ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-Π ΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙ ΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <(ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι
Προβλέψεις νια την ομαλή διεξαγωγή της δικονομικής διαδικασίας Τροποποιήσεις στον
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
-

1. Το πρώτο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 524 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ.
503/1985, Α’182) ως προς τη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης τροποποιείται με την
προσθήκη επιψύλαξης της ισχύος του άρθρου 591 του Κώδικα για τις ειδικές διαδικασίες και
η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης εψαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227,
233 έως 236, των παρ. 8 και 10 έως 13 του άρθρου 237, 240 έως 312, περ. α1 έως γ’ της παρ.
Ι του άρθρου 591 και παρ. 4 του άρθρου 591, με την επιψύλαξη της ισχύος του άρθρου 591
για τις ειδικές διαδικασίες. Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της
συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης
εργάσιμης ημέρας μετάτη συζήτηση.».
2. Το πρώτο εδάψιο του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως ιτροςτη διαδικασία
της κατ’ αναψηλάψηση δίκης τροποποιείται με την προσθήκη επιψύλαξης της ισχύος του
άρθρου 591 του Κώδικα για τις ειδικές διαδικασίες καιτο άρθρο 548 διαμορψώνεται ως εξής:
«Στη διαδικασία της κατ1 αναψηλάψηση δίκης εψαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227,
233 έως 236, των παρ. 10 έως 13 του άρθρου 237, 240 έως 312, εδάψια πρώτο έως τρίτο της
παρ. 1 του άρθρου 591 και της παρ. 4 του άρθρου 591, με την επιψύλαξη της ισχύος του
άρθρου 591 για τις ειδικές διαδικασίες. Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη
της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης
εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση.».
3. Η παρ. 6 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ως ίσχυε πριν την κατάργησή
της δυνάμει της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 119 του ν. 4842/2021 (Α’ 190), επανέρχεται
σε ισχύ έως την 30ή.6.2022. Η κατάργηση της παρ. 6, κατά την ως άνω ημεροχρονολογία, δεν
θίγει το κύρος εκκρεμών, κατά τον χρόνο της κατάργησής της, διαδικασιών.

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

—

Τροποποίηση άρθρου 116 ν.

4842/2021

Ι. Το πρώτο εδάψιο της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4842/2021 (Α’ 190)
τροποποιείται με την αναψορά στην περ. στ’ της παρ. Ι του άρθρου 591, προκειμένου να
καταλαμβάνει η πενθήμερη προθεσμία για την κατάθεση προσθήκης-αντίκρουσης στις

ειδικές διαδικασίες και τις εκκρεμείς υποθέσεις, και η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 116
διαμορψώνεται ως εξής:
«3. α) Η περ. στ’ της παρ. 1, το δεύτερο και τρίτο εδάψιο της παρ. 2, η παρ. 4, το δεύτερο
εδάψιο της παρ. 7 και η παρ. 8 του άρθρου 591, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου
633, καθώς και το άρθρο 636Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με
τον παρόντα, εψαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.».
2. Στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4842/2021, προστίθεται αναψορά στην Παρ.
2 του άρθρου 569 και η παρ. 2 του άρθρου 116 διαμορψώνεται ως εξής:
«2.β) Η παρ. 2 του άρθρου 509, το πρώτο εδάψιο των Παρ. Ι και 3 του άρθρου 524, η περ. 7
του άρθρου 544, η παρ. 3 του άρθρου 546, το άρθρο 548, η Περ. γ’ της παρ. 2 και το δεύτερο
και Τρίτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 562, η παρ. 2 του άρθρου 569 και οι Παρ. Ι και 3 του
άρθρου 570 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα,
εψαρμόζονται και επίτων εκκρεμών ενδίκων μέσων.».
Άρθρο 3
Ερμηνευτική διάταξη για τους αρμόδιους συμβολαιογράψους για την διενέργεια του
τιλειστηριασμού
Κατά την αληθή έννοια της παρ. Ι του άρθρου 959 καιτης παρ. 1 του άρθρου 998 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182)], για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός της
Περιψέρειας Απικής αρμόδιοι συμβολαιογράψοι είναι οι συμβολαιογράψοιτων εψετειακών
περιψερειών Αθηνών και Πειραιώς.
Άρθρο 4
‘Εργο του δικηγόρου

-

Υτιοθηκοψυλακεία και κτηματολογικά γραψεα- Αντικατάσταση
Περ. στ’ παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4194/2013

Η

Περ. στ’

της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«οτ) Ο έλεγχος νομιμότητας κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών για
την καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα Πράξεων, σύμψωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
Ιό του ν. 2664/1998 (Α’275), και η νομική υποστήριξη συναλλασσομένων κατά τις
συναλλαγές με όλα τα υποθηκοψυλακεία (άμισθα, έμμισθα, εμμισθοΠοιημένα) και τα
κτηματολογικά γραψεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ψορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ή

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι τη συγκρότηση
των νομικών τμημάτων που προβλέπονται για τα Κτηματολογικά Γραψεία. Οι υπηρεσίες
παρέχονται στον ψορέα (<ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και, μέσω αυτού, και στα
υποθηκοψυλακεί.α

στην

ή

κτηματολογικά γραψεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
στο Πλαίσιο προγραμματικής σύμβασηςτου ψορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ» και του
οικείου δικηγορικού συλλόγου, στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης
και εκτέλεσης των εργασιών και ο τρόπος επιλογής των δικηγόρων και καθορισμού της
αμοιβής τους από τον ψορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Μεταξύ του ψορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπογράφεται Προγραμματική σύμβαση
που

καθορίζει

τις λεπτομέρειες

και τους

όρους της

μεταξύ τους

συνεργασίας.

Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν υπογραψεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
μεταξύ του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και των σικείων δικηγορικών συλλόγων
συνεχίζουν να ισχύουν καιτο Πεδίο εψαρμογής τους επεκτείνεται σε όλες τις υπηρεσίες και
για όλα τα υποθηκοψυλακεία και κτηματολογικά γραψεία που αναψέρονται στο πρώτο
εδάψ ιο.>).
Άρθρο 5
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Προσθήκη
παρ. 5 στο άρθρο 28 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών
—

Στο άρθρο 28 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
ν. 1756/1988 (Α’ 35) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Η Ολομέλεια των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επικρατείας καταρτίζει κανονισμό
εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος συμπληρώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όταν
επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες. Με τον Κανονισμό ορίζεται οποιοδήποτε ζήτημα
ανάγεται στην εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών της και στην εύρυθμη διεξαγωγή των
εργασιών της, ενόψει των αρμοδιοτήτων που ασκεί και του επιτελικού της ρόλου στη
λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης. Ο κανονισμός και σι τροποποιήσεις του, όπως
διαμορψώνονται από την Ολομέλεια των δικαστικών λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας,
διαβιβάζονται άμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, με επιμέλεια του οποίου δημοσιεύονται
στην Εψημερίδατης Κυβερνήσεως.».
Άρθρο 6
Κατανομή υποθέσεων του ν. 3869/2010 μεταξύ των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών της
ίδιας Εψετειακής Γίεριψέρειας Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 3869/2010
—

Στο ν. 3869/2010 (Α 130) προστίθεται νέο άρθρο 3Α ως εξής:
«Αρθρο 3Α
Κατανομή υποθέσεων μεταξύ των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών της ίδιας Εψετειακής
Περ ιψέρε ιας
1. Κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ή σ
Δικαστής που διευθύνει τοπ μεγαλύτερο κατά αριθμό υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών
Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο κάθε Εψετειακής Περιψέρειας, κατανέμει με πράξεις του,
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τις υπηρεσίες όλων των Ειρηνοδικών και
Πταισματοδικών για την εκδίκαση ποσοστού των αιτήσεων ρύθμισης οψειλών του παρόντος
νόμου που εκκρεμούν στην ιδία εψετειακή περιψέρεια, ανάλογου (ποσοστού) με τον αριθμό
των εν λόγω αιτήσεων που εκκρεμούν. Για την εψαρμογή του παρόντος, σι εψετειακές
περιψέρειες Αθηνών και Πειραιά θεωρούνται μια ενιαία εψετειακή περιψέρεια.
2. Οι πράξεις της παρ. Ι αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην οικεία ιστοσελίδα
του Ειρηνοδικείου όπου υπάρχει, και κοινοποιούνται στους ενδιαψερόμενους Ειρηνσδίκες ή
Πταισματοδίκες τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της υπηρεσίας.
3. Κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 77Β του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 1756/1988 (Α’ 35)), οι ογδόντα πέντε (85)
επιτυχόντες του διαγωνισμού πρόσληψης δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης, που προκηρύχθηκε
με την υπ’ αρ. 104572/24.12.2014 (Γ 1756) απόψαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,

2)

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
104586/31.12.2014 (Γ 1819) όμοια απόφαση, σι οποίοι πρόκειται να διοριστούν εντός του
2022, από τον διορισμό τους υποβάλλονται για δύο (2) μήνες σε ειδική άσκηση στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών και απασχολούνται αποκλειστικά για την εκδίκαση των ως άνω
εκκρεμουσών υποθέσεων.»

Άρθρο 7
Εύρεση δελτίου ταυτότητας-Ψευδής υπεύθυνη δήλωση -Τροποποίηση παρ. 3 και ό
άρθρου 22 ν. 1599/1986
1. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων
«ή στη διεύθυνση Εσωτερικών της αρμόδιας νομαρχίας» και διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Όποιος βρει δελτίο ταυτότητας και δεν το παραδώσει μέσα σε δέκα ημέρες στον κάτοχό

του

ή στην πλησιέστερη αστυνομική

αρχή τιμωρείται με ψυλάκιση μέχρι έξι μηνών.».

2. Στην παρ. ό του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το δεύτερο
εδάψιο τροποποιείται με τη νομισματική μετατροπή του ποσού του οψέλους ή της βλάβης
προς εναρμόνιση της διάταξης με το χρηματικό όριο που τίθεται στο αδίκημα της
κακουργηματικής απάτης σε ευρώ, β) το Τρίτο εδάψιο τροποποιείται ως προς την
παραπομπή στην οικεία διάταξη του Ποινικού Κώδικα και η παρ. ό διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με ψυλάκιση τουλάχιστον τριών
μηνών. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων αυτών σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι
χιλιάδων (120.000) ευρώ.
Σε περίπτωση ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσής του εφαρμόζεται το άρθρο 227 του
Ποινικού Κώδικα.))
Άρθρο 8
Διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης της χρηματικής ποινής λόγω μη προσέλευσης
ατην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης Τροποποίηση παρ. ό άρθρου 7 ν.
-

4640/20 19
Στην παρ. ότου άρθρου 7 του ν. 4640/2019 (Α’ 190) προστίθενται εδάφια Τέταρτο και πέμπτο
και η Παρ. ό διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της διαφοράς δύναται να επιβάλει στο μέρος που δεν
προσήλθε στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, παρότι έχει κληθεί προς
τούτο, σύμΦωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χρηματική ποινή η οποία δεν μπορεί
να είναι κατώτερη από εκατό (100) ευρώ και μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ,
συνεκτιμώμενης της εν γένει συμπεριφοράς του και των λόγων μη προσέλευσης. Οι
χρηματικές ποινές του Προηγούμενου εδαφίου ιτεριέρχονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στο οποίο
κοινοποιείται με επιμέλεια του γραμματέα του Δικαστηρίου αντίγραψο της απόφασης και
δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Προσβολή της
απόφασης με ένδικα μέσα, ως προς τη χρηματική ποινή, δεν επιτρέπεται αν δεν
περιλαμβάνει και την ουσία της υπόθεσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης

και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης της χρηματικής
ποινής και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ζήτημα για την εψαρμογή της παρούσας. Η ως άνω
διαδικασία αψορά και ήδη επιβληθείσες ποινές.».

Άρθρο 9
Διεξαγωγή διαγωνισμού υποψήψιων δικηγόρων Α’ και Β’ εξεταστικής περιόδου 2022

Ο διαγωνισμός υποψήψιων δικηγόρων Α’ και Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 δύναται, κατ’
εξαίρεση, να διενεργηθεί είτε προψορικά είτε γραπτά, τηρουμένων Πάντως των εκάστοτε
ισχυόντων υγειονομικών μέτρων και περιορισμών. Ο ως άνω διαγωνισμός δύναται να
διενεργηθεί και εξ αποοτάσεως μέσω ψηψιακής πλατψόρμας ή άλλης διαδικτυακής
εψαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι διασψαλίζονται η ταυτοποίηση ή πιστοποίηση των
υποψηψίων και η δυνατότητα επιτήρησής τους.
Με απόψαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών
Συλλόγων της Ελλάδας, καθορίζονται ο ακριβής χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, τεχνικού ή διαδικαοτικού χαρακτήρα, για τη διενέργεια
του διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των άρθρων 18 επ. του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013,
Ν 208).

Άρθρο 10
Συμβάσεις υπηρεσιών ψύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Συμβάσεις υπηρεσιών Φύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι
οποίες έχουν συναψθεί στο πλαίσιο του άρθρου εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α
76), δύνανται να παρατείνονται από τη λήξη τους έως και την 30ή.6.2022. Γιατο ίδιο χρονικό
διάστημα δύναται να συνάπτονται και νέες συμβάσεις υπηρεσιών ψύλαξης των κτιρίων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.
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Επισπεύδον Υπουργείο; Υπουργείο Δικαιοσύνης
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ειδική Νομική Υπηρεσία, Λεωφ. Μεσογείων 96, ΤΚ 11527, Αθήνα, Τηλ.
210 7709 660, θυ3Ί:
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολαγική έκθεση
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Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού

2

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥποΘέσεων
και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης ΕΠί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολσγούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση διορθώνονται νομοτεχνικά τα άρθρα 524
και 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επιπλέον, κρίνεται επιβεβλημένη η
επαναψορά της ρύθμισης της παρ. ό του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας για λόγους ασψάλειας δικαίου και ομαλής μετάβασης στο νέο
δικονομικό καθεστώς.
Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση διορθώνονται νομοτεχνικά μεταβατικές
ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Άρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση καλείται να αποσαηνίσει την έκταση της
τοπικής αρμοδιότητας των συμβολαιογράψων για τη διενέργεια πλειστηριασμών
στην Περιφέρεια Αττικής.
Άρθρο 4: Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) περί
Κώδικα Δικηγόρων, σχετικά με το έργο του δικηγόρου στο οποίο εντάσσονται σ
έλεγχος νομιμότητας του άρθρου Ιό του ν. 2664/1998 (Α’ 275) των αιτήσεων για την
καταχώριση στα κτηματολογικά ψύλλα των εγγραπτέων πράξεων και η νομική
στήριξη συναλλασσόμενων κατά τις συναλλαγές με όλα τα υποθηκοψυλακεία και
τα κτηματολογικά γραψεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα είτε του ψορέα
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» είτε του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο
προγραμματικών συμβάσεων του ψορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τους
οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραψεί μέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να ισχύουν και διευρύνεται το πεδίο
εψαρμογής τους σε όλες τις υπηρεσίες και για όλα τα υτιοθηκοψυλακεία και
κτηματολογικά γραψεία ως άνω.
Άρθρο 5: Θεσπίζεται το πλαίσιο εναρμόνισης της διαδικασίας έγκρισης του
κανονισμού της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων (ΤΔΔ) με τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της και τον επιτελικό της ρόλο
ως ιδιαίτερου κλάδου που σκοπό έχει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
λειτουργίας των Τακτικών Δισ ικητικών Δικαστηρίων.
Άρθρο 6: Επιδιώκεται η ορθολογική και αποτελεσματική κατανομή των εκκρεμών
υποθέσεων του ν. 3869/2010, που επαναπροσδιορίστηκαν με το άρθρο Ι του ν.
4748/2020 (Α’ 220).
Άρθρο 7: Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τον περιορισμό της υποχρέωσης
παράδοσης ανευρεθέντος δελτίου ταυτότητας, πέραν του κατόχου της, στην
πλησιέστερη αστυνομική αρχή και τίθεται ως ποσοτικό κριτήριο της
κακουργηματικής διάστασης του αδικήματος η υπέρβαση του χρηματικού ποσού
των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα
χρηματικά όρια των περιουσιακών αδικημάτων του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 8: Η προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει τη μη δυνατότητα είσπραξης της
χρηματικής ποινής που επιδικάζεται με δικαστική απόψαση σε βάρος του μέρους

που δεν προσέρχεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρίαση διαμεσολάβησης
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4640/2019 (Α’ 190).
Άρθρο 9: Παρέχεται η, κατ’ εξαίρεση, δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ο
διαγωνισμός υποψηψίων δικηγόρων της α’ και β’ εξεταστικής περιόδου 2022 είτε
προψορικά, με ψυσική παρουσία των υποψηψίων, είτε προψορικά ή γραπτά, μέσω
ψηψιακής τιλατψόρμας ή άλλης διαδικτυακής εψαρμογής, κατά παρέκκλιση των
άρθρων 18-22 του Κώδικα Δικηγόρων.
Άρθρο 10: Η αξιολογούμενη ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα παράτασης όλων των
συμβάσεων ψύλαξης κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιπλέον,
δίδεται η δυνατότητα εκ νέου σύναψης ομοειδών συμβάσεων για το ίδιο χρονικό
διάστημα υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Αίρονται ασάψειες ως προς την τηρητέα διαδικασία στην κατ’ έψεση και
κατ’ αναψηλάψηση δίκη. Παράλληλα, αίρονται η ανασψάλεια δικαίου και η
σύγχυση.
Άρθρο 2: Οι παραλείψεις στις μεταβατικές ρυθμίσεις προκαλούν ανασψάλεια
δικαίου και δυσχεραίνουν την εψαρμογή των διατάξεων.
Άρθρο 3: ‘Εχει προκύψει σύγχυση γύρω από την έκταση της Τοπικής αρμοδιότητας
των συμβολαιογράψων των εψετειακών περιψερειών Αθηνών και Πειραιώς.
Άρθρο 4: Το πρόβλημα έγκειται στη συσσώρευση του όγκου των πράξεων προς
καταχώριση στα κτηματολογικά γραψεία και υποθηκοψυλακεία της χώρας, που
χρήζουν αποσυμψόρησης.
Άρθρο 5: Με τη γενική ρύθμιση του άρθρου 17 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών {ν. 1756/1988 (Α’ 35)], η
διαδικασία έγκρισης του κανονισμού της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων συνδέεται με τον κανονισμό των λοιπών
δικαστηρίων, με τον οποίο δεν έχει καμία σχέση λόγω του χαρακτήρα της Γενικής
Επιτροπείας ως ιδιαίτερου κλάδου με επιτελικό χαρακτήρα.
Άρθρο 6: Το πρόβλημα έγκειται στον πολύ μεγάλο αριθμό των υποθέσεων που
κλήθηκαν να διαχειριστούν τα Ειρηνοδικεία, ιδιαίτερα αυτά της Αττικής.
Άρθρο 7: Επιλύεται το ζήτημα αναψορικά με την υποχρέωση παράδοσης
ανευρεθέντος δελτίου ταυτότητας, η οποία περιορίζεται στην πλησιέστερη
αστυνομική αρχή, μετην απάλειψη της διαζευκτικής επιλογής της παράδοσης στη
διεύθυνση εσωτερικών της αρμόδιας Νομαρχίας, λόγω της κατάργησης της
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, τίθεται ως ποσοτικό κριτήριο της
κακουργηματικής διάστασης του αδικήματος η υπέρβαση του χρηματικού ποσού
των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για λόγους εναρμόνισης με τα
αντίστοιχα χρηματικά όρια των περιουσιακών αδικημάτων του ισχύοντος ποινικού
κώδικα και προσαρμόζεται αναλόγως, για λόγους νομοθετικής συνέπειας, η

Ι

παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 227 του ΠΚ που ορίζει τις προϋποθέσεις
έμπρακτης μετάνοιας.
Άρθρο 8: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία διότι δεν είναι δυνατή η
είσπραξη της χρηματικής ιτοινής που επιδικάζεται με δικαστική απόψαση σε βάρος
του μέρους που δεν ιτροσέρχεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρίαση

διαμεσολάβησης σύμψωνα με το άρθρο 7 του ν. 4640/2019 (Α’ 190).
Άρθρο 9: Αναλόγως των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων, ελλοχεύει ο
κίνδυνος ματαίωσης ή αναβολής του διαγωνισμού υποψηψίων δικηγόρων, όπως
είχε συμβεί με την 8’ εξεταοτική περίοδο 2021. Το αποτέλεσμα ήταν ένας ικανός
αριθμός ασκούμενων, που είχαν συμπληρώσει τον νόμιμο χρόνο άσκησης, να μην
μπορεί να αποκτήσει τη δικηγορική ιδιότητα, με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες ως
προς την επαγγελματική, ασψαλιστική και οικονομική τους κατάσταση.
Άρθρο 10: Το πρόβλημα έγκειται στην πιθανότητα λήξης των συμβάσεων ψύλαξης
κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε μια περίοδο που κρίνεται
επιβεβλημένη η διασψάλιση της ισχύος της λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
ονι 0-19.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Αψορά στους δικαστικούς λειτουργούς και δικηγόρους.
Άρθρο 2: Αψορά στους δικαστικούς λειτουργούς και δικηγόρους.
Άρθρο 3: Αψορά στους συμβολαιογράψους των εψετειακών περιψερειών Αθηνών
και Πειραιώς.
Άρθρο 4: Αψορά στους δικηγόρους της χώρας, το κτηματολόγιο, τους δικηγορικούς
συλλόγους της χώρας που συνάπτουν τις οικείες προγραμματικές συμβάσεις με
τον ψορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, τα υποθηκοψυλακεία και τα κτηματολογικά
γραψεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα είτε του ψορέα «Ελληνικό
Κτηματολόγιο» είτε του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Άρθρο 5: Αψορά στους δικαστικούς λειτουργούς και τους υπαλλήλους της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας των ΤΔΔ.
Άρθρο 6: Αψορά τους Ειρηνοδίκες, τους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν
στα Ειρηνοδικεία, τους δικηγόρους και τους διαδίκους.
Άρθρο 7: Αψορά διαδίκους, δικηγόρους, δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς
επιμελητές και στα άτομα που εμπλέκονται στην απονομή της δικαιοσύνης.
Άρθρο 8: Αψορά στους συμμετέχοντες στη διαμεσολάβηση.
Άρθρο 9: Αψορά στους ασκούμενους δικηγόρους.
Άρθρο 10: Αψορά στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ψύλαξης των κτιρίων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ

Ε81

ΟΧΙ

1Ί
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Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το

ισχύον νομικό

πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

ν. 4682/2020 (Α’ 76)
παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4194/2013 (Α’ 208)
ν. 4855/2021 (Α’ 215)
ν. 4194/2013 (Α’ 208)
ν. 4798/2021 (Α’ 68)
ν. 1599/1986 (Α’ 75)
ν. 4745/2020 (Α 214)
ν. 4812/2021 (Α’ 110)
5.

Γιατί

δεν είναι

δυνατό να αντιμετωπιστεί στο
Απαιτείται η

1) με αλλαγή προεδρικού
διαταγματος,
υπουργικης αποψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
ίί) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατοτητας νεας
ερμηνευτικης
προσεγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
,

ί) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

ψήψιση

τυπικού

νόμου.

Το ισχύον
νομοθετικό Πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη
για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής
,

αποψασης η αλλης κανονιστικης πραξης με αντικειμενο
που εμπιπτει στα ρυθμιζομενα με τις προτεινομενες
διατάξεις.
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες
ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή
διοικητικής
.

δυνατοτητας

πρακτικής,
νεας

συμπεριλαμβανομένης

ερμηνευτικης

της

προσεγγισης της

υψιοταμενης νομοθεοιας.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση
περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

(Ι

)

σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

1) σε όργανα της ΕΕ.:
Ι) σε διεθνείς

οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

ι

8.

1Ξ

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολσγούμενης ρύθμισης;
Άρθρο 3: Η άρση των αμψιβολιών γύρω από την τοπική
αρμοδιότητα των συμβολαιογράψων των περιψερειακών
ενοτήτων Αθηνών και Πειραιώς, για τη διενέργεια
πλειστη ριασμών ακινήτων κειμένων εντός περιψέρειας
Απική ς.

)

βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 4: Διεύρυνση του έργου του δικηγόρου για να
συμπεριληψθούν και σι νομικές υπηρεσίες ελέγχου
νομιμότητας του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) και η
νομική στήριξη στις συναλλαγές μετα υποθηκοψυλακεία και
τα κτηματολογικά γραψεία που
υπάγονται στην
αρμοδιότητα είτε του ψορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» είτε
του
Υπουργείου
Δικαιοσύνης,
προκειμένου
να
αποσυμψορηθούν και να βοηθηθούν τα κτηματολογικά
γραψεία και υποθηκοψυλακεία στο έργο τους.

Ι/)

Άρθρο 5: Η σύνταξη νέου κανονισμού εσωτερικής
λειτουργίας της Γενικής Επιτροπείας της Ειτικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
Άρθρο 6: Η αποτελεσματική κατανομή των εκκρεμών
υποθέσεων του ν. 3869/2010, που επαναπροσδιορίστηκαν
με το άρθρο Ι του ν. 4748/2020.
Άρθρο 7: Ρυθμίζεται ο περιορισμός της υποχρέωσης
παράδοσης ανευρεθέντος δελτίου ταυτότητας, στην
πλησιέστερη αστυνομική αρχή, με την απάλειψη της
δι.αζευκτικής επιλογής της παράδοσης στη διεύθυνση
εσωτερικών της αρμόδιας Νομαρχίας, λόγω της κατάργησης
της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον τίθεται ως
ποσοτικό κριτήριο της κακουργηματικής διάστασης του
αδικήματος η υπέρβαση του χρηματικού ποσού των εκατόν
είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για λόγους εναρμόνισης με
τα αντίστοιχα χρηματικά όρια των περιουσιακών
αδικημάτων του
ισχύοντος Ποινικού
Κώδικα και
προσαρμόζεται αναλόγως, για λόγους νομοθετικής
συνέπειας, η παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 227 του
ΠΚ που ορίζει τις προϋποθέσεις έμπρακτης μετάνοιας.
Άρθρο 8: Η δυνατότητα είσπραξης της χρηματικής ποινής
που επιδικάζεται με δικαστική απόψαση σε βάρος του
μέρους που δεν προσέρχεται στην υποχρεωτική αρχική
συνεδρίαση διαμεσολάβησης σύμψωνα με το άρθρο 7 του ν.
4640/2019 (Α’ 190).
Άρθρο 9: Η αποψυγή αναβολής ή ματαίωσης του
διαγωνισμού υποψηψίων δικηγόρων α’ και β’ εξεταστικής
περιόδου 2022 λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών.
Άρθρο 10: Η παράταση και η εκ νέου σύναψη συμβάσεων
υπηρεσιών ψύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Άρθρο 4: Διεύρυνση του αντικειμένου του έργου του
δικηγόρου και εμπλουτισμός των παρεχόμενων νομικών
υπηρεσιών, με στόχο την ανάπτυξη της Οικονομίας και της
επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα των ακινήτων και

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

τη συνδρομή των κτηματολογικών γραψείων
υποθηκοψυλακείων της χώρας στο έργο τους.

και

Ι

Αρθρο 5: Καλυτερη και αποτελεσματικοτερη οργάνωση της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων μέσω της θέσπισης του
κανονισμού λειτουργίας της, ο οποίος δεν κρίνεται
σκόπιμο να υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητές της

σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία της
διοικητικής δικαιοσύνης και όχι με την άσκηση
δικαιοδοτικού έργου.

Ειδ ικότερσι στόχοι ανάλογα με τον τσμέα νομοθέτησης7

Δημόσια Διοίκηση

—

Δημόσια τάξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

—

Δικαιοσύνη:
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Εττιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
οτοχος (3ετια)

Πρόσφατα
στοιχεια

Επιδιωκόμενος
στοχος (3ετια)

Αριθμος δημοσίων οπαλλήλε ιν
Αριθμος/ποσοστό σ) μονίμων/ιδη β) ιδοχ και γ) ιετακλησώε
οπσλλήλωυ
Ανολοχιο οπολληλοιν ανα τμημο, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στα ίΝΤΕΙδΝΕΤ
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (ίκιεαιινί)
Ανπλσγίσ Η/ϊ ανά Θέση εργασίας
Αριθμός ισεοσελίδοιν δημόσιων νσηρεαιιλν και φορέων! σόκολο
δημοσίων οπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέννρκιν πληροφόρησης σσλιτιλν, σε Κεντρικό,
σεμιφεμειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων. οργακισαιλν κλπ
Αριθμός ανόμων σον εξκσηρενούυναι σσό τις δημόσιες
οπημεσίες ακό έσσς και ανά οσηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθνδοσίας Και σαόσθετες
δοπάοες ιας ποσοσσό επί της συνολικής διισόκης ανά νασαργείο)
Κόσσσς Ειαχείμισης θκμότιιιν προσωπικού: δαπάνες μονόδαιν
προσωπικού ως σοσκσσό της σι’νοδικης δσπόνης ανό νααομγείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΑΕΙΑ
Δισσμαχθέννα αδικήμαεα. δμάστες αδικηιιόεων και αναλογία
ανά ίθθ.θθδ καταίκαες
Αδικήματα Γίοινικοό Κώδικα κανά κατηγορίες και κατά
γεωγραφική περιοχή
Διασμιιχθέννα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δμάστες ακτών
κατά εΘκικύτητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια σνανισειιεή απεικόνιση των αδικημάτων και αξιύσαινων
σομπεμιφομών σον προκαλούν τα κοινά αίσθημα
(ανθμωποκτννίες,_λησνείες,_κλοπές διαμμήξεις)
Αδικήματα σοκ αφομούν στην σαμάνομη είσοδο Και παραμονή
στη χώμα
—

Σοσηύιηνο εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήμακος
ίίοπνπεύ εμκληματικών σεριοκύισεων Που εξιχοιάστηκαο στο
σύνολο νοιο εγκλημανοικ
Σύνολο εργαζομένων στν δηούσιο ασφάλεια
Αριθμός κειτοίκκιν αού ασεννο ιού. αού αοηινομικύ τμήμα και
ανά πεμιοχή αστννύμενσης
Αναλογία αστονομικών ανά Ιδθθ κατοίκονς αοαλογίσ
κατοικων ανά αστννοαικύ νμήοα Και αεμιογή αστννόμενσης
—

Κακά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστνοομικές οσημεσίες
Καεανοιή πόρων για την αννισεοιλσιση της παμαβστικής
σομπεμιφομάς αού νομείς (σ.χ. εγκλήμαεει βίας, οικονομικά
εγκλήματα,_ναρκωτικά,_τροχαίο,_κλοπές._τμομοκμσκία]

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

,

Εξελιξη την τελευταια 5ετια

Αμιθμύς εισεμχύμεοοιν αστικών, εργοτικών και εμπορικών
διαφορών
Αριθμός εισεμχύμεοων διοικητικών πεμιπτώσεων
Σκοολικύς χμύοος παν σπαιτείνιιι γιο την επίλοση αστικών,
εμπορικών, εμγατικώο, θιοικητικών και άλλων νποθέσεων
Μέσος χμύοος έκδοσης θικαστικύιο αποφάσεων (Ειμηοκδικεία,
Ιίμωενδικεία, Εφενείο, Αρειος Γίάγος/Σκμβούλιο Επικμσκείας)

Για

την

ενδεικτική

παράθεση

δεικτών αξιστισιήθηκαν σι βάσεις δεόσμένων
και της ΕΛΣΤΑΤ (!Ί:1://τη:νε!ιν.ΞΤ3Ττ)ςγι’).

τσυ

ΟΟΣΑ

Μέσος όρος τωι’ οποθέσεωι· ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικοστικώι· αιτοφάσειον Παιι ακορι&ιι’οι’ται μετά από
έι,ιεσιτ ή αναίρεση
Αριθμός ι,ποθέσεωι’ που επιλύοι’τιιι με Το σύστημα του
εξιιδικιτστικοο_σομβιβασμού
Αξιοποιηση εναλλακτικώτ μεθόδων επιλυπης διαφορών, πχ
δισ μεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων παν χρήζουν Προστασίας αλλά δεν
διοθέτοον Πάρθος_(νομική_προστασίιι)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσόνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπερσιοιμέτιιν κατ έτος υποθέσεοιο έναντι
εκκρεμώι’_(σε_ετήσια_και_σ-ιινολική_βάση_εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων. σε ετήσιο βάση. γιο τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_ειττοτρέψιοες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού σιστήμστος ανά κριιτούιιτνο
Αι’ειλογιιι προσωπικού φύλαξης (φολόκων) εινά κρατοόμενν

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Αρρο
Ι

2

3

4

Στόχος
Με την παρ. Ι και 2 τροποποιούνται τα άρθρα 524 και 548 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985 (Α’ 182) (ΚΠολΔ)] αντίστοιχα,
προκειμένου να καταστεί σαψές ότι το άρθρο 591 ΚΠολΔ, όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 4842/2021 (Α’ 190), εψαρμόζεται στην κατ’
έψεση και κατ’ αναψηλάψηση δίκη των ειδικών διαδικασιών και δεν
εψαρμόζονται μόνο σι συγκεκριμένες διατάξεις στις οποίες
παραπέμπουν τα άρθρα 524 και 548.
Επαναψέρεται, επίσης, σε ισχύ μέχρι τις 30.6.2022 η παρ. ό του άρθρου
998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ως ίσχυε πριν την κατάργησή του
(από την Ιη.1.2022) δυνάμει της περ. β της παρ. Ι του άρθρου 119 και
του άρθρου 120 του ν. 4842/2021. Η επαναψορά της ρύθμισης κρίνεται
επιβεβλημένη για λόγους ασψάλειας δικαίου και ομαλή ς μετάβασης στο
νέο δικονομικό καθεστώς.
Με την παρ. Ι τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4842/202 Ι
(Α’ 190), προκειμένου να καταστεί σαψές ότι η πενθήμερη προθεσμία για
την κατάθεση προσθήκης-αντίκρουσης στις ειδικές διαδικασίες
εψαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.
Επειδή στην Περιψέρεια Αττικής περιλαμβάνονται το Εψετείο Αθηνών
και Εψετείο Πειραιώς, κρίνεται αναγκαία η ερμηνευτική διάταξη όσον
αψορά στους αρμόδιους συμβολαιογράψους για τη διενέργεια
πλειστηριασμού ακινήτων κειμένων στην περιψέρεια Αττικής.
Διευρύνεται το πεδίο του έργου των δικηγόρων, ώστε να παρέχουν τις
νομικές τους υπηρεσίες αναψορικά με τον έλεγχο νομιμότητας των
αιτήσεων για την καταχώριση στα κτηματολογικά ψύλλα των εγγραπτέων
πράξεων και τη νομική στήριξη συναλλασσόμενων κατά τις συναλλαγές
με όλα τα υποθηκοψυλακεία και τα κτηματολογικά γραψεία που
υπάγονται στην αρμοδιότητα είτε του ψορέα «Ελληνικό κτηματολόγιο»

είτε του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο Πλαίσιο προγραμματικών
συμβάσεων του ψορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τους οικείους
δικηγορικούς συλλόγους, επιτυγχάνοντας αποσυμψόρηση με τον τρόπο
αυτό στα κτηματολογικάγραψεία καιτα υποθηκοψυλακείατηςχώρας με
τις συσσωρευμένες πράξεις προς καταχώριση και τις λοιπές νομικές
ενέργειες.
5

ό

7

Ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης του κανονισμού εσωτερικής
υπηρεσίας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, όπως και η συμπλήρωση, τροποποίηση ή
αντικατάστασή του από την Ολομέλεια των δικαστικών λειτουργών. Η
ρύθμιση αυτή συμπληρώνει, ως ειδικότερη σε σχέση με τη γενική
ρύθμιση του άρθρου 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35), το άρθρο 28
του εν λόγω Κώδικα, αψενός μεν, καθώς συνδέεται άμεσα με τον
χαρακτήρα της Γενικής Επιτροπείας ως ιδιαίτερου κλάδου με επιτελικό
χαρακτήρα, αψετέρου δε, διότι το περιεχόμενο του συνόλου των
αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί, δεν συσχετίζεται με εκείνο των
κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας των λοιπών δικαστηρίων και
δικαστικών υπηρεσιών.
Από την εψαρμογή των άρθρων 4Α έως 4Κ του ν. 3869/2010, όπως
προστέθηκαν με το άρθρο Ι του ν. 4745/2020 (Α 214) και έως την
καταληκτική Προθεσμία υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού, ήτοι
την 15η ουλίου 2021, κατόπιν παράτασης αυτής της προθεσμίας βάσει
του άρθρου εκατοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (Α 110), κατατέθηκαν
συνολικά 48.455 αιτήσεις. Από αυτές, η πλειονότητα των αιτήσεων
υποβλήθηκαν στα περιψερειακά Ειρηνοδικεία της Εψετειακής
Περιψέρειας Αθηνών και Πειραιώς. Λόγω του διαψορετικού αριθμού
υποθέσεων που εισήχθησαν προς εκδίκαση στα 155 Ειρηνοδικεία της
χώρας σε σχέση με τους υπηρετούντες σ’ αυτά δικαστικούς
λειτουργούς, και του ανέψικτου της χρέωσης σε ορισμένα απ’ αυτά
στους υπηρετούντες Ειρηνοδίκες, λόγω του μεγάλου αριθμού
τους, κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα κατανομής των υποθέσεων αυτών
από τον διευθύνοντα το μεγαλύτερο ειρηνοδικείο της εψετειακής
περιψέρειας, σε υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς σε άλλα
ειρηνοδικεία της ιδίας εψετειακής περιψέρειας. Περαιτέρω, λόγω του
μεγάλου όγκου εκκρεμών δικών με τις οποίες έχουν επιψορτιστεί το
Ειρηνοδικείο Πειραιώς, καθώς και τα περιψερειακά Ειρηνοδικεία της
ίδιας εψετειακής περιψέρειας και για το ενιαίο της περί προσδιορισμού
κρίσης ορίζεται ότι για την εψαρμογή του παρόντος, οι εψετειακές
περιψέρειες Αθηνών και Πειραιά θεωρούνται μια ενιαία εψετειακή
περιψέρεια.
Με τις προβλεπόμενες τροποποιήσεις στις παρ. 3 και & του άρθρου 22
του ν. 1599/1986 (Α’ 75), αψενός μεν περιορίζεται η υποχρέωση
παράδοσης ανευρεθέντος δελτίου ταυτότητας, πέραν του κατόχου της,
μόνο στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή, με την απάλειψη της
διαζευκτικής επιλογής της παράδοσης στη διεύθυνση εσωτερικών της
αρμόδιας Νομαρχίας, λόγω της κατάργησης της νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης, αψετέρου δε τίθεται ως ποσοτικό κριτήριο της

(ό

κακουργηματικής διάστασης του αδικήματος η υπέρβαση του
χρηματικού ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ σε
εναρμόνιση με τα αντίστοιχα χρηματικά όρια των περιουσιακών
αδικημάτων του ισχύοντος ποινικού κώδικα. Τέλος, προσαρμόζεται
αναλόγως, για λόγους νομοθετικής συνέπειας, η παραπομπή στο άρθρο
227 ΓΙΚ που ορίζει τις προϋποθέσεις έμπρακτης μετάνοιας.
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί
δυνατή η είσπραξη της χρηματικής ποινής που επιδικάζεται με δικαστική
απόψαση σε βάρος του μέρους που δεν προσέρχεται στην υποχρεωτική
αρχική συνεδρίαση διαμεσολάβησης σύμψωνα με το άρθρο 7 του ν.
4640/2019 (Α’ 190).
Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αποψυγή αναβολής ή
ματαίωσης του διαγωνισμού υποψηψίων δικηγόρων Α’ και
εξεταστικής περιόδου 2022 λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών, μετην
παροχή της δυνατότητας να διενεργηθεί και εξ αποστάσεως μέσω
ψηψιακής πλατψόρμας ή άλλης διαδικτυακής εψαρμογής.
Δίδεται η δυνατότητα παράτασης αναδρομικά, για το χρονικό διάστημα
από την 30ή.9.2021 και έως την 30ή.6.2022, των συμβάσεων Φύλαξης
των κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κσρωνοϊού ονιο 19.

8
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ
Ο Μ ΑΔ ΕΣ

Χ

Χ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜ ΕΣΑ
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αιτοδοτικότητο /
αποτελεσματικότητα
Άλλο

ΕΜΜΕΣΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
Π ΕΡΙΒΑΙιΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Εχολιασμός / ποιοτική_αποτίμηση:
Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση διορθώνονται. νομοτεχνικά τα άρθρα 524 και 548 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας (π.δ. 503/1985).
Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση διορθώνονται νομοτεχνικά οι μεταβατικές ρυθμίσεις του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, όπως τέθηκαν στο άρθρο 116 του ν. 4842/2021.
Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαψηνίζεται η έκταση της τοπικής αρμοδιότητας των
συμβολαιογράψων για τη διενέργεια πλειστηριασμών στην Περιψέρειας Αττικής.
Άρθρο 4: Με την παρούσα ρύθμιση εντάσσεται στο έργο των δικηγόρων ο έλεγχος νομιμότητας του άρθρου 16
του ν. 2664/1998 των αιτήσεων για την καταχώριση στα κτηματολογικά ψύλλα των εγγραπτέων πράξεων και η
νομική στήριξη συναλλασσόμενων κατά τις συναλλαγές με όλα τα υποθηκοψυλακεία και τα κτηματολογικά
γραψεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα είτε του ψορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» είτε του Υπουργείου
Δικαιοσύνης.
Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης νέου Κανονισμού εσωτερικής
λειτουργίας στη Γενική Επιτροπεία, προς διευκόλυνση της ατιοτελεσματικότερης άσκησης του επιτελικού της
ρόλου ως ιδιαίτερου κλάδου που σκοπό έχει την εποπτεία των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και την
υποβοήθηση του έργου της.
Άρθρο 6: Με την εψαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων, στα Ειρηνοδικεία των Εψετειακών Περιψερειών της
Αθήνας και του Πειραιά διασψαλίζεται το μεν ότι δεν θα υπάρξει υπερβολική χρέωση των δικαστών που
υπηρετούν σ’ αυτά, όπου εκκρεμεί μεγάλος αριθμός υποθέσεων για επαναπροσδιορισμό, καθόσον μάλιστα σι
δόκιμοι Ειρηνοδίκες που πρόκειται άμεσα να προσληψθούν, Θα συνδράμουν, κάτω από την καθοδήγηση των
αρχαιοτέρων συναδέλψων τους, στην εκδίκαση σημαντικού αριθμού υποθέσεων, το δε Θα υλοποιηθεί η
πρσβλεπόμενη από τις εκτεθείσες διατάξεις εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων σε εύλογο χρόνο.
Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθιερώνονται ρυθμίσεις για τον περιορισμό της υποχρέωσης
παράδοσης ανευρεθέντος δελτίου ταυτότητας, πέραν του κατόχου της, στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή και
τίθεται ως ποσοτικό κριτήριο της κακουργηματικής διάστασης του αδικήματος η υπέρβαση του χρηματικού
ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.
Άρθρο 8: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η μη δυνατότητα είσπραξης της χρηματικής ποινής
που επιδικάζεται με δικαστική απόψαση σε βάρος του μέρους που δεν προσέρχεται στην υποχρεωτική αρχική
συνεδρίαση διαμεσολάβησης σύμψωνα με το άρθρο 7 του ν. 4640/2019 (Ν 190).
Άρθρο 9: Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης του διαγωνισμού
υποψηψίων δικηγόρων και εξ αποστάσεως μέσω ψηψιακής πλατψόρμας ή άλλης διαδικτυακής εψαρμογής, σε
περίπτωση που σι επιδημιολσγικές συνθήκες το επιβάλλουν και έτσι όσοι ασκούμενσι έχουν συμπληρώσει τον
νόμιμο χρόνο άσκησής τους Θα μπορούν ντι συμμετάσχουν, προκειμένου να αποκτήσουν την δικηγορική
ιδιότητα.
Άρθρο 10: Παρατείνεται η παροχή υπηρεσιών ψύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊσύ.

19.

Κόστος αξιολογσύμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝ ΊΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ
Ο Μ ΛΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΙ-ΙΤΑ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχεόιοσμός /
προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε ΝΑ ΡΣ Η
Ε ΦΑΡΜ Ο Γ ΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενμ μέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθ μιση
Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Αιτοτυπώνονται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΙ-ΙΜΟΣΙΛ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝ ΕΙΛ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΜΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανοώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΛΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο

ΙΙ ιλοτική
εφαρμογή
Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά

ΜΕίΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

-

-

Ί

25.

παρ. 3 του άρθρου 21 Σ
παρ. Ι του άρθρου 5, και άρθρα 17 και 25 Σ.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Π

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

28.

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροιτοποισύμενων

29.

Τροποποίηση

—

ή

καταργούμενων διατάξεων

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης
Το Πρώτο εδάψιο της
524

του

Κώδικα

Παρ.

Υφιστάμενες διατάξεις

1 του άρθρου

Πολιτικής Δικονομίας

τροποποιείται ως προς τις εψαρμοζόμενες

Στη

διαδικασία

της

δευτεροβάθμιας

δίκης

Ι

Στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας

και παρ. 4 του άρθρου 591. Η κατάθεση των
Προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και

στη

δευτεροβάθμιας

διαδικασία
και

δίκης

η

της
Παρ.

διαμσρψώνεται ως εξής:
δ[κης

1.

εψαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως
236,των Παρ. 8 και 10 έως 13 του άρθρου 237, 240
έως 312, περ. α’ έως γ’ της Παρ. Ι του άρθρου 591

διατάξεις

«1.

«Αρθρο 524

εψαρμόζονται

οι

διατάξεις

των

άρθρων 227, 233 έως 236, των Παρ. 8 και 10
έως 13 του άρθρου 237, 240 έως 312, Περ.
α’ έως γ’ της Παρ. 1 του άρθρου 591 και
παρ. 4 του άρθρου 591, με την επιψύλαξη
της ισχύος του άρθρου 591 για τις ειδικές
διαδικασίες. Η κατάθεση των προτάσεων
γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η
κατάθεση της τιροσθήκης σε αυτές έως τη
δωδέκατη

ώρα

της

τρίτης

ημέρας μετά τη συζήτηση.».

εργάσιμης

κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη
δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη
συζήτηση.
η

2. Η προψορική συζήτηση είναι υποχρεωτική μόνο
στην περίπτωση του άρθρου 528. Η κατάθεση των
προτάσεων και της προσθήκης σε αυτές γίνεται στις
προθεσμίες του εδαψίου β’ της Παρ. 1.
3. Σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλσύντος η
έψεση αΠορρίπτεται, εψόσον είναι παραδεκτή. Το
ίδιο ισχύει σε περίπτωση ερημοδικίας του
εψεσιβλήτου ως προς την αντέψεση.
4. Σε περίπτωση ερημοδικίας του εψεσιβλήτου ως
προς την έψεση η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν
και αυτός Παρών. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση
ερημοδικίας του εκκαλούντος ως προς την αντέψεση.

ο

παριστά-μενος διάδικος υποχρεούται μέσα σε
πέντε(5) ημέρες από τη συζήτηση να προσκομίσει
αντίγραψατου εισαγωγικού δικογράψου και των

προτάσεων του αντιδίκου του, που κατατέθηκαν
στην πρωτοβάθμια δίκη, καθώς και τα πρακτικά και
τις εκθέσεις που λήψθηκαν κατ’ αυτήν. Διαψορετικά
κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.
5. Τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, αν έχουν την
ιδιότητα του

εκκαλούντος

ή

του εψεσιβλήτου,

εκπροσωπεί ο Εισαγγελέας Εψετών.».
Το πρώτο εδάψιο του άρθρου 548
Κώδικα

Πολιτικής

του

Δικονομίας

τροποποιείται ως προς τις εψαρμοζόμενες
διατάξεις

στη

διαδικασία

της

κατ’

αναψηλάψηση δίκης και το άρθρο 548
διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 548
Στη

διαδικασία

της

κατ’

αναψηλάψηση

δίκης

εψαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως
236, των παρ. 10 έως 13 του άρθρου 237, 240 έως
312, εδάψια πρώτο έως τρίτο της Παρ. Ι του άρθρου

«Στη διαδικασία της κατ αναψηλάψηση

591 και της παρ. 4 του άρθρου 591. Η κατάθεση των
προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και

δίκης

η

εψαρμόζονται

οι

διατάξεις

των

άρθρων 227, 233 έως 236, των Παρ. 10 έως
13 του άρθρου 237, 240 έως 312, εδάψια
Πρώτο έως τρίτο της Παρ. Ι του άρθρου 591

κατάθεση

της προσθήκης σε αυτές έως τη
δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά τη
συζήτηση.».

και της Παρ. 4 του άρθρου 591, με την
επιψύλαξη της ισχύος του άρθρου 591 για
τις ειδικές διαδικασίες.)) Η κατάθεση των
Προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της
συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης
σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της Τρίτης
εργάσιμης ημέρας μετά τη συζήτηση.».
Το Πρώτο εδάψιο της Περ. α’ της Παρ. 3 του
άρθρου 116 του ν. 4842/2021 (Α’ 190)

«Αρθρο 116

τροποποιείται με την αναψορά στην Περ.

Δικονο μίας

στ’ της Παρ. Ι του άρθρου 591 προκειμένου

1. α) Το άρθρο 20Α, η παρ. 2 του άρθρου 115, η περ.
5 του άρθρου 118, η παρ. 4 του άρθρου 119, το

να καταλαμβάνει η πενθήμερη Προθεσμία
για την κατάθεση ιτροσθήκης αντίκρουσης
στις ειδικές διαδικασίες και τις εκκρεμείς
υποθέσεις και η Περ. α’ της παρ. 3 του
άρθρου 116 διαμορψώνεται ως εξής:
«3. α) Η περ. στ’ της Παρ. 1, το δεύτερο και
τρίτο εδάψιο της παρ. 2, η παρ. 4, το
δεύτερο εδάψιο της παρ. 7 και η Παρ. 8 του
άρθρου 591, το δεύτερο εδάψιο της Παρ. 2
του άρθρου 633, καθώς και το άρθρο 636Α
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως
τροποποιούνται
με
παρόντα,
τον
εψαρμόζονται
υποθέσεις.».

και

στις

εκκρεμείς

Μεταβατικές

διατάξεις

στον

Κώδικα

Πολιτικής

άρθρο 122Α, η παρ. 3 του άρθρου 226, η παρ. Ι του
άρθρου 237, το άρθρο 238, η παρ. 2 του άρθρου 242,
η περ. Ι του άρθρου 400, η περ. 1 του άρθρου 401,
τα άρθρα 468 και 469 του

Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα,
εψαρμόζονται για τα ένδικα βοηθήματα και
δικόγραψα, που Πρόκειται να κατατεθούν μετά από

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
β) Το άρθρο 17Α, η παρ. Ι του άρθρου 155, το
δεύτερο εδάψιο του άρθρου 179, το τέταρτο εδάψιο
της παρ. 2 του άρθρου 227, το άρθρο 232, σι παρ. 3,
4, 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 237, οι παρ. Ι και 3 του
άρθρου 254, η παρ. 4 του άρθρου 260, Το δεύτερο

εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 308, το άρθρο 421, η
παρ. 3 του άρθρου 422, το άρθρο 424 και η παρ. 2
του άρθρου 764 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
όπως

τροποποιούνται

τον

με

παρόντα,

εψαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις. Στις
υποθέσεις

που

εκδικάζονται

με

διαδικασίες, η παρ. 2 του άρθρου
τροποποιείται με το

16 του

άρθρο

τις

ειδικές

260, όπως
παρόντος,

εψαρμόζεται και στις εκκρεμε[ς υποθέσεις, εκτός εάν
η συζήτηση της αγωγής έχει ήδη ματαιωθεί, οπότε η
προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών αρχίζει από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.)).
2. α) Τα άρθρα 516 και 527, η παρ. 1 του άρθρου 542,
η Παρ. Ι του άρθρου 556 και οι περ. 2 και 3 του
άρθρου 560 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως
τροποποιούνται με τον παρόντα, εψαρμόζονται για
τα ένδικα μέσα, που Θα κατατεθούν μετά από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Η παρ. 2 του άρΘρου 509, το πρώτο εδάψιο των
παρ. Ι και 3 του άρθρου 524, η περ. 7 του άρθρου
544, η παρ. 3 του άρθρου 546, το άρθρο 548, η περ.
γ’τηςπαρ. 2 καιτο δεύτερο καιτρίτοεδάψιοτηςπαρ.
4 του άρθρου 562 και οι παρ. Ι και 3 του άρθρου 570
του

Κώδικα

Πολιτικής

Δικονομίας,

όπως

τροποποιούνται με τον παρόντα, εψαρμόζονται και
επί των εκκρεμών ενδίκων μέσων.
3. α) Το δεύτερο και τρίτο εδάψιο της παρ. 2, η παρ.
4, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 7 και η παρ. 8 του
άρθρου 591, το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2 του
άρθρου 633, καθώς και το άρθρο 636Α του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον
παρόντα,

εψαρμόζονται

και

στις

εκκρεμείς

υποθέσεις.
β) Η παρ. 3 του άρθρου 633 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 40 του
παρόντος, εψαρμόζεται για τις διαταγές πληρωμής
που ακυρώνονται τελεσίδικα μετά από την έναρξη
ισχύος του παρόντος, ανεξάρτητα από τον χρόνο
έκδοσής τους.».
4. α) Η παρ. 3 του άρθρου 683 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 43 του
παρόντος, και το άρθρο 732Α του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο 52 του

παρόντος,

εψαρμόζονται

για

τις

αιτήσεις

ασψαλιοτικών μέτρων που πρόκειται να κατατεθούν
μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
β) Η Παρ. 5 του άρθρου 683, Το άρθρο 684, οι Παρ. 5
έως 8 του άρθρου 686, η Παρ. 3 του άρθρου 690, η
παρ. 3 του άρθρου 691, το εδάψιο τρίτο της παρ. 2
του άρθρου 691Α, η παρ. 1 του άρθρου 693 και η
παρ. 2 του άρθρου 711 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα,
εψαρμόζονται και επί των εκκρεμών αιτήσεων
αοψαλιοτικών μέτρων.
5. Τα άρθρα για τη διαιτησία του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 54,
55 και 56 του παρόντος, εψαρμόζονται από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
6. α) Το τέταρτο και πέμπτο εδάψιο της παρ. Ι του
άρθρου 933, όπως προστίθενται με το άρθρο 57 του
παρόντος και το τρίτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου
936

του

Κώδικα

προστίθεται

με

το

Πολιτικής
άρθρο

Δικονομίας,
58

του

όπως

παρόντος,

εψαρμόζονται για όσες ανακοπές ασκηθούν μετά
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
β) Το άρθρο 937 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
όπως τροποποιείται με το άρθρο 59 του παρόντος,
εψαρμόζεται
για
τις
αποψάσεις
που
Θα
δημοσιευθούν μετά από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου.
γ) Το άρθρο 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
όπως προστίθεται με το άρθρο 60 του παρόντος,
εψαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς
εκτέλεση διενεργείται μετά από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου.
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 950 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το άρθρο 61 του
παρόντος, εψαρμόζεται και για τις εκκρεμείς αγωγές.
ε) Η περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 954 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιείται με το
άρθρο 63 του παρόντος νόμου και η περ. γ της παρ.
3 του άρθρου 953 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
όπως τροποποιείται με το άρθρο 62 του παρόντος,
εψαρμόζονται σε όσες κατασχέσεις κινητών
επιβληθούν

μετά από την

παρόντος νόμου.

έναρξη

ισχύος του

στ) Οι παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 959, η παρ. 2 του
άρθρου 962, το τρίτο και έκτο εδάψιο της παρ. Ι του
άρθρου 965, το πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου
965, η περ. α της παρ. Ι του άρθρου 972, οι παρ. 1
και 3 του άρθρου 973, η Παρ. Ι του άρθρου 997, η
Παρ. Ι του άρθρου 1004, το άρθρο 1009 και το
δεύτερο εδάψιο του άρθρου 1018 του

Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον
παρόντα, εψαρμόζονται για όσους πλειστηριασμούς
προσδιοριστούν μετά από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου.
ζ) Το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
όπως τροποποιείται με το άρθρο 67 του παρόντος,
εψαρμόζεται

σε

πλειστηριασμούς,

αρχικούς

ή

επαναληπτικούς,
οριστεί

ή

η διενέργεια των οποίον έχει
θα οριστεί σε χρόνο μεταγενέστερο της

έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα
από τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός
του αρχικού πλειστηριασμού.
η) Η παρ. ό του άρθρου 973, όπως τροποποιείται με
το άρθρο 69 του παρόντος, εψαρμόζεται και στις
εκκρεμείς ανακοπές.
8) Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 1, το Πρώτο, Τρίτο και
πέμπτο εδάψιο της περ. 3, η περ. 4 του άρθρου 975,
το τελευταίο εδάψιο της παρ. 3 του άρθρου 977 και
η παρ. 2 του άρθρου 977Α του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα,
εψαρμόζονται, όταν ο πίνακας κατάταξης αψορά σε
πλειοτηριασμό, που διενεργήθηκε μετά από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
ι) Το δεύτερο εδάψιο της παρ. Ι του άρθρου 979 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με
το άρθρο 73 του παρόντος νόμου, καθώς και το
δεύτερο και τρίτο εδάψιο της παρ. 2 του άρθρου 985
του

Κώδικα

προστίθενται

Πολιτικής
με

το

άρθρο

Δικονομίας,
74 του

όπως

παρόντος,

εψαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου.
ια) Το τελευταίο εδάψιο του άρθρου 986 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, όπως προστίθεται με το άρθρο
75 του παρόντος, εψαρμόζεται σε όσες ανακοπές
ασκηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου και σε όσες ανακοπές εκκρεμούν και έχουν

εισαχθεί

κατά

την

ειδική

διαδικασία

των

περιουσιακών διαφορών.
ιβ) Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 995 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιούνται με το
άρθρο 77 του παρόντος, εψαρμόζονται για επιδόσεις
που πρόκειται να γίνουν μετά από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου.».
Η περ.

στ’ της παρ.

2 του άρθρου 36 ν.

4194/2013 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 36
Περιγραψή του έργου του δικηγόρου

«στ) Ο έλεγχος νομιμότητας κάθε αίτησης
και

των

συνυτιοβαλλόμενων

δικαιολογητικών για την καταχώριση στα

κτηματολογικά Φύλλα πράξεων, σύμψωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 ν.
2664/1998,

και

υποστήριξη

νομική

η

συναλλασσομένων κατά τις συναλλαγές με
όλα
υποθηκοψυλακεία
τα
(άμισθα,
έ μμισθα,

εμμισθοπο ιη μένα) και

κτηματολογικά γραψεία

τα

που υπάγονται

στην αρμοδιότητα του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

ή

στην αρμοδιότητα του

Υπουργείου

Δικαιοσύνης
μέχρι
τη
συγκρότηση των νομικών τμημάτων που
προβλέπονται για τα Κτηματολογικά
Γραψεία. Οι υπηρεσίες παρέχονται στον
ψορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και
μέσω αυτού και στα υποθηκοψυλακεία

ή

κτη ματολογικά γραψεία αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο
προγραμματικής
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ

σύμβασης του

Φορέα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

και του
οικείου δικηγορικού συλλόγου, στην οποία
καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος
ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών και

«2.

Ομοίως,

έργο

στο

του

δικηγόρου

περιλαμβάνονται:
α) Η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοψυλακείων
και κτηματολογικών γραψείων, καθώς και η
σύνταξη των σχετικών εγγράψων ελέγχου τίτλων. Η
αίτηση και η λήψη των πιστοποιητικών και
αντιγράψων

δεν

απαιτούν

παράσταση

ή

διαμεσολάβηση δικηγόρου.
β)

Η έκδοση βεβαιώσεων που αψορούν στη
μεταγραψή, την ιδιοκτησία, τα βάρη και τις
διεκδικήσεις επί ακινήτων, που υπάγονται στην
τοπική

αρμοδιότητα

εμμίσθου

υποθηκοψυλακείου.
Οι βεβαιώσεις της παρούσας επέχουν, ως προς
όλες τις έννομες συνέπειες, θέση πιστοποιητικού

ή διεκδικήσεων,
αντίστοιχα, ισόκυρου προς εκείνο που εκδίδεται
από το αρμόδιο υποθηκοψυλακείο. Οι ισχύουσες
μεταγραψής, ιδιοκτησίας, βαρών

διατάξεις

για

τη

δυνατότητα

έκδοσης

πιστοποιητικών από τα υποθηκοψυλακεία και τα
κτηματολογικά γραψεία δεν θίγονται.

ο τρόπος επιλογής των δικηγόρων και
καθορισμού της αμοιβής τους από τον

γ) Η έκδοση επικυρωμένων αντιγράψων κάθε
είδους εγγράψων. Τα αντίγραψα αυτά έχουν πλήρη

ψορέα

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης
αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, ψυσικών ή

Υπουργείου

νομικών προσώπων.

Μεταξύ

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ
του

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

ΚΤΗ ΜΑΤΟΛΟ ΓΙΟ».

Φορέα
και

του

Δικαιοσύνης υπογράψεται προγραμματική
σύμβαση
που
καθορίσει
Θα
τις
λεπτομέρειες και τους όρους της μεταξύ
τους
συνεργασίας.
Προγραμματικές

δ) Η μετάψραση εγγράψων που έχουν συνταχθεί σε
ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάψραση ελληνικών
εγγράψων

σε

οποιαδήποτε

ξένη

γλώσσα.

Η

Συμβάσεις που έχουν υπογραψεί μέχρι την

μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε

έναρξη ισχύος του παρόντος μεταξύ του

δικαστικής

ψορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και

από επικυρωμένο αντίγραψο του εγγράψου που

των

οικείων

δικηγορικών

ή

άλλης αρχής, εψόσον συνοδεύεται

συλλόγων

μεταψράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει

συνεχίζουν να λειτουργούν και το πεδίο

επαρκή γνώση της γλώσσας από καιπρος την οποία

εψαρμογής τους επεκτείνεται σε όλες τις

μετάψρασε.

υπηρεσίες

για

και

τα

κτη ματολογικά

ε) Η βεβαίωση της γνησιότηταςτης υπογραψήςτου

αναψέρονται στο πρώτο

εντολέα του, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του

υποθη κοψυλακεία
γραψεία που

όλα

και

άρθρου 42 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς

εδάψιο της παρούσας περίπτωσης.».

και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη.
στ) Ο έλεγχος εγγραπτέων πράξεων και η νομική
υποστήριξη

συναλλασσομένων,

κατά

τις

συναλλαγές με τα έμμισθα υποθηκοψυλακεία που
λειτουργούν
μεταβατικά ως
Κτηματολογικά
Γραψεία, κατά το άρθρο 23 του ν. 2664/1998 (Λ’
275), τη λειτουργία των οποίων υποστηρίζει ο
Φορέας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κτηματολογικά

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,

Γραψεία

και

ή

με τα

Υποκαταστήματα

αρμοδιότητας του Φορέα, που συστήνονται κατά
τον ν. 4512/2018 (Α’ 5), για το διάστημα μέχρι τη
συγκρότηση

των

νομικών

τμημάτων

που

προβλέπονται για τα Κτηματολογικά Γραψεία. Οι
υπηρεσίες παρέχονται στον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

στο

πλαίσιο

προγραμματικής

σύμβασης του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
καιτου οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στην οποία
καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης
και εκτέλεσης των εργασιών και ο τρόπος επιλογής
των δικηγόρων και καθορισμού της αμοιβής τους
από τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.».
Στο άρθρο 28 του Κώδικα Οργανισμού

«Αρθρο 28.

Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών

Ιδ ιος κλάδος

(ν. 1756/1988, Α’ 35), προστίθεται παρ. 5

1.

ως εξής:

ιδιαίτερος κλάδος δικαστικών λειτουργών που έχει
ως αντικείμενο την παρακολούθηση και τον έλεγχο

«5.

Η

Ολομέλεια

λειτου ργών

της

καταρτίζει
υπηρεσίας,

των

Γενικής

κανονισμό
ο

τροποποιείται

οποίος

ή

δικαστικών
Επικρατείας
εσωτερικής

συμπληρώνεται,

αντικαθίσταται,

όταν

επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες. Με
τον

Κανονισμό

ορίζεται

οποιοδήποτε

Η

της

Γενική

Επιτροπεία της

λειτουργίας

των

Επικρατείας

τακτικών

είναι

διοικητικών

δικαστηρίων καθώς και την υποβοήθηση του έργου
τους.
2. Στον κλάδο αυτό ανήκουν: α. μία θέση γενικού
επιτρόπου, β. μία Θέση επιτρόπου και γ. τρεις Θέσεις
αντεπ ιτρ όπων.
Του ς
δικαστικούς
αυτούς

ζήτημα
ανάγεται
στην
εσωτερική
οργάνωση των υπηρεσιών της και στην
εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών της,

λειτουργούς συνδέει σχέση υπηρεσιακής εξάρτησης
με προϊστάμενο τον γενικό επίτροπο.
3. Ο επίτροπος αναπληρώνει τον γενικό επίτροπο, αν

ενόψει των αρμοδιοτήτων που ασκεί και
του επιτελικού της ρόλου οτη λειτουργία
της διοικητικής δικαιοσύνης. Ο Κανονισμός

κωλύεται

ή

απουσιάζει και ασκεί τα καθήκοντά του
αν δεν υπάρχει. Ο αρχαιότερος από τους
αντιεπιτρόπους αναπληρώνει τον επίτροπο, αν

και
τροποποιήσεις
οι
του,
όπως
διαμορψώνονται από την Ολομέλεια των
δικαστικών
λειτουργών της
Γενικής
Επιτροπείας, διαβιβάζονται άμεσα στον
Υπουργό Δικαιοσύνης, με επιμέλεια του
οποίου δημοσιεύονται στην Εψημερίδατης

κωλύεται

ή

Κυβερνήσεως.>).

απουσιάζει και ασκεί τα καθήκοντά του
αν δεν υπάρχει. Αν όλες οι θέσεις των δικαστικών
λειτουργών της Γενικής Επιτροπείας είναι κενές, τα
καθήκοντα του γενικού επιτρόπου ασκεί ο
αρχαιότερος πρόεδρος των Διοικητικών Εψετείων
Αθηνών και Πειραιά.
4. Ο γενικός επίτροπος μπορεί να αναθέτει
οποιαδήποτε αρμοδιότητά του, με πράξεις του
ανακαλο ύ μενες ή τροποποιού μενες οποτεδήποτε,
σε άλλο μέλος της Γενικής Επιτροπείας, ή να
κατανέμει τις αρμοδιότητές του μεταξύ των μελών
της Γενικής Επιτροπε[ας.».

Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986

«Αρθρο 22.

(Α’ 75) τροποποιείται με τη διαγραψή των

Ποινικές διατάξεις.

λέξεων

«ή

στη διεύθυνση Εσωτερικών της

1. ‘Οποιος καταρτίζει πλαστό

ή

νοθεύει δελτίο

αρμόδιας νομαρχίας)) και διαμορψώνεται

ταυτότητας τιμωρείται σύμψωνα με το άρθρο 216

ως εξής:

παρ. Ι του Ποινικού Κώδικα

«3. ‘Οποιος βρει δελτίο ταυτότητας και δεν

τιμωρείται και αυτός που εν γνώσει κάνει χρήση

το παραδώσει μέσα σε δέκα ημέρες στον

πλαστού

κάτοχό του

ή στην πλησιέστερη αστυνομική

ή νοθευμένου

την

ίδια

ποινή

δελτίου ταυτότητας.

2. ‘Οποιος χρησιμοποιεί δελτίο ταυτότητας για την

αρχή τιμωρείται με ψυλάκιση μέχρι έξι

απόδειξη στοιχείου που

μηνών.

γνώσει ότι το

2. Στην Παρ. ό του άρθρου 22 του ν.

τιμωρείται με ψυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

1599/1986 (Α’ 75) επέρχονται οι εξής

3. ‘Οποιος βρει δελτίο ταυτότητας και δεν το

αλλαγές:

παραδώσει μέσα σε δέκα ημέρες στον κάτοχό του

α)

το

δεύτερο

τροποποιείται

με

τη

εδάψιο

νομισματική

μετατροπή του ποσού του οψέλους

ή

της

ή

στην

περιέχεται σ’ αυτό, εν

στοιχείο αυτό

πλησιέστερη

έχει μεταβληθεί,

αστυνομική αρχή

ή

στη

διεύθυνση Εσωτερικών της αρμόδιας νομαρχίας,

βλάβης προς εναρμόνιση της διάταξης με

τιμωρείται με ψυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

το χρηματικό όριο που τίθεται στο αδίκημα

4. ‘Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδώς στην

της κακουργηματικής απάτης σε ευρώ, β)

αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας ταψής

το Τρίτο εδάψιο με την αναψορά στο άρθρο

προσώπου που απεβίωσε, ότι αυτό στερείται

ή έχει

227 του Ποινικού Κώδικα

&

και η παρ.

χάσει το δελτίο ταυτότητας καθώς και αυτός που

διαμορψώνεται ως εξής:

κατέχει τέτοιο δελτίο προσώπου που έχει πεθάνει

ό. Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή

και δεν το παραδίδει αμέσως στην πλησιέστερη

γεγονότα

ή

αρνείται

ή

αποκρύπτει τα

αστυνομική αρχή τιμωρείται με ψυλάκιση μέχρι έξι

αληθινά με έγγραψη υπεύθυνη δήλωση

μηνών.

του άρθρου 8 τιμωρείται με ψυλάκιση

5. Υπάλληλος που κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας

τουλάχιστον Τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος

του δεν αναγνωρίζει

των

ή

Πράξεων

αυτών

σκόπευε

τιροσπορίσει στον εαυτό του

ή

να

σε άλλον

περιουσιακό όψελος βλάπτοντας τρίτον

ή

σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με
κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εάν το όψελος

ή

δεν παραδέχεται τα αναγραψόμενα στο δελτίο

ταυτότητας υποχρεωτικά στοιχεία
απόδειξή τους την προσαγωγή

ή

απαιτεί για την
πιστοποιητικών

τιμωρείται σύμψωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού
Κώδικα.

ή

η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν

ό. ‘Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα

είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ.

αρνείται

Σε περίπτωση ανάκλησης της υπεύθυνης

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8

δήλωσής του εψαρμόζεται το άρθρο 227

τιμωρείται με ψυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

του Ποινικού Κώδικα.)).

Εάν ο υπαίτιος των πράξεων αυτών σκόπευε να

ή

αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραψη

προσπορίσει στον εαυτό του

ή σε άλλον περιουσιακό

όψελος βλάπτοντας τρίτον

ή

σκόπευε να βλάψει

άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, εάν
το όψελος

ή

η βλάβη υπερβαί.νουν το ποσό των

είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.
Σε περίπτωση ανάκλησης της υπεύθυνης δήλωσής
του εψαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράψου 2
του άρθρου 227 του Ποινικού Κώδικα’.
7. Υπάλληλος που εν γνώσει του παραλείπει την
άμεση καταμήνυση

Στην παρ. ότου άρθρου 7 του ν. 4640/2019

ψευδούς ή αναληθούς δήλωσης του άρθρου 8
τιμωρείται με ψυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.».
«Αρθρο 7.

(Α’ 190) προστίθενται εδάψια τέταρτο και

Διαδικασία της Υποχρεωτική ς Αρχικής Συνεδρίας

πέμπτο και η παρ. ό διαμορψώνεται ως

Διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού παραστάτη.

εξής:

3:

«6. Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της

1. Για τις διαψορές της παραγράψου Ι του άρθρου ό

διαψοράς δύναται να επιβάλει στο μέρος

του παρόντος, ο διαμεσολαβητής ορίζεται κατά τα

υποχρεωτική

προβλεπόμενα στην παράγραψο 2 του άρθρου 5 του

αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, παρότι

παρόντος. Ειδικότερα, το επισπεύδον μέρος έχει τη

έχει κληθεί προς τούτο, σύμψωνα με τις

δυνατότητα είτε να επικοινωνήσει με το άλλο

διατάξεις του παρόντος άρθρου, χρηματική

άλλα

ποινή

διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής είτε να απευθυνθεί

που

δεν προσήλθε στην

η

κατώτερη

οποία

δεν

μπορεί να είναι

από

εκατό

(100)

ευρώ

και

μέρη

της

διαψοράς

για

τον

ή

διορισμό

σε διαμεσολαβητή της επιλογής του. Στην περίπτωση

μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ,

αυτή, ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί με το άλλο

συνεκτιμώμενης

άλλα μέρη

της

εν

γένει

τα

με

ή τα

κάθε πρόσψορο μέσο, για να

συμπεριψοράς του και των λόγων μη

διαπιστώσει αν επιτυγχάνεται συμψωνία ως προς το

προσέλευσης. Οι χρηματικές ποινές του

πρόσωπό του και λαμβάνει σχετική έγγραψη έγκρισή

προηγούμενου εδαψίου περιέρχονται στο

τους. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία

ΤΑ.Χ.Δ1Κ.,

στο οποίο κοινοποιείται με

επιτευχθεί συμψωνία ως προς το πρόσωπο του

επιμέλεια του γραμματέα του Δικαστηρίου

δ ιαμεσολαβ ητή, τότε διορίζεται διαμεσολαβητής

αντίγραψο της απόψασης και δύνανται να

από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης με

αναπροσαρμόζονται

ή

αν δεν

με

απόψαση

του

επιμέλεια του επισπεύδοντος μέρους. Ο διορισμός

Δικαιοσύνης.

Προσβολή

της

γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον

απόψασης με ένδικα μέσα, ως προς τη

αύξοντα αριθμό Ειδικού Μητρώου Διαμεσολαβητών

χρηματική ποινή, δεν επιτρέπεται αν δεν

του

περιλαμβάνει και την ουσία της υπόθεσης.

κατοικούν στην περιψέρεια του δικαστηρίου που

Με

Υπουργών

είναι κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση της

Δικαιοσύνης και Οικονομικών καθορίζεται

διαψοράς. Στις περιπτώσεις που δεν είναι επαρκής ο

η διαδικασία καταλογισμού και είσπραξης

αριθμός των διαμεσολαβητών

της χρηματικής ποινής και ρυθμίζεται κάθε

συμψερόντων, ο διορισμός γίνεται μεταξύ όσων

σχετικό ζήτημα για την εψαρμογή της

κατοικούν στην οικεία Εψετειακή περιψέρεια. Στην

παρούσας. Η ως άνω διαδικασία αψορά και

περίπτωση επιλογής του διαμεσολαβητή από την

ήδη επιβληθείσες ποινές.».

Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης ο τελευταίος

Υπουργού

κοινή

απόψαση

των

άρθρου

υποχρεούται

29

του

μέσα

σε

παρόντος,

ή

μεταξύ

όσων

υπάρχει σύγκρουση

προθεσμία

τριών

(3)

εργάσιμων ημερών να δηλώσει αν αποδέχεται τον
διορισμό του. Αν η προθεσμία των τριών (3)
εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται
η μη αποδοχή του. Σε περίπτωση μη αποδοχής του

)

διορισμού

διαμεσολαβητή

του

επιλέγεται

ο

επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας από το ως άνω
Ειδικό Μητρώο.
2.

Το

επισπεύδον

μέρος

υποβάλλει

στον

ή

διαμεσολαβητή που έχει οριστεί από τα μέρη

από

την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, αίτημα
προσψυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης,
ατιοστέλλοντάς

του

ηλεκτρονικά

ή

με

άλλον

πρόσψορο τρόπο συμπληρωμένο έντυπο, στο οποίο
υποχρεωτικά αναγράψονται τα στοιχεία των μερών
σύμψωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 118
Κ.Πολ.Δ., καθώς καιτο αντικείμενο της διαψοράς και
λαμβάνει απόδειξη παραλαβής. Ο διαμεσολαβητής
επικοινωνεί με κάθε πρόσψορο μέσο με τα μέρη για
τον

ορισμό

της

ημερομηνίας

και του

τόπου

διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας
διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση μη συμψωνίας, ο
διαμεσολαβητής ορίζει την ημερομηνία και τον τόπο
διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας.
Και στις δύο περιπτώσεις γνωστοποιεί τα παραπάνω
στοιχεία στα μέρη εγγράψως πέντε (5) τουλάχιστον
μέρες πριν από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία,
με συστημένη επιστολή

ή

ηλεκτρονικά και λαμβάνει

απόδειξη παραλαβής της γνωστοποίησης. Τα έξοδα
της

γνωστοποίησης

προκαταβάλλονται

από το

επισπεύδον μέρος και επιδικάζονται ως δικαστικά
έξοδα, εψόσον επακολουθήσει δίκη.
3. Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης
λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός είκοσι (20)
ημερών από την επομένη της αποστολής στον
διαμεσολαβητή

του

αιτήματος προσψυγής

στη

διαδικασία διαμεσολάβησης από το επισπεύδον
μέρος. Αν κάποιο από τα μέρη

διαμένει στο

εξωτερικό η ως άνω προθεσμία παρεκτείνεται έως
την τριακοστή (30ή) ημέρα από την επομένη της
αποστολής του αιτήματος στον διαμεσολαβητή. Η
υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης έχει
εμπιστευτικό χαρακτήρα, δεν τηρούνται πρακτικά
και εψαρμόζονται αναλόγως σι παράγραοι 4, 6 και
7 του άρθρου 5 του παρόντος.
4.

Μετά το πέρας της υποχρεωτικής αρχικής

συνεδρίας

συντάσσεται

πρακτικό

από

τον

διαμεσολαβητή που υπογράφεται από τον ίδιο και
όλους τους συμμετέχοντες και αν επακολουθήσει
άσκηση αγωγής

ή

αν έχει ήδη ασκηθεί, αυτό

κατατίθεται στο δικαστήριο επί ποινή απαραδέκτου
της συζήτησης της υπόθεσης μαζί με τις προτάσεις.
Στο πρακτικό αυτό αναγράψεται υποχρεωτικά ο
τρόπος γνωστοποίησης της υιτσχρεωτικής αρχικής
συνεδρίας στα μέρη και η συμμετοχή τους

ή

μη σε

αυτήν.
5. Στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία τα μέρη
παρίστανται μαζί με νομικό παραστάτη, του οποίου
η αμοιβή συμψωνείται ελεύθερα. Στην περίπτωση
νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος δύναται
να διορίζει αντιπρόσωπο με εξουσιοδότηση και
θεώρηση του γνηοίου της υπογραφής του. Κατ’
εξαίρεση επιτρέπεται στην υποχρεωτική
συνεδρία

δυνάμει

εξουσιοδότησης

αρχική

μόνη

η

συμμετοχή του νομικού παραστάτη του μέρους, του
οποίου αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατή η ψυσική
παρουσία,

ιδίως,

στις

περιπτώσεις

που

αντιμετωπίζει δυσκολία μετακίνησης λόγω σοβαρής
ασθένειας

ή

αν

δεν

υπάρχει

δυνατότητα

τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

ή

άλλου

συστήματος τηλεδιάσκεψης

ή

αν

είναι

κάτοικος εξωτερικού.
6. Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της διαψοράς
δύναται να επιβάλει στο μέρος που δεν προσήλθε
υποχρεωτική

στην

αρχική

συνεδρία

διαμεσολάβησης, παρότι έχει κληθεί προς τούτο,
σύμψωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
χρηματική ποινή η οποία δεν μπορεί να είναι
κατώτερη από εκατό (100) ευρώ και μεγαλύτερη από
πεντακόσια (500) ευρώ, συνεκτιμώμενης της εν γένει
συμπεριψοράς του και των λόγων μη προσέλευσης.
Οι χρηματικές ποινές του προηγούμενου εδαψίου
περιέρχονται στο ΤΑ.Χ.Δ1.Κ., στο οποίο κοινοποιείται

με επιμέλεια του γραμματέα του Δικαστηρίου
αντίγραψο

της

απόψασης

και

δύνανται

να

αναπροσαρμόζονται με απόψαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης. Προσβολή της απόψασης με ένδικα
μέσα, ως προς τη χρηματική ποινή, δεν επιτρέπεται
αν δεν περιλαμβάνει και την ουσία της υπόθεσης.

7. Εψόσον τα μέρη αποψασίσουν να συνεχίσουν τη
διαδικασία της διαμεσολάβησης είτε με τον ίδιο είτε
με

διαψορετικό

διαμεσολαβητή,

συντάσσεται

έγγραψο συμψωνίας υπαγωγής της διαψοράς στη
διαδικασία της διαμεσολάβησης και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος, η οποία θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40)
ημερών, που υπολογίζονται από την επομένη της
λήξης της ανωτέρω εικοσαήμερης

ή τριακονθήμερης

προθεσμίας. Τα μέρη δύνανται να συμψωνούν
παράταση

της

προθεσμίας των

σαράντα

(40)

ημερών. Το χρονικό διάστημα από Ι έως 31

1

Αυγούστου

δεν

υπολογίζεται

στις

παραπάνω

προθεσμίες.
30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύιμισης που

Καταρούμενες διατάξεις

προόλέπουν κατάρηση

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων
Σχετική διάταξη
,
αξιολογουμενης
ρύθ ισης
4

/ υπηρεσιών / φορέων

,

Συναρμοδια Υπουργεια
Συναρμοδιες υπηρεσιες / ψορεις
—

,

Αντικειμενο
συναρμοδιοτητας

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κτηματολόγιο

Εσωτερικών

Κανονισμός
υπηρεσίας

Προστασίας του Πολίτη

ποινές

8

Οικονομικών

Χρηματική ποινή

9

Ψηψιακής Διακυβέρνησης

Διεξαγωγή διαγωνισμού
δικηγόρων με ψηψιακά
μέσα

10

Οικονομικών, Υγείας, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εσωτερικών

5

7

32.

Τ

εσωτερικής

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης
Απόψαση

9

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Συντονιστική
Επιτροπή της
Ολομέλειας
των Προέδρων
των
Δικηγορικών
Συλλόγων της
Ελλάδας

Χρονοδιάγραμμα
Αντικείμενο

(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προ5εσμ ία)

Διεξαγωγή
Διαγωνισμού
υποψήψιων
δικηγόρων
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Αριθ. 79/2 / 2022
ΤΟΥ Κ/\ΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων»

Με την προτεινόμενη τροπολογία, εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Α.
Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα:

Ι.α.

Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ.503’1985)
αναφορικά με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας και
της κατ’ αναψηλάφηση δίκης.
Επανέρχεται σε ισχύ, έως την
β.
η Παρ. ό του άρθρου 998 του
ΚΠολΔ (καταργήθηκε από την 1.1.2Ο22 με το άρθρο 119 παρ.Ιβ του ν.4842/2021),
με την οποία Παρέχεται η δυνατότητα πώλησης του κατασχεμένου ακινήτου, με
τίμημα το οποίο ορίζεται από το δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη και κατά
την οριζόμενη διαδικασία.

2.

Εισάγεται ερμηνευτική διάταξη αναφορικά με τους αρμόδιους για τη
διενέργεια πλειστηριασμών συμβολαιογράφους, σχετικά με τα ακίνητα που
βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Αττικής (άρθρα 959 και 998 ΚΠολΔ).

3.α.

Επανακαθορίζεται / διευρύνεται το έργο των δικηγόρων [άρθρο 36 του
Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013)], στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο
έλεγχος νομιμότητας κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών για
την καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα πράξεων καθώς και η νομική υποστήριξη
συναλλασσόμενων κατά τις συναλλαγές με όλα τα υποθηκοφυλακεία (άμισθα,
έμμισθα, εμμισθοτιοιημένα) και τα κτηματολογικά γραφεία που υπάγονται και στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέχρι τη συγκρότηση των νομικών
τμημάτων αυτών. (Κατά τα ισχύοντα, το έργο των δικηγόρων, ως προς τα
προαναφερόμενα, περιορίζεται για τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».)
Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και μέσω αυτού και στα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά
γραφεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο προγραμματικής
σύμβασης του εν λόγω φορέα και του οικείου δικηγορικού συλλόγου, με την οποία
καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, ο
τρόπος επιλογής των δικηγόρων και ο καθορισμός της αμοιβής τους από τον Φορέα
αυτό.
Περαιτέρω, υπογράφεται προγραμματική σύμβαση μεταξύ του φορέα
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα
καθορίσει τις λεπτομέρειες και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας.
3-

β.
Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί με τους οικείους
δικηγορικούς συλλόγους συνεχίζουν να ισχύουν και το πεδίο εφαρμογής τους
επεκτείνεται σε όλες Τις υπηρεσίες και για όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα
υτιοθηκοφυλακεία και κτη ματολογικά γραφεία.
4.
Προβλέπεται η κατάρτιση Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας της Γενικής
Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (άρθρο 28 του
‘.1756!1988), με τον οποίο ρυθμίζονται Θέματα εσωτερικής οργάνωσης και
λειτουργίας των υπηρεσιών της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
5.
Ρυθμίζονται Θέματα σχετικά με την εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων ρύθμισης
οφειλών υπερχρεωμ ένων φυσικών προσώπων (ν.3869/20 10) και συγκεκριμένα, κατά
τιαρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προβλέπονται:
α.
η κατανομή, από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ή τον
αρμόδιο Δικαστή, των υπηρεσιών όλων των Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών για
την εκδίκαση ποσοστού των ανωτέρω υποθέσεων που εκκρεμούν στην ίδια εφετειακή
περιφέρεια, ανάλογου με τον αριθμό των αιτήσεων που εκκρεμούν,
β.
η υποβολή των δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης, που Θα διοριστούν εντός του
έτους 2022, για δύο (2) μήνες, από τον διορισμό τους σε ειδική άσκηση στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών και Θα απασχοληθούν αποκλειστικά για την εκδίκαση των ως
άνω εκκρεμών υποθέσεων.
6.α.
Επαναπροσδιορίζεται το ύψος (άνω των 120.000 ευρώ) του τιεριουσιακού
οφέλους του ιδίου ή τρίτου, που επισύρει ποινή κάΘειρξης δέκα ετών, σε όποιον
δηλώνει με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει
αληθινά.
β.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., της διαδικασίας
καταλογισμού και είσπραξης της χρηματικής ποινής που επιβάλλεται από το
δικαστήριο στο μέρος που δεν προσήλθε, ενώ είχε κληθεί, στην υποχρεωτική αρχική
συνεδρία διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία (διαδικασία)
αφορά και στις ήδη ετιιβληθείσες ποινές (άρθρο 7 του ν.4640/2019).

7.
Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας, κατ’ εξαίρεση, του διαγωνισμού
υποψήφιων δικηγόρων Α’ και Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 είτε προφορικά είτε
γραπτά καθώς και εξ αποστάσεως, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή άλλης
διαδικτυακής εφαρμογής, σύμφωνα με την τιροβλεπόμενη διαδικασία και υπό τις
οριζόμενες προϋποθέσεις. (Κατά τα ισχύοντα, ο εν λόγω διαγωνισμός διενεργείται
μόνο με γραπτή εξέταση.)
Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, από τη λήξη τους έως και την
των συμβάσεων υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης που είχαν συναφθεί στο Πλαίσιο αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού (άρθρο εικοστό έκτο της από 14.3.2020 Π.Ν.Π./άρθρο 3
του ν.4682/2020).
β.
Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα σύναψης, για το ίδιο χρονικό διάστημα,
νέων συμβάσεων υπηρεσιών φύλαξης των ανωτέρω κτιρίων υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις.
8.α.
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Β.
Από τις Προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1.
Δαπάνη από την κάλυψη της αμοιβής των δικηγόρων, σι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες στο πλαίσιο των Προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και του Ελληνικού Κτηματολογίου (φορέας Γενικής Κυβέρνησης).
Δαπάνη από τη δυνατότητα: α) παράτασης, έως και την 3016.2022 από τη
2.
λήξη τους, των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και β) σύναψης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, νέων
συμβάσεων υπηρεσιών φύλαξης των ως άνω κτιρίων.
Το ύψος των ανωτέρω δαπανών εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός
και όροι συναπτόμενων συμβάσεων κ.λπ.).

Αθήνα, ΙΙ Μαρτίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια
ΙΟΠΕΙΑ ΑΚΜΑΟ13
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρΟρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου
«Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων»

Από Τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας. προκαλούνται σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.
Δαπάνη από την κάλυψη της αμοιβής των δικηγόρων. οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Ελληνικού Κτηματολογίου (φορέας Γενικής
Κυβέρνησης).
Δαπάνη από τη δυνατότητα: α) παράτασης, έως και την 30620 από
τη λήξη τους, των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και β) σύναψης, για το ίδιο χρονικό
διάστημα. νέων συμβάσεων υπηρεσιών φύλαξης των ως άνω κτιρίων.
2.

Οι ανωτέρω δαπάνες, το ύψος των οποίων εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα (αριθμός και όροι συναπτόμενων συμβάσεων κ.λπ.), Θα
αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.
Αθήνα, ΙΙ Μαρτίου 2022
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΙΙΡΙΤΟ ΤΑίΚΟΪΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
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ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
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