόµενη µετ’ αναβολή δικάσιµο,
εκτός αν παύσουν για οποιοδήποτε λόγο να ανήκουν στη δύναµη του δικαστηρίου, οπότε
τη θέση τους καταλαµβάνει το αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος. Στην περίπτωση αυτή,
στη θέση του αναπληρωµατικού, εφόσον εξακολουθεί να συντρέχει ο λόγος αναπλήρωσης,
ορίζεται µε την ίδια διαδικασία από την ολοµέλεια νέο µέλος.
9. Απαγορεύεται να προσδιοριστεί ή να αναβληθεί υπόθεση σε δικάσιµο για την οποία έχει
γίνει η κλήρωση της σύνθεσης του δικαστηρίου. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται:
α. Ο προσδιορισµός 1) αν συµπληρώνεται ο χρόνος της παραγραφής του εγκλήµατος, οπότε
ο αρµόδιος εισαγγελέας εκδίδει αιτιολογηµένη πράξη, που παραµένει στη δικογραφία, 2)
αν ο κατηγορούµενος κρατείται και συµπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής του
κράτησης, 3) αν πρόκειται για υποθέσεις του άρθρου 27 παρ. 2 του παρόντος νόµου, 4) αν
ο νόµος ορίζει προθεσµία προσδιορισµού.
β. Η αναβολή 1) αν ο νόµος ορίζει προθεσµία αναβολής, 2) αν συντρέχει λόγος αναβολής
σε σύντοµη ρητή δικάσιµο, που αιτιολογείται ειδικά στην απόφαση.
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10. Ο προσδιορισµός των ποινικών υποθέσεων γίνεται από τον αρµόδιο εισαγγελέα µε
σηµείωση της δικασίµου, χρονολογία και υπογραφή του στους φακέλους των δικογραφιών.
11. Η µη τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 8 συνεπάγεται ακυρότητα, που
καλύπτεται αν δεν προταθεί πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία της υπόθεσης.
12. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν έχουν εφαρµογή στην κατάρτιση των
συνθέσεων των δικαστηρίων ανηλίκων».

Άρθρο 89
Όριο ηλικίας-Κωλύµατα διορισµού
1. Στην παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 1756/1988, απαλείφεται η φράση
«προκειµένου να βοηθηθεί ο ανακριτής».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
ο

«∆ικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συµπλήρωσε το 28 έτος και δεν έχει
ο

υπερβεί το 45 έτος της ηλικίας του».
3. Το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως
εξής:
«ε) Εκείνος που καταδικάστηκε αµετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή (άρθρα 372 374 ΠΚ), απάτη (άρθρο 386ΠΚ), υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 ΠΚ),
εκβίαση (άρθρο 385 ΠΚ), πλαστογραφία (άρθρο 216 ΠΚ), πλαστογραφία πιστοποιητικών
(άρθρο 217 ΠΚ), πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήµων (άρθρο 218 ΠΚ), ψευδή
βεβαίωση (άρθρο 242 ΠΚ), ψευδορκία και ψευδή ανώµοτη κατάθεση (άρθρα 224, 225
ΠΚ), παραπλάνηση σε ψευδορκία (άρθρο 228 ΠΚ), ψευδή καταµήνυση (άρθρο 229 ΠΚ),
απιστία δικηγόρου (άρθρο 235 ΠΚ), απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256 ΠΚ),
δωροδοκία (άρθρα 235 – 237 ΠΚ), καταπίεση (άρθρο 244 ΠΚ), παράβαση καθήκοντος
(άρθρ0 259 ΠΚ), συκοφαντική δυσφήµηση (άρθρο 363 ΠΚ), υφαρπαγή ψευδούς
βεβαίωσης (άρθρο 220 ΠΚ), υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 ΠΚ), παραβίαση
υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 ΠΚ), έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 - 353 ΠΚ), καθώς και για
παράβαση της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας και τυχερών παιχνιδιών».

Β.Μπ./prk/olm.11/ΣΥΝ.ΓΕΝ.30

90

Άρθρο 90
Κωλύµατα εντοπιότητας
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εξαιρούνται οι δικαστικοί
λειτουργοί που υπηρετούν σε δικαστήρια των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης,
Πατρών, Λάρισας και Ηρακλείου».
2. Οι παράγραφοι 20, 21, 22 και 23 του άρθρου 44 του ν. 1756/1988 αντικαθίστανται
και προστίθενται παράγραφοι 24, 25 και 26, ως εξής:
«20. Η δικαστική λειτουργός που κυοφορεί έχει δικαίωµα άδειας πριν και µετά τον τοκετό,
κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους.
21. Στο γονέα δικαστικό λειτουργό χορηγείται, µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και ύστερα από αίτησή του, άδεια πέντε (5)
µηνών µε αποδοχές για ανατροφή παιδιού. Η ηµεροµηνία έναρξής της ορίζεται: α) από τον
Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης, σε όσα ∆ικαστήρια διευθύνονται από
Τριµελές Συµβούλιο, β) από τον προϊστάµενο του ∆ικαστηρίου ή της Εισαγγελίας ή της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων σε κάθε
άλλη περίπτωση, και πρέπει να προσδιορίζεται, όταν το σχετικό αίτηµα υποβάλλεται από
µητέρα δικαστική λειτουργό, το συντοµότερο δυνατόν, οπωσδήποτε, όµως, µέσα σε δύο (2)
µήνες από το πέρας της άδειας µητρότητας που έλαβε η ίδια δικαστική λειτουργός. Η
αίτηση για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας σε πατέρα δικαστικό λειτουργό για την
ανατροφή του παιδιού του πρέπει να υποβάλλεται το συντοµότερο δυνατό µετά τη λήξη της
χορηγηθείσας στην εργαζοµένη µητέρα του παιδιού του άδειας µητρότητας. Σε περίπτωση
που η σύζυγος του δικαστικού λειτουργού δεν έχει πάρει άδεια µητρότητας, η αίτηση
πρέπει να υποβάλλεται το συντοµότερο δυνατό µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία θα
έληγε η άδεια µητρότητας, την οποία, µε βάση το χρόνο τοκετού, θα ελάµβανε µητέρα
δικαστική λειτουργός.
22. Στoυς ειρηνοδίκες και πταισµατοδίκες η άδεια της προηγούµενης παραγράφου
χορηγείται: 1) από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης για το Ειρηνοδικείο
Αθηνών, 2) από τον διευθύνοντα το δικαστήριο, αν υπηρετούν πέντε (5) τουλάχιστον
ειρηνοδίκες ή πταισµατοδίκες σε αυτό, και 3) από τον Πρόεδρο του οικείου Πρωτοδικείου
στις λοιπές περιπτώσεις. Οι παραπάνω ορίζουν και την ηµεροµηνία έναρξης της άδειας.
23.Αν και οι δύο γονείς είναι δικαστικοί λειτουργοί, µε κοινή τους δήλωση που κατατίθεται
στις υπηρεσίες τους καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ως άνω άδειας
ανατροφής παιδιού.
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24. Αν o σύζυγος δικαστικού λειτουργού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε
επάγγελµα, ο δικαστικός λειτουργός δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ως άνω άδειας
ανατροφής παιδιού εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ο σύζυγος του
δικαστικού λειτουργού ανίκανος να αντιµετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού,
σύµφωνα µε βεβαίωση της ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής στην αρµοδιότητα
της οποίας υπάγεται ο δικαστικός λειτουργός.
25. Αν ο σύζυγος δικαστικού λειτουργού εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα και δικαιούται
αντίστοιχης της παραγράφου 21 άδειας ανατροφής παιδιού, ο δικαστικός λειτουργός
δικαιούται να κάνει χρήση της ως άνω άδειας ανατροφής παιδιού κατά το µέρος που ο
σύζυγος αυτού δεν κάνει χρήση των δικών του δικαιωµάτων, ή κατά το µέρος που αυτά
υπολείπονται της ως άνω άδειας ανατροφής παιδιού.
26. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης παιδιού χωρίς γάµο των
γονέων του, την ως άνω άδεια ανατροφής παιδιού δικαιούται ο γονέας που ασκεί την
επιµέλεια του παιδιού».

Άρθρο 91
Μισθός – θέµατα δικαστικών διακοπών
1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 43 του ν. 1756/1988 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. ∆εν οφείλεται µισθός για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο δικαστικός λειτουργός
από δική του υπαιτιότητα δεν παρέχει υπηρεσία. Ως µη παροχή υπηρεσίας νοείται και η,
κατά την κρίση των οργάνων που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο, συζήτηση µη
ικανού αριθµού υποθέσεων, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση παραδόσεως σχεδίων
αποφάσεων και δικογραφιών που του ανατίθενται προς επεξεργασία, καθώς και η µη
συµµετοχή στις συνεδριάσεις των οργάνων του δικαστηρίου ή η µη εκτέλεση υπηρεσίας
που του ανατέθηκε αρµοδίως.
4. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου ο µισθός περικόπτεται µε πράξη του
δικαστικού λειτουργού που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή τη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ή µε πράξη του
προϊσταµένου του αµέσως ανώτερου δικαστηρίου ή εισαγγελίας. Για την περικοπή του
µισθού του εκκαθαριστή- δικαστικού λειτουργού, αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος του
αµέσως ανώτερου δικαστηρίου ή εισαγγελίας. Η πράξη της περικοπής τίθεται στον ατοµικό
φάκελο του δικαστικού λειτουργού και συνιστά δυσµενές στοιχείο για την προαγωγή του.
Κατά της πράξης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Ανωτάτου ∆ικαστικού
Συµβουλίου µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από την επίδοσή της στον ενδιαφερόµενο
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δικαστικό λειτουργό, χωρίς να αναστέλλεται για οποιοδήποτε λόγο η εκτέλεσή της. Το
συµβούλιο αποφαίνεται αµετάκλητα και σε περίπτωση εξαφάνισης της πράξης περικοπής
αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη για την προαγωγή».
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 44 του ν. 1756/1988 αντικαθίστανται ως εξής:
«11. ∆ικαστικός λειτουργός δεν έχει δικαίωµα να κάνει χρήση δικαστικών διακοπών ή
κανονικής άδειας, εφόσον κατά την κρίση του οικείου προϊσταµένου υπάρχει κίνδυνος
ουσιώδους καθυστέρησης στην έκδοση απόφασης ή βουλεύµατος σε επείγουσα υπόθεση ή
σε άλλη επείγουσα δικαστική ενέργεια. Αν ο δικαστικός λειτουργός καθυστερεί να
παραδώσει σηµαντικό αριθµό σχεδίων αποφάσεων υποθέσεων που έχουν συζητηθεί ή
καθυστερεί να επεξεργασθεί τις δικογραφίες που του έχουν ανατεθεί κατά τους όρους που
καθορίζει ο νόµος, ο κανονισµός ή η ολοµέλεια του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, µπορεί
να υποχρεωθεί, µε πράξη του προϊσταµένου του οικείου δικαστηρίου ή µε πράξη του
προϊσταµένου του αµέσως ανώτερου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, να προσκοµίσει τον
οριζόµενο από αυτούς αριθµό σχεδίων ή δικογραφιών µέσα στην περίοδο των δικαστικών
διακοπών. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, µπορεί µε πράξη των παραπάνω οργάνων να
στερηθεί του δικαιώµατος να κάνει χρήση των δικαστικών διακοπών µέχρι να παραδώσει
τον ορισθέντα αριθµό σχεδίων αποφάσεων ή δικογραφιών».

Άρθρο 92
Αναρρωτική άδεια
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 1756/1988 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Εάν η αναρρωτική άδεια ή η απουσία λόγω ασθενείας εκτείνεται σε δύο διαδοχικές
πολιτικές δικασίµους, ο δικαστικός λειτουργός παραπέµπεται υποχρεωτικά για εξέταση
στην οικεία υγειονοµική επιτροπή. Σε περίπτωση ανίατων ασθενειών η άδεια µπορεί να
παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων για όσο χρονικό διάστηµα κρίνεται απολύτως απαραίτητο».
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του ν. 1756/1988
προστίθεται η φράση «κατά τις οικείες διατάξεις.»

Άρθρο 93
Εκπαιδευτική άδεια
Το άρθρο 46 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιτρέπεται η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας απουσίας στην αλλοδαπή:

Β.Μπ./prk/olm.11/ΣΥΝ.ΓΕΝ.30

93

α) στους εισηγητές και παρέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου,
β) στους δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων από το βαθµό
του ειρηνοδίκη, του πρωτοδίκη και του αντεισαγγελέα πρωτοδικών µέχρι του εφέτη και του
αντεισαγγελέα εφετών,
γ) στους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από το βαθµό
του πρωτοδίκη µέχρι του εφέτη.
Εκπαιδευτική άδεια δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί µετά τη συµπλήρωση του πεντηκοστού
πέµπτου (55ου) έτους της ηλικίας. Για να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια απαιτείται ο
δικαστικός λειτουργός να έχει πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία
πρόκειται να µεταβεί για εκπαίδευση, η οποία να αποδεικνύεται από αναγνωρισµένο
δίπλωµα γλωσσοµάθειας, και να έχει γίνει δεκτός σε αναγνωρισµένο µεταπτυχιακό
πρόγραµµα σπουδών σε πανεπιστήµιο της αλλοδαπής.
2. Ο αριθµός των δικαστικών λειτουργών που αποστέλλονται στην αλλοδαπή µε
εκπαιδευτική άδεια, κάθε εκπαιδευτικό έτος, ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που εκδίδεται µέχρι τέλους
∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους.
3. Οι άδειες χορηγούνται από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων το αργότερο ως το τέλος Μαρτίου του έτους έναρξης της άδειας, ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερόµενου δικαστικού λειτουργού και απόφαση του αρµόδιου Ανώτατου
∆ικαστικού Συµβουλίου. Το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο αποφαίνεται ύστερα από
ερώτηµα του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και µόνο
µέχρι τον αριθµό των αναφερόµενων σ' αυτό θέσεων. Στην αίτηση πρέπει να
προσδιορίζονται τα θέµατα µε τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί ο δικαστικός λειτουργός
και να επισυνάπτονται τα τυχόν δικαιολογητικά. Ο Υπουργός έχει δικαίωµα να διαφωνήσει
µε την απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή
αποφαίνεται η ολοµέλεια του οικείου ανώτατου δικαστηρίου.
4. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για ένα έτος και είναι δυνατό να παραταθεί, µε την ίδια
διαδικασία, για ένα ακόµη έτος, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, εφόσον ο δικαστικός
λειτουργός καταθέτει βεβαίωση του πανεπιστηµίου ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
που έχει αναλάβει µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή και ότι µπορεί ακόµη να ολοκληρώσει το
πρόγραµµα των µεταπτυχιακών του σπουδών. Στην περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης
της εκπαιδευτικής άδειας εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 44 παράγραφος 19.

Β.Μπ./prk/olm.11/ΣΥΝ.ΓΕΝ.30

94

5. Αυτός που πήρε εκπαιδευτική άδεια οφείλει να αναφέρει µε δήλωσή του στο Υπουργείο
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων την ηµεροµηνία αναχώρησης και
εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, την έναρξη της εκπαίδευσής του, καθώς και τον τόπο
και τη διεύθυνση της διαµονής του. Οφείλει επίσης, στο τέλος κάθε εξαµήνου, να
υποβάλλει στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
στον πρόεδρο του οικείου Ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου λεπτοµερή έκθεση για τη
συντελεσθείσα εργασία και για την πορεία της εκπαίδευσής του, µε τα αποδεικτικά των
σπουδών του. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής είναι δυνατό να επιφέρει την ανάκληση
του υπολοίπου της εκπαιδευτικής άδειας.
6. Στο δικαστικό λειτουργό που αποστέλλεται µε εκπαιδευτική άδεια παρέχονται στο
διπλάσιο οι αποδοχές της οργανικής του θέσης καθώς και τα έξοδα µετάβασης και
επιστροφής. Στο δικαστικό λειτουργό που πήρε υποτροφία από το ίδρυµα κρατικών
υποτροφιών ή από οποιοδήποτε άλλο ηµεδαπό οργανισµό, οι επί πλέον αποδοχές
καταβάλλονται µειωµένες κατά το ποσό της υποτροφίας.
7. Η εκπαιδευτική άδεια διακόπτεται ύστερα από απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστικού
Συµβουλίου αν οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιβάλλουν ή αν ο δικαστικός λειτουργός δεν
παρουσιάζει την αναµενόµενη επίδοση ή υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωµα.
8. Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ή ο πρόεδρος του
Ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου είναι δυνατό να αναθέσει σε δικαστικό λειτουργό, που
βρίσκεται µε εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή, τη µελέτη ή έρευνα ορισµένων
ζητηµάτων που αφορούν τη λειτουργία των δικαστηρίων ή των φυλακών και τη σχετική µε
τη δικαιοσύνη νοµοθεσία ή άλλα ειδικά θέµατα.
9. Οι δικαστικοί λειτουργοί που έλαβαν εκπαιδευτική άδεια είναι υποχρεωµένοι, µετά την
επιστροφή τους, να υπηρετήσουν επί χρόνο τετραπλάσιο του χρόνου της άδειάς τους.
10. Αν οι δικαστικοί λειτουργοί αθετήσουν την υποχρέωσή τους αυτή, οφείλουν να
επιστρέψουν στο δηµόσιο, µέσα σε τρεις µήνες, τις επί πλέον αποδοχές που έλαβαν κατά το
χρόνο της άδειας καθώς και τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής, µε το νόµιµο τόκο από τη
λήψη τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις του κώδικα είσπραξης
δηµόσιων εσόδων.
11. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων, ύστερα από γνώµη του προέδρου του οικείου ανώτατου δικαστηρίου του
κλάδου στον οποίο ανήκει ο δικαστικός λειτουργός ή, αν πρόκειται για µέλη της Γενικής
Επιτροπείας, του γενικού επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών ∆ιοικητικών
δικαστηρίων, µπορεί να επιτρέπει την αποστολή στην Αλλοδαπή δικαστικών λειτουργών
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όλων των βαθµών, ανεξαρτήτως ηλικίας, για συµµετοχή σε συνέδρια ή παρακολούθηση
βραχυχρονίων σεµιναρίων ή της οργάνωσης και λειτουργίας ξένων δικαστηρίων. Η
απουσία του δικαστικού λειτουργού από τα καθήκοντά του δεν µπορεί να υπερβεί το
µήνα».
Άρθρο 94
Προαγωγές
Η παράγραφος 5 του άρθρου 49 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται και στο ίδιο άρθρο
προστίθενται νέες παράγραφοι 6, 7 , 8, 9 και 10 ως εξής:
«5. Η προαγωγή στους βαθµούς του συµβούλου της Επικρατείας, του αρεοπαγίτη, του
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του συµβούλου και αντεπιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, του επιτρόπου και αντεπιτρόπου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, του
προέδρου και εισαγγελέα εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και του
προέδρου εφετών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, γίνεται κατ’ απόλυτη εκλογή και
προϋποθέτει την ύπαρξη εξαιρετικών προσόντων στο πρόσωπο των ανωτέρω δικαστικών
λειτουργών που έχουν τα τυπικά προσόντα.
6. Ως κατ’ εκλογή προακτέοι κρίνονται, οι λοιποί δικαστικοί λειτουργοί, πλην των
αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο, οι οποίοι συγκεντρώνουν σε ικανό βαθµό
τα πιο πάνω ουσιαστικά προσόντα και µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντα
του ανώτερου βαθµού. Σε όλες τις περιπτώσεις προαγωγής της κατηγορίας αυτής, η
προαγωγή ποσοστού 20% γίνεται µε τα κριτήρια της προηγούµενης παραγράφου.
7. Για την εκτίµηση των ουσιαστικών προσόντων των κρινοµένων, λαµβάνονται υπόψη οι
εκθέσεις επιθεώρησης, οι ατοµικοί φάκελοι και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.
8. Οι αποφάσεις του οικείου ανωτάτου δικαστικού συµβουλίου και της οικείας ολοµέλειας
πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι πλήρως αιτιολογηµένες. Τα µέλη τους µπορούν να
στηρίζουν αιτιολογηµένα την κρίση τους και στην προσωπική τους αντίληψη ως προς την
ικανότητα των κρινοµένων για την απονοµή της δικαιοσύνης και τα εν γένει προσόντα
τους.
9. ∆εν προάγεται στον επόµενο βαθµό, δικαστής ο οποίος καθυστερεί αδικαιολόγητα τη
δηµοσίευση και θεώρηση των αποφάσεων που εκδίδει, καθώς και εισαγγελικός λειτουργός
ο οποίος καθυστερεί αδικαιολόγητα την επεξεργασία των δικογραφιών που του
ανατίθενται, εκτός αν το οικείο συµβούλιο αιτιολογήσει ειδικά τους λόγους της κατά
παρέκκλιση προαγωγής. Αδικαιολόγητη είναι η καθυστέρηση όταν: α) η απόφαση δεν
δηµοσιεύεται µέσα σε διάστηµα έξι µηνών από τη συζήτηση, β) προκειµένου για υποθέσεις
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ασφαλιστικών, όταν η απόφαση δεν εκδίδεται µέσα σε ένα µήνα, γ) προκειµένου για
θεώρηση όταν αυτή γίνεται πέρα από ένα µήνα., δ)προκειµένου περί εισαγγελικών
λειτουργών όταν η επεξεργασία και µη επιστροφή της δικογραφίας καθυστερεί πέρα από
τέσσερες µήνες.
10. Μη προακτέος κρίνεται ο δικαστικός λειτουργός ο οποίος έχει τιµωρηθεί πειθαρχικά σε
οποιαδήποτε ποινή για καθυστέρηση στην εν γένει εκτέλεση των καθηκόντων του,
τουλάχιστον δύο φορές την τελευταία επταετία».

Άρθρο 95
Μεταθέσεις
Το άρθρο 50 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο όσον αφορά προαγωγές και µεταθέσεις δικαστικών
λειτουργών συνεδριάζει µια φορά το χρόνο, κατά το από 20 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου
χρονικό διάστηµα. Οι προαγόµενοι και µετατιθέµενοι δικαστικοί λειτουργοί είναι
η

υποχρεωµένοι να εµφανισθούν στις θέσεις του έως την 15 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους.
Αν εµφανισθεί απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη
διάρκεια του δικαστικού έτους, επιτρέπεται µόνο απόσπαση δικαστικού λειτουργού,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 51.
2. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από τη συµπλήρωση υπηρεσίας
δύο (2) δικαστικών ετών στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισµού, προαγωγής ή
µετάθεσης. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται µετάθεση και πριν την παρέλευση του ανωτέρω
χρονικού διαστήµατος, για υπηρεσιακούς ή σοβαρούς προσωπικούς λόγους, οι οποίοι
πρέπει να βεβαιώνονται ειδικά στην απόφαση ή αν υποβληθούν αιτήσεις αµοιβαίας
µετάθεσης.
3. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού µπορεί να γίνει είτε ύστερα από αίτηση αυτού είτε
αυτεπαγγέλτως προκειµένου να αντιµετωπισθεί υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία πρέπει να
εκτίθεται αναλυτικά στην απόφαση. Απαγορεύεται όµως να αποφασισθεί µετάθεση που
έχει σχέση µε την άσκηση των δικαιοδοτικών και εν γένει υπηρεσιακών καθηκόντων του
δικαστικού λειτουργού.
4. Η µετάθεση είναι υποχρεωτική αν ο δικαστικός λειτουργός: α) υπέπεσε σε βαρύ
πειθαρχικό παράπτωµα, β) εµφανίζει αδικαιολόγητη και σοβαρή, κατά την κρίση του
Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου, καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
5. Με την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου, δεν επιτρέπεται µετάθεση εάν ο
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δικαστικός λειτουργός δεν έχει παραδώσει όλες τις εκκρεµείς υποθέσεις και δικογραφίες
που του έχουν ανατεθεί.
6. ∆ικαστικός λειτουργός σύζυγος δικαστικού λειτουργού µετατίθεται ύστερα από αίτησή
του στην περιφέρεια που υπηρετεί ο άλλος σύζυγος, εφόσον δεν υπάρχει κώλυµα
συνυπηρέτησης. ∆ηµόσιος υπάλληλος και υπάλληλος νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
σύζυγος δικαστικού λειτουργού µπορεί να µετατίθεται ύστερα από αίτησή του στην
περιφέρεια όπου υπηρετεί ο σύζυγός του, εφόσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη
υπηρεσία».

Άρθρο 96
Αργία
Το άρθρο 57 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 57 - Αργία
1. Ο δικαστικός λειτουργός που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία µε ένταλµα
προσωρινής κράτησης, µε βούλευµα ή µε δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε
προσωρινά από τις φυλακές, τίθεται αυτοδίκαια σε κατάσταση αργίας. Αν εκλείψει ο λόγος
για τον οποίο ο δικαστικός λειτουργός τέθηκε σε αργία, επανέρχεται αυτοδίκαια στην
υπηρεσία. Αν έχουν µεσολαβήσει προαγωγές µπορεί µετά από κρίση του οικείου ανωτάτου
δικαστικού συµβουλίου να προαχθεί στον ανώτερο βαθµό εάν υπάρχει κενή οργανική θέση,
διαφορετικά, προαγόµενος, παραµένει υπεράριθµος και καταλαµβάνει την πρώτη θέση που
θα κενωθεί. Σε περίπτωση που αµετάκλητα αθωωθεί από την ασκηθείσα σε βάρος του
ποινική δίωξη, καταλαµβάνει τη σειρά αρχαιότητας που κατείχε στον προηγούµενο βαθµό,
διαφορετικά η αρχαιότητά του καθορίζεται µε απόφαση του οικείου ανωτάτου δικαστικού
συµβουλίου:
2. Εφόσον επιβάλλεται για το συµφέρον της υπηρεσίας ή για τη διαφύλαξη του κύρους του
δικαστικού λειτουργήµατος, ο δικαστικός λειτουργός είναι δυνατό να τεθεί σε προσωρινή
αργία, αν ασκήθηκε εναντίον του:
α) ποινική δίωξη για έγκληµα που αποτελεί κώλυµα διορισµού κατά τις διατάξεις του
άρθρου 37, µε εξαίρεση τα εγκλήµατα της ψευδορκίας και ψευδούς ανώµοτης κατάθεσης
(άρθρα 224,225 Π.Κ.), παραπλάνησης σε ψευδορκία (άρθρο 228 Π.Κ.), ψευδούς
καταµήνυσης (άρθρο 229 Π.Κ.), συκοφαντικής δυσφήµισης (άρθρο 363 Π.Κ.) και της
έκδοσης ακάλυπτης επιταγής,
β) πειθαρχική δίωξη για παράπτωµα που µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής
παύσης.
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3. Η θέση σε προσωρινή αργία, κατά την προηγούµενη παράγραφο, γίνεται µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου ανωτάτου δικαστικού
συµβουλίου. Μετά την πάροδο εξαµήνου από τη θέση σε προσωρινή αργία, το ίδιο
συµβούλιο υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογηµένα για τη συνέχιση ή µη της αργίας. Η
προσωρινή αργία αίρεται αυτοδίκαια µετά την πάροδο διετίας από την έκδοση του
προεδρικού διατάγµατος περί θέσεως του δικαστικού λειτουργού σε αργία, εφόσον δεν έχει
εκδοθεί παραπεµπτικό βούλευµα ή καταδικαστική απόφαση και εφαρµόζεται ανάλογα το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Μπορεί όµως το µέτρο να
ληφθεί εκ νέου στην περίπτωση της υποβολής αίτησης επανάληψης της πειθαρχικής
διαδικασίας κατά το άρθρο 105 του παρόντος.
4. Για το δικαστικό λειτουργό που τελεί σε κατάσταση αργίας ή προσωρινής αργίας,
αναβάλλεται η κρίση του οικείου ανωτάτου δικαστικού συµβουλίου περί προαγωγής µέχρι
να εκλείψει ο λόγος για τον οποίο ο δικαστικός λειτουργός τέθηκε σε αργία ή µέχρι να
εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή αµετάκλητο βούλευµα ή τελεσίδικη πειθαρχική
απόφαση, αντίστοιχα.
5. Η προσωρινή αργία της παραγράφου 2 αρχίζει και λήγει, αντίστοιχα, από την
ανακοίνωση στο δικαστικό λειτουργό του σχετικού προεδρικού διατάγµατος. ∆εν
απαιτείται έκδοση προεδρικού διατάγµατος για τη λήξη της αργίας, αν εκδοθεί αµετάκλητη
απαλλακτική δικαστική απόφαση ή αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα ή τελεσίδικη
απαλλακτική πειθαρχική απόφαση. Στις περιπτώσεις αυτές ο δικαστικός λειτουργός
επανέρχεται, επίσης, αυτοδίκαια στην υπηρεσία και εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Επανέρχεται, επίσης,
αυτοδίκαια στην υπηρεσία, µετά την έκδοση σχετικού διαπιστωτικού προεδρικού
διατάγµατος, ο δικαστικός λειτουργός ο οποίος καταδικάστηκε αµετάκλητα για έγκληµα ή
τιµωρήθηκε τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα, που δεν συνεπάγονται οριστική παύση
και εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.
6. Από τις αποδοχές του δικαστικού λειτουργού που έχει τεθεί σε αργία παρακρατείται το
ένα τρίτο (1/3). Το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται αν ο δικαστικός λειτουργός αθωωθεί
αµετάκλητα από την ασκηθείσα σε βάρος του ποινική και πειθαρχική δίωξη. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, εκτός από εκείνη της οριστικής παύσης, µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του
οικείου ανωτάτου δικαστικού συµβουλίου να διαταχθεί η απόδοση, εν όλω ή εν µέρει, του
παρακρατηθέντος ποσού.»

Β.Μπ./prk/olm.11/ΣΥΝ.ΓΕΝ.30

99

Άρθρο 97
Θέση εκτός υπηρεσίας
Το άρθρο 57 Α του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 57 Α. - Θέση εκτός υπηρεσίας
Ο δικαστικός λειτουργός σε βάρος του οποίου έχει διαταχθεί πειθαρχική προκαταρκτική
εξέταση για αδίκηµα που µπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης, είναι δυνατό,
υπό τους όρους της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου, να τεθεί προσωρινά εκτός
υπηρεσίας µε απόφαση του οικείου ανωτάτου δικαστικού συµβουλίου µέχρι πέρατος της
εξέτασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο δικαστικός λειτουργός διατηρεί τις αποδοχές του.
Αν, στη συνέχεια, ασκηθεί κατ’ αυτού πειθαρχική δίωξη εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 57. Αν η υπόθεση τεθεί στο αρχείο ο δικαστικός λειτουργός επανέρχεται
αυτοδίκαια στην υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
παραγράφων 3 έως 5 του προηγούµενου άρθρου».

Άρθρο 98
Προαγωγή διοικητικών δικαστών στο Συµβούλιο της Επικρατείας
Mετά το άρθρο 66, προστίθενται άρθρα 66 Α, 66 Β και 66 Γ, ως εξής:
« Άρθρο 66 Α
1. Οι θέσεις των Συµβούλων της Επικρατείας καλύπτονται κατά το ένα πέµπτο µε
προαγωγή δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παράγραφο 2 και στα άρθρα 66 Β και 66 Γ.
2. Σε Σύµβουλο της Επικρατείας προάγεται, ύστερα από αίτησή του, και εφόσον δεν
συµπληρώνει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του έως την 31η ∆εκεµβρίου του έτους
κενώσεως ή συστάσεως της θέσεως, πρόεδρος εφετών διοικητικών δικαστηρίων ή εφέτης
διοικητικών δικαστηρίων, µε επτά τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στο βαθµό του εφέτη και
συνολική πραγµατική δικαστική υπηρεσία είκοσι έξι τουλάχιστον ετών στα διοικητικά
δικαστήρια.
3. Το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης, εκτιµώντας τις ανάγκες
της υπηρεσίας, µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να κρίνει ως προακτέο δικαστικό λειτουργό που έχει
τα νόµιµα προσόντα και δίχως αίτησή του».

«Άρθρο 66 Β
1. Η διαδικασία πλήρωσης θέσης Συµβούλου της Επικρατείας µε προαγωγή δικαστή των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κινείται µε ανακοίνωση του Γενικού Επιτρόπου της
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Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η ανακοίνωση αποστέλλεται στα
διοικητικά εφετεία της χώρας και αναρτάται αµέσως από τον γραµµατέα του κάθε εφετείου
στο οικείο δικαστικό κατάστηµα. Για την ανάρτηση συντάσσεται έκθεση που διαβιβάζεται
στον Γενικό Επίτροπο. Η ανακοίνωση αποστέλλεται, το ταχύτερο δυνατόν, µετά την
κένωση της θέσης ή τη σύσταση νέας θέσης. Ειδικά για την πλήρωση των κενών θέσεων οι
οποίες προβλέπεται ότι θα προκύψουν την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, η ανακοίνωση
αποστέλλεται το αργότερο εντός του µηνός Φεβρουαρίου. Με την ανακοίνωση καλούνται
οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τα νόµιµα προσόντα να υποβάλουν αίτηση στον Γενικό
Επίτροπο της Επικρατείας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
εποµένη της αναρτήσεως της ανακοινώσεως.
2. Μετά τη λήξη της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, ο Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας των τακτικών δικαστηρίων αποστέλλει στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης τις
αιτήσεις που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Ο Υπουργός
∆ικαιοσύνης υποβάλλει ερώτηµα για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων στον Πρόεδρο του
Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης, διαβιβάζοντας και τις
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Το ερώτηµα προκαλείται µέσα σε δύο µήνες από την
κένωση της θέσης ή τη σύσταση νέας θέσης. Για την πλήρωση των θέσεων οι οποίες
προβλέπεται ότι θα κενωθούν την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, το ερώτηµα αποστέλλεται εντός
του µηνός Απριλίου».

«Άρθρο 66 Γ
1. Η προαγωγή γίνεται κατ’ απόλυτη εκλογή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 49.
2. Ο πρόεδρος του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης ορίζει
έναν αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας ή σύµβουλο της Επικρατείας από τα
µέλη αυτού ως εισηγητή, ο οποίος συντάσσει για τους κρινοµένους αιτιολογηµένη
εισήγηση και την αναπτύσσει προφορικά στη συνεδρίαση. Ο εισηγητής λαµβάνει υπόψη
για την εκτίµηση των ουσιαστικών προσόντων των κρινοµένων τις εκθέσεις επιθεώρησης,
τους ατοµικούς φακέλους και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο. Μπορεί ακόµη να σχηµατίσει
και προσωπική αντίληψη ως προς την ικανότητα των κρινοµένων για την απονοµή της
δικαιοσύνης και τα εν γένει προσόντα τους.
3. Η απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης,
διαβιβάζεται στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και στα διοικητικά εφετεία όπου υπηρετούν οι
δικαστικοί λειτουργοί που είχαν υποβάλει σχετική αίτηση. Ο δικαστικός λειτουργός που
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δεν κρίθηκε προακτέος έχει δικαίωµα να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης στην
Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 68».

Άρθρο 99
Παρατηρητές-Προσφυγή σε ολοµέλεια
1. Το τρίτο και το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 67 του ν.
1756/1988 αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως εξής:
«Αυτοί ορίζονται µε κλήρωση µεταξύ των δεκαπέντε αρχαιοτέρων παρέδρων του
Συµβουλίου της Επικρατείας, προέδρων εφετών και εφετών των διοικητικών εφετείων
Αθηνών και Πειραιώς, οι οποίοι δεν έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή
εκτός από την επίπληξη ή δεν έχουν κριθεί µη προακτέοι στον επόµενο βαθµό από αυτόν
που κατέχουν.
Οι µετέχοντες χωρίς ψήφο καλούνται να διατυπώσουν τη γνώµη τους για το κρινόµενο
ζήτηµα, οφείλουν δε να αποχωρήσουν πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας».
2. Το πρώτο εδάφιο, αντίστοιχα, των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 68 του ν.
1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών αφ’
ότου περιέλθει στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης η απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστικού
Συµβουλίου, µπορεί, µε τους περιορισµούς της επόµενης παραγράφου, να διαφωνήσει προς
την απόφαση και να παραπέµψει την υπόθεση στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της
Επικρατείας, εκθέτοντας τους λόγους της διαφωνίας.
8. Προσφυγή στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης του
Ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου που αφορά προαγωγή, τοποθέτηση, µετάθεση και
απόσπαση έχει δικαίωµα να ασκήσει ο δικαστικός λειτουργός τον οποίο αφορά η απόφαση
αυτή, εφόσον όµως έλαβε τρεις τουλάχιστον ψήφους στο 15µελές Συµβούλιο και δύο στο
11µελές».
3. Το ένατο και το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν.
1756/1988 αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως εξής:
«Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η κλήρωση για τους παρέδρους που µετέχουν στο
Συµβούλιο χωρίς ψήφο, µεταξύ των δεκαπέντε αρχαιοτέρων παρέδρων, οι οποίοι δεν έχουν
τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή πλην της επίπληξης ή δεν έχουν κριθεί µη
προακτέοι στον επόµενο βαθµό από αυτόν που κατέχουν.
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Οι µετέχοντες χωρίς ψήφο καλούνται να διατυπώσουν τη γνώµη τους για το κρινόµενο
ζήτηµα, οφείλουν δε να αποχωρήσουν πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας».
4. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 73 του ν. 1756/1988, απαλείφεται η φράση «ως προς
τις λοιπές, πλην της προαγωγής».

Άρθρο 100
Τροποποίηση των άρθρων 77 και 78 του ν. 1756/1988
1. Στο άρθρο 77 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ο τίτλος αυτού ως εξής:
«Προαγωγές δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης»
2. Στο άρθρο 77 Α του ν. 1756/1988 τίθεται τίτλος ως εξής: «Ειρηνοδίκες», στην
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, οι λέξεις «35ο έτος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις:
«40ο έτος» και στο τέλος της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Μέχρις εκδόσεως του διατάγµατος αυτού εφαρµόζονται αναλόγως οι κείµενες
διατάξεις για τους διαγωνισµούς παρέδρων πρωτοδικείων και εισαγγελιών».
3. Το τελευταίο εδάφιο, αντίστοιχα, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 78 του ν.
1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι µετέχοντες χωρίς ψήφο καλούνται να διατυπώσουν τη γνώµη τους για το κρινόµενο
ζήτηµα, οφείλουν δε να αποχωρήσουν πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας.
3. Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η κλήρωση των χωρίς ψήφο προέδρων και εισαγγελέων
εφετών και των εφετών και αντεισαγγελέων εφετών, µεταξύ των δεκαπέντε αρχαιότερων
προέδρων και εισαγγελέων εφετών και µεταξύ των τριάντα αρχαιότερων εφετών και
αντεισαγγελέων εφετών, των εφετείων και εισαγγελιών εφετών Αθηνών και Πειραιώς, οι
οποίοι δεν έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή εκτός από την επίπληξη ή δεν
έχουν κριθεί µη προακτέοι στον επόµενο βαθµό από αυτόν που κατέχουν».

Άρθρο 101
Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 1756/1988
1. Τα στοιχεία β΄ και γ΄ του άρθρου 79 του ν. 1756/1988 αναριθµούνται, ως στοιχεία α΄
και β΄ αντίστοιχα.
2. Στο τελευταίο εδάφιο του νέου στοιχείου β΄, η φράση «οι οποίοι δικαιούνται να
διατυπώσουν τη γνώµη τους για το κρινόµενο ζήτηµα» αντικαθίσταται µε τη φράση «οι
οποίοι καλούνται να διατυπώσουν τη γνώµη τους για το κρινόµενο ζήτηµα».
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Άρθρο 102
Επιθεώρηση
Οι παράγραφοι 1 Β, 2, 4, 5 και 10 του άρθρου 80 του ν. 1756/1988 αντικαθίστανται ως
εξής:
«1. Β. Την Επιθεώρηση ενεργούν:
α) στα εφετεία, στα πρωτοδικεία και στις αντίστοιχες εισαγγελίες, αρεοπαγίτες και
αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου.
β) στα ειρηνοδικεία και στα ειδικά πταισµατοδικεία, ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας εφετών
αντίστοιχα της οικείας περιφέρειας ή οι οριζόµενοι από αυτούς πρόεδροι και εισαγγελείς
εφετών.
γ) στις γραµµατείες των παραπάνω δικαστηρίων και εισαγγελιών, οι πρόεδροι και
εισαγγελείς εφετών της οικείας περιφέρειας και οι πρόεδροι και εισαγγελείς πρωτοδικών,
αντίστοιχα.
2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Επιθεώρησης και οι επιθεωρητές αρεοπαγίτες
και αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου ορίζονται µε τους αναπληρωµατικούς τους κατόπιν
κληρώσεως, από την Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία συνέρχεται σε συµβούλιο
µέσα στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του µήνα Μαΐου. Για την επιλογή του προέδρου του
Συµβουλίου Επιθεώρησης, τοποθετούνται στην κληρωτίδα τα ονόµατα των αντιπροέδρων
του Αρείου Πάγου. Για την επιλογή των µελών του Συµβουλίου επιθεώρησης και των
επιθεωρητών τοποθετούνται στην κληρωτίδα τα ονόµατα των αρεοπαγιτών και
αντεισαγγελέων, τους οποίους η ίδια Ολοµέλεια ορίζει σε αριθµό διπλάσιο του
απαιτουµένου για το σύνολο των µελών του Συµβουλίου Επιθεώρησης και των
επιθεωρητών από τους έχοντες διετή υπηρεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει
επαρκής αριθµό µελών του Αρείου Πάγου µε διετή υπηρεσία επιτρέπεται να συµπληρωθεί
ο αριθµός και από τους έχοντες υπηρεσία ενός έτους.
4. ∆εν µπορούν να ορισθούν τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη του Συµβουλίου
Επιθεώρησης ή επιθεωρητές όσοι άσκησαν καθήκοντα στις αντίστοιχες θέσεις κατά τα
αµέσως δύο προηγούµενα χρόνια.
5. Για την κλήρωση χρησιµοποιούνται αδιαφανή σφαιρίδια, στα οποία τοποθετούνται οι
κλήροι µε τα ονόµατα των αντιπροέδρων, των αρεοπαγιτών και των αντεισαγγελέων, αφού
προηγουµένως επιδειχθούν σε όλα τα µέλη της ολοµέλειας. Στη συνέχεια ο πρόεδρος
εξάγει δύο (2) σφαιρίδια από την πρώτη κληρωτίδα, που περιέχει τα ονόµατα των
αντιπροέδρων, δώδεκα (12) σφαιρίδια από τη δεύτερη κληρωτίδα, που περιέχει τα ονόµατα
των αρεοπαγιτών, και επτά (7) σφαιρίδια από την τρίτη κληρωτίδα, που περιέχει τα
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ονόµατα των αντεισαγγελέων. Μετά την εξαγωγή του κλήρου από κάθε σφαιρίδιο ο
πρόεδρος εκφωνεί το όνοµα του κληρωθέντος και επιδεικνύει τον κλήρο µε το όνοµα του
κληρωθέντος στα λοιπά µέλη της ολοµέλειας.
Από τους κληρωθέντες της πρώτης κληρωτίδας ο πρώτος αντιπρόεδρος κατά σειρά
κλήρωσης αποτελεί το τακτικό και ο δεύτερος το αναπληρωµατικό µέλος του Συµβουλίου
Επιθεώρησης.
Από τους κληρωθέντες της δεύτερης κληρωτίδας οι τρεις (3) αρχαιότεροι αποτελούν τα
µέλη του Συµβουλίου, οι δύο (2) πρώτοι τα τακτικά και ο τρίτος το αναπληρωµατικό, οι
υπόλοιποι έξι (6), κατά σειρά κληρώσεως, αποτελούν τους επιθεωρητές των περιφερειών
της επιθεώρησης, και οι επόµενοι τρεις (3) είναι αναπληρωµατικοί τους.
Από τους κληρωθέντες της τρίτης κληρωτίδας ο πρώτος αποτελεί το τακτικό µέλος του
Συµβουλίου Επιθεώρησης, ο δεύτερος τον αναπληρωτή του, οι τρεις επόµενοι τους
επιθεωρητές της Γ΄, ∆΄, και Η΄ περιφέρειας επιθεώρησης αντίστοιχα και οι επόµενοι δύο (2)
είναι οι αναπληρωµατικοί τους.
Για την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό που διαβιβάζεται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης.
10. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης από την υπηρεσία, µετάθεσης, προαγωγής ή
κωλύµατος του επιθεωρητή αρεοπαγίτη ή αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την
επιθεώρηση διενεργούν ή συνεχίζουν οι αναπληρωµατικοί τους, κατά τη σειρά ορισµού
τους και µόνο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους».

Άρθρο 103
Περιφέρειες επιθεώρησης
Η παράγραφος 1 του άρθρου 81 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι περιφέρειες της επιθεώρησης ορίζονται σε εννέα (9) και καθεµία από αυτές
περιλαµβάνει αντιστοίχως:
Η πρώτη (Α΄), τα Εφετεία Αθηνών, Λαµίας και Ευβοίας, τα Πρωτοδικεία και τις
Εισαγγελίες Πρωτοδικών των Εφετείων Αθηνών, Λαµίας και Ευβοίας, πλην του
Πρωτοδικείου Αθηνών και των Εισαγγελιών Πρωτοδικών Αθηνών, Λαµίας και Χαλκίδας.
Η δεύτερη (Β΄), το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Η τρίτη (Γ΄), τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Αθηνών και Λαµίας, την Εισαγελία
Εφετών Ευβοίας και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας. Ως επιθεωρητής ορίζεται
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
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Η τέταρτη (∆΄), τις Εισαγγελίες Εφετών Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Θράκης και ∆υτικής
Μακεδονίας και τις υπαγόµενες σε αυτές Εισαγγελίες Πρωτοδικών. Ως επιθεωρητής
ορίζεται αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Η πέµπτη (Ε΄), τα Εφετεία Πειραιώς, Ναυπλίου και Καλαµάτας, τα υπαγόµενα σε αυτά
Πρωτοδικεία, καθώς και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες Εφετών, µε τις υπαγόµενες σε αυτές
Εισαγγελίες Πρωτοδικών, πλην των Εισαγγελιών Εφετών και Πρωτοδικών Πειραιά.
Η έκτη (ΣΤ΄), τα Εφετεία Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, ∆ωδεκανήσου, Αιγαίου και
Βορείου Αιγαίου, τα υπαγόµενα σε αυτά Πρωτοδικεία, καθώς και τις αντίστοιχες
Εισαγγελίες Εφετών, µε τις υπαγόµενες σε αυτές Εισαγγελίες Πρωτοδικών.
Η έβδοµη (Ζ΄), τα Εφετεία Λάρισας, Ιωαννίνων, Πατρών, ∆υτικής Στερεάς Ελλάδος και
Κέρκυρας και τα υπαγόµενα σε αυτά Πρωτοδικεία.
Η όγδοη (Η΄), τις Εισαγγελίες Εφετών Λάρισας, Ιωαννίνων, Πατρών ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδος και Κέρκυρας, µε τις υπαγόµενες σε αυτές Εισαγγελίες Πρωτοδικών. Ως
επιθεωρητής ορίζεται αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Η ένατη (Θ΄), τα Εφετεία Θεσσαλονίκης, Θράκης και ∆υτικής Μακεδονίας καθώς και τα
υπαγόµενα σε αυτά Πρωτοδικεία».

Άρθρο 104
Κλίµακα αξιολόγησης-Επιθεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του στοιχείου «Α. Όργανα επιθεώρησης του
Συµβουλίου της Επικρατείας» του άρθρου 82 του ν. 1756/1988 αντικαθίστανται ως
εξής:
«Οι κρίσεις κατά την αξιολόγηση έχουν την εξής κλίµακα: 1. εξαίρετος, 2. πολύ καλός,
3. καλός, 4. ανεπαρκής.
2. Το στοιχείο Β του άρθρου 82 του ν. 1756/1988 αντικαθίστανται ως εξής:
«Β. Όργανα επιθεώρησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
1. Οι πάρεδροι, οι εισηγητές και οι δόκιµοι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου
υπόκεινται σε επιθεώρηση, η οποία διενεργείται κάθε δύο δικαστικά έτη.
2. Την επιθεώρηση διενεργεί στους παρέδρους, τους εισηγητές και τους δόκιµους εισηγητές
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ένας από τους αρχαιότερους συµβούλους του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Ο εν λόγω σύµβουλος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση της
Ολοµέλειας σε συµβούλιο, η οποία εκδίδεται το µήνα Μάιο. Η θητεία αυτή αρχίζει την 16η
Σεπτεµβρίου του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο γίνεται ο ορισµός και λήγει την 15η
Σεπτεµβρίου του µεθεπόµενου ηµερολογιακού έτους.
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3. Ο ως άνω σύµβουλος συντάσσει, το µήνα Μάιο κάθε δεύτερου δικαστικού έτους,
εκθέσεις επιθεώρησης για τους ανωτέρω δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Για να µορφώσει πληρέστερη γνώµη ο εν λόγω επιθεωρητής ζητεί πληροφορίες
και στοιχεία από τον Πρόεδρο του οικείου τµήµατος και τα µέλη του, ειδικά, δε, για τους
δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν στη Γενική Επιτροπεία του ∆ικαστηρίου από τον
Γενικό Επίτροπο.
4. Για την αξιολόγηση των παρέδρων λαµβάνονται υπόψη και εκτιµώνται το ήθος και το
σθένος τους, η ικανότητά τους προς σύνταξη σχεδίων αποφάσεων και πράξεων, η συµβολή
τους κατά τη διάσκεψη, ο βαθµός δυσκολίας και ο τρόπος επεξεργασίας του νοµικού και
πραγµατικού µέρους των υποθέσεων για τις οποίες εισηγήθηκαν ή συνέταξαν πράξεις, η εν
γένει επιµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η παράσταση, καθώς και τα
τηρούµενα στο ∆ικαστήριο στατιστικά στοιχεία για την ποσοτική απόδοσή τους. Για την
αξιολόγηση των εισηγητών λαµβάνονται υπόψη και εκτιµώνται το ήθος και το σθένος τους,
ο τρόπος επεξεργασίας του νοµικού και πραγµατικού µέρους των υποθέσεων για τις οποίες
συνέταξαν εισηγήσεις και σχέδια πράξεων, η ικανότητά τους προς σύνταξη εισηγήσεων και
σχεδίων πράξεων, η εν γένει επιµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η
παράσταση καθώς και τα τηρούµενα στο ∆ικαστήριο στατιστικά στοιχεία για την ποσοτική
απόδοσή τους. Για την αξιολόγηση του δικαστικού λειτουργού ως προς τα ανωτέρω
προσόντα, οι επιθεωρητές οφείλουν να χρησιµοποιούν την εξής κλίµακα: 1. εξαίρετος,
2. πολύ καλός, 3. καλός, 4. ανεπαρκής.
5. Οι εκθέσεις επιθεώρησης κοινοποιούνται αµελλητί στους προαναφερθέντες δικαστικούς
λειτουργούς, οι οποίοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των στοιχείων του ατοµικού τους
φακέλου.
6. Ιδρύεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο Συµβούλιο Επιθεώρησης, το οποίο συγκροτείται από
τρεις αντιπροέδρους, εκ των οποίων οι δύο, µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε
κλήρωση, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 της
περιπτώσεως Γ του παρόντος άρθρου, ενώ ο τρίτος είναι ο πρόεδρος, ή ο αναπληρωτής του,
του τµήµατος στο οποίο υπηρετεί ο επιθεωρούµενος δικαστικός λειτουργός. Ειδικά, δε, για
τους δικαστικούς λειτουργούς που υπηρετούν στη Γενική Επιτροπεία του ∆ικαστηρίου, το
τρίτο µέλος του εν λόγω Συµβουλίου Επιθεώρησης είναι ο Γενικός Επίτροπος ή ο
αναπληρωτής του. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου που κληρώθηκαν αρχίζει την 16η
Σεπτεµβρίου του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο γίνεται η κλήρωση και λήγει την 15η
Σεπτεµβρίου του µεθεπόµενου ηµερολογιακού έτους.
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7. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10 και 11 της
περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 105
Κλήρωση Συµβουλίου Επιθεώρησης στο Συµβούλιο της Επικρατείας
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του στοιχείου Γ του άρθρου 82 του ν. 1756/1988
αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου Επιθεώρησης και οι επιθεωρητές σύµβουλοι της
Επικρατείας ορίζονται, µε τους αναπληρωµατικούς τους, κατόπιν κληρώσεως, από την
Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία συνέρχεται σε συµβούλιο µέσα στο
δεύτερο δεκαπενθήµερο του µήνα Μαiου».

Άρθρο 106
Τροποποίηση των άρθρων 84 και 85 του ν. 1756/1988
1. Στο άρθρο 84 του ν. 1756/1988 προστίθεται νέα παράγραφος, η οποία λαµβάνει τον
αριθµό 8 ως εξής:
«8. Στη γραµµατεία των ανωτάτων δικαστηρίων, των εφετείων και των διοικητικών
εφετείων τηρείται ειδικό αρχείο στο οποίο φυλάσσονται επί µία τριετία οι αποφάσεις που
αναιρούνται ή εξαφανίζονται κατά παραδοχή του αντίστοιχου ενδίκου µέσου, προκειµένου
να λαµβάνουν γνώση ο αρµόδιος επιθεωρητής, το Συµβούλιο Επιθεώρησης, το Ανώτατο
∆ικαστικό Συµβούλιο και η οικεία Ολοµέλεια. Αντίγραφα των αποφάσεων που
αναιρέθηκαν ή εξαφανίστηκαν γνωστοποιούνται στα µέλη της σύνθεσης του δικαστηρίου
που εξέδωσε την απόφαση».
2. Η πρώτη περίοδος της παράγραφος 3 του άρθρου 85 του ν. 1756/1988
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την αξιολόγηση του δικαστικού λειτουργού ως προς τα ανωτέρω προσόντα, οι
επιθεωρητές υποχρεούνται να χρησιµοποιούν την εξής κλίµακα: 1. εξαίρετος, 2. πολύ
καλός, 3. καλός, 4. ανεπαρκής».
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 87 προστίθεται νέο εδάφιο το οποίο έχει
ως εξής:
« Ενώπιον του Συµβουλίου Επιθεώρησης δικαιούται να παραστεί εφόσον το επιθυµεί ο
προσφεύγων».
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Άρθρο 107
Πειθαρχικά παραπτώµατα
To άρθρο 91 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 91.- Πειθαρχικά παραπτώµατα
1. To πειθαρχικό παράπτωµα συντελείται µε υπαίτια και καταλογιστή ενέργεια ή
παράλειψη του δικαστικού λειτουργού, εντός ή εκτός υπηρεσίας, η οποία αντίκειται προς
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Σύνταγµα και τις κείµενες διατάξεις ή είναι
ασυµβίβαστη προς το αξίωµά του και θίγει το κύρος του ή το κύρος της δικαιοσύνης.
2. Πειθαρχικά παραπτώµατα του δικαστικού λειτουργού είναι:
α) πράξεις που µαρτυρούν έλλειψη πίστης και αφοσίωσης προς την πατρίδα και το
δηµοκρατικό πολίτευµα της Χώρας,
β) κάθε παράβαση διατάξεως που αναφέρεται στην απονοµή της δικαιοσύνης, την
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και την κατάστασή του ως
δικαστικού λειτουργού,
γ) η χρησιµοποίηση της ιδιότητάς του για επιδίωξη ιδιοτελών σκοπών,
δ) η αναξιοπρεπής ή απρεπής εντός ή εκτός υπηρεσίας συµπεριφορά,
ε) η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Για το
δικαιολογηµένο ή µη της καθυστέρησης λαµβάνονται υπόψη η σοβαρότητα της υπόθεσης,
ο βαθµός και η πείρα του δικαστικού λειτουργού, ο φόρτος της εργασίας εν γένει και οι
ατοµικές και οικογενειακές του περιστάσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αδικαιολόγητη η
έκδοση απόφασης πολιτικού δικαστηρίου µέσα σε τέσσερις µήνες από τη συζήτηση της
υπόθεσης, εκτός αν αφορά υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων, εκούσιας δικαιοδοσίας και
εργατικών διαφορών. Θεωρείται αδικαιολόγητη η καθυστέρηση όταν αφαιρείται ή
επιστρέφεται η δικογραφία από το δικαστή που τη χειρίζεται λόγω µη έκδοσης απόφασης
µέσα σε οκτώ µήνες από τη συζήτηση πολιτικής ή διοικητικής υπόθεσης,
στ) η παράβαση της υπηρεσιακής εχεµύθειας,
ζ) η αποσιώπηση νόµιµου λόγου αποκλεισµού ή εξαίρεσης,
η) η συµµετοχή του σε οργάνωση της οποίας οι σκοποί είναι κρυφοί ή επιβάλλει
στα µέλη της µυστικότητα.
3. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου παραπτώµατος
θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο, η βαρύτητα του οποίου λαµβάνεται υπόψη για τον
καθορισµό και την επιµέτρηση της ποινής.
4. ∆εν αποτελούν πειθαρχικά παραπτώµατα για το δικαστικό λειτουργό:
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α) η άρνησή του να εφαρµόσει διατάξεις που τίθενται κατά κατάλυση του συντάγµατος ή
είναι αντίθετες σε αυτό,
β) η έκφραση γνώµης δηµόσια, εκτός αν γίνεται µε προφανή σκοπό τη µείωση του
κύρους της δικαιοσύνης ή υπέρ ή κατά ορισµένου κόµµατος ή άλλης ορισµένης πολιτικής
οργάνωσης,
γ) η συµµετοχή και η ανάπτυξη δραστηριότητας στις αναγνωρισµένες ενώσεις δικαστών
ή άλλα σωµατεία και η έκφραση γνώµης και κριτικής άποψης που γίνεται στα πλαίσια της
συµµετοχής σε ένωση δικαστικών λειτουργών».

Άρθρο 108
Πειθαρχικά Συµβούλια
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 98 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατά τη διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συµβουλίων επιτρέπεται συµπαράσταση
µε δικηγόρο».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 99 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι:
α) ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για όλους τους
δικαστικούς λειτουργούς,
β) ο αρχαιότερος από τους κληρωθέντες, κατά το άρθρο 82, στο Συµβούλιο Επιθεώρησης,
αντιπροέδρους του Συµβουλίου της Επικρατείας (τακτικούς και αναπληρωµατικούς), για
τους παρέδρους, τους εισηγητές και τους δόκιµους εισηγητές του Συµβουλίου της
Επικρατείας,
γ) ο αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας που προεδρεύει στο Συµβούλιο
Επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων για τους δικαστικούς λειτουργούς
των διοικητικών δικαστηρίων,
δ) ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο προϊστάµενος της επιθεώρησης για όλους τους
δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών-ποινικών δικαστηρίων, εκτός από τα µέλη του
Αρείου Πάγου,
ε) ο αρχαιότερος από τους κληρωθέντες, κατά το άρθρο 82, στο Συµβούλιο Επιθεώρησης,
αντιπροέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, (τακτικούς και αναπληρωµατικούς), για τους
παρέδρους, τους εισηγητές και τους δόκιµους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
στ) ο πρόεδρος του τριµελούς πληµµελειοδικείου διεύθυνσης του εφετείου ή ο πρόεδρος
του εφετείου (πολιτικού ή διοικητικού) για τους προέδρους πρωτοδικών, πρωτοδίκες,
παρέδρους, ειρηνοδίκες και πταισµατοδίκες,
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ζ) ο εισαγγελέας εφετών ή ο προϊστάµενος της εισαγγελίας για τους εισαγγελείς,
αντεισαγγελείς πρωτοδικών και παρέδρους της εισαγγελίας».

Άρθρο 109
∆ιατάξεις για τη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Μετά το Κεφάλαιο Θ’ του ∆εύτερου Μέρους του Πρώτου Τµήµατος του ν. 1756/1988
«Κώδικας Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄
35), όπως ο νόµος αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται Κεφάλαιο Ι’ µε τον
τίτλο: «Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου» και τα άρθρα 32 Α,
32 Β, 32 Γ, 32 ∆ και 32 Ε ως εξής:
Άρθρο 32 Α
Ανεξάρτητη δικαστική αρχή
1. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ανεξάρτητη
δικαστική αρχή.
2. ∆ρα ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως αποστολή τη διαφύλαξη της σύννοµης και χρηστής
διοικητικής δράσης που επάγεται δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα και την καταπολέµηση της
διαφθοράς.
Άρθρο 32 Β
∆ιάρθρωση της Γενικής Επιτροπείας
1. Επικεφαλής της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως
Γενικός ∆ηµοσιονοµικός Εισαγγελέας είναι ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Επίτροπος και οι Αντεπίτροποι της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου µετονοµάζονται σε ∆ηµοσιονοµικό Εισαγγελέα και
∆ηµοσιονοµικούς Αντεισαγγελείς του Ελεγκτικού Συνεδρίου αντίστοιχα.
2. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελείται από: α)Το
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας (Γενικό ∆ηµοσιονοµικό Εισαγγελέα), β) Το
∆ηµοσιονοµικό Εισαγγελέα, γ) Τρεις (3) ∆ηµοσιονοµικούς Αντεισαγγελείς, δ) ∆υο (2)
Παρέδρους, ε)Οκτώ (8) Εισηγητές.
3. Στο βαθµό του Παρέδρου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας προάγεται
Εισηγητής της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας, ο οποίος έχει ευδοκίµως υπηρετήσει
επτά χρόνια στο βαθµό αυτό και κρίνεται προακτέος από το Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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4. Ως εισαγωγικός βαθµός στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας προβλέπεται αυτός του
δόκιµου Εισηγητή. Σε θέσεις δοκίµων Εισηγητών διορίζονται απόφοιτοι της Εθνικής
Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών κατεύθυνσης ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης, κατ΄ ανάλογη
εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν για τους οµοιόβαθµούς τους στο Ελεγκτικό
Συνέδριο.
5. Οι συνιστώµενες θέσεις Εισηγητών και Παρέδρων µέχρι την πλήρωσή τους µε την
προβλεπόµενη ανωτέρω διαδικασία, καλύπτονται, µε απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστικού
Συµβουλίου, µε απόσπαση, χρονικής διάρκειας δυο ετών που µπορεί να παραταθεί,
ισάριθµων Παρέδρων και Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 32 Γ
Αρµοδιότητες
1. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Οργανισµού
του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Α. Ασκεί εποπτεία, µε την έννοια ότι µπορεί να λαµβάνει
γνώση, να παρακολουθεί την πορεία και να δίνει οδηγίες: α) στους Οικονοµικούς
Επιθεωρητές του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, στους οποίους
περιλαµβάνονται

και

οι

Οικονοµικοί

Επιθεωρητές

των

Οργανισµών

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης κάθε βαθµού, αναφορικά µε υποθέσεις διαχείρισης δηµοσίου χρήµατος,
β) στους Επιθεωρητές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αναφορικά µε υποθέσεις ελέγχου περιουσιακής
κατάστασης δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών. Β. Ασκεί αιτήσεις καταλογισµού εις
βάρος των υπαλλήλων εν γένει, που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α’
309), όπως ισχύει, µε χρηµατικό ποσό ίσης αξίας µε το περιουσιακό όφελος που απέκτησε
ο ίδιος, η σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του, εφόσον η απόκτηση του οφέλους αυτού δεν
δικαιολογείται. Γ. Θέτει στο αρχείο αναφορές, αιτήσεις ή καταγγελίες για τις οποίες κρίνει
ότι είναι απαράδεκτες ή νόµω ή ουσία αβάσιµες.
2. Ο ∆ηµοσιονοµικός Εισαγγελέας αναπληρώνει το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας. Με
πράξη του τελευταίου, ασκεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα ∆ηµοσιονοµικού Αντεισαγγελέα ή
Παρέδρου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας.
3. Οι ∆ηµοσιονοµικοί Αντεισαγγελείς: Α. Αναπληρώνουν τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας και τον ∆ηµοσιονοµικό Εισαγγελέα. Β. Μετέχουν σε Υπηρεσιακά Συµβούλια
και Επιτροπές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Οι Πάρεδροι της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας: Α. Αναπληρώνουν τους
∆ηµοσιονοµικούς Αντεισαγγελείς. Β. Ελέγχουν, κατόπιν έγγραφης εντολής του Γενικού
Επιτρόπου της Επικρατείας τη νοµιµότητα των διοικητικών πράξεων απονοµής σύνταξης ή
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βοηθηµάτων, που συνέχονται µε τη σύνταξη, από το ∆ηµόσιο ή από άλλο φορέα, εφόσον οι
ανακύπτουσες από την απονοµή σύνταξης ή βοηθήµατος διαφορές υπάγονται στη
δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γ. Επικουρούν τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας, τον ∆ηµοσιονοµικό Εισαγγελέα και τους ∆ηµοσιονοµικούς Αντεισαγγελείς
στο έργο τους.
5. Οι δόκιµοι Εισηγητές και οι Εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας: Α.
Επικουρούν, τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, ∆ηµοσιονοµικό Εισαγγελέα, τους
∆ηµοσιονοµικούς Αντεισαγγελείς και τους Παρέδρους της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας στο έργο τους. Β. Μπορούν να παρίστανται και να προτείνουν σε υποθέσεις
στα Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γ. ∆ύναται να τους ανατεθεί η αρµοδιότητα της
περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
6. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας εκπροσωπείται από το Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας, ο οποίος δύναται να αναπληρώνεται σε ορισµένη περίσταση ή σε σύνολο
αρµοδιοτήτων εκπροσώπησης από το ∆ηµοσιονοµικό Εισαγγελέα ή ∆ηµοσιονοµικό
Αντεισαγγελέα. Η διάταξη του άρθρου 79 παρ. 3 του π. δ. 774/1980 (Οργανισµός του
Ελεγκτικού Συνεδρίου) εξακολουθεί να ισχύει.
Άρθρο 32 ∆
∆ιεθνής συνεργασία
Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας δύναται να συνεργάζεται µε ευρωπαϊκές και διεθνείς
υπηρεσίες για την καταπολέµηση της διαφθοράς, καταλογίζοντας τη ζηµία που
διαπιστώνεται, µε σχετικές εκθέσεις ελέγχου ή πορίσµατα των ως άνω υπηρεσιών, εις
βάρος της Γενικής Κυβέρνησης, κατ΄ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 46 του π. δ. 774/1980
(Οργανισµός Ελεγκτικού Συνεδρίου).

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110
Αστικές εταιρίες δικαστικών επιµελητών
1. Στο άρθρο 19 του Ν. 2318/1995 (Α’ 126) προστίθεται παράγραφος 4, εξής:

«4. Σε κάθε Σύλλογο ∆ικαστικών Επιµελητών τηρείται Μητρώο Αστικών Εταιριών
∆ικαστικών Επιµελητών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 68/2011 (Α’ 153),που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3919/2011 (Α’ 32), µε τις εξής προϋποθέσεις:
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Α. ∆ύο ή περισσότεροι δικαστικοί επιµελητές που ασκούν τα καθήκοντά τους στην
περιφέρεια του ιδίου Πρωτοδικείου, εφαρµοζοµένης εν προκειµένω και της διάταξης
του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος, µπορούν να συστήσουν «Αστική Επαγγελµατική
Εταιρία ∆ικαστικών Επιµελητών», µε σκοπό την παροχή των υπηρεσιών σε τρίτους και
τη διανοµή των συνολικών καθαρών αµοιβών που θα προκύψουν από τη
δραστηριότητά τους αυτή. Η έδρα της εταιρίας που ορίζεται µε το καταστατικό της
πρέπει να βρίσκεται εντός της περιφέρειας του συλλόγου και ειδικά στην
πρωτοδικειακή περιφέρεια ενός τουλάχιστον των εταίρων.
Β. Απαγορεύεται η συµµετοχή σε εταιρία δικαστικών επιµελητών φυσικού προσώπου που
δεν είναι δικαστικός επιµελητής ή και η µε οποιοδήποτε τρόπο συµµετοχή του στα κέρδη
της εταιρείας έναντι παροχής κεφαλαίου ή εργασίας προς αυτή.
Γ. Για τη σύσταση της αστικής εταιρίας δικαστικών επιµελητών απαιτείται ως συστατικός
τύπος έγγραφο καταστατικό, το οποίο να υπογράφεται από όλα τα ιδρυτικά µέλη και να
καθορίζει τουλάχιστον: 1) το σκοπό, την επωνυµία και την έδρα της εταιρίας, 2) τα
ονόµατα, τους ατοµικούς αριθµούς µητρώου ενός εκάστου των εταίρων, τους αριθµούς
φορολογικού µητρώου τους και τις διευθύνσεις των ιδρυτικών τους µελών εταίρων, 3) τους
όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των εταίρων, 4) τις εισφορές των
εταίρων και την αύξηση ή µείωσή τους, 5) τον αριθµό των µερίδων εκάστου εταίρου, 6) τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εταίρων, 7) τη διοίκηση της εταιρείας και το διορισµό
ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών, 8) την ύπαρξη ή όχι δικαιώµατος εναντίωσης στις
πράξεις των διαχειριστών, 9) τους λόγους ανάκλησης του διαχειριστή, 10) τον τρόπο της
δικαστικής και εξώδικης αντιπροσώπευσης της εταιρίας, 11) τον τρόπο λήψης των
αποφάσεων της εταιρίας και τις τυχόν αυξηµένες πλειοψηφίες της συνέλευσης των µελών
της εταιρίας, 12) τις υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, 13) τη διανοµή των κερδών και
των ζηµιών, 14) τους λόγους λύσης της εταιρίας και 15) την εκκαθάριση της εταιρίας µετά
τη λύση.
∆. Το καταστατικό της εταιρίας καθώς και οι τροποποιήσεις του υποβάλλονται για έγκριση
στον οικείο σύλλογο δικαστικών επιµελητών, στην περιφέρεια του οποίου έχει οριστεί η
έδρα της εταιρίας. Η έγκριση του καταστατικού και των τροποποιήσεών του γίνεται µε
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου δικαστικών επιµελητών της έδρας της
εταιρίας, που ελέγχει αν οι διατάξεις του καταστατικού συµφωνούν µε τις διατάξεις του
νόµου. Αν παρέλθει άπρακτο διάστηµα µηνός από την υποβολή προς έγκριση του
καταστατικού ή τροποποίησής του η έγκριση λογίζεται παρασχεθείσα. Η απόφαση που δεν
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εγκρίνει το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του πρέπει να είναι επαρκώς
αιτιολογηµένη.
Ε. Η απόφαση του ∆.Σ. του συλλόγου δικαστικών επιµελητών µε την οποία εγκρίνεται το
καταστατικό, ορίζει:
α. Τη δηµοσίευσή της στα εκδιδόµενα από την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Επιµελητών
περιοδικά καθώς και στο ∆ελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών είτε
στην έντυπη είτε στην ηλεκτρονική του µορφή.
β. Την εγγραφή της εταιρίας στα βιβλία εταιριών του οικείου συλλόγου δικαστικών
επιµελητών.
γ. Την ταυτόχρονη δηµιουργία φακέλου της εταιρίας.
δ. Την τοιχοκόλλησή της, στα γραφεία του συλλόγου δικαστικών επιµελητών επί 30
ηµέρες.
Οι µε αριθµούς β’, γ’ και δ’ πράξεις γίνονται υποχρεωτικά µέσα σε δύο εργάσιµες ηµέρες
από την έκδοση της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου δικαστικών
επιµελητών που εγκρίνει το καταστατικό.
ΣΤ. Στο πρωτότυπο του καταστατικού το οποίο τηρείται στο αρχείο του οικείου συλλόγου
τίθεται, ταυτόχρονα µε την έγκριση, σφραγίδα θεώρησής του από τον πρόεδρο του ή το
νόµιµο αναπληρωτή του.
Ζ. Οι εταιρίες πέραν των υποχρεωτικώς από τη φορολογική νοµοθεσία τηρουµένων
βιβλίων υποχρεούνται να τηρούν και βιβλίο πρακτικών των αποφάσεων της συνέλευσης
των εταίρων και των πράξεων των διαχειριστών. Αντίγραφα από το βιβλίο πρακτικών,
επικυρωµένα από το διαχειριστή, δικαιούται να λαµβάνει οποιοσδήποτε εταίρος καθώς και
ο οικείος σύλλογος δικαστικών επιµελητών σε περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου.
Η. Η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου δικαστικών επιµελητών, που
εγκρίνει ή απορρίπτει το καταστατικό της εταιρίας, προσβάλλεται από όποιον έχει έννοµο
συµφέρον, µε αίτηση ακύρωσης.
Θ. Η Αστική Εταιρία ∆ικαστικών Επιµελητών αποκτά νοµική προσωπικότητα από τη
στιγµή που θα εγγραφεί στο βιβλίο εταιριών του οικείου συλλόγου δικαστικών επιµελητών.
Εφόσον στο καταστατικό δεν ορίζεται διαφορετικά, οι προ της απόκτησης νοµικής
προσωπικότητας προπαρασκευαστικές πράξεις που αποσκοπούσαν στην ίδρυση της
εταιρίας καθώς και δικαιοπραξίες των ιδρυτικών εταίρων τις οποίες τυχόν είχαν συνάψει
που δεν έχουν σχέση προς την ίδρυση αυτής δεσµεύουν την εταιρεία, εφόσον εγκρίθηκαν
µε οποιονδήποτε τρόπο από αυτήν µετά την απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας.
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Ι. Οι διατάξεις περί δηµοσιότητας του άρθρου 6 του Ν. 2318/1995 για τη σύσταση της
εταιρείας εφαρµόζονται και σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της το οποίο
κωδικοποιείται. Το κωδικοποιηµένο µε την τροποποίηση καταστατικό σηµειώνεται στο
βιβλίο των εταιρειών του οικείου συλλόγου δικαστικών επιµελητών µε τον ίδιο γενικό
αριθµό και καταχωρείται στο φάκελο της εταιρίας µε ειδικό αύξοντα αριθµό. Σε περίπτωση
λύσης της εταιρίας µε συµφωνία των εταίρων, η συµφωνία γίνεται εγγράφως και
υποβάλλεται στο οικείο σύλλογο δικαστικών επιµελητών, ο οποίος µε απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου διαπιστώνει τη λύση της εταιρίας. Οι διατάξεις περί δηµοσιότητας
του άρθρου 6 του Ν. 2318/1995 εφαρµόζονται εν προκειµένω. Συγχρόνως γίνεται
σηµείωση της λύσης στα οικεία βιβλία του συλλόγου και η έγγραφη συµφωνία λύσης,
τίθεται στο φάκελο της εταιρίας που λύνεται. Αν µε τη συµφωνία λύσης ορίζεται και
εκκαθαριστής, σηµειώνεται στο οικείο βιβλίο και το όνοµα του εκκαθαριστή.
ΙΑ. Απαγορεύεται στον εταίρο δικαστικό επιµελητή να συµµετέχει σε άλλη αστική εταιρία
δικαστικών επιµελητών ή να ασκεί ατοµικά το επάγγελµα και γενικά να ενεργεί για δικό
του ή ξένο λογαριασµό πράξεις αντίθετες µε τα συµφέροντα της εταιρίας.
ΙΒ. Ως «οικείος σύλλογος δικαστικών επιµελητών» νοείται ο «σύλλογος της έδρας της
εταιρίας».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του Ν. 2318/1995, καταργείται.

Άρθρο 111
Οι ασκήσαντες ένδικα βοηθήµατα και µέσα που έχουν κατατεθεί µέχρι 31.12.2005 στο
Συµβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, οφείλουν εντός (3)
τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, να δηλώσουν στη γραµµατεία του
δικαστηρίου ότι επιθυµούν την εκδίκασή τους, ανεξαρτήτως αν υπάρχει πληρεξουσιότητα
στο φάκελο. Η δήλωση µπορεί να γίνει είτε µε έγγραφο του διαδίκου, είτε του
πληρεξουσίου δικηγόρου, ή ακόµα και µε ανανέωση της πληρεξουσιότητας. Σε περίπτωση
που δεν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση ή υποβληθεί εκπρόθεσµα, µε πράξη του Προέδρου
του αρµοδίου τµήµατος η δίκη καταργείται. Για εξαιρετικούς λόγους και πάντως όχι µετά
την πάροδο έτους από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορεί ο ασκήσας το ένδικο
βοήθηµα ή µέσο να ζητήσει την εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Για το αίτηµα
αυτό αποφαίνεται η αρµόδια τριµελής σύνθεση σε συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
κατά τούτο από τα άρθρα 34Α του π.δ. 18/1989 και 126Α του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας».
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ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 112
Προβλέπονται τελικές µεταβατικές διατάξεις.
Άρθρο 113
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
Άρθρο 114
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.

Αθήνα,

2011 »

Στη συνέχεια, ο Σύµβουλος Νικόλαος Μηλιώνης εισηγήθηκε τα
ακόλουθα :
Οι αναφερόµενες άµεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις του
υποβληθέντος Σχεδίου Νόµου είναι στο Μέρος ∆΄ µε τον τίτλο «Επιτάχυνση της
διαδικασίας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (άρθρα 69 έως 85), στο άρθρο
104 παρ. 2 µε τον τίτλο «Κλίµακα αξιολόγησης-Επιθεώρηση στο Ελεγκτικό
Συνέδριο», στο άρθρο 109 µε τον τίτλο «∆ιατάξεις για τη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου». Έµµεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο
αναφέρονται ορισµένες από τις γενικές περί «Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων
και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών» διατάξεις του Μέρους Ε΄ του Σχεδίου
Νόµου.
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Επί των διατάξεων του υποβληθέντος Σχεδίου Νόµου προτείνονται τα
ακόλουθα :
Επί του άρθρου 69
(παρ. 1)
- Στην πρώτη σειρά της παρ. 1 προτείνεται να απαλειφθούν οι λέξεις «ή
αποφάσεων», αφού εννοιολογικά ταυτίζονται µε καταλογιστικές πράξεις.
- Στην τέταρτη σειρά της παρ. 1 µεταξύ των λέξεων «υλικού ή χρηµατικού»
προτείνεται να προστεθεί η λέξη «αξιών» και να διαµορφωθεί η φράση σε
«υλικού, αξιών ή χρηµατικού».
- Στην έβδοµη σειρά της παρ. 1 η λέξη «νοµιµοποιούµενο» προτείνεται να
αντικατασταθεί µε τη φράση «έχοντα έννοµο συµφέρον».
- Στη δέκατη σειρά της παρ. 1 η λέξη «νοµιµοποιούµενος» προτείνεται να
αντικατασταθεί µε τη φράση «έχων έννοµο συµφέρον».

(παρ. 2)
- Στην τέταρτη σειρά της παρ. 2 του ίδιου άρθρου οι λέξεις «ή απόφασης»
προτείνεται να διαγραφούν.

(παρ. 3)
- Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου η φράση «όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6
παρ. 13 του 4002/2011 (Α΄, 180)» προτείνεται να αντικατασταθεί µε τη φράση
«όπως ισχύει».
- Στην αυτή παρ. 3 του ίδιου άρθρου έβδοµη σειρά, µετά τη φράση «για τον
Υπουργό Οικονοµικών» να προστεθεί η φράση «και τον Γενικό Επίτροπο της
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Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου» και στην έβδοµη σειρά της ίδιας
παραγράφου προτείνεται να διορθωθεί η φράση από «σε αυτόν» σε «σε αυτούς».
- Στη δέκατη σειρά της ίδιας παρ. 3 η λέξη «νοµιµοποιούµενος» προτείνεται να
αντικατασταθεί από τη φράση «έχων έννοµο συµφέρον».

(παρ. 4)
- Στην αρχή της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, η φράση «όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 6 παρ. 13 του 4002/2011 (Α΄, 180)», προτείνεται να αντικατασταθεί µε τη
φράση «όπως ισχύει».
- Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου στην ένατη σειρά, η λέξη «νοµιµοποιούµενος»
προτείνεται να αντικατασταθεί µε τη φράση «έχων έννοµο συµφέρον».

(παρ. 5)
- Στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου, η φράση «όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6
παρ. 13 του 4002/2011 (Α΄, 180)», προτείνεται να αντικατασταθεί µε τη φράση
«όπως ισχύει».

(παρ. 6)
- Στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου στην τρίτη σειρά, η φράση «του ένδικου τούτου
µέσου» προτείνεται να εξειδικευθεί µε τη φράση «της αίτησης αναίρεσης», στην
τέταρτη σειρά, µετά τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, να προστεθεί η
φράση «τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που χρηµατοδοτούνται από
εθνικά

ή

κοινοτικά

κονδύλια»

και

στην

όγδοη

σειρά,

η

λέξη

«νοµιµοποιούµενος» να αντικατασταθεί µε τη φράση «έχων έννοµο συµφέρον».
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(παρ. 7)
- Στην παρ. 7 στο τέλος προτείνεται να προστεθεί η φράση «και µε τις
προϋποθέσεις της διάταξης αυτής».

- Τέλος, να προστεθεί παρ. 8 µε το εξής περιεχόµενο : «Η προθεσµία του
άρθρου 63 του π.δ. 774/1080 για την άσκηση ένστασης κατά πράξεων ή
παραλείψεων του Υπουργού Οικονοµικών κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς
του για εκτέλεση των πράξεων ή αποφάσεων κανονισµού σύνταξης σε βάρος του
∆ηµοσίου ή της πληρωµής των συντάξεων εν γένει, συµπεριλαµβανοµένων και
όσων αφορούν καταλογισµό αχρεωστήτως ληφθείσας σύνταξης είναι εξήντα
(60) ηµερών, η οποία αρχίζει από την επίδοση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
περιέλευση ή την αποδεδειγµένα πλήρη γνώση της προσβαλλόµενης πράξης.
Εάν ο έχων έννοµο συµφέρον για την άσκηση της έφεσης διαµένει στην
αλλοδαπή, η αντίστοιχη προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες. Σε
περίπτωση παράλειψης, η ως άνω προθεσµία αρχίζει µετά την πάροδο διµήνου
από την ηµέρα κατά την οποία δηµιουργήθηκε η υποχρέωση προς έκδοση της
παραλειφθείσας πράξης. Η ένσταση κρίνεται από το κατ’ άρθρο 7 παρ. 5 του
π.δ. 774/1980 αρµόδιου Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρµοζοµένων
περαιτέρω των άρθρων 28-31, 47, 49-52 και 56-62 αυτού».
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Επί του άρθρου 70
(παρ. 1)
- Στην παρ. 1 στην έβδοµη σειρά µετά τη φράση «κατόπιν αιτήµατος ενός των
διαδίκων» προτείνεται να προστεθεί «ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
- Στην παρ. 1 στην ίδια (έβδοµη) σειρά προτείνεται να διαγραφεί η λέξη
«νοµικό» και στην επόµενη (όγδοη) σειρά να διαγραφούν οι λέξεις «ιδιαίτερης
σηµασίας ή».
- Μετά την πρώτη πρόταση της παρ. 1 προτείνεται να προστεθεί δεύτερη
πρόταση µε το εξής περιεχόµενο: «Τα αιτήµατα των διαδίκων συνοδεύονται, επί
ποινή απαραδέκτου, από παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ».
- Στην παρ. 1 στη δέκατη σειρά η φράση «αναβολή εκδίκασης» προτείνεται να
διορθωθεί σε «αναστολή εκδίκασης».
- Μετά την πρόταση που περιέχεται η ανωτέρω διόρθωση, στην ενδέκατη σειρά
προτείνεται να προστεθεί η εξής πρόταση : «Η αναστολή δεν καταλαµβάνει την
προσωρινή δικαστική προστασία».

(παρ. 2)
- Στην παρ. 2 στη δεύτερη σειρά προτείνεται να διαγραφούν οι λέξεις «νοµικό»
και «ιδιαίτερης σηµασίας ή».
- Στην αυτή παρ. 2 στην όγδοη σειρά οι λέξεις «δεύτερο και τρίτο» προτείνεται
να διορθωθούν σε «τρίτο και πέµπτο».
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Επί του άρθρου 72
(παρ. 1)
- Στην παρ. 1 στην πρώτη σειρά προτείνεται να διαγραφούν οι λέξεις «της
Ολοµέλειας».

Επί του άρθρου 73
(παρ. 1)
- Στην παρ. 1 στην πέµπτη σειρά αυτού µετά τη φράση «ενός των
ενδιαφεροµένων µερών» προτείνεται να προστεθεί «ή του Γενικού Επιτρόπου
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου».
- Στην παρ. 1 στην έκτη σειρά προτείνεται να διαγραφούν οι λέξεις «νοµικό» και
«ιδιαίτερης σηµασίας ή».
- Μετά την πρώτη πρόταση της παρ. 1 προτείνεται να προστεθεί δεύτερη
πρόταση µε το εξής περιεχόµενο : «Τα αιτήµατα των ενδιαφεροµένων
συνοδεύονται, επί ποινή απαραδέκτου, από παράβολο πενήντα (50) ευρώ».
- Στην παρ. 1 στην ένατη σειρά η λέξη «δίκη» προτείνεται να διορθωθεί σε
«διαδικασία».
- Στην αυτή παρ. 1 στη δέκατη σειρά η λέξη «παρέµβει» προτείνεται να
διορθωθεί σε «διατυπώνει τις απόψεις του».
- Στην αυτή παρ. 1 στη δωδέκατη σειρά µετά τη φράση «στο αρµόδιο Κλιµάκιο»
προτείνεται να προστεθεί η φράση «, το οποίο δεσµεύεται από την κρίση της».
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(παρ. 2)
- Στην παρ. 2 στην πρώτη και δεύτερη σειρά προτείνεται να διαγραφούν οι λέξεις
«νοµικό» και «ιδιαίτερης σηµασίας ή», στην ένατη σειρά η λέξη «απόφαση» να
αντικατασταθεί µε την λέξη «κρίση» και στη δέκατη σειρά να διαγραφεί η
φράση «και δεσµεύει τους ενώπιόν της παρεµβάντες».

(παρ. 3)
- Στην παρ. 3 στην πέµπτη σειρά η λέξη «απόφανση» προτείνεται να διορθωθεί
σε «κρίση» και να διαγραφεί η πρόταση «ή πρόκειται περί προσώπων που
συνδέονται µε τον δεσµό της οµοδικίας».

Επί του άρθρου 74
(παρ. 2)
- Στην παρ. 2 η τρίτη και τέταρτη σειρά προτείνεται να διαµορφωθεί ως εξής :
«2. Τα δικόγραφα των ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων της έφεσης, της αγωγής,
της αναθεώρησης κατά οριστικών αποφάσεων Τµήµατος, ανακοπής του άρθρου
102 του π.δ. 1225/1981 και της αίτησης αναιρέσεως, που ασκούνται από ιδιώτη,
υπογράφονται από δικηγόρο».

Επί του άρθρου 75
(παρ. 2)
- Στην παρ. 2 στην τρίτη σειρά η φράση «το ένδικο µέσο της έφεσης»
προτείνεται να διαµορφωθεί ως εξής : «Τα ένδικα βοηθήµατα και µέσα µπορούν
να υποβάλλονται και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρουν». Επίσης στην
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πέµπτη σειρά της ίδιας παραγράφου η φράση : «Η έφεση που έχει υποβληθεί µε
ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι κατατέθηκε» προτείνεται να διορθωθεί σε : «Τα
ένδικα βοηθήµατα και µέσα που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα
θεωρούνται ότι κατατέθηκαν» και η τελευταία λέξη της παραγράφου προτείνεται
να γραφεί ορθά σε «κατάθεσης».

Επί του άρθρου 76
(παρ. 1)
- Στην παρ. 1 στην πρώτη σειρά η φράση «Απόφαση δικαστικού σχηµατισµού»
κατά την πλειοψηφήσασα άποψη είκοσι δύο (22) µελών του Σώµατος, ήτοι του
Προέδρου Ιωάννη Καραβοκύρη, των Αντιπροέδρων Νικολάου Αγγελάρα,
Φλωρεντίας Καλδή, Ανδρονίκης Θεοτοκάτου, Μιχαήλ Ζυµή και Ευφροσύνης
Κραµποβίτη και των Συµβούλων Γαρυφαλλιάς Καλαµπαλίκη, Ευάγγελου Νταή,
Μαρίας Βλαχάκη, Νικολάου Μηλιώνη, Γεωργίας Μαραγκού, Ελένης Λυκεσά,
Ευαγγελίας - Ελισσάβετ Koυλουµπίνη, ∆ηµητρίου Πέππα, Γεωργίας Τζοµάκα,
Αργυρώς Λεβέντη, Στυλιανού Λεντιδάκη, Αντωνίου Κατσαρόλη, Χριστίνας
Ρασσιά, Βιργινίας Σκεύη, Κωνσταντίνου Εφεντάκη και Βασιλικής Σοφιανού,
προτείνεται να µείνει ως έχει στο Σχέδιο Νόµου. Κατά την µειοφηφήσασα
άποψη πέντε (5) µελών, ήτοι των Συµβούλων Βασιλικής Ανδρεοπούλου,
Ασηµίνας Σαντοριναίου, Σταµατίου Πουλή, Κωνσταντίνας Ζώη και ∆έσποινας
Καββαδία - Κωνσταντάρα, η διάταξη πρέπει να διορθωθεί σε «Απόφαση
Τµήµατος».
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Επί του άρθρου 78
- Προτείνεται κατά την πλειοψηφήσασα άποψη είκοσι (20) µελών του Σώµατος,
ήτοι των Αντιπροέδρων Νικολάου Αγγελάρα, Φλωρεντίας Καλδή και
Ευφροσύνης Κραµποβίτη και των Συµβούλων Γαρυφαλλιάς Καλαµπαλίκη,
Ευάγγελου Νταή, Μαρίας Βλαχάκη, Βασιλικής Ανδρεοπούλου, Ασηµίνας
Σαντοριναίου, Ελένης Λυκεσά, Ευαγγελίας - Ελισσάβετ Koυλουµπίνη,
Κωνσταντίνας Ζώη, ∆έσποινας Καββαδία - Κωνσταντάρα, Γεωργίας Τζοµάκα,
Αργυρώς Λεβέντη, Στυλιανού Λεντιδάκη, Αντωνίου Κατσαρόλη, Χριστίνας
Ρασσιά, Βιργινίας Σκεύη, Κωνσταντίνου Εφεντάκη και Βασιλικής Σοφιανού, να
διαγραφεί η παρ. 2 που έχει το εξής περιεχόµενο : «Όπου στο κείµενο του
άρθρου 21 του π.δ/τος 774/1980 (Α΄ 189) αναφέρεται η λέξη «Τµήµα»
αντικαθίσταται µε τη λέξη «Κλιµάκιο»». Κατά την µειοψηφήσασα άποψη επτά
(7) µελών, ήτοι του Προέδρου Ιωάννη Καραβοκύρη, των Αντιπροέδρων
Ανδρονίκης Θεοτοκάτου και Μιχαήλ Ζυµή και των Συµβούλων Νικολάου
Μηλιώνη, Γεωργίας Μαραγκού, Σταµατίου Πουλή και ∆ηµητρίου Πέππα, η
διάταξη πρέπει να µείνει ως έχει στο Σχέδιο Νόµου.
- Συναφώς, στην παρ. 4 οι λέξεις «Κλιµακίων» και «Κλιµακίου» (δεύτερη και
πέµπτη σειρά) να διορθωθούν σε «Τµηµάτων» και «Τµήµατος», αντίστοιχα.

Επί του άρθρου 79
- Στην τελευταία σειρά της παρ. 2 µετά τη λέξη «χρηµατοδότηση» προτείνεται
να συµπληρωθεί «και επιχορήγηση».
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Επί του άρθρου 80
(παρ. 1)
- Στην παρ. 1 στην δέκατη σειρά οι λέξεις «της οποίας» προτείνεται να
διορθωθούν σε «των οποίων».

(παρ. 2)
- Στην παρ. 2 η τελευταία πρόταση προτείνεται να αντικατασταθεί και να
συµπληρωθεί σε : «Κατά των πράξεων που εκδίδονται από τους ανωτέρω
Επιτρόπους ασκείται ένσταση ενώπιον του αρµόδιου Κλιµακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, η οποία αρχίζει από την
επίδοση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγµένα πλήρη
γνώση της προσβαλλόµενης πράξης. Εάν ο έχων έννοµο συµφέρον για την
άσκηση ένστασης διαµένει στην αλλοδαπή, η αντίστοιχη προθεσµία ορίζεται σε
ενενήντα (90) ηµέρες. Εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του αρµόδιου Κλιµακίου,
µέχρι την ισχύ του νόµου αυτού, συνεχίζουν να υπάγονται στην ελεγκτική του
αρµοδιότητα».

Επί του άρθρου 81
(παρ. 2)
- Στην παρ. 2 στη όγδοη σειρά προτείνεται να γραφτεί ορθά η πρόταση
«σύµφωνα µε την ως άνω περίπτωση».
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Επί του άρθρου 82
- Στην πρώτη σειρά των παρ. 1 και 2 προτείνεται να διαγραφούν οι λέξεις «κατά
την κρίση του».

Επί του άρθρου 83
- Στην παρ. 6 προτείνεται να διαγραφεί η φράση «των υπό την παράγραφο 4
στοιχείων» και να αντικατασταθεί µε τη φράση «των αναφερόµενων στις
προηγούµενες παραγράφους στοιχείων».

Επί του άρθρου 85
- Η Ολοµέλεια, κατά πλειοψηφία, αποτελούµενη από δεκαέξι (16) µέλη του
Σώµατος, ήτοι τον Πρόεδρο Ιωάννη Καραβοκύρη, τους Αντιπροέδρους Νικόλαο
Αγγελάρα, Φλωρεντία Καλδή, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Μιχαήλ Ζυµή και
Ευφροσύνη Κραµποβίτη και τους Συµβούλους Γαρυφαλλιά Καλαµπαλίκη,
Ευάγγελο Νταή, ∆ηµήτριο Πέππα, Γεωργία Τζοµάκα, Αργυρώ Λεβέντη,
Στυλιανό Λεντιδάκη, Αντώνιο Κατσαρόλη, Χριστίνα Ρασσιά, Βιργινία Σκεύη
και Βασιλική Σοφιανού, προτείνει να απαλειφθεί ολόκληρη η διάταξη και να
εξακολουθήσει να ισχύει το ήδη υφιστάµενο νοµικό καθεστώς του ν. 3068/2002,
άρθρο 2 παρ. 2 εδάφ. β΄. Κατά την µειοψηφήσασα άποψη έντεκα (11) µελών,
ήτοι των Συµβούλων Μαρίας Βλαχάκη, Νικολάου Μηλιώνη, Γεωργίας
Μαραγκού, Βασιλικής Ανδρεοπούλου, Ασηµίνας Σαντοριναίου, Ελένης Λυκεσά,
Ευαγγελίας - Ελισσάβετ Koυλουµπίνη, Σταµατίου Πουλή, Κωνσταντίνας Ζώη,
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∆έσποινας Καββαδία - Κωνσταντάρα και Κωνσταντίνου Εφεντάκη, η διάταξη
πρέπει να µείνει ως έχει στο Σχέδιο Νόµου.

Επί του άρθρου 91
- Η Ολοµέλεια εκφράζει τις αντιρρήσεις της και ζητεί είτε την απόσυρση της εν
λόγω διάταξης του Σχεδίου Νόµου ή την τροποποίησή της επί τα βελτίω.

Επί του άρθρου 94
- Η Ολοµέλεια προτείνει να περιληφθεί στην παρ. 5 και ο Επίτροπος της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο µεταξύ των σε αυτή αναφερόµενων λοιπών
δικαστικών λειτουργών.

Επί του άρθρου 109
- Προτείνεται η διόρθωση του τίτλου του άρθρου στο ορθό «Επικρατείας».
- Στο (εσωτερικό) άρθρο 32 Α στην παρ. 2 η φράση «και την καταπολέµηση της
διαφθοράς» προτείνεται να αντικατασταθεί µε τη φράση «για την προστασία του
δηµόσιου χρήµατος».
- ∆ιατυπώνονται έντονες επιφυλάξεις ως προς την ορολογική σύγχυση που
επιφέρει η επιχειρούµενη µεταβολή των βαθµών των µελών της Γενικής
Επιτροπείας σε «∆ηµοσιονοµικούς Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς», που
παραγνωρίζουν το ιστορικό περιεχόµενο των όρων αυτών και που είναι δυνατόν
να επιφέρουν σύγχυση µεταξύ του επικεφαλής της Γενικής Επιτροπείας, που
διατηρεί το συνταγµατικά κατοχυρωµένο όνοµα του βαθµού του, και των λοιπών
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ανώτατων στελεχών της Γενικής Επιτροπείας, που µετονοµάζονται σε
«∆ηµοσιονοµικούς Εισαγγελείς και Αντεισαγγελείς».
- Εκφράζονται, επίσης, αντιρρήσεις για τον µεγάλο αριθµό Παρέδρων και
Εισηγητών που προβλέπει το Σχέδιο Νόµου για την απασχόλησή τους στη
Γενική Επιτροπεία, ενόψει της έλλειψης δικαστών στα Τµήµατα και τα Κλιµάκια
του ∆ικαστηρίου ενόψει του διαρκώς διογκούµενου δικαστικού και ελεγκτικού
έργου του.
- Στην παρ. 1 του (εσωτερικού) άρθρου 32 Γ η περίπτωση Β στην αρχή της
πρότασης αντί της φράσης : «Ασκεί αιτήσεις καταλογισµού» προτείνεται να
τεθεί η φράση : «Ασκεί αιτήσεις, για τις οποίες καθιδρύεται δικαιοδοτική
αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καταλογισµού».
- Στην παρ. 6 του (εσωτερικού) άρθρου 32 Γ στη δεύτερη σειρά οι λέξεις «σε
ορισµένη περίσταση» προτείνεται να αντικατασταθούν µε τη λέξη «νόµιµα».
- Τέλος, προτείνεται η διαγραφή από το (εσωτερικό) άρθρο 32 ∆ της φράσης
«καταλογίζοντας τη ζηµία που διαπιστώνεται, µε σχετικές εκθέσεις ελέγχου ή
πορίσµατα των ως άνω υπηρεσιών, εις βάρος της Γενικής Κυβέρνησης, κατ’
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 46 του π.δ. 774/1980 (Οργανισµός Ελεγκτικού
Συνεδρίου)».

Κατά τη γνώµη του Συµβούλου Σταµατίου Πουλή, στο υπό εξέταση
νοµοσχέδιο πρέπει, όσον αφορά στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να γίνουν οι
ακόλουθες προσθήκες :
Α) Στην Ελλάδα, σύµφωνα τα υφιστάµενα στοιχεία, από τη δηµοσίευση
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της διακηρύξεως (έργου, προµήθειας ή υπηρεσίας) µέχρι την κατακύρωση του
διαγωνισµού, µεσολαβεί, κατά µέσο όρο, διάστηµα 240 ηµερών, ενώ στις λοιπές
ευρωπαϊκές χώρες διάστηµα λιγότερο των 100 ηµερών (είναι ζήτηµα στο οποίο
έχει αναφερθεί στην πρόσφατη τριµηνιαία έκθεσή του και ο εκπρόσωπος της
Κοµισιόν Ραϊχενµπάχ). Ενόψει αυτού, αλλά και της µεγάλης ύφεσης της
ελληνικής οικονοµίας - άρα και της αυξηµένης ανάγκης για ταχεία εκτέλεση,
κυρίως, των δηµοσίων έργων και απορρόφησης του ΕΣΠΑ -, κρίνεται αναγκαίο
ο προληπτικός έλεγχος που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να επιταχυνθεί. Ως εκ
τούτου προτείνω : αφενός µεν να είναι απαράδεκτη η προσβολή των θετικών
πράξεων των Κλιµακίων (πρώτος βαθµός), ήτοι εάν το Κλιµάκιο κρίνει ότι έχει
νοµίµως η διαδικασία του διαγωνισµού, να κλείνει εκεί η υπόθεση και να
προχωρεί η υπογραφή της συµβάσεως (ως προς τις θετικές πράξεις θα υπάρξει
επιτάχυνση κατά την ανάθεση τουλάχιστον πενήντα ηµερών), αφετέρου δε να
καταργηθεί είτε το VI Τµήµα είτε το Μείζονος Τµήµα, ώστε οι αρνητικές
πράξεις του Κλιµακίου (τουτέστιν αυτές µε τις οποίες αποφαίνεται ότι δεν πρέπει
να υπογραφεί το σχέδιο της συµβάσεως) να προσβάλλονται σε ανώτερο
σχηµατισµό άπαξ και όχι και σε τρίτο βαθµό.
Β) Οι αιτήσεις αναστολών να εκδικάζονται εν συµβουλίω, όπως γίνεται
στο ΣτΕ (άρθ. 52 του π.δ. 18/1989) και στα διοικητικά δικαστήρια (άρθ. 204
Κ. ∆ιοικ. ∆ικ.), και όχι σε δηµοσία συνεδρίαση, που αναπόφευκτα καθυστερεί,
χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερος λόγος, την έκδοση των αποφάσεων. Προτείνεται
για µεν τις αναστολές στα Τµήµατα να αποφαίνεται ένας Σύµβουλος ή Πάρεδρος
που ορίζεται κατά περίπτωση από τον οικείο Πρόεδρο, για δε τις αναστολές στην
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Ολοµέλεια να αποφαίνεται τριµελής επιτροπή από το νεώτερο Αντιπρόεδρο και
δύο Συµβούλους, που ορίζονται από την Ολοµέλεια.
Γ) Είναι απολύτως απαραίτητο, ενόψει της πληθώρας των τροποποιήσεων
που έχουν γίνει από το έτος 1980, να προβλεφθεί η έκδοση προεδρικού
διατάγµατος για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Οργανισµού και της
∆ικονοµίας του Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ισχύουν.
∆) Υιοθέτηση αντίστοιχης διάταξης µε το ΣτΕ (σχ. άρθ. 43 του σ/ν) ως
προς τις συνέπειες από τη µη αποστολή φακέλου από τη ∆ιοίκηση, δοθέντος ότι
ανάλογα ζητήµατα ανακύπτουν και στο Ελεγκτικό Συνέδριο (έχουµε ήδη
σχετική νοµολογία, αλλά καλό θα ήταν να προβλεφθεί ρητά, όπως και στο ΣτΕ,
που επίσης έχει σχετική νοµολογία).

Η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού άκουσε και τον Γενικό
Επίτροπο της Επικρατείας, ο οποίος συµφώνησε µε τη εισήγηση, µε την
ειδικότερη παρατήρηση ότι ο έλεγχος των χρηµατικών ενταλµάτων µετά τη
διαφωνία του Επιτρόπου πρέπει να γίνεται από Μονοµελές Κλιµάκιο από
Σύµβουλο ή Πάρεδρο του ∆ικαστηρίου (άρθρο 78 παρ. 2 του Σχεδίου Νόµου)
για την ταχεία διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων και ακολούθως
αναφέρθηκε στην εισηγητική έκθεση αναφορικά µε τις προστιθέµενες διατάξεις
για τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας, εκθέτοντας ότι η θέσπισή τους
αποσκοπεί στην εν γένει αναβάθµιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη διάκρισή
της από το ∆ικαστήριο, καθώς και στη άσκηση περαιτέρω αρµοδιοτήτων
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συναφών µε την αποστολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έκανε δεκτή την
εισήγηση του Συµβούλου Νικολάου Μηλιώνη.

Μετά το τέλος της συνεδριάσεως συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το
οποίο, αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον
ίδιο και τη Γραµµατέα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

Για την ακρίβεια
Η Γραµµατέας

ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
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