ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΘ΄, 29 Ιουνίου 2020,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ενιαίο κείµενο Δικονοµίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για τον προσυµβατικό
έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσµατική
απονοµή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 1 Ενιαίο κείµενο Δικονοµίας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Άρθρο 2 Έκταση δικαιοδοσίας
Άρθρο 3 Αρµοδιότητα δικαστικών σχηµατισµών
Άρθρο 4 Παρεµπίπτοντα ζητήµατα
Άρθρο 5 Δέσµευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων
Άρθρο 6 Έλλειψη δικαιοδοσίας
Άρθρο 7 Εξέταση δικαιοδοσίας
Άρθρο 8 Απόρριψη ένδικου βοηθήµατος από άλλα δικαστήρια
Άρθρο 9 Ανάθεση διαδικαστικών πράξεων σε άλλες
αρχές
Άρθρο 10 Διαπίστωση παράνοµων ενεργειών διοικητικών οργάνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 11 Αρχή της ισότητας των διαδίκων
Άρθρο 12 Μέριµνα για την πρόοδο της δίκης
Άρθρο 13 Έλεγχος διαδικαστικών προϋποθέσεων
Άρθρο 14 Συνέπειες ερηµοδικίας
Άρθρο 15 Ερµηνεία δικονοµικών κανόνων
Άρθρο 16 Αρχή της υποχρεωτικής έγγραφης προδικασίας
Άρθρο 17 Χρήση ηλεκτρονικών µέσων για διεξαγωγή
δικών
Άρθρο 18 Δηµοσιότητα
Άρθρο 19 Μυστικότητα διασκέψεων και καθήκον εχεµύθειας

Άρθρο 20 Καλόπιστη διεξαγωγή δίκης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Άρθρο 21 Λόγοι αποκλεισµού και απαλλαγής
Άρθρο 22 Διαδικασία αποκλεισµού και απαλλαγής
Άρθρο 23 Αίτηση εξαίρεσης
Άρθρο 24 Εξέταση αίτησης εξαίρεσης
Άρθρο 25 Απόφαση για εξαίρεση
Άρθρο 26 Αποκλεισµός δικαστικών υπαλλήλων
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ
Άρθρο 27 Ικανότητα διαδίκου φυσικών και νοµικών
προσώπων
Άρθρο 28 Διάδικοι χωρίς νοµική προσωπικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Άρθρο 29 Δικανική ικανότητα φυσικών προσώπων
Άρθρο 30 Δικανική ικανότητα νοµικών προσώπων
Άρθρο 31 Εκπροσώπηση διαδίκων χωρίς νοµική προσωπικότητα
Άρθρο 32 Γενική και ειδική εξουσιοδότηση για διεξαγωγή δίκης
Άρθρο 33 Νοµιµοποίηση νόµιµων αντιπροσώπων και
εκπροσώπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Άρθρο 34 Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
Άρθρο 35 Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δηµοσίου και
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
Άρθρο 36 Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων
Άρθρο 37 Έκταση, διάρκεια και λήξη πληρεξουσιότητας
Άρθρο 38 Παύση δικαστικής πληρεξουσιότητας
Άρθρο 39 Νοµιµοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Άρθρο 40 Κύρια παρέµβαση
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Άρθρο 41 Πρόσθετη παρέµβαση
Άρθρο 42 Άσκηση παρέµβασης
Άρθρο 43 Παρέµβαση σε δίκη ενώπιον της Ολοµέλειας
Άρθρο 44 Παρέµβαση σε δίκη επί ανακοπής εκτέλεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΟΜΟΔΙΚΙΑ
Άρθρο 45 Αναγκαστική οµοδικία
Άρθρο 46 Προσεπίκληση αναγκαστικώς οµοδίκων
Άρθρο 47 Συµµετοχή στη δίκη αναγκαστικώς οµοδίκων
Άρθρο 48 Συνέπειες µη συµµετοχής στη δίκη αναγκαστικώς οµοδίκων
Άρθρο 49 Άσκηση ένδικων µέσων σε περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας
Άρθρο 50 Δυνητική οµοδικία
Άρθρο 51 Χωρισµός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Άρθρο 52 Διακοπή δίκης
Άρθρο 53 Επέλευση και αποτελέσµατα διακοπής δίκης
Άρθρο 54 Επανάληψη δίκης
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 55 Τρόπος άσκησης
Άρθρο 56 Συνάφεια
Άρθρο 57 Αντικειµενική σώρευση
Άρθρο 58 Αποδεικτικό κοινοποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
Άρθρο 59 Στοιχεία δικογράφων
Άρθρο 60 Μεταβολή διεύθυνσης
Άρθρο 61 Ευπρεπής διατύπωση δικογράφων
Άρθρο 62 Υποµνήµατα
Άρθρο 63 Γνωστοποίηση δικογράφων στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 64 Σύνταξη εκθέσεων
Άρθρο 65 Απαραίτητα στοιχεία των εκθέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 66 Επίδοση στη δηλωθείσα διεύθυνση
Άρθρο 67 Όργανα επίδοσης
Άρθρο 68 Σε ποιους γίνεται η επίδοση
Άρθρο 69 Τόπος επίδοσης
Άρθρο 70 Χρόνος επίδοσης
Άρθρο 71 Τρόπος επίδοσης
Άρθρο 72 Επίδοση στην κατοικία
Άρθρο 73 Επίδοση στον χώρο εργασίας
Άρθρο 74 Ειδικές περιπτώσεις επίδοσης
Άρθρο 75 Υποχρέωση παράδοσης του επιδοτέου εγγράφου
Άρθρο 76 Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διεύθυνσης
στην αλλοδαπή
Άρθρο 77 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής
Άρθρο 78 Άρνηση παραλαβής
Άρθρο 79 Έκθεση επίδοσης
Άρθρο 80 Αντίκλητος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Άρθρο 81 Υποβολή παραίτησης
Άρθρο 82 Ισχύς παραίτησης
Άρθρο 83 Αποτελέσµατα παραίτησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 84 Εκκίνηση και υπολογισµός προθεσµιών
Άρθρο 85 Διακοπή και αναστολή προθεσµιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 86 Ορισµός της δικονοµικής ακυρότητας και εξουσίες του Δικαστηρίου

Άρθρο 87 Πρόταση και συνέπειες δικονοµικών ακυροτήτων
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ
Άρθρο 88 Παρακολούθηση της ροής των υποθέσεων
Άρθρο 89 Ορισµός και καθήκοντα εισηγητή δικαστή
Άρθρο 90 Μέτρα για διασφάλιση της εκδίκασης εντός
ευλόγου χρόνου
Άρθρο 91 Διαδικασία σε συµβούλιο
Άρθρο 92 Συνεκδίκαση ή χωρισµός δικογράφων
Άρθρο 93 Ειδική εκδίκαση αγωγών σε συµβούλιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 94 Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων
Άρθρο 95 Αρµοδιότητα
Άρθρο 96 Προϋποθέσεις αναστολής
Άρθρο 97 Προδικασία της αίτησης αναστολής
Άρθρο 98 Κύρια διαδικασία
Άρθρο 99 Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης
Άρθρο 100 Απόφαση
Άρθρο 101 Αναστολή εκτέλεσης στις διαφορές από τη
διοικητική εκτέλεση
Άρθρο 102 Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
Άρθρο 103 Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
Άρθρο 104 Προσωρινή ρύθµιση κατάστασης
Άρθρο 105 Μέτρα διασφάλισης της δηµόσιας αξίωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ
Άρθρο 106 Πρόσβαση στα στοιχεία δικογραφίας
Άρθρο 107 Τυπικές ελλείψεις στη δικογραφία
Άρθρο 108 Καταχώριση υποθέσεων στο πινάκιο
Άρθρο 109 Επίσπευση διαδικασίας
Άρθρο 110 Κλητεύσεις διαδίκων
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ
Άρθρο 111 Προσβαλλόµενες πράξεις
Άρθρο 112 Νοµιµοποίηση
Άρθρο 113 Προθεσµία
Άρθρο 114 Στοιχεία δικογράφου
Άρθρο 115 Πρόσθετοι λόγοι
Άρθρο 116 Εξουσίες του Δικαστηρίου
Άρθρο 117 Απαράδεκτο δεύτερης έφεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
Άρθρο 118 Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση
Άρθρο 119 Στοιχεία αίτησης καταλογισµού
Άρθρο 120 Αίτηµα προς τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση αίτησης
καταλογισµού
Άρθρο 121 Ζηµιά που αναδεικνύεται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας
Άρθρο 122 Διακοπή παραγραφής
Άρθρο 123 Δεύτερη αίτηση καταλογισµού
Άρθρο 124 Κατάθεση αίτησης καταλογισµού
Άρθρο 125 Διοικητικός φάκελος
Άρθρο 126 Επίσπευση εκδίκασης
Άρθρο 127 Αντιρρήσεις
Άρθρο 128 Συµπλήρωση αποδείξεων
Άρθρο 129 Εφαρµογή διατάξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΑΓΩΓΗ
Άρθρο 130 Ενεργητική νοµιµοποίηση
Άρθρο 131 Παθητική νοµιµοποίηση
Άρθρο 132 Στοιχεία δικογράφου
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Άρθρο 133 Απαγόρευση αιρέσεων
Άρθρο 134 Κύριες και επικουρικές βάσεις
Άρθρο 135 Συνέπειες κατάθεσης και επίδοσης
Άρθρο 136 Μεταβολή αιτήµατος
Άρθρο 137 Πρόσθετοι λόγοι
Άρθρο 138 Παρεµπίπτουσα αγωγή
Άρθρο 139 Αυτοτέλεια αγωγής
Άρθρο 140 Εξουσία του Δικαστηρίου
Άρθρο 141 Απαγόρευση άσκησης δεύτερης αγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθρο 142 Προσβαλλόµενες πράξεις
Άρθρο 143 Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση
Άρθρο 144 Προθεσµία
Άρθρο 145 Περιεχόµενο
Άρθρο 146 Πρόσθετοι λόγοι
Άρθρο 147 Οµοδικία, συνάφεια, σώρευση και συνεκδίκαση
Άρθρο 148 Συζήτηση
Άρθρο 149 Παρέµβαση
Άρθρο 150 Εξουσία του Δικαστηρίου
Άρθρο 151 Απόφαση
Άρθρο 152 Ένδικα µέσα
Άρθρο 153 Λήψη µέτρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 154 Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση
Άρθρο 155 Προθεσµία
Άρθρο 156 Άσκηση
Άρθρο 157 Περιεχόµενο
Άρθρο 158 Προδικασία
Άρθρο 159 Συζήτηση
Άρθρο 160 Απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Άρθρο 161 Παραποµπή ζητήµατος αντισυνταγµατικότητας τυπικού νόµου
Άρθρο 162 Προδικαστικό ερώτηµα
Άρθρο 163 Πρότυπη δίκη
Άρθρο 164 Απόφαση Ολοµέλειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ
Άρθρο 165 Προσβαλλόµενες αποφάσεις
Άρθρο 166 Ποιοι ασκούν αίτηση αναίρεσης
Άρθρο 167 Προθεσµία
Άρθρο 168 Δεύτερη αίτηση αναίρεσης
Άρθρο 169 Περιεχόµενο δικογράφου
Άρθρο 170 Λόγοι αναίρεσης
Άρθρο 171 Πρόσθετοι λόγοι
Άρθρο 172 Απαράδεκτο λόγων αναίρεσης
Άρθρο 173 Λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόµενοι
Άρθρο 174 Όρια αναιρετικού ελέγχου
Άρθρο 175 Αντικατάσταση αιτιολογιών
Άρθρο 176 Διαδικασία µετά την αναίρεση
Άρθρο 177 Αναίρεση υπέρ του νόµου
Άρθρο 178 Ειδική παρέµβαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 179 Προσβαλλόµενες αποφάσεις
Άρθρο 180 Αρµόδιο δικαστήριο
Άρθρο 181 Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση
Άρθρο 182 Νέα αίτηση
Άρθρο 183 Λόγοι αναθεώρησης
Άρθρο 184 Προθεσµία
Άρθρο 185 Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων
Άρθρο 186 Συνέπειες αναθεώρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 187 Επιτρεπτό της διόρθωσης απόφασης

Άρθρο 188 Άσκηση αίτησης διόρθωσης
Άρθρο 189 Περιεχόµενο αίτησης διόρθωσης
Άρθρο 190 Προδικασία
Άρθρο 191 Συζήτηση
Άρθρο 192 Απόφαση
Άρθρο 193 Ένδικα µέσα
Άρθρο 194 Διόρθωση πρακτικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 195 Ερµηνεία απόφασης
Άρθρο 196 Περιεχόµενο αίτησης ερµηνείας
Άρθρο 197 Προδικασία
Άρθρο 198 Συζήτηση
Άρθρο 199 Εφαρµογή διατάξεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ
Άρθρο 200 Προσβαλλόµενες αποφάσεις
Άρθρο 201 Ενεργητική νοµιµοποίηση
Άρθρο 202 Προθεσµία
Άρθρο 203 Περιεχόµενο δικογράφου
Άρθρο 204 Πρόσθετοι λόγοι
Άρθρο 205 Εφαρµογή διατάξεων
Άρθρο 206 Συζήτηση
Άρθρο 207 Απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
Άρθρο 208 Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση
Άρθρο 209 Προθεσµία
Άρθρο 210 Περιεχόµενο
Άρθρο 211 Πρόσθετοι λόγοι
Άρθρο 212 Εφαρµογή διατάξεων
Άρθρο 213 Συζήτηση
Άρθρο 214 Απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 215 Προσβαλλόµενες αποφάσεις
Άρθρο 216 Νοµιµοποίηση
Άρθρο 217 Προθεσµία
Άρθρο 218 Άσκηση
Άρθρο 219 Περιεχόµενο
Άρθρο 220 Προδικασία
Άρθρο 221 Συζήτηση
Άρθρο 222 Απόφαση
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Άρθρο 223 Δηµόσια συνεδρίαση
Άρθρο 224 Προφορικότητα της διαδικασίας
Άρθρο 225 Αυτεπάγγελτη εξέταση της κλήτευσης των
διαδίκων
Άρθρο 226 Μη εµφάνιση ή αποχώρηση των διαδίκων
Άρθρο 227 Αρχή της προαπόδειξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Άρθρο 228 Παράσταση διαδίκων ενώπιον της Ολοµέλειας
Άρθρο 229 Προθεσµία για νοµιµοποίηση
Άρθρο 230 Αίτηση επανασυζήτησης
Άρθρο 231 Παράσταση µε δήλωση
Άρθρο 232 Ελλείψεις στοιχείων δικανικής ικανότητας
Άρθρο 233 Άγγελος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Άρθρο 234 Διαδικασία στο ακροατήριο
Άρθρο 235 Συζήτηση
Άρθρο 236 Διερµηνείς
Άρθρο 237 Συµπλήρωση τυπικών ελλείψεων
Άρθρο 238 Αναβολή
Άρθρο 239 Αποφάσεις που αφορούν στη διεξαγωγή
της συζήτησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
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Άρθρο 240 Περιεχόµενο
Άρθρο 241 Αποδεικτική ισχύς
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Άρθρο 242 Αντικείµενο απόδειξης
Άρθρο 243 Βάρος απόδειξης
Άρθρο 244 Αποδεικτικά στοιχεία και αποδεικτικά µέσα
Άρθρο 245 Δικαστικά τεκµήρια
Άρθρο 246 Χρήση και εκτίµηση αποδεικτικών µέσων
Άρθρο 247 Αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Άρθρο 248 Στοιχεία διοικητικού φακέλου
Άρθρο 249 Συνέπειες µη διαβίβασης διοικητικού φακέλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 250 Προαπόδειξη
Άρθρο 251 Συµπληρωµατική απόδειξη
Άρθρο 252 Συζήτηση µετά την απόδειξη
Άρθρο 253 Συντηρητική απόδειξη
Άρθρο 254 Αναζήτηση στοιχείων και εντολή επανελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρο 255 Δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα
Άρθρο 256 Τύπος εγγράφων
Άρθρο 257 Αποδεικτική δύναµη
Άρθρο 258 Μεταφράσεις
Άρθρο 259 Αντίγραφα
Άρθρο 260 Επίδειξη εγγράφων
Άρθρο 261 Απόρρητα έγγραφα
Άρθρο 262 Απώλεια εγγράφου
Άρθρο 263 Γνησιότητα εγγράφου
Άρθρο 264 Προσβολή εγγράφου ως πλαστού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΥΤΟΨΙΑ
Άρθρο 265 Απόφαση για διεξαγωγή αυτοψίας
Άρθρο 266 Διεξαγωγή αυτοψίας
Άρθρο 267 Σύµπραξη κατά τη διενέργεια αυτοψίας
Άρθρο 268 Περιεχόµενο έκθεσης αυτοψίας
Άρθρο 269 Κατάθεση έκθεσης αυτοψίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Άρθρο 270 Έργο πραγµατογνωµόνων
Άρθρο 271 Διορισµός πραγµατογνωµόνων
Άρθρο 272 Αποκλεισµός, εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση πραγµατογνώµονα
Άρθρο 273 Ορκοδοσία πραγµατογνώµονα
Άρθρο 274 Καθήκοντα πραγµατογνώµονα
Άρθρο 275 Διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης
Άρθρο 276 Έκθεση πραγµατογνωµοσύνης
Άρθρο 277 Εκτίµηση πραγµατογνωµοσύνης
Άρθρο 278 Δαπάνες πραγµατογνωµοσύνης
Άρθρο 279 Τεχνικοί σύµβουλοι
Άρθρο 280 Απλές γνωµοδοτήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Άρθρο 281 Απόφαση για εξέταση µάρτυρα
Άρθρο 282 Πρόταση διαδίκου για εξέταση µάρτυρα
Άρθρο 283 Κλήση µάρτυρα
Άρθρο 284 Υποχρέωση και αντικείµενο µαρτυρίας
Άρθρο 285 Αποκλεισµός µαρτύρων
Άρθρο 286 Απαλλαγή µαρτύρων
Άρθρο 287 Εξέταση λόγων αποκλεισµού ή απαλλαγής
Άρθρο 288 Διεξαγωγή εξέτασης µάρτυρα
Άρθρο 289 Συµπληρωµατική εξέταση µαρτύρων
Άρθρο 290 Κατάθεση κατά την προδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44 ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Άρθρο 291 Ακρόαση υπηρεσιακών παραγόντων και εξηγήσεις διαδίκων
Άρθρο 292 Αποδοχή αλήθειας πραγµατικών περιστατικών µε επιβλαβείς συνέπειες
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 293 Σύνθεση του Δικαστηρίου για λήψη απόφασης
Άρθρο 294 Ανασυζήτηση
Άρθρο 295 Τρόπος λήψης απόφασης
Άρθρο 296 Παραποµπή σε επταµελή σύνθεση Τµήµατος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 297 Διατύπωση και δηµοσίευση απόφασης
Άρθρο 298 Περιεχόµενο απόφασης
Άρθρο 299 Ανυπόστατη απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 300 Οριστικές και µη οριστικές αποφάσεις
Άρθρο 301 Ισχύς αποφάσεων
Άρθρο 302 Εκτελεστότητα αποφάσεων
Άρθρο 303 Δεδικασµένο
Άρθρο 304 Υποχρέωση συµµόρφωσης
Άρθρο 305 Αναγκαστική εκτέλεση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ
Άρθρο 306 Λόγοι κατάργησης δίκης
Άρθρο 307 Επέλευση κατάργησης δίκης
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49 ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Άρθρο 308 Υποχρέωση καταβολής παραβόλου για άσκηση ένδικου βοηθήµατος ή µέσου
Άρθρο 309 Ύψος παραβόλου
Άρθρο 310 Απόδοση και επιστροφή παραβόλου
Άρθρο 311 Ειδικό παράβολο επί αιτήµατος αναβολής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΤΕΛΗ
Άρθρο 312 Τέλη
Άρθρο 313 Τέλος δικαστικού ενσήµου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Άρθρο 314 Καταλογισµός
Άρθρο 315 Καταλογιζόµενα δικαστικά έξοδα
Άρθρο 316 Αίτηµα καταβολής και εκκαθάρισης δικαστικών εξόδων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΝΙΑΣ
Άρθρο 317 Απαλλαγή από το παράβολο και άλλες δαπάνες
Άρθρο 318 Ισχύς απαλλαγών
Άρθρο 319 Διαδικασία χορήγησης
Άρθρο 320 Ανάκληση
Άρθρο 321 Χρηµατική ποινή
Άρθρο 322 Δικαστικά έξοδα
Άρθρο 323 Διορισµός προσώπων για παροχή νοµικής
βοήθειας
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 324 Υπαγωγή στον προσυµβατικό έλεγχο
Άρθρο 325 Εξαιρέσεις από τον προσυµβατικό έλεγχο
Άρθρο 326 Διαδικασία άσκησης του προσυµβατικού ελέγχου
Άρθρο 327 Συνέπεια της µη άσκησης του προσυµβατικού ελέγχου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ
Άρθρο 328 Προσφυγή ανάκλησης
Άρθρο 329 Προσφυγή αναθεώρησης
Άρθρο 330 Περιεχόµενο του δικογράφου των προσφυγών
Άρθρο 331 Μη αναστολή προθεσµιών κατά τις δικαστικές διακοπές
Άρθρο 332 Προδικασία συζήτησης
Άρθρο 333 Προαπόδειξη
Άρθρο 334 Συζήτηση
Άρθρο 335 Παράβολα
Άρθρο 336 Εφαρµοζόµενες διατάξεις
Άρθρο 337 Άρση αµφισβήτησης ή αµφιβολίας
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 338 Ολοµέλεια
Άρθρο 339 Ρυθµίσεις για τα Τµήµατα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρθρο 340 Τµήµα Ελέγχων
Άρθρο 341 Έλεγχος αποτελεσµατικότητας συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου – Νοµική προστασία ελεγκτών
Άρθρο 342 Στοχευµένοι έλεγχοι
Άρθρο 343 Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου προγράµµατος ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ρυθµίσεις για τον έλεγχο του απολογισµού και του γενικού
ισολογισµού του Κράτους και τις Διαδηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 344 Ρυθµίσεις για την Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Βουλή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 345 Αρµοδιότητα καταλογισµού
Άρθρο 346 Ρυθµίσεις για τους ελέγχους σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου
Άρθρο 347 Ελεγκτική διαδικασία
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 348 Εξουσιοδοτική διάταξη
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 349 Εκκρεµείς δίκες και διαδικασίες
Άρθρο 350 Μεταβατικές διατάξεις για την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων και µέσων
Άρθρο 351 Μεταβατικές διατάξεις για τις προθεσµίες
Άρθρο 352 Μεταβατικές διατάξεις για τις ενστάσεις
του άρθρου 90 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 353 Κατάργηση διατάξεων του Κώδικα Νόµων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 354 Κατάργηση διατάξεων για τις ενστάσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 90 του Κώδικα Νόµων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλων διατάξεων
Άρθρο 355 Κατάργηση διατάξεων του π.δ. 1225/1981

Άρθρο 356 Κατάργηση άλλων διατάξεων
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 357 Έναρξη ισχύος του Πρώτου Τµήµατος
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 358 Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat)
Άρθρο 359 Ειδικά τµήµατα πολιτικών δικαστηρίων
Άρθρο 360 Ειδικά τµήµατα διοικητικών δικαστηρίων
Άρθρο 361 Τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
Άρθρο 362 Εκδίκαση υποθέσεων µεταβολής φορολογικής κατοικίας
Άρθρο 363 Αναστολή εφαρµογής του άρθρου 63 του
Κώδικα Δικαστικού Σώµατος Ενόπλων Δυνάµεων
Άρθρο 364 Έναρξη ισχύος
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 1
Ενιαίο κείµενο Δικονοµίας
Με τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο παρόν Τµήµα ενσωµατώνονται σε ενιαίο κείµενο, τροποποιούνται
και συµπληρώνονται οι ρυθµίσεις που ισχύουν για την
εκδίκαση των διαφορών που υπάγονται στη δικαιοδοσία
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Άρθρο 2
Έκταση δικαιοδοσίας
Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί πλήρη και αυτοτελή
δικαιοδοτικό κλάδο. Στη δικαιοδοσία του υπάγονται οι
διαφορές που ανατίθενται σε αυτό µε βάση τις κείµενες
διατάξεις.
Άρθρο 3
Αρµοδιότητα δικαστικών σχηµατισµών
1. Η δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκείται
από την Ολοµέλεια και τα Τµήµατά του. Σε όποια διάταξη του παρόντος Tµήµατος γίνεται αναφορά χωρίς άλλο
προσδιορισµό σε "Δικαστήριο", νοείται ο σχηµατισµός
του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διέπεται από τη διάταξη
στην οποία γίνεται η αναφορά και όπου γίνεται αναφορά
σε "Πρόεδρο του Δικαστηρίου", νοείται ο Πρόεδρος του
σχηµατισµού αυτού.
2. Στην Ολοµέλεια υπάγεται η εκδίκαση των αιτήσεων
αναίρεσης που ασκούνται κατά των οριστικών αποφάσεων των Τµηµάτων, καθώς και των προδικαστικών παραποµπών για επίλυση γενικότερης σηµασίας ζητηµάτων.
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3. Τα Τµήµατα έχουν το τεκµήριο της αρµοδιότητας
για την εκδίκαση κάθε αίτησης δικαστικής προστασίας
που εισάγεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
4. Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των Τµηµάτων ορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Αν διαφορά εισήχθη σε αναρµόδιο Τµήµα, παραπέµπεται στο αρµόδιο. Η απόφαση περί παραποµπής µπορεί να ληφθεί σε συµβούλιο, αν δεν έχει χωρήσει συζήτηση της υπόθεσης. Η εκδίκασή της από το Τµήµα στο οποίο εισήχθη δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης.
Άρθρο 4
Παρεµπίπτοντα ζητήµατα
Κατά την εκδίκαση των διαφορών, εφόσον στον νόµο
που διέπει τη σχέση δεν ορίζεται διαφορετικά, επιτρέπεται:
(α) µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί δεδικασµένου, να κριθούν παρεµπιπτόντως ζητήµατα της δικαιοδοσίας των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων, αν από τα
ζητήµατα αυτά εξαρτάται η επίλυση της ένδικης διαφοράς, ή
(β) να ανασταλεί η πρόοδος της δίκης, εφόσον δεν υπάρχει άµεσος κίνδυνος για τα συµφέροντα των διαδίκων, αν παρεµπίπτοντα ζητήµατα πρόκειται να κριθούν
µε δύναµη δεδικασµένου σε δίκη που εκκρεµεί στο κατά
δικαιοδοσία αρµόδιο δικαστήριο.
Άρθρο 5
Δέσµευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων
1. Το Δικαστήριο δεσµεύεται από τις αποφάσεις του
Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος ως προς το νοµικό ζήτηµα που επέλυσε µε την απόφασή του, καθώς και από τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων, κατά το µέρος που αυτές αποτελούν δεδικασµένο, σύµφωνα µε όσα ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
2. Το Δικαστήριο δεσµεύεται από τις αποφάσεις των
πολιτικών δικαστηρίων, οι οποίες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ισχύουν έναντι όλων. Δεσµεύεται επίσης
από τις αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων ως προς τις διαπιστώσεις συγκεκριµένων πραγµατικών περιστατικών, στα οποία θεµελιώνεται η κρίση επί της ενοχής του κατηγορουµένου, από τις
αµετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις, καθώς και από τα
βουλεύµατα που αποφαίνονται αµετάκλητα να µη γίνει η
κατηγορία, εκτός αν η αθώωση ή η απαλλαγή στηρίχθηκε σε έλλειψη αντικειµενικών ή υποκειµενικών στοιχείων που δεν αποτελούν προϋπόθεση εφαρµογής του νόµου στην ένδικη διαφορά ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Στις αποφάσεις των αλλοδαπών πολιτικών δικαστηρίων, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 323 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
4. Το Δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του το δεδικασµένο
και αυτεπαγγέλτως εφόσον τούτο προκύπτει από τα
στοιχεία της δικογραφίας.

Άρθρο 6
Έλλειψη δικαιοδοσίας
1. Αιτήσεις δικαστικής προστασίας που υπάγονται στη
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και κατατίθενται
στο Ελεγκτικό Συνέδριο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Οι διαφορές που ανήκουν στη δικαιοδοσία της διοικητικής δικαιοσύνης παραπέµπονται, µε απόφαση οποιουδήποτε σχηµατισµού επιληφθεί αυτών, στο Συµβούλιο
της Επικρατείας ή στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο.
3. Οι διαφορές που ανήκουν στην εξαιρετική δικαιοδοσία του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του
Συντάγµατος παραπέµπονται σε αυτό, εκτός αν το τιθέµενο νοµικό ζήτηµα έχει ήδη επιλυθεί µε προηγούµενη
απόφασή του.
Άρθρο 7
Εξέταση δικαιοδοσίας
1. Το Δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως τη δικαιοδοσία του.
2. Απόφαση Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε
την οποία απορρίπτεται αίτηση δικαστικής προστασίας
ως υπαγόµενη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή µε την οποία παραπέµπεται υπόθεση στη διοικητική δικαιοσύνη κοινοποιείται αµελλητί από τον γραµµατέα του σχηµατισµού που την εξέδωσε στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος µπορεί να την προσβάλει µε αίτηση αναίρεσης.
Την απόφαση αυτή µπορεί να προσβάλουν και οι διάδικοι.
Άρθρο 8
Απόρριψη ένδικου βοηθήµατος από άλλα δικαστήρια
1. Αν ένδικο βοήθηµα απορριφθεί τελεσιδίκως από το
δικαστήριο στο οποίο ασκήθηκε για έλλειψη δικαιοδοσίας, το αντίστοιχο ένδικο βοήθηµα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που προβλέπει ο νόµος, µπορεί να ασκηθεί ενώπιόν
του εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από
την επίδοση της τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης
στον ενδιαφερόµενο ή αφότου καταστεί τελεσίδικη η επιδοθείσα πρωτόδικη απόφαση. Στην περίπτωση αυτή
λογίζεται, ως προς όλες τις έννοµες συνέπειες, ότι ασκήθηκε κατά τον χρόνο της άσκησης εκείνου που απορρίφθηκε.
2. Το δικαστικό ένσηµο που έχει καταβληθεί για το ένδικο βοήθηµα που απορρίφθηκε συνυπολογίζεται και για
το ένδικο βοήθηµα που ασκείται ενώπιον του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Άρθρο 9
Ανάθεση διαδικαστικών πράξεων σε άλλες αρχές
1. Το Δικαστήριο, αν διαδικαστική πράξη δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί στην έδρα του, µπορεί να ζητήσει
τη διενέργειά της από πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο
που εδρεύει στον τόπο όπου αυτή πρέπει να διενεργηθεί.
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2. Το Δικαστήριο δύναται να ζητήσει τη διενέργεια διαδικαστικής πράξης από ελληνική προξενική αρχή ή και από αλλοδαπή αρχή µε τη µεσολάβηση των αρµόδιων υπουργών, εφόσον αυτό δεν παραβιάζει κανόνα του διεθνούς δικαίου. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη είναι έγκυρη έστω και αν είναι σύµφωνη µόνο µε τις διατάξεις του
δικαίου της χώρας όπου διενεργήθηκε.
3. Το Δικαστήριο δύναται για την άσκηση της δικαιοδοσίας του να αναθέτει τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων που προβλέπονται στο παρόν Τµήµα σε διοικητικές
αρχές.
Άρθρο 10
Διαπίστωση παράνοµων ενεργειών
διοικητικών οργάνων
1. Αν από τη διεξαγωγή της δίκης προκύψει ότι συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης διοικητικού οργάνου, επειδή αυτό εν γνώσει του έχει εκδώσει πράξη ή
έχει προβεί σε υλική ενέργεια προδήλως παράνοµη, ή εν
γνώσει του και κατά πρόδηλη παράβαση του νόµου έχει
παραλείψει οφειλόµενη ενέργεια, το Δικαστήριο, µε ειδική απόφασή του που εκδίδεται σε συµβούλιο, παραπέµπει το ζήτηµα στην αρµόδια αρχή για την εκτίµηση της
συµπεριφοράς του οργάνου προς άσκηση της πειθαρχικής δίωξης.
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και όταν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης των εκπροσώπων του Δηµοσίου ή
οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου για παράβαση της παρ. 1
του άρθρου 20.
3. Αν προκύψουν σοβαρές υπόνοιες για παράνοµη ενέργεια ή παράλειψη διοικητικού οργάνου, η οποία µπορεί να επισύρει κατά νόµο τον προσωπικό καταλογισµό
του, ο φάκελος αποστέλλεται µε πρωτοβουλία του εισηγητή δικαστή µε αντίγραφο της απόφασης από την οποία
προκύπτει η σχετική ενέργεια, παράλειψη ή πληµµέλεια,
µε ειδική επισήµανση αυτής στο οικείο διαβιβαστικό έγγραφο, στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 11
Αρχή της ισότητας των διαδίκων
1. Ενώπιον του Δικαστηρίου οι διάδικοι είναι ίσοι.
2. Οι διάδικοι δικαιούνται να παρίστανται και να ακούγονται κατά τη διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων.
Άρθρο 12
Μέριµνα για την πρόοδο της δίκης
Το Δικαστήριο µεριµνά αυτεπαγγέλτως για την πρόοδο εν γένει της δίκης διατάσσοντας τη διαδικαστική πράξη που απαιτείται από τον νόµο για τη διακρίβωση της αλήθειας και την ταχύτερη περάτωση της δίκης.
Άρθρο 13
Έλεγχος διαδικαστικών προϋποθέσεων
Το Δικαστήριο ελέγχει και αυτεπαγγέλτως τη συνδροµή των διαδικαστικών προϋποθέσεων της δίκης.

Άρθρο 14
Συνέπειες ερηµοδικίας
Το Δικαστήριο εξετάζει και κρίνει τις υποθέσεις που εισάγονται ενώπιόν του και όταν απουσιάζουν οι διάδικοι,
χωρίς να τεκµαίρεται οµολογία από την απουσία τους.
Άρθρο 15
Ερµηνεία δικονοµικών κανόνων
Το Δικαστήριο αντιµετωπίζει µε βάση τις αρχές της δίκαιης δίκης τα ερµηνευτικά ζητήµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή των δικονοµικών κανόνων έτσι ώστε,
λαµβάνοντας υπόψη κάθε φορά τη σοβαρότητα του διακυβεύµατος, να αποφαίνεται σε πνεύµα δίκαιης ισορροπίας.
Άρθρο 16
Αρχή της υποχρεωτικής έγγραφης προδικασίας
Η διαδικασία στο ακροατήριο στηρίζεται στην έγγραφη προδικασία. Καµία κύρια ή παρεµπίπτουσα αίτηση για
δικαστική προστασία δεν µπορεί να εισαχθεί στο Δικαστήριο χωρίς να τηρηθεί προδικασία, εκτός αν ο νόµος
ορίζει διαφορετικά. Η αίτηση που έχει εισαχθεί χωρίς
προδικασία απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως.
Άρθρο 17
Χρήση ηλεκτρονικών µέσων για διεξαγωγή δικών
1. Οι δικαστικές αποφάσεις και πράξεις, οι εκθέσεις,
τα δικόγραφα και κάθε άλλο έγγραφο που απευθύνεται
στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή εκδίδεται απ’ αυτό επιτρέπεται να κατατίθενται, να επιδίδονται και να διακινούνται
µε χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Είναι δυνατόν, επίσης, µε χρήση ΤΠΕ να:
(α) εξετάζονται, κατ’ αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, µάρτυρες, πραγµατογνώµονες και διάδικοι χωρίς αυτοί να παρίστανται στην αίθουσα συνεδρίασης του
Δικαστηρίου,
(β) τηρούνται τα βιβλία που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση των εργασιών του
και
(γ) καταβάλλονται παράβολα, δικαστικά ένσηµα και οποιαδήποτε τέλη υπέρ του Δηµοσίου, των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Άρθρο 18
Δηµοσιότητα
1. Το Δικαστήριο συνεδριάζει δηµόσια στο ακροατήριο, η δε διαδικασία ενώπιόν του διεξάγεται προφορικά.
2. Το Δικαστήριο δεν συνεδριάζει δηµόσια αν κρίνει µε
απόφασή του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.
2 του άρθρου 93 του Συντάγµατος.
3. Η προδικασία και η διαδικασία εκτός ακροατηρίου
δεν είναι δηµόσιες.
4. Στις διαδικασίες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις οποίες τίθενται ζητήµατα που αφορούν σε ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, εφαρµόζεται το άρθρο 40
του ν. 3659/2008 (Α΄ 77).
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Άρθρο 19
Μυστικότητα διασκέψεων και καθήκον εχεµύθειας
1. Οι διασκέψεις του Δικαστηρίου προς έκδοση αποφάσεων επί των υποθέσεων που συζητήθηκαν είναι µυστικές.
2. Όσοι συµµετέχουν σε αυτές τηρούν απαρέγκλιτα το
καθήκον της εχεµύθειας για ό,τι διαµείφθηκε.
Άρθρο 20
Καλόπιστη διεξαγωγή δίκης
1. Οι διάδικοι, οι νόµιµοι αντιπρόσωποι, οι εκπρόσωποι
και οι δικαστικοί πληρεξούσιοι οφείλουν να ενεργούν
σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών ηθών, να τηρούν το καθήκον της αλήθειας και
να αποφεύγουν ενέργειες που προδήλως παρελκύουν
τη δίκη.
2. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 1, το Δικαστήριο µε την οριστική του απόφαση επιβάλλει στο πρόσωπο που κρίνει υπεύθυνο για την παραβίαση χρηµατικό
πρόστιµο έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Πριν από
την επιβολή του, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, ύστερα
από απόφαση του Δικαστηρίου που καταχωρίζεται στα
πρακτικά της διάσκεψης, καλεί µε πράξη του το φερόµενο ως υπεύθυνο πρόσωπο να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του στο Δικαστήριο µέσα σε εύλογη προθεσµία. Με
την πράξη του Προέδρου κοινοποιείται και απόσπασµα
των πρακτικών της διάσκεψης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

χουν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας που επιβάλλουν την αποχή του από συγκεκριµένη δίκη έχει δικαίωµα να ζητήσει απαλλαγή από τη συµµετοχή του στη δίκη αυτή.
Άρθρο 22
Διαδικασία αποκλεισµού και απαλλαγής
1. Ο δικαστικός λειτουργός µόλις αντιληφθεί τον λόγο
αποκλεισµού του οφείλει να το δηλώσει στον Πρόεδρο
του Δικαστηρίου. Αν ο λόγος αποκλεισµού συντρέχει
στο πρόσωπο του Προέδρου, ο λόγος αποκλεισµού δηλώνεται στον αµέσως επόµενο από αυτόν αρχαιότερο
δικαστικό λειτουργό.
2. Το Δικαστήριο συνεδριάζει σε συµβούλιο που αποτελείται από τους τρεις αρχαιότερους δικαστές του και,
αφού ακούσει τη γνώµη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφασίζει αν συντρέχει λόγος αποκλεισµού ή αν εκείνος που υπέβαλε
την αίτηση απαλλαγής δικαιούται να απαλλαγεί από την
άσκηση των καθηκόντων του. Η απόφαση καταχωρίζεται
σε ειδικό πρωτόκολλο.
Άρθρο 23
Αίτηση εξαίρεσης
Αίτηση εξαίρεσης δικαστικού λειτουργού µπορεί να υποβληθεί από διάδικο για δικαστικό λειτουργό, ως προς
τον οποίο συντρέχει λόγος αποκλεισµού ή στο πρόσωπο
του οποίου συντρέχουν συγκεκριµένοι λόγοι που δικαιολογούν την πρόκληση αµφιβολίας ως προς την αµερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 21
Λόγοι αποκλεισµού και απαλλαγής

Άρθρο 24
Εξέταση αίτησης εξαίρεσης

1. Ο δικαστικός λειτουργός αποκλείεται από την άσκηση του λειτουργήµατός του σε δίκη όταν:
(α) από την έκβαση της δίκης έχει άµεσο ή έµµεσο
προσωπικό συµφέρον ή όταν σε αυτήν διάδικος είναι σύζυγος ή εξοµοιούµενος κατά τον νόµο µε σύζυγο, µνηστήρας ή πρόσωπο µε το οποίο συνδέεται µε συγγένεια
αίµατος ή αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό ή πρόσωπο µε το οποίο συνδέεται µε υιοθεσία ή αναδοχή,
(β) η δίκη αφορά σε υπόθεση στην οποία έχει αναµειχθεί µε την ιδιότητα του πληρεξουσίου, αντιπροσώπου,
εκπροσώπου, διαιτητή, µάρτυρα, πραγµατογνώµονα,
πειθαρχικού δικαστή ή µέλους πειθαρχικού συµβουλίου
ή όταν έχει γνωµοδοτήσει για αυτήν,
(γ) η δίκη αφορά σε διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση στην έκδοση των οποίων είχε συµπράξει.
2. Ο λόγος αποκλεισµού δικαστικού λειτουργού που αναφέρεται στην περ. γ΄ της παρ. 1 δεν ισχύει για την εκδίκαση από τον δικαστικό λειτουργό: (α) αίτησης αναθεώρησης, εκτός αν προβάλλεται ο λόγος της παρ. 2 του
άρθρου 183, (β) αίτησης διόρθωσης ή ερµηνείας, (γ) ανακοπής ερηµοδικίας, (δ) αίτησης δίκαιης ικανοποίησης.
3. Η γραµµατεία του Δικαστηρίου οφείλει να ερευνά
και να ενηµερώνει τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και τον
δικαστικό λειτουργό για τον λόγο αποκλεισµού του που
αναφέρεται στην περ. γ΄ της παρ. 1.
4. Ο δικαστικός λειτουργός που πιστεύει ότι συντρέ-

1. Η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται εγγράφως στη
γραµµατεία του Δικαστηρίου ή προφορικώς στο ακροατήριο έως το τέλος της συζήτησης της υπόθεσης.
2. Αν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Δικαστηρίου,
η αίτηση κατατίθεται οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να ζητηθεί η εξαίρεση τόσων µελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε µε τον αριθµό που αποµένει να µην είναι
δυνατή η συγκρότησή τους.
3. Αν ο λόγος εξαίρεσης προταθεί πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, αποφαίνονται για αυτήν οι τρεις αρχαιότεροι δικαστές του Δικαστηρίου, χωρίς τη συµµετοχή του µέλους του οποίου ζητείται η εξαίρεση.
4. Αν ο λόγος προταθεί κατά τη συζήτηση, το Δικαστήριο αποφαίνεται για το βάσιµο αυτής αµέσως, αποτελούµενο από τους τρεις αρχαιότερους δικαστές του Δικαστηρίου που είναι παρόντες στο κατάστηµα του Δικαστηρίου κατά την ηµέρα της συζήτησης χωρίς τη συµµετοχή
του µέλους του οποίου ζητείται η εξαίρεση.
5. Η προαπόδειξη είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα.
Άρθρο 25
Απόφαση για εξαίρεση
1. Αν ο λόγος αποκλεισµού ή εξαίρεσης κριθεί βάσι-
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µος, απαγγέλλεται η ακυρότητα των πράξεων στις οποίες συµµετείχε ο δικαστής του οποίου αποφασίσθηκε η εξαίρεση.
2. Αν ο λόγος αποκλεισµού ή εξαίρεσης κριθεί αβάσιµος, η αίτηση απορρίπτεται. Αν ο λόγος εξαίρεσης κριθεί
προφανώς αβάσιµος, µπορεί να επιβληθούν σε αυτόν
που υπέβαλε την αίτηση εξαίρεσης οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 20.
Άρθρο 26
Αποκλεισµός δικαστικών υπαλλήλων
Οι διατάξεις για τον αποκλεισµό και την εξαίρεση δικαστικού λειτουργού εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους της γραµµατείας. Τις σχετικές αποφάσεις λαµβάνει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ
Άρθρο 27
Ικανότητα διαδίκου φυσικών και νοµικών προσώπων
1. Ικανότητα να είναι διάδικοι έχουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα.
2. Διάδικος είναι και το κυοφορούµενο, εφόσον λογίζεται ως φυσικό πρόσωπο.
Άρθρο 28
Διάδικοι χωρίς νοµική προσωπικότητα
Οι ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν ορισµένο σκοπό χωρίς να είναι σωµατεία, οι εταιρείες που δεν έχουν
νοµική προσωπικότητα, καθώς και οι οµάδες περιουσίας
έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι σε υποθέσεις σχετικές µε τον σκοπό ή το αντικείµενο της δραστηριότητάς
τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Άρθρο 29
Δικανική ικανότητα φυσικών προσώπων
1. Ικανότητα να αποφασίζει για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων έχει το φυσικό πρόσωπο µε:
(α) πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ή
(β) περιορισµένη δικαιοπρακτική ικανότητα για τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν στη ρύθµιση σχέσεων
για τις οποίες θεωρείται ικανό.
2. Ο αλλοδαπός έχει δικανική ικανότητα εφόσον είναι
δικαιοπρακτικά ικανός είτε κατά το δίκαιο της ιθαγένειάς
του είτε κατά το ελληνικό δίκαιο.
3. Αν το πρόσωπο δεν έχει δικανική ικανότητα, για τη
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων αποφασίζει ο νόµιµος αντιπρόσωπός του.
4. Κατ’ εξαίρεση, για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος επιτρέπεται και σε δικαιοπρακτικά µη ικανό πρόσω-

πο να αποφασίζει για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ύστερα από άδεια του Προέδρου του Δικαστηρίου,
ενώπιον του οποίου πρόκειται να εισαχθεί ή εκκρεµεί η
υπόθεση.
Άρθρο 30
Δικανική ικανότητα νοµικών προσώπων
1. Το Δηµόσιο εκπροσωπείται στη δίκη από τον Υπουργό Οικονοµικών. Στις δίκες επί ανακοπής εκτέλεσης, το
Δηµόσιο εκπροσωπείται από τον προϊστάµενο της δηµόσιας υπηρεσίας που επισπεύδει την εκτέλεση.
2. Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου
εκπροσωπούνται από τους νόµιµους εκπροσώπους τους.
3. Η εκπροσώπηση των αλλοδαπών νοµικών προσώπων, εφόσον ειδική διάταξη δεν ορίζει διαφορετικά, διέπεται από το δίκαιο της έδρας τους.
Άρθρο 31
Εκπροσώπηση διαδίκων χωρίς νοµική προσωπικότητα
Οι ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν ορισµένο σκοπό χωρίς να αποτελούν σωµατείο, οι εταιρείες που δεν
έχουν νοµική προσωπικότητα, καθώς και οι οµάδες περιουσίας εκπροσωπούνται από τα πρόσωπα στα οποία έχει
ανατεθεί η διαχείριση των υποθέσεών τους.
Άρθρο 32
Γενική και ειδική εξουσιοδότηση για διεξαγωγή δίκης
1. Αν για τη διεξαγωγή δίκης από τον νόµιµο αντιπρόσωπο του ανίκανου διαδίκου ή τον νόµιµο εκπρόσωπο
του νοµικού προσώπου απαιτείται προηγούµενη άδεια ή
εξουσιοδότηση, η χωρίς περιορισµό παρασχεθείσα άδεια ή εξουσιοδότηση περιλαµβάνει όλες τις διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες µέχρι το αµετάκλητο της απόφασης.
2. Ο συµβιβασµός, η αναγνώριση, η παραίτηση και η
συµφωνία για διαιτησία είναι ανίσχυρες χωρίς ειδική άδεια ή εξουσιοδότηση για την ενέργειά τους.
Άρθρο 33
Νοµιµοποίηση νόµιµων αντιπροσώπων
και εκπροσώπων
Τα στοιχεία νοµιµοποίησης των νόµιµων αντιπροσώπων και εκπροσώπων των διαδίκων υποβάλλονται στο
Δικαστήριο έως την πρώτη συζήτηση. Αν συντρέχουν
ελλείψεις που µπορεί να συµπληρωθούν ως προς τη δικανική ικανότητα των διαδίκων και τη νόµιµη εκπροσώπησή τους ή ως προς την απαιτούµενη για τη διεξαγωγή
της δίκης άδεια ή εξουσιοδότηση, εφαρµόζεται το άρθρο
232.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Άρθρο 34
Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
1. Οι διάδικοι, οι νόµιµοι αντιπρόσωποι και οι εκπρόσω-
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ποί τους διενεργούν τις διαδικαστικές πράξεις και παρίστανται κατά τη συζήτηση µε δικαστικούς πληρεξουσίους.
2. Κατ’ εξαίρεση, οι ιδιώτες διάδικοι ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποι και οι εκπρόσωποί τους µπορούν να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις και να παρίστανται κατά τη
συζήτηση χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο κατά την εκδίκαση αγωγών για καθυστερούµενες συντάξεις, όταν το σύνολο του ποσού που είναι αντικείµενο της διαφοράς δεν
υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.
3. Στην περίπτωση της παρ. 2, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου µπορεί, εκτιµώντας τις ιδιαίτερες περιστάσεις,
να υποχρεώσει τον διάδικο να προσλάβει δικαστικό πληρεξούσιο.
Άρθρο 35
Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δηµοσίου και νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου
Οι διατάξεις που ισχύουν για τους δικαστικούς πληρεξουσίους του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου έχουν εφαρµογή και στις δίκες που διέπονται από
τον παρόντα νόµο.
Άρθρο 36
Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων
1. Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων, πλην
του Δηµοσίου και όλων των άλλων νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, ορίζονται δικηγόροι σύµφωνα µε τον
Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 34, δικαστικοί πληρεξούσιοί τους µπορεί να οριστούν και ο σύζυγος, η σύζυγος ή οι εξοµοιούµενοι κατά τον νόµο µε αυτούς, καθώς και το πρόσωπο που συνδέεται µε τους διαδίκους αυτούς µε συγγένεια αίµατος ή αγχιστείας έως
και του δευτέρου βαθµού ή οµόδικός τους.
2. Ο διορισµός πληρεξουσίου γίνεται µε έγγραφο ή µε
προφορική δήλωση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη
συζήτηση της υπόθεσης, η οποία καταχωρίζεται στα
πρακτικά.
3. Το έγγραφο µε το οποίο παρέχεται η πληρεξουσιότητα δύναται να είναι δηµόσιο ή και ιδιωτικό. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται
επί του ιδιωτικού εγγράφου από συµβολαιογράφο ή δηµόσια ή δηµοτική αρχή.
4. Αν ο διάδικος δεν µπορεί να υπογράψει, το ιδιωτικό
έγγραφο υπογράφεται από δύο (2) µάρτυρες και η γνησιότητα της υπογραφής τους βεβαιώνεται σύµφωνα µε
την παρ. 3.
5. Αν η πράξη µε την οποία παρέχεται η πληρεξουσιότητα έχει καταρτισθεί από αλλοδαπή αρχή, η πράξη αυτή
διέπεται από το δίκαιο του τόπου κατάρτισής της.
6. Τα πληρεξούσια έγγραφα κατατίθενται στο Δικαστήριο.
Άρθρο 37
Έκταση, διάρκεια και λήξη πληρεξουσιότητας
1. Η χρονική διάρκεια και η έκταση της εξουσίας του
δικαστικού πληρεξουσίου προσδιορίζονται µε το πληρεξούσιο έγγραφο. Το γενικό πληρεξούσιο, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, παρέχει την εξουσία για τη διενέργεια

διαδικαστικών πράξεων, την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων και µέσων, καθώς και τον διορισµό άλλων δικαστικών πληρεξουσίων.
2. Κατ` εξαίρεση, απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα:
(α) για τον δικαστικό συµβιβασµό,
(β) για την παραίτηση από ένδικο βοήθηµα ή µέσο που
έχει ασκηθεί,
(γ) για την προσβολή εγγράφου ως πλαστού,
(δ) όπου αλλού προβλέπεται τούτο ρητώς από ειδικές
διατάξεις.
3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο γενικό πληρεξούσιο, η δικαστική πληρεξουσιότητα λήγει µε την πάροδο
πενταετίας από τη χρονολογία κατάρτισης του σχετικού
εγγράφου. Αν όµως η δίκη έχει αρχίσει πριν από τη λήξη
της πενταετίας ή της προθεσµίας που έχει οριστεί, το
γενικό πληρεξούσιο ισχύει έως και την επίδοση της οριστικής απόφασης.
4. Ο πληρεξούσιος είναι υποχρεωτικά και αντίκλητος
του εντολέα του στις κοινοποιήσεις που αφορούν στη δίκη στην οποία παρίσταται, περιλαµβανοµένης και της οριστικής απόφασης.
Άρθρο 38
Παύση δικαστικής πληρεξουσιότητας
1. Η πληρεξουσιότητα παύει µε:
(α) την κατάργηση της δίκης ή την περάτωση της διαδικαστικής πράξης για την οποία αυτή είχε δοθεί,
(β) τον θάνατο του πληρεξουσίου ή την απώλεια της ικανότητάς του να ενεργεί ως πληρεξούσιος,
(γ) την ανάκληση της πληρεξουσιότητας ή την παραίτηση του πληρεξουσίου από αυτήν,
(δ) την παραίτηση, την παύση, την αποβολή, ή άλλη ανάλογη κατάσταση, του πληρεξούσιου δικηγόρου από το
δικηγορικό λειτούργηµα.
2. Η ανάκληση της πληρεξουσιότητας, καθώς και η παραίτηση του δικαστικού πληρεξουσίου από αυτήν, γίνονται είτε µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο που καταχωρίζεται στα πρακτικά και ισχύει έναντι όλων, είτε µε
έγγραφη δήλωση, η οποία κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή στον πληρεξούσιο ή στον εντολέα κατά περίπτωση, καθώς και σε όλους τους διαδίκους, και στη συνέχεια κατατίθεται στη γραµµατεία του Δικαστηρίου µαζί µε τα αποδεικτικά των κοινοποιήσεων, από τότε δε και
ισχύει έναντι όλων.
3. Ο δικαστικός πληρεξούσιος οφείλει, και µετά την
κατά την παρ. 2 παραίτησή του, εφόσον δεν διορίστηκε
άλλος, να προβαίνει, για χρονικό διάστηµα τριάντα (30)
ηµερών, στη διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων που
είναι απαραίτητες προς αποτροπή επικείµενου κινδύνου
για τα συµφέροντα του εντολέα του. Η προθεσµία αυτή
παρατείνεται για άλλες τριάντα (30) ηµέρες αν ο επικείµενος κίνδυνος που είχε εµφανισθεί εντός της προθεσµίας δεν έχει εκλείψει.
4. Η πληρεξουσιότητα δεν παύει µε τον θάνατο ή τη
µεταβολή της προσωπικής κατάστασης εκείνου που την
έδωσε ή του νόµιµου αντιπροσώπου του, αλλά εξακολουθεί και παύει µόνον όταν διακοπεί η δίκη για έναν από τους λόγους αυτούς.
Άρθρο 39
Νοµιµοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων
1. Για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και κλήσεις µέ-
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χρι την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, η πληρεξουσιότητα
θεωρείται υπάρχουσα.
2. Αν, έως την πρώτη συζήτηση, δεν έχουν υποβληθεί
τα στοιχεία της νοµιµοποίησης, εφαρµόζεται το άρθρο
229.
3. Αν ο δικαστικός πληρεξούσιος τελικώς δεν νοµιµοποιηθεί, κηρύσσονται άκυρες οι διαδικαστικές πράξεις
που διενεργήθηκαν από αυτόν, καθώς και οι κλήσεις
προς αυτόν για συζήτηση, το δε σχετικό ένδικο βοήθηµα
ή µέσο απορρίπτεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Άρθρο 40
Κύρια παρέµβαση
1. Αν τρίτος διεκδικεί ολικώς ή µερικώς το αντικείµενο
της δίκης που εκκρεµεί στο Τµήµα ύστερα από άσκηση
αγωγής, µπορεί να ασκήσει κύρια παρέµβαση.
2. Η άσκηση κύριας παρέµβασης έχει τα έννοµα αποτελέσµατα που έχει η άσκηση αγωγής.
Άρθρο 41
Πρόσθετη παρέµβαση
1. Σε δίκη που εκκρεµεί στο Τµήµα ύστερα από άσκηση
έφεσης ή αγωγής, µπορεί να παρέµβει τρίτος προς υποστήριξη του διαδίκου υπέρ του οποίου έχει έννοµο συµφέρον να αποβεί η δίκη.
2. Ο παρεµβαίνων επιχειρεί όλες τις διαδικαστικές
πράξεις που προβλέπει ο νόµος εφόσον δεν αντιτίθενται
στο συµφέρον και τις πράξεις του διαδίκου υπέρ του οποίου παρεµβαίνει, έχει δε δικαίωµα να ασκήσει όλα τα
ένδικα µέσα.
Άρθρο 42
Άσκηση παρέµβασης
1. Στα πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να ασκήσουν παρέµβαση σύµφωνα µε τα άρθρα 40 και 41 ανακοινώνεται
η δίκη από οποιονδήποτε διάδικο, µε κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου και γνωστοποίηση της δικασίµου, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από
αυτήν.
2. Η παρέµβαση ασκείται µε ιδιαίτερο δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 55
στη γραµµατεία του Δικαστηρίου και µε τη φροντίδα του
παρεµβαίνοντος επιδίδεται µε ποινή απαραδέκτου σε κυρωµένο αντίγραφο στους διαδίκους έξι (6) τουλάχιστον
πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Η παράλειψη της
ανωτέρω επίδοσης καλύπτεται αν εκείνος προς τον οποίο αυτή έπρεπε να γίνει παρίσταται στο ακροατήριο
και δεν αντιλέγει.
3. Οι διατάξεις για την οµοδικία, τη συνάφεια και τον
χωρισµό δικογράφων εφαρµόζονται αναλόγως και στην
παρέµβαση.
4. Αποφάσεις, πράξεις και δικόγραφα που προβλέπεται ότι επιδίδονται στους διαδίκους µετά την άσκηση της
παρέµβασης επιδίδονται και στους παρεµβαίνοντες.

Άρθρο 43
Παρέµβαση σε δίκη ενώπιον της Ολοµέλειας
Παρέµβαση σε δίκη ενώπιον της Ολοµέλειας επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις των άρθρων 161 (παραποµπή
ζητήµατος αντισυνταγµατικότητας τυπικού νόµου), 162
(υποβολή προδικαστικού ερωτήµατος), 163 (πρότυπη δίκη) και 178 (ειδική παρέµβαση).
Άρθρο 44
Παρέµβαση σε δίκη επί ανακοπής εκτέλεσης
Σε δίκη που εκκρεµεί στο Τµήµα ύστερα από άσκηση ανακοπής εκτέλεσης, η παρέµβαση ασκείται σύµφωνα µε
το άρθρο 149. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται η παρ. 2 του
άρθρου 41 και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 42.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΜΟΔΙΚΙΑ
Άρθρο 45
Αναγκαστική οµοδικία
1. Περισσότεροι οµοδικούν αναγκαστικώς εφόσον:
(α) η διαφορά από τη φύση της επιδέχεται µόνον ενιαία ρύθµιση, ή
(β) η ισχύς της απόφασης που θα εκδοθεί εκτείνεται
σύµφωνα µε τον νόµο σε όλους τους οµοδίκους, ή
(γ) κατά τον νόµο, συγκεκριµένο ένδικο βοήθηµα µόνον από κοινού µπορεί να ασκηθεί από αυτούς ή κατ’ αυτών, ή
(δ) λόγω των συνθηκών της συγκεκριµένης διαφοράς,
δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις.
2. Οι διαδικαστικές πράξεις κάθε αναγκαστικώς οµοδίκου, εφόσον ο νόµος που διέπει τη σχέση δεν ορίζει διαφορετικά, δεσµεύουν και τους λοιπούς αναγκαστικώς οµοδίκους. Για το κύρος όµως των πράξεων συµβιβασµού,
αναγνώρισης, παραίτησης και συµφωνίας για διαιτησία,
απαιτείται οµοφωνία όλων των αναγκαστικώς οµοδίκων.
3. Το Δικαστήριο εκτιµά ελευθέρως τους αντιφατικούς
ισχυρισµούς των αναγκαστικώς οµοδίκων.
Άρθρο 46
Προσεπίκληση αναγκαστικώς οµοδίκων
1. Αν ορισµένοι ως προς τους οποίους συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της αναγκαστικής οµοδικίας δεν περιλαµβάνονται στο κοινό δικόγραφο, προσεπικαλούνται στη
δίκη, µε κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου και
γνωστοποίηση της δικασίµου από οποιονδήποτε οµόδικο, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση.
2. Την προσεπίκληση αναγκαστικώς οµοδίκου έχει την
εξουσία να διατάξει και αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο
µε απόφαση που ορίζει µε επιµέλεια ποιου διαδίκου θα
γίνει η προσεπίκληση και τον χρόνο κατά τον οποίο πρέπει αυτή να γίνει.
Άρθρο 47
Συµµετοχή στη δίκη αναγκαστικώς οµοδίκων
Ο προσεπικαλούµενος κατά το άρθρο 46 µετέχει στη
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δίκη µε ειδικό δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται στην αρµόδια γραµµατεία του Δικαστηρίου και επιδίδεται σε κυρωµένο αντίγραφο, µε τη φροντίδα του, στους άλλους
διαδίκους έως την προτεραία της συζήτησης.
Άρθρο 48
Συνέπειες µη συµµετοχής στη δίκη
αναγκαστικώς οµοδίκων
Αναγκαστικώς οµόδικος ο οποίος, αν και προσεπικλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 46, δεν µετείχε στη δίκη, θεωρείται ότι αντιπροσωπεύεται κατά τη διάρκειά της από
κοινού από όλους τους λοιπούς αναγκαστικώς οµοδίκους που µετέχουν σ’ αυτήν. Αν δεν είχε προσεπικληθεί
και δεν είχε παρασταθεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, έχει δικαίωµα να ασκήσει κατά της σχετικής απόφασης ανακοπή ερηµοδικίας.
Άρθρο 49
Άσκηση ένδικων µέσων σε περίπτωση
αναγκαστικής οµοδικίας
1. Αν ασκηθεί ένδικο µέσο από κάποιον ή κατά κάποιου
από τους αναγκαστικώς οµοδίκους, εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 46 έως και 48. Οι ενώπιον του Τµήµατος
οµόδικοι µπορούν να ασκήσουν από κοινού ένδικο µέσο
χωρίς να απαιτείται να προβάλλονται κοινοί λόγοι.
2. Ειδικά η άσκηση αίτησης αναίρεσης από κάποιον από τους αναγκαστικώς οµοδίκους έχει αποτέλεσµα και
για τους άλλους.
3. Αν υπάρχει αναγκαστική οµοδικία στο Τµήµα, η αίτηση αναίρεσης από τον αντίδικο πρέπει να απευθύνεται
κατά όλων των οµοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 50
Δυνητική οµοδικία
1. Περισσότεροι µπορούν, µε το ίδιο δικόγραφο, να ασκήσουν κοινή αίτηση δικαστικής προστασίας κατά της ίδιας πράξης ή παράλειψης, εφόσον οι λόγοι που προβάλλουν στηρίζονται σε όµοια κατά τα ουσιώδη στοιχεία
νοµική και πραγµατική βάση, ή, αν πρόκειται περί αγωγής, εφόσον συνδέονται µε κοινό δικαίωµα ή τα δικαιώµατά τους στηρίζονται σε όµοια, κατά τα ουσιώδη στοιχεία, νοµική και πραγµατική βάση.
2. Κατά περισσότερων νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου µπορεί να ασκηθεί κοινή αίτηση δικαστικής προστασίας, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη του ενός έχει
ενσωµατωθεί στην πράξη ή την παράλειψη του άλλου ή
κοινή αγωγή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνδέονται µε
κοινή υποχρέωση ή οι υποχρεώσεις τους πηγάζουν από
την ίδια νοµική και πραγµατική αιτία.
3. Για απαιτήσεις από συντάξεις, έστω και αν βασίζονται σε παράνοµες πράξεις, εφαρµόζονται οι παρ. 1 και 2
και όταν αντικείµενο της διαφοράς είναι οµοειδείς, έστω
και µη ισόποσες, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που στηρίζονται σε όµοια, κατά τα ουσιώδη στοιχεία, νοµική βάση.
Οµοδικία συντρέχει και όταν για τους αιτούντες δικαστική προστασία έχει εκδοθεί µία πράξη µε ξεχωριστά για
τον καθένα κεφάλαια ή περισσότερες αυτοτελείς για
τον καθένα πράξεις. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται
η συνδροµή και των προϋποθέσεων της συνάφειας.
4. Η δυνητική οµοδικία δεν επηρεάζει τις ουσιαστικές

έννοµες σχέσεις των οµοδίκων. Οι διαδικαστικές πράξεις του ενός δεν ωφελούν ούτε βλάπτουν τους άλλους.
5. Κάθε οµόδικος έχει δικαίωµα, κατά χωρισµό του κοινού δικογράφου έως την πρώτη συζήτηση, να ασκήσει
νέο ένδικο βοήθηµα, οπότε ως χρονολογία άσκησής του
θεωρείται εκείνη του κοινού δικογράφου.
Άρθρο 51
Χωρισµός
1. Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της οµοδικίας,
σύµφωνα µε τα άρθρα 45 ή 50, το ένδικο βοήθηµα κρατείται ως προς τον πρώτο και τους οµοδίκους µε αυτόν
και διατάσσεται ο χωρισµός του ως προς τους υπόλοιπους. Ο χωρισµός διενεργείται µε κατάθεση αυτοτελούς
δικογράφου εντός της προθεσµίας που ορίζεται από το
Δικαστήριο. Με την απόφαση που διατάσσει τον χωρισµό οι χωριζόµενες υποθέσεις προσδιορίζονται κατά
προτίµηση για να δικασθούν σε συγκεκριµένη δικάσιµο.
2. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 50, το
Δικαστήριο δύναται να διατάσσει τον χωρισµό της εκδίκασης επί κοινής αίτησης δικαστικής προστασίας για κάθε διαδικαστικό ή ουσιαστικό λόγο που δικαιολογεί τον
χωρισµό. Ο χωρισµός διενεργείται σύµφωνα µε την παρ.
1.
3. Σε περίπτωση οµοδικίας κατά την παρ. 3 του άρθρου
50, αν ο αριθµός των οµοδίκων σε κάθε δικόγραφο υπερβαίνει τους δέκα (10), ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου κατά
την προδικασία ή το Δικαστήριο µετά τη συζήτηση διατάσσει τον συνολικό ή µερικό χωρισµό τους εφόσον κρίνει ότι έτσι εξυπηρετείται η απονοµή δικαιοσύνης σε εύλογο χρόνο. Κατά τα λοιπά ο χωρισµός διενεργείται
σύµφωνα όσα ορίζονται στην παρ. 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Άρθρο 52
Διακοπή δίκης
1. Η δίκη διακόπτεται αν, πριν από το πέρας της προφορικής διαδικασίας, αποβιώσει ο διάδικος ή ο νόµιµος
αντιπρόσωπός του, καθώς και αν επέλθει άλλη µεταβολή
στο πρόσωπο αυτών που επηρεάζει την ικανότητά τους
προς διενέργεια διαδικαστικών πράξεων. Σε περίπτωση
αναγκαστικής οµοδικίας, ο λόγος διακοπής που συντρέχει ως προς έναν από τους οµοδίκους συνεπάγεται τη
διακοπή της δίκης και για τους λοιπούς. Αν η οµοδικία
δεν είναι αναγκαστική, η διακοπή επέρχεται µόνο για
τον διάδικο στο πρόσωπο του οποίου ή του νόµιµου αντιπροσώπου του συνέβη η µεταβολή.
2. Αν οι µεταβολές που προβλέπονται στην παρ. 1 επέλθουν σε εκπροσώπους νοµικών προσώπων δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου ή σε δικαστικούς πληρεξουσίους, η
δίκη δεν διακόπτεται.
Άρθρο 53
Επέλευση και αποτελέσµατα διακοπής δίκης
1. Η διακοπή επέρχεται από τότε που το Δικαστήριο
λαµβάνει γνώση του λόγου της διακοπής.
2. Οποιοσδήποτε έχει δικαίωµα να επαναλάβει τη δίκη
ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος εκείνου, στο πρόσωπο του
οποίου συνέτρεξε ο λόγος της διακοπής, γνωστοποιεί
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στο Δικαστήριο τον λόγο της διακοπής, είτε µε κατάθεση σχετικού δικογράφου, είτε µε προφορική δήλωση στο
ακροατήριο, είτε εκτός του ακροατηρίου κατά τη διενέργεια διαδικαστικής πράξης. Η γνωστοποίηση πρέπει να
συνοδεύεται από τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδροµή του λόγου της διακοπής.
3. Διαδικαστική πράξη που διενεργήθηκε µετά τη διακοπή της δίκης και πριν από την επανάληψή της είναι άκυρη αν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, επήλθε σε κάποιον από τους διαδίκους βλάβη που δεν µπορεί να επανορθωθεί διαφορετικά παρά µόνο µε κήρυξη της πράξης
ως άκυρης.
4. Αν ο λόγος της διακοπής γνωστοποιηθεί κατά τη
διενέργεια διαδικαστικής πράξης, δεν προχωρεί η διενέργεια της πράξης αυτής και η υπόθεση εισάγεται στο
ακροατήριο για να διαπιστωθεί η διακοπή της δίκης.
5. Η διαπίστωση από το Δικαστήριο της διακοπής της
δίκης ανακοινώνεται στους διαδίκους που δεν παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση αυτή µε κοινοποίηση αποσπάσµατος των σχετικών πρακτικών της συζήτησης.
Άρθρο 54
Επανάληψη δίκης
1. Η επανάληψη της διακοπείσας δίκης µπορεί να γίνει
µε δήλωση εκείνου που δικαιούται να ζητήσει την επανάληψή της. Αν οι δικαιούµενοι είναι περισσότεροι, αρκεί η
δήλωση και του ενός ακόµη από αυτούς. Η δήλωση συνοδεύεται από κατάσταση µε τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των προσώπων που έχουν επίσης δικαίωµα επανάληψης και βεβαίωση προς το Δικαστήριο εκείνου που
προβαίνει στη δήλωση για την πληρότητα της κατάστασης σύµφωνα µε τις γνώσεις που διαθέτει.
2. Αν η επανάληψη της δίκης γίνει ύστερα από δήλωση
που υποβλήθηκε προφορικά στο ακροατήριο σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην παρ. 1, το Δικαστήριο µπορεί κατά
την ίδια συνεδρίαση να προχωρήσει σε συζήτηση της υπόθεσης, αν παρίστανται όλοι όσοι έχουν δικαίωµα να επαναλάβουν τη δίκη. Άλλως, η συζήτηση αναβάλλεται ώστε να κλητευθούν και τα πρόσωπα αυτά.
3. Αν δήλωση επανάληψης της δίκης δεν γίνει εντός
διµήνου από τότε που το Δικαστήριο έλαβε γνώση του
γεγονότος που επέφερε τη διακοπή της δίκης, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ορίζει δικάσιµο για τη συνέχισή
της. Κατά τη συζήτηση καλούνται όλοι οι διάδικοι, καθώς
και όσοι έχουν δικαίωµα σε επανάληψη της δίκης, των οποίων η διεύθυνση είναι γνωστή στο Δικαστήριο. Σε κάθε
περίπτωση, η κλήση θυροκολλείται και στην τελευταία
κατοικία που είχε στη ζωή ο διάδικος, στο πρόσωπο του
οποίου επήλθε η διακοπή.
4. Ο κληρονόµος, ο κληροδόχος ή ο καταπιστευµατοδόχος δεν επιτρέπεται να κληθούν για επανάληψη διακοπείσας δίκης πριν από την παρέλευση της προθεσµίας
αποποίησης ή πριν από την απώλεια του δικαιώµατος αποποίησης που επήλθε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
5. Αν µέχρι και το τέλος της νέας συζήτησης δεν υποβληθεί έγκυρη δήλωση επανάληψης της δίκης:
(α) η δίκη καταργείται, αν είχε διακοπεί ως συνέπεια
µεταβολής που επήλθε στο πρόσωπο εκείνου που άσκησε το ένδικο βοήθηµα ή µέσο ή του νόµιµου αντιπροσώπου του,

(β) η δίκη προχωρεί κανονικά, αν είχε διακοπεί ως συνέπεια µεταβολής που επήλθε στο πρόσωπο οποιουδήποτε από τους λοιπούς διαδίκους ή του νόµιµου αντιπροσώπου του.
6. Δίκη που καταργήθηκε σύµφωνα µε την περ. (α) της
παρ. 5 µπορεί να επαναληφθεί αν, σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ετών από την κατάργησή της, εκείνος
που είχε δικαίωµα σε επανάληψη της δίκης και δεν είχε
κλητευθεί στη συζήτηση κατά την παρ. 3 δηλώσει στο Δικαστήριο ότι επιθυµεί τη συνέχιση της δίκης.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 55
Τρόπος άσκησης
1. Τα ένδικα βοηθήµατα ασκούνται µε δικόγραφο, το οποίο µαζί µε τρία (3) αντίγραφα κατατίθενται στην αρµόδια γραµµατεία του Δικαστηρίου. Τα ένδικα βοηθήµατα
ασκούνται και µε κατάθεση σε κάθε δηµόσια ή δηµοτική
αρχή, η οποία υποχρεούται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
να τα διαβιβάσει στο Δικαστήριο.
2. Τα ένδικα µέσα ασκούνται µε δικόγραφο, το οποίο
µαζί µε τρία (3) αντίγραφα κατατίθενται στην αρµόδια
γραµµατεία του Δικαστηρίου.
3. Για την κατά τις παρ. 1 και 2 κατάθεση, συντάσσεται
έκθεση πάνω στο κατατιθέµενο δικόγραφο, η οποία διαλαµβάνει τη χρονολογία της κατάθεσης, το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου που το παρέλαβε και εκείνου που
το κατέθεσε, καθώς και τον αριθµό καταχώρισής του στο
οικείο βιβλίο ή στο ειδικό πρωτόκολλο κατάθεσης κατά
περίπτωση, υπογράφεται δε από τον υπάλληλο που το
παραλαµβάνει, καθώς και από εκείνον που το καταθέτει.
4. Η γραµµατεία στην οποία κατατίθεται το ένδικο βοήθηµα ή µέσο, το καταχωρίζει στο τηρούµενο προς τούτο
βιβλίο και σχηµατίζει φάκελο, τον οποίο διαβιβάζει στο
σχηµατισµό στον οποίο αυτό απευθύνεται.
5. Αν υπάρχει διαφορά ως προς τη χρονολογία κατάθεσης του ένδικου βοηθήµατος ή µέσου ανάµεσα στην
έκθεση κατάθεσης και στο βιβλίο ή το πρωτόκολλο, επικρατεί η χρονολογία της έκθεσης.
6. Η γραµµατεία είναι υποχρεωµένη, αν το ζητήσει ο
ενδιαφερόµενος, να του χορηγήσει κυρωµένο αντίγραφο του δικογράφου του ένδικου βοηθήµατος ή µέσου
που κατέθεσε µε πράξη κατάθεσης πάνω σ’ αυτό.
7. Τα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα µπορεί να ασκούνται
και µε χρήση ΤΠΕ εφόσον φέρουν εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 3
του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά
µε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ
(L 257/73). Ένδικο βοήθηµα ή µέσο που έχει ασκηθεί µε
ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από το Δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη, στην οποία διασφαλίζεται
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η αυθεντικότητα του περιεχοµένου της και η ταυτότητα
του υπογράφοντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
τα τεχνικά θέµατα και οι λεπτοµέρειες για τη διαδικασία
έκδοσης και αποστολής της ηλεκτρονικής απόδειξης,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας.
Άρθρο 56
Συνάφεια
1. Με το αυτό δικόγραφο µπορεί να ασκηθεί από τον ίδιο διάδικο ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινό ένδικο βοήθηµα για συναφείς πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες.
2. Συναφείς είναι οι πράξεις και οι παραλείψεις όταν:
(α) στηρίζονται στην ίδια νοµική και στην ίδια, κατά τα
ουσιώδη στοιχεία, πραγµατική βάση, ή
(β) η νοµιµότητα της µιας ασκεί επιρροή στη νοµιµότητα της άλλης.
3. Συναφείς είναι οι υλικές ενέργειες όταν συνδέονται
ουσιωδώς µεταξύ τους και οι αξιώσεις που απορρέουν από αυτές στηρίζονται στην ίδια νοµική βάση.
4. Αν δεν συντρέχουν, για όλες τις πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες, οι προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 3, κατά περίπτωση, εφαρµόζεται αναλόγως το πρώτο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 51.
5. Για τον τρόπο χωρισµού του δικογράφου εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 5 του άρθρου 50 και το άρθρο 51.
Άρθρο 57
Αντικειµενική σώρευση
1. Περισσότερα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα µπορεί να
σωρευθούν, κυρίως ή επικουρικώς, στο ίδιο εισαγωγικό
της δίκης δικόγραφο, αν συντρέχουν ως προς αυτά οι
προϋποθέσεις του άρθρου 56, το οποίο και εφαρµόζεται
αναλόγως.
2. Οι διατάξεις για την οµοδικία έχουν και στην περίπτωση αυτή ανάλογη εφαρµογή.
Άρθρο 58
Αποδεικτικό κοινοποίησης
1. Το αποδεικτικό κοινοποίησης στην αρµόδια αρχή ή
τον ιδιώτη των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων του παρόντος, µε εξαίρεση τις αιτήσεις παροχής προσωρινής
δικαστικής προστασίας και την ανακοπή εκτέλεσης, πρέπει να κατατίθεται στο Δικαστήριο τέσσερις (4) τουλάχιστον µήνες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης.
2. Η εκπρόθεσµη κατάθεση στο Δικαστήριο του αποδεικτικού κοινοποίησης της παρ. 1 συνεπάγεται το απαράδεκτο της συζήτησης του ένδικου βοηθήµατος ή µέσου, εκτός αν αυτός στον οποίο έπρεπε να γίνει η κοινοποίηση παραστεί χωρίς να αντιλέξει.

(α) την Ολοµέλεια ή το Τµήµα ενώπιον του οποίου απευθύνονται,
(β) το είδος του δικογράφου,
(γ) το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο, τον αριθµό
φορολογικού µητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση, την
κατοικία του διαδίκου και των νόµιµων αντιπροσώπων
του, µε προσδιορισµό οδού και αριθµού, και για νοµικά
πρόσωπα, εταιρείες χωρίς νοµική προσωπικότητα, ενώσεις προσώπων και οµάδες περιουσίας, την επωνυµία
και την έδρα τους,
(δ) προκειµένου περί του Δηµοσίου, τον εκπροσωπούντα αυτό νόµιµα στη δίκη,
(ε) το αντικείµενο του δικογράφου, κατά τρόπο σαφή,
ορισµένο και συνοπτικό και
(στ) τον τόπο και τον χρόνο σύνταξής του.
Τα δικόγραφα πρέπει να φέρουν ακόµη στο τέλος τους
την υπογραφή του διαδίκου ή του νόµιµου αντιπροσώπου του, εφόσον επιτρέπεται παράσταση χωρίς δικηγόρο σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 34 ή του δικαστικού πληρεξουσίου του.
2. Αν το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο, αναγράφεται η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Στο δικόγραφο
περιέχεται και συνοπτική έκθεση των τιθέµενων νοµικών
ζητηµάτων, η οποία δεν υπερβαίνει τις διακόσιες (200)
λέξεις. Η υποχρέωση για συνοπτική έκθεση δεν αφορά
στην αίτηση αναστολής. Το Δικαστήριο µπορεί να επιβάλει στον διάδικο, ο οποίος δεν τήρησε την ως άνω υποχρέωση και ηττήθηκε, αυξηµένη δικαστική δαπάνη έως
το διπλάσιο της εκάστοτε οριζόµενης.
3. Είναι άκυρο το δικόγραφο που δεν περιέχει όλα τα
στοιχεία της παρ. 1, όταν κατά την κρίση του Δικαστηρίου οι ελλείψεις αυτού το καθιστούν λόγω αοριστίας ανεπίδεκτο δικαστικής εκτίµησης.
4. Τα δικόγραφα που κατατίθενται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε
την επιφύλαξη όσων ειδικότερα προβλέπονται για καθένα από αυτά, πρέπει καταρχήν να περιέχουν όσα προβλέπονται στις περ. α΄, β΄ και ε΄ της παρ. 1 και να υπογράφονται από αυτόν.
Άρθρο 60
Μεταβολή διεύθυνσης
Κάθε µεταβολή δηλωθείσας διεύθυνσης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 59 πρέπει να γνωστοποιείται είτε µε τα κατατιθέµενα δικόγραφα ή υποµνήµατα, είτε µε αυτοτελές έγγραφο, που κατατίθεται στη
γραµµατεία του Δικαστηρίου και τίθεται στον φάκελο
της δικογραφίας. Τα ανωτέρω δικόγραφα ή έγγραφα επιδίδονται και στους λοιπούς διαδίκους.
Άρθρο 61
Ευπρεπής διατύπωση δικογράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Το Δικαστήριο µπορεί, ύστερα από αίτηση του διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει τη διαγραφή εξυβριστικών ή άλλων ανάρµοστων φράσεων από τα δικόγραφα.

Άρθρο 59
Στοιχεία δικογράφων

Άρθρο 62
Υποµνήµατα

1. Τα δικόγραφα που κατατίθενται στο Δικαστήριο πρέπει να αναφέρουν:

1. Υποµνήµατα των διαδίκων για την ανάπτυξη των ισχυρισµών τους κατατίθενται στη γραµµατεία το αργό-
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τερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά τη συζήτηση. Μέσα σε προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, ο αντίδικος εκείνου που
κατέθεσε το υπόµνηµα µπορεί, µε δικό του υπόµνηµα, να
αντικρούσει τις απόψεις που αναπτύχθηκαν µε το υπόµνηµα του αντιδίκου του, χωρίς να προβάλει νέους ισχυρισµούς.
2. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου δύναται να χορηγήσει
επιπλέον προθεσµία για την κατάθεση υποµνήµατος, αν
συντρέχει σοβαρός κατά την κρίση του λόγος.
3. Η γραµµατεία βεβαιώνει στο σώµα του δικογράφου
την ηµεροµηνία της κατάθεσής του.
Άρθρο 63
Γνωστοποίηση δικογράφων στον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου λαµβάνει γνώση όλων των εισαγωγικών της
δίκης δικογράφων, των πρόσθετων λόγων, των αιτήσεων
αναστολής εκτέλεσης, των παρεµβάσεων, καθώς και
των εγγράφων και υποµνηµάτων και των λοιπών στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, µε µέριµνα της γραµµατείας του αρµόδιου σχηµατισµού, το αργότερο τρεις (3)
πλήρεις ηµέρες πριν από τη δικάσιµο. Σε περίπτωση µη
έγκαιρης γνωστοποίησης, το Δικαστήριο αναβάλλει την
εκδίκαση της υπόθεσης ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 64
Σύνταξη εκθέσεων
1. Για κάθε διαδικαστική πράξη που διενεργείται από
τον αρµόδιο δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο ή από άλλο
όργανο συντάσσεται έκθεση.
2. Η έκθεση πρέπει να συντάσσεται µε την παρουσία
όλων όσων συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργεια της πράξης. Πρέπει, επίσης, να συντάσσεται
συγχρόνως µε τη διενέργεια της πράξης που διαπιστώνεται µε την έκθεση.

Άρθρο 65
Απαραίτητα στοιχεία των εκθέσεων
1. Η έκθεση αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο διενέργειας αυτής, το ονοµατεπώνυµο και την ιδιότητα του συντάσσοντος οργάνου, του συµπράττοντος και όλων των
λοιπών προσώπων που παρευρίσκονται νόµιµα. Πρέπει
επίσης να υπογράφεται από τους ανωτέρω, αφού αναγνωσθεί σ’ αυτούς από όποιον την συνέταξε.
2. Σε περίπτωση αδυναµίας ή άρνησης κάποιου να υπογράψει την έκθεση γίνεται µνεία γι’ αυτό στην έκθεση.
3. Η σύνταξη της έκθεσης µπορεί να γίνεται και µε
χρήση ΤΠΕ και εγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπογραφής.
4. Αν ο τόπος ή ο χρόνος σύνταξης της έκθεσης διαφέρει από εκείνον της διενέργειας της πράξης, γίνεται
γι` αυτό σχετική µνεία στην έκθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 66
Επίδοση στη δηλωθείσα διεύθυνση
1. Επίδοση εγγράφου σχετικού µε εκκρεµή δίκη, συµπεριλαµβανοµένης και της οριστικής απόφασης, στην
διεύθυνση που δηλώνεται κατά τα άρθρα 59 και 60, είναι
έγκυρη ακόµη και αν ο αποδέκτης της επίδοσης δεν είχε
ή δεν έχει πλέον εκεί την κατοικία του.
2. Αν δεν δηλώνεται διεύθυνση της κατοικίας ή δεν
γνωστοποιείται µεταβολή της, ούτε υπάρχει αντίκλητος
ή υπάρχει αλλά είναι άγνωστη η διεύθυνσή του, όλες οι
επιδόσεις µπορεί να γίνονται στη γραµµατεία του οικείου σχηµατισµού του Δικαστηρίου.
Άρθρο 67
Όργανα επίδοσης
1. Οι επιδόσεις από τον ιδιώτη διάδικο γίνονται µε δικαστικό επιµελητή, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις του παρόντος.
2. Οι επιδόσεις από το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς και οι επιδόσεις για τις οποίες έχει
την επιµέλεια η γραµµατεία του Δικαστηρίου γίνονται µε
δικαστικό επιµελητή ή µε κάθε άλλο δηµόσιο όργανο,
καθώς και µε όργανο οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης
ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.
3. Η επίδοση γίνεται κατόπιν παραγγελίας που δίδεται
εγγράφως από εκείνον που επιµελείται της επίδοσης.
4. Οι επιδόσεις µπορεί να γίνονται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 17.
Άρθρο 68
Σε ποιους γίνεται η επίδοση
1. Η επίδοση γίνεται:
(α) σε εκείνον στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο ή
στον πληρεξούσιο ή στον αντίκλητό του,
(β) για πρόσωπα που δεν έχουν ικανότητα δικαστικής
παράστασης, στον νόµιµο αντιπρόσωπό τους ή τον πληρεξούσιο ή τον αντίκλητο,
(γ) για νοµικά πρόσωπα, στον κατά τον νόµο ή το καταστατικό ή τον οργανισµό εκπρόσωπό τους,
(δ) για το δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
στον εκπρόσωπό τους σύµφωνα µε το άρθρο 30 και, όταν το φυσικό πρόσωπο που είναι εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου ταυτίζεται µε το πρόσωπο του αντιδίκου,
η επίδοση γίνεται στην εποπτεύουσα κρατική αρχή.
2. Αν υπάρχουν περισσότεροι νόµιµοι αντιπρόσωποι ή
εκπρόσωποι, αρκεί η επίδοση σε έναν από αυτούς, ακόµη και όταν από τον νόµο, το καταστατικό ή την πράξη
διορισµού τους προβλέπεται ότι αυτοί ενεργούν από κοινού.
Άρθρο 69
Τόπος επίδοσης
1. Η επίδοση στο Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής
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αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου και κάθε άλλη αρχή γίνεται στο κατάστηµα της
υπηρεσίας της αρχής προς την οποία προορίζεται η επίδοση κατά τις εργάσιµες ώρες.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επίδοση µπορεί να γίνει
οπουδήποτε βρίσκεται αυτός στον οποίο απευθύνεται το
έγγραφο, πλην των χώρων που αναφέρονται στην παρ.
5.
3. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο έχει
στον τόπο όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση γνωστή κατοικία ή επαγγελµατική εγκατάσταση ή εργάζεται εκεί
ως υπάλληλος, εργάτης ή υπό άλλη ιδιότητα, επίδοση
που γίνεται εκτός του χώρου της κατοικίας ή της επαγγελµατικής εγκατάστασης ή της εργασίας του δεν µπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεσή του.
4. Αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο δεν µπορεί να αρνηθεί την παραλαβή του εγγράφου,
όταν η ενέργεια προς επίδοση γίνεται στο κατάστηµα
του Δικαστηρίου ή στο κατάστηµα της αρχής που εξέδωσε ή που παρά τον νόµο παρέλειψε να εκδώσει την πράξη. Σε περίπτωση άρνησης, συντάσσεται έκθεση από τον
διενεργούντα την επίδοση στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση, το δε επιδοτέο έγγραφο αποστέλλεται µε απόδειξη µέσω του ταχυδροµείου. Η επίδοση θεωρείται ότι έγινε από τη χρονολογία που φέρει η έκθεση.
5. Δεν επιτρέπεται να γίνει η επίδοση σε αίθουσα Δικαστηρίου κατά την ώρα της συνεδρίασης. Οµοίως, δεν
επιτρέπεται επίδοση σε χώρους λατρείας, κατά την ώρα
των ιεροτελεστιών ή άλλων θρησκευτικών τελετών ή
προσευχών.

2. Κατοικία είναι το σπίτι ή το διαµέρισµα που είναι
προορισµένο για διηµέρευση ή διανυκτέρευση του παραλήπτη, ακόµη και αν προσωρινά δεν χρησιµοποιείται για
τον σκοπό αυτόν.
3. Σύνοικοι θεωρούνται τα µέλη της οικογένειας που
διαµένουν στο ίδιο διαµέρισµα, οι θυρωροί πολυκατοικιών και τα µέλη της οικογένειάς τους που συνοικούν
µαζί τους,, οι διευθυντές ξενοδοχείων και οικοτροφείων,
καθώς και το προσωπικό τους. Δεν θεωρούνται ως σύνοικοι οι ένοικοι άλλου διαµερίσµατος της ίδιας πολυκατοικίας.
4. Αν κανείς από όσους αναφέρονται στις παρ. 1 έως 3
δεν βρίσκεται στην κατοικία, το έγγραφο θυροκολλείται.
Η θυροκόλληση συνίσταται στην επικόλληση του επιδοτέου εγγράφου στη θύρα της κατοικίας από το όργανο
της επίδοσης εντός σφραγισµένου και αδιαφανούς φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται µόνο τα στοιχεία
του προσώπου που παραγγέλλει την κοινοποίηση και
του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση, µπροστά σε έναν µάρτυρα, µε σχετική µνεία για τη
θυροκόλληση στην οικεία έκθεση.
Άρθρο 73
Επίδοση στον χώρο εργασίας

1. Η επίδοση, χωρίς τη συναίνεση του παραλήπτη, δεν
επιτρέπεται να γίνει νύχτα ή σε ηµέρα που κατά τον νόµο δεν λειτουργούν οι δηµόσιες υπηρεσίες.
2. Η νύχτα θεωρείται ότι διαρκεί από τις 7 το βράδυ µέχρι τις 7 το πρωί.

1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο δεν βρίσκεται στο κατάστηµα, στο γραφείο ή στο
εργαστήριο, όπου ασκεί είτε µόνος είτε µε άλλον το επάγγελµά του ή εργάζεται εκεί ως υπάλληλος ή εργαζόµενος του καταστήµατος ή του γραφείου ή του εργαστηρίου, το έγγραφο επιδίδεται στον διευθυντή του καταστήµατος ή του γραφείου ή του εργαστηρίου ή σε έναν
από τους συνεταίρους, συνεργάτες, υπαλλήλους ή εργαζοµένους, που έχει, κατά την κρίση του επιδίδοντος,
συνείδηση των πράξεών του.
2. Αν δεν βρίσκεται κανένας από τους προαναφεροµένους στο κατάστηµα ή το γραφείο ή το εργαστήριο, διενεργείται θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου, µε τον
τρόπο που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 72.

Άρθρο 71
Τρόπος επίδοσης

Άρθρο 74
Ειδικές περιπτώσεις επίδοσης

1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται η επίδοση παρίσταται ή ενεργεί ως νόµιµος αντιπρόσωπος περισσότερων ανίκανων προσώπων, αρκεί η παράδοση σ’ αυτόν ενός µόνον αντιγράφου ή πρωτοτύπου του επιδοτέου εγγράφου.
2. Η επίδοση ενός µόνον αντιγράφου ή πρωτοτύπου
αρκεί και σε κοινό αντίκλητο ή κοινό δικαστικό πληρεξούσιο περισσότερων διαδίκων.

1. Για αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς, οπλίτες ή λοιπό
προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας και των
Σωµάτων Ασφαλείας, η επίδοση µπορεί να γίνει και στον
διοικητή της µονάδας ή τον προϊστάµενο της υπηρεσίας
στην οποία ανήκουν, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει ή να διαβιβάσει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, το έγγραφο σε αυτόν στον οποίο απευθύνεται. Τέτοια επίδοση δεν επιτρέπεται για ανώτατους αξιωµατικούς ή διοικητές ή διευθυντές µονάδων και υπηρεσιών και για όσους τελούν σε άδεια, διαθεσιµότητα ή αργία.
2. Για όσους ανήκουν στην υπηρεσία φάρων και φανών, η επίδοση επιτρέπεται να γίνει στον λιµενάρχη της
περιφέρειας, στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους.
3. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο νοσηλεύεται σε νοσοκοµείο ή κρατείται σε φυλακή και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία µε αυτόν, σύµφωνα µε βεβαίωση της διεύθυνσης του νοσοκοµείου ή της
φυλακής, η οποία µνηµονεύεται στην έκθεση επίδοσης,
η επίδοση γίνεται στον διευθυντή του νοσοκοµείου ή της

Άρθρο 70
Χρόνος επίδοσης

Άρθρο 72
Επίδοση στην κατοικία
1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται η επίδοση δεν
βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε
οποιονδήποτε από τους συνοίκους του, συγγενείς ή υπαλλήλους του, και, σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας
αυτών, σε έναν από τους λοιπούς συνοίκους, εφόσον κατά την κρίση του επιδίδοντος έχει συνείδηση των πράξεών του.
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φυλακής, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει το έγγραφο σ’ αυτόν στον οποίο απευθύνεται.
4. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο υπηρετεί σε εµπορικό πλοίο ελλιµενισµένο σε ελληνικό λιµάνι, η επίδοση, σε περίπτωση απουσίας ή άρνησής του να παραλάβει το έγγραφο ή άρνησής του ή αδυναµίας του να υπογράψει την έκθεση, γίνεται προς
τον πλοίαρχο ή προς αυτόν που τον αναπληρώνει, και,
σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης και αυτών να παραλάβουν το έγγραφο, γίνεται στον λιµενάρχη, ο οποίος υποχρεούται να ειδοποιήσει αυτόν στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο.
5. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο υπηρετεί σε εµπορικό πλοίο που δεν είναι ελλιµενισµένο σε ελληνικό λιµάνι, η επίδοση γίνεται στην κατοικία του, και σε περίπτωση που δεν έχει κατοικία, η επίδοση γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 77. Σε κάθε περίπτωση η επίδοση γίνεται και στα γραφεία του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή στην ηµεδαπή ή διαφορετικά στον
πράκτορα του πλοίου στο ελληνικό λιµάνι, αν αυτά υπάρχουν.
Άρθρο 75
Υποχρέωση παράδοσης του επιδοτέου εγγράφου
Τα πρόσωπα στα οποία παραδίδεται, σύµφωνα µε το
άρθρο 74, το επιδοτέο έγγραφο, οφείλουν να το παραδώσουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σ’ αυτόν που αφορά
η επίδοση µε έγγραφη απόδειξη, την οποία και υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη γραµµατεία του Δικαστηρίου.
Άρθρο 76
Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής
διεύθυνσης στην αλλοδαπή
Με την επιφύλαξη επιδόσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής διεθνών συµβάσεων, αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο κατοικεί στη αλλοδαπή και είναι γνωστός ο τόπος, καθώς και η διεύθυνση της κατοικίας του, η επίδοση, σε περίπτωση έλλειψης
αντικλήτου, γίνεται στον Υπουργό Εξωτερικών ή στον εξουσιοδοτηµένο από αυτόν υπάλληλο, για τη διαβίβαση
του εγγράφου σ’ αυτόν στον οποίο απευθύνεται.
Άρθρο 77
Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής
1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο είναι άγνωστης διαµονής κατά τον χρόνο της επίδοσης, η επίδοση, εφόσον δεν έχει οριστεί αντίκλητος,
γίνεται στον δήµαρχο της τελευταίας γνωστής κατοικίας
ή διαµονής του, και αν δεν υπάρχει καµία γνωστή κατοικία ή διαµονή, στον δήµαρχο της αρχής που εξέδωσε
την προσβαλλόµενη πράξη.
2. Η επίδοση του επιδοτέου εγγράφου στον δήµαρχο
και στα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 73, 74 και
76 γίνεται εντός σφραγισµένου και αδιαφανούς φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται µόνο τα στοιχεία της
αρχής ή του προσώπου που παραγγέλλει την κοινοποίηση και του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση.

Άρθρο 78
Άρνηση παραλαβής
1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 72 και
73 αρνούνται την παραλαβή του εγγράφου ή την υπογραφή της έκθεσης επίδοσης, διενεργείται θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου στην κατοικία ή στο κατάστηµα γραφείου ή εργαστηρίου µε τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 72.
2. Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 74, 76 και 77 τα αναφερόµενα σ’ αυτά πρόσωπα αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση επίδοσης, διενεργείται θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου µε τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου
72 και αντίγραφό του αποστέλλεται µέσω ταχυδροµείου
µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση όπου έπρεπε να
γίνει η επίδοση.
3. Αν στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 69 ο εκπρόσωπος της αρχής ή ο εντεταλµένος υπάλληλος αρνηθεί την παραλαβή του εγγράφου ή την υπογραφή της
έκθεσης, η άρνηση βεβαιώνεται σ’ αυτή και διενεργείται
θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου µε τον τρόπο
που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 72.
4. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 3 η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε από τη χρονολογία της έκθεσης.
Άρθρο 79
Έκθεση επίδοσης
1. Για κάθε επίδοση συντάσσεται από το όργανο της επίδοσης έκθεση, η οποία, εκτός από τα στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 65, περιέχει:
(α) την παραγγελία για επίδοση,
(β) το ονοµατεπώνυµο και την ιδιότητα του οργάνου
της επίδοσης,
(γ) σαφή προσδιορισµό του επιδοθέντος εγγράφου και
των προσώπων στα οποία αυτό αφορά,
(δ) µνεία του τόπου, του χρόνου, της ηµέρας και της
ώρας της επίδοσης,
(ε) µνεία του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και του τρόπου επίδοσης σε περίπτωση απουσίας
ή άρνησης εκείνου στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο
έγγραφο ή των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα
72 και 73.
2. Η έκθεση υπογράφεται από το όργανο της επίδοσης
και από εκείνον που παρέλαβε το έγγραφο, σε περίπτωση δε άρνησης ή αδυναµίας του τελευταίου και από τον
προσλαµβανόµενο για τον σκοπό αυτόν µάρτυρα.
3. Πάνω στο έγγραφο που επιδίδεται, το όργανο της επίδοσης σηµειώνει την ηµέρα και την ώρα της επίδοσης
και υπογράφει. Η σηµείωση αυτή αποτελεί απόδειξη υπέρ εκείνου στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο. Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ της έκθεσης επίδοσης
και της σηµείωσης, κατισχύει η έκθεση επίδοσης.
Άρθρο 80
Αντίκλητος
1. Κάθε διάδικος σε δίκη ενώπιον του Δικαστηρίου, µε
εξαίρεση το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδι-
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οίκησης και τα άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
υποχρεούται, µε το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται
στο Δικαστήριο, να διορίσει ως αντίκλητο πρόσωπο που
έχει την κατοικία του στην έδρα του Δικαστηρίου. Αντίκλητος εκείνου είναι αυτοδικαίως ο δικηγόρος που το υπογράφει, εφόσον είναι διορισµένος στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
2. Ο διορισµός πρέπει να περιέχει το ονοµατεπώνυµο,
το πατρώνυµο, το επάγγελµα και τον ακριβή προσδιορισµό της διεύθυνσης της κατοικίας και της επαγγελµατικής εγκατάστασης του αντικλήτου. Το άρθρο 60 εφαρµόζεται και εν προκειµένω.
3. Αυτός που επιµελείται της επίδοσης, ακόµη και όταν
υπάρχει αντίκλητος, αναζητεί πρώτα τον διάδικο ή τον
νόµιµο αντιπρόσωπό του για να παραδώσει το επιδοτέο
έγγραφο, χωρίς να επιτρέπεται σε περίπτωση απουσίας
των τελευταίων η επίδοση µε θυροκόλληση. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να προβληθεί ακυρότητα της επίδοσης από το γεγονός ότι αυτή έγινε στον αντίκλητο που
διορίστηκε, εκτός αν ειδική διάταξη επιβάλλει την παράδοση του εγγράφου στον ίδιο τον διάδικο ή τον νόµιµο
αντιπρόσωπό του.
4. Η επίδοση στον αντίκλητο διενεργείται µε τον ίδιο
τρόπο που γίνεται στον διάδικο, εφαρµοζοµένων αναλόγως και των άρθρων 72 και 73, καθώς και της παρ. 1 του
άρθρου 78.
5. Η ιδιότητα του αντικλήτου παύει µε:
(α) τον θάνατό του ή την απώλεια της ικανότητάς του
να ενεργεί διαδικαστικές πράξεις,
(β) την περάτωση της δίκης µε αµετάκλητη απόφαση,
(γ) την παραίτηση ή την ανάκληση του διορισµού.
Το άρθρο 38 εφαρµόζεται αναλόγως και για τον αντίκλητο. Ο διάδικος υποχρεούται σε άµεση αντικατάσταση
του αντικλήτου που απεβίωσε, απώλεσε την ικανότητά
του να διενεργεί διαδικαστικές πράξεις, παραιτήθηκε ή ο
διορισµός του ανακλήθηκε µε έγγραφη δήλωσή του που
πληροί τους όρους της παρ. 2 του παρόντος και κατατίθεται στη γραµµατεία του Δικαστηρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Άρθρο 81
Υποβολή παραίτησης
1. Η παραίτηση από το δικαίωµα ή το δικόγραφο ένδικου βοηθήµατος ή µέσου µπορεί να γίνει έως το πέρας
της τελευταίας συζήτησης.
2. Η παραίτηση γίνεται µε:
(α) προφορική δήλωση στο ακροατήριο του διαδίκου ή
του νόµιµου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξουσίου του,
(β) έγγραφη δήλωση του δικαστικού πληρεξουσίου
του διαδίκου, η οποία κατατίθεται στη γραµµατεία του
Δικαστηρίου,
(γ) έγγραφη δήλωση του ίδιου του διαδίκου ή του νόµιµου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του που κατατίθεται στη γραµµατεία του Δικαστηρίου και που περιλαµβάνεται είτε σε συµβολαιογραφικό είτε σε ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η γνησιότητα
της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δηµόσια ή δηµοτική αρχή.
3. Δήλωση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του

Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι αποσύρει την υποστήριξη ένδικου βοηθήµατος ή µέσου που έχει ασκήσει, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο και κοινοποιείται σε εκείνον
υπέρ του οποίου ασκήθηκε το ένδικο βοήθηµα ή µέσο, επιφέρει τις συνέπειες της παραίτησης από το δικόγραφο. Η δήλωση, που υποβάλλεται και κοινοποιείται σε εκείνον υπέρ του οποίου ασκήθηκε το ένδικο βοήθηµα ή
µέσο πριν από τον προσδιορισµό δικασίµου, γίνεται δεκτή µε πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου, εκτός αν
εκείνος υπέρ του οποίου ασκήθηκε το ένδικο βοήθηµα ή
µέσο δηλώσει εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της δήλωσης σ΄ αυτόν ότι επιθυµεί τη συνέχιση
της δίκης. Αν η δήλωση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνει µετά τον προσδιορισµό δικασίµου, η δήλωση συνέχισης υποβάλλεται
έως την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο.
Άρθρο 82
Ισχύς παραίτησης
1. Είναι ανίσχυρη η παραίτηση που γίνεται υπό όρο ή
αίρεση.
2. Ανάκληση της παραίτησης δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 83
Αποτελέσµατα παραίτησης
1. Η δήλωση παραίτησης συνεπάγεται κατάργηση της
δίκης. Τα έννοµα αποτελέσµατα της παραίτησης επέρχονται αφότου γίνει η δήλωση.
2. Αν η παραίτηση υποβληθεί µετά την πρώτη συζήτηση, το Δικαστήριο µπορεί να καταλογίσει τα έξοδα της
δίκης σε βάρος του παραιτηθέντος διαδίκου.
3. Κατά την παραίτηση από µέρους του Δηµοσίου, οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες ειδικές γι’ αυτά διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 84
Εκκίνηση και υπολογισµός προθεσµιών
1. Οι προβλεπόµενες στον νόµο και οι τασσόµενες από το Δικαστήριο προθεσµίες εκκινούν την επόµενη ηµέρα από εκείνη κατά την οποία επιδόθηκε το έγγραφο ή
κατά την οποία συντελέστηκε το γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία της προθεσµίας, και λήγουν στις 7 το
βράδυ της τελευταίας ηµέρας, αν δε αυτή είναι κατά νόµο εξαιρετέα, την ίδια ώρα της αµέσως επόµενης εργάσιµης ηµέρας.
2. Ο υπολογισµός των προθεσµιών γίνεται σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στον Αστικό Κώδικα.
3. Τα ένδικα βοηθήµατα και µέσα µπορεί να ασκηθούν
και πριν από την επίδοση της προσβαλλόµενης πράξης ή
απόφασης.
4. Οι προθεσµίες που αρχίζουν µε την επίδοση εγγράφου τρέχουν και εναντίον εκείνου, µε παραγγελία του οποίου έγινε η επίδοση.
5. Οι προθεσµίες, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, έχουν ανατρεπτικό χαρακτήρα και η τήρησή τους εξετάζεται από το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως.
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Άρθρο 85
Διακοπή και αναστολή προθεσµιών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

1. Αν κατά τη διάρκεια µιας προθεσµίας επέλθει διακοπή της δίκης, διακόπτεται η προθεσµία και αρχίζει νέα από την επανάληψη της δίκης.
2. Αν αποβιώσει διάδικος κατά τη διάρκεια της προθεσµίας, αυτή διακόπτεται και αρχίζει νέα από την επίδοση
της προσβαλλόµενης πράξης ή απόφασης σ’ αυτούς που
διαδέχθηκαν τον θανόντα σύµφωνα µε τον νόµο, ή από
τότε που έλαβαν αποδεδειγµένως γνώση της πράξης ή
της απόφασης. Αν η νοµιµοποίηση των τελευταίων συνδέεται µε την άσκηση κληρονοµικού δικαιώµατος, η νέα
προθεσµία αρχίζει από την αποδοχή της κληρονοµίας.
Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση που έπαυσε να υπάρχει το νοµικό πρόσωπο.
3. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, όπως
προσδιορίζεται από τον Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.
1756/1988, Α΄ 35), οι προθεσµίες αναστέλλονται.
4. Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών αναστέλλονται οι προθεσµίες που έχουν ταχθεί για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Η αναστολή δεν ισχύει όταν πρόκειται για συντηρητική απόδειξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 86
Ορισµός της δικονοµικής ακυρότητας
και εξουσίες του Δικαστηρίου
1. Η παράβαση διάταξης που ρυθµίζει τη διαδικασία και
ιδίως τον τύπο της διαδικαστικής πράξης συνεπάγεται ακυρότητα.
2. Την ακυρότητα απαγγέλλει το Δικαστήριο:
(α) αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του Γενικού
Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
αν αυτό προβλέπεται ρητώς από τον νόµο ή αν η διαδικαστική πράξη προέρχεται από αναρµόδιο όργανο ή αν
αυτή έγινε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας,
(β) ύστερα από αίτηση του διαδίκου σε κάθε άλλη περίπτωση και εφόσον κριθεί ότι η παράβαση προκάλεσε
σε αυτόν βλάβη, η οποία δεν µπορεί να αποκατασταθεί
διαφορετικά παρά µόνο µε την κήρυξη της ακυρότητας.

Άρθρο 88
Παρακολούθηση της ροής των υποθέσεων
Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου παρακολουθεί τη ροή
των υποθέσεων που εισέρχονται και εκκρεµούν σ’ αυτό,
προκειµένου να διασφαλίσει την εκδίκασή τους σε εύλογο χρόνο.
Άρθρο 89
Ορισµός και καθήκοντα εισηγητή δικαστή
1. Αν ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου προσδιορίσει σύντοµη δικάσιµο της υπόθεσης σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 109, δύναται συγχρόνως να ορίσει τον εισηγητή δικαστή της υπόθεσης.
2. Ο εισηγητής δικαστής σε υποθέσεις που υπάγονται
στη δικαιοδοσία Τµήµατος φροντίζει, ώστε, πριν από τη
δικάσιµο, να είναι πλήρης ο διοικητικός φάκελος της υπόθεσης, συντάσσει δε συνοπτική έκθεση, η οποία διαλαµβάνει το ιστορικό της διαφοράς, τα στοιχεία που βεβαιώνονται από τα έγγραφα και τα ζητήµατα που ανακύπτουν.
3. Σε υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία Τµήµατος, οι αρχές προς τις οποίες απευθύνεται ο εισηγητής για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών
χρήσιµων για τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τους ζητεί εντός τριάντα (30) ηµερών από την
αποστολή του σχετικού εγγράφου.
4. Αν κρίνει ότι η υπόθεση υπάγεται στις περιπτώσεις
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 91, ο εισηγητής δικαστής ενηµερώνει σχετικώς τον Πρόεδρο.
5. Ο εισηγητής, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη δικάσιµο
που έχει ορισθεί µε την οικεία πράξη του Προέδρου, οφείλει να δηλώσει στη γραµµατεία του Δικαστηρίου αν η
υπόθεση είναι ώριµη για συζήτηση. Η παράλειψη της δήλωσης αυτής επάγεται την αυτεπάγγελτη αναβολή της
υπόθεσης σε µεταγενέστερη δικάσιµο.

Άρθρο 87
Πρόταση και συνέπειες δικονοµικών ακυροτήτων

Άρθρο 90
Μέτρα για διασφάλιση της εκδίκασης
εντός ευλόγου χρόνου

1. Η αίτηση του διαδίκου στην περ. β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 86 είναι απαράδεκτη αν:
(α) δεν υποβληθεί κατά την πρώτη, µετά τη συντέλεση
της παράβασης, συζήτηση της υπόθεσης,
(β) υποβληθεί από διάδικο που έχει προκαλέσει την
παράβαση ή έχει συντελέσει σε αυτή ή έχει παραιτηθεί
ρητώς ή σιωπηρώς, µετά τη διενέργεια της διαδικαστικής πράξης, από την υποβολή αίτησης.
2. Το Δικαστήριο, όταν απαγγέλλει την ακυρότητα,
διατάσσει την επανάληψη της πράξης, εκτός αν επήλθε
απώλεια του δικαιώµατος ή αποκλείεται η επανάληψη
για άλλο λόγο.

Αν ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου κρίνει, εκτιµώντας το
σύνολο των περιστάσεων, ότι οι αιτήσεις που εκκρεµούν
στο Δικαστήριο είναι ανέφικτο να εκδικασθούν και να
περατωθούν εντός ευλόγου χρόνου, µπορεί να λάβει ένα από τα ακόλουθα µέτρα ή συνδυασµό τους:
(α) Κατατάσσει τις εκκρεµείς υποθέσεις, για τις οποίες
δεν έχει προσδιορισθεί ακόµη δικάσιµος ανά θεµατική
κατηγορία, ανάλογα µε την ταυτότητα ή οµοιότητα των
νοµικών ζητηµάτων που τίθενται σ’ αυτές και για όσες από αυτές υφίσταται απόφαση της Ολοµέλειας ή πάγια
νοµολογία Τµήµατος που επιλύουν το κύριο ζήτηµα που
τίθεται σ΄ αυτές εκδίδει πράξη συνεκδίκασης και τις ει-
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σάγει προς εκδίκαση σύµφωνα µε την ειδική διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 91.
(β) Αν έχει εντοπίσει κατηγορία όµοιων θεµατικώς υποθέσεων µεγάλου αριθµού στις οποίες τίθεται νοµικό
ζήτηµα που, αν επιλυθεί από την Ολοµέλεια, θα καταστεί
δυνατή η εισαγωγή τους προς εκδίκαση στη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 91, κινεί τη διαδικασία της
παραποµπής στην Ολοµέλεια σοβαρού ζητήµατος σύµφωνα µε τις παρ. 1 του άρθρου 162 και 1 του άρθρου
163.
(γ) Ορίζει δικαστή για να εξετάσει αν υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων που εκκρεµούν στο Δικαστήριο υπάγονται στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 91.
(δ) Επί αγωγών που υπάγονται στην περ. α΄, ζητεί,
πριν από την εισαγωγή τους προς εκδίκαση, την παροχή
πληροφοριών και στοιχείων από την αρµόδια διοικητική
αρχή, ώστε να αποφευχθεί η έκδοση προδικαστικής απόφασης.
(ε) Εισάγει υπόθεση απευθείας στην επταµελή σύνθεση του Τµήµατος, όταν συντρέχει περίπτωση από αυτές
που προβλέπονται στο άρθρο 296.

Από την ηµεροµηνία σύνταξης της πράξης αυτής παράγεται το αποτέλεσµα της απόφασης. Αν διαπιστώσει
πληµµέλεια στην κοινοποίηση, διατάσσει τη διενέργεια
νέας.
5. Κατά της απόφασης που εκδίδεται σε συµβούλιο
δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναίρεσης και ανακοπής ερηµοδικίας.

Άρθρο 91
Διαδικασία σε συµβούλιο

1. Αν ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου κρίνει, αφού συνεκτιµήσει το σύνολο των περιστάσεων, ότι αγωγή που εκκρεµεί στο Δικαστήριο δεν µπορεί να δικασθεί εντός εύλογου χρόνου, ενηµερώνει εγγράφως τους διαδίκους
για την ενδεχόµενη καθυστέρηση και τους γνωρίζει ότι,
εφόσον δεν διατυπώσουν αντίρρηση εντός ενός (1) µήνα από την επίδοση του εγγράφου του, η υπόθεση θα εισαχθεί για εκδίκαση στο συµβούλιο που προβλέπεται
στο άρθρο 91.
2. Αν δεν διατυπωθεί η αντίρρηση που αναφέρεται
στην παρ. 1, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου καλεί τους
διαδίκους να υποβάλουν στο Δικαστήριο υπόµνηµα µε
τους ειδικότερους ισχυρισµούς τους, καθώς και κάθε
στοιχείο που, κατά την κρίση τους, διευκολύνει την ταχύτερη εκδίκαση της αγωγής. Το Δικαστήριο επιλαµβάνεται της αγωγής σε συµβούλιο και αποφαίνεται επί του
ουσιαστικώς βάσιµου αυτής µε βάση τις αρχές για την
κατανοµή του βάρους της απόδειξης και τα στοιχεία που
υφίστανται στον φάκελο, χωρίς να διατάξει περαιτέρω
αποδείξεις.
3. Η απόφαση κοινοποιείται στους διαδίκους, οι οποίοι
µπορούν, µε αίτησή τους που κατατίθεται στη γραµµατεία του Δικαστηρίου µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4)
µηνών από την κοινοποίηση, να ζητήσουν τη συζήτηση
της υπόθεσης στο ακροατήριο. Στην περίπτωση αυτή, η
απόφαση που ελήφθη σε συµβούλιο παύει να ισχύει και
ο πρόεδρος εισάγει την υπόθεση για συζήτηση στο ακροατήριο. Την υπόθεση µπορεί να εισαγάγει στο ακροατήριο και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου µέσα στην ίδια προθεσµία. Σε κάθε
περίπτωση η υπόθεση εισάγεται στο ακροατήριο, αν κατά την εκτέλεση της απόφασης που ελήφθη µε τη διαδικασία του παρόντος διαπιστωθεί ότι η απόφαση εµπεριέχει ελλείψεις που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεσή της.
4. Κατά της απόφασης που εκδίδεται σε συµβούλιο
δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναίρεσης και ανακοπής ερηµοδικίας.

1. Προφανώς απαράδεκτες ή προφανώς αβάσιµες, καθώς και προφανώς βάσιµες αιτήσεις δικαστικής προστασίας µπορεί να απορρίπτονται ή, αντίστοιχα, να γίνονται
δεκτές µε οµόφωνη απόφαση δικαστικού σχηµατισµού
που λαµβάνεται σε συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και απαρτίζεται από
τον ίδιο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του, τον πρώτο κατά
σειρά αρχαιότητας Σύµβουλο που υπηρετεί στο Δικαστήριο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του και τον δικαστή που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο ως εισηγητής της υπόθεσης.
Επί υποθέσεων που εκκρεµούν σε Τµήµα, µέλη του σχηµατισµού µπορεί να ορισθούν και Πάρεδροι που συµµετέχουν µε αποφασιστική ψήφο.
2. Προφανώς απαράδεκτες ή αβάσιµες αιτήσεις δικαστικής προστασίας µπορούν να απορρίπτονται ακόµη και
αν ο υπογράφων δικηγόρος δεν έχει νοµιµοποιηθεί, µε
ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 237.
3. Η απόφαση κοινοποιείται στους διαδίκους, οι οποίοι
µπορούν, µε αίτησή τους που κατατίθεται στη γραµµατεία του Δικαστηρίου µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4)
µηνών από την κοινοποίηση, να ζητήσουν τη συζήτηση
της υπόθεσης στο ακροατήριο, συµπληρώνοντας τυπικές ελλείψεις και καταβάλλοντας επιπλέον παράβολο,
εφόσον έχουν 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 στο ακροατήριο. Την υπόθεση µπορεί να εισαγάγει στο ακροατήριο
και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου µέσα στην ίδια προθεσµία. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση εισάγεται στο ακροατήριο, αν κατά την εκτέλεση της απόφασης που ελήφθη µε τη διαδικασία του
παρόντος διαπιστωθεί ότι η απόφαση εµπεριέχει ελλείψεις που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεσή της.
4. Ο γραµµατέας του Δικαστηρίου µε πράξη του διαπιστώνει την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών της παρ. 3.

Άρθρο 92
Συνεκδίκαση ή χωρισµός δικογράφων
Για την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων, το Δικαστήριο, µε πράξη του Προέδρου του, µπορεί να διατάσσει τη συνεκδίκαση περισσότερων ένδικων βοηθηµάτων
ή µέσων ή αιτήσεων καταλογισµού, εφόσον τίθενται όµοια ζητήµατα. Για τον ίδιο λόγο µπορεί να διατάσσει
τον χωρισµό δικογράφων, στα οποία έχουν σωρευθεί
πλείονες αιτήσεις δικαστικής προστασίας.
Άρθρο 93
Ειδική εκδίκαση αγωγών σε συµβούλιο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 94
Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων
1. Η προθεσµία και η άσκηση έφεσης ενώπιον του Δικαστηρίου κατά πράξης της διοίκησης δεν αναστέλλουν
την εκτέλεση της πράξης αυτής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόµο.
2. Η αναστολή, ολικώς ή µερικώς, της εκτέλεσης της
προσβαλλόµενης πράξης µπορεί να διαταχθεί, ύστερα από αίτηση του εκκαλούντος ή του Γενικού Επιτρόπου της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε συνοπτικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δικαστηρίου που εκδίδεται
πριν αυτό αποφανθεί για την έφεση.
Άρθρο 95
Αρµοδιότητα
Αρµόδιο για τη χορήγηση της αναστολής είναι το Τµήµα στο οποίο εκκρεµεί η έφεση, εφόσον αυτό είναι αρµόδιο για την εκδίκαση της κύριας υπόθεσης. Σε περίπτωση αναρµοδιότητας, η αίτηση αναστολής παραπέµπεται στο αρµόδιο Τµήµα, υποχρεωτικά µαζί µε την έφεση, µε τη διαδικασία του άρθρου 91. Στην περίπτωση
αυτή, και για την αποτροπή άµεσου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος, επιτρέπεται η έκδοση σύµφωνα µε το άρθρο 99 προσωρινής διαταγής αναστολής
εκτέλεσης από τον Πρόεδρο ή τον οριζόµενο απ’ αυτόν
δικαστή του Τµήµατος, στο οποίο έχει αναρµοδίως εισαχθεί η αίτηση αναστολής.
Άρθρο 96
Προϋποθέσεις αναστολής
1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή, αν πιθανολογηθεί ότι από την άµεση εκτέλεση της προσβαλλόµενης
πράξης θα επέλθει στον αιτούντα βλάβη δυσχερώς επανορθώσιµη σε περίπτωση ευδοκίµησης της έφεσης. Ακόµη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άµεση εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης δεν πιθανολογείται ως
δυσχερώς επανορθώσιµη, το Δικαστήριο χορηγεί την αναστολή αν εκτιµά ότι η έφεση είναι προδήλως βάσιµη.
2. Στις διαφορές από καταλογισµούς το Τµήµα µπορεί,
µε την απόφασή του, να ορίσει ότι το ανασταλτικό αποτέλεσµα δεν καταλαµβάνει τη λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης ή διοικητικών µέτρων για τον εξαναγκασµό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής επί συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, τα
οποία αναφέρονται στην απόφαση.
3. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση αναστολής απορρίπτεται αν:
(α) η έφεση είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιµη, ακόµη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άµεση εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης είναι δυσχερώς επανορθώσιµη,
(β) κατά τη στάθµιση της βλάβης του αιτούντος, των
συµφερόντων τρίτων και του δηµόσιου συµφέροντος,
κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή
της αίτησης αναστολής θα είναι σοβαρότερες από την
ωφέλεια του αιτούντος.
4. Η χορήγηση αναστολής αποκλείεται κατά το µέρος
που η προσβαλλόµενη πράξη έχει ήδη εκτελεσθεί. Η τα-

µειακή βεβαίωση του καταλογισθέντος ποσού δεν συνιστά εκτέλεση της καταλογιστικής πράξης κατά την έννοια της παρούσας.
Άρθρο 97
Προδικασία της αίτησης αναστολής
1. Η αίτηση αναστολής, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 59, πρέπει να αναφέρει τους συγκεκριµένους λόγους που δικαιολογούν την αναστολή.
2. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στη γραµµατεία
του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί η έφεση, και πρέπει
να συνοδεύεται από δύο (2) απλά αντίγραφα, καθώς και
επικυρωµένο αντίγραφο της έφεσης.
3. Στις διαφορές από καταλογισµούς:
(α) αν ο αιτών την αναστολή είναι φυσικό πρόσωπο,
δηλώνεται και το παγκόσµιο εισόδηµα από κάθε πηγή,
καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην
Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του,
(β) αν ο αιτών είναι νοµικό πρόσωπο, δηλώνεται και το
παγκόσµιο εισόδηµα από κάθε πηγή, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή συνδεδεµένου νοµικού προσώπου µε το αιτούν,
καθώς και των φυσικών προσώπων που ευθύνονται ατοµικά για τις υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου.
Ως συνδεδεµένο νοµικό πρόσωπο για την εφαρµογή
της περ. β΄ νοείται το νοµικό πρόσωπο µε σχέση ουσιώδους διοικητικής ή οικονοµικής εξάρτησης ή ελέγχου από το αιτούν νοµικό πρόσωπο ή λόγω ουσιώδους εξάρτησης και των δύο από το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα.
4. Η περιουσιακή κατάσταση κατά την έννοια της παρ.
3 περιλαµβάνει ιδίως τα εµπράγµατα και ενοχικά δικαιώµατα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους
και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα µηχανοκίνητα µέσα µεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις µετοχές, τα µερίδια, τα δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε µορφής νοµική οντότητα, καθώς και τα εµπράγµατα
και ενοχικά δικαιώµατα σε κινητά µεγάλης αξίας. Αν δεν
υποβληθεί ή είναι ελλιπής η δήλωση της
παρ. 3, µπορεί, λαµβανοµένου υπόψη και του προβαλλόµενου λόγου αναστολής, να απορριφθεί η αίτηση.
5. Με πράξη που συντάσσεται πάνω στο δικόγραφο
της αίτησης αναστολής, ο Πρόεδρος του Τµήµατος διατάζει τον αιτούντα να επιδώσει προς τη διοίκηση και τον
τρίτο, ο οποίος έχει δικαίωµα να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση στη δίκη της αντίστοιχης έφεσης, αντίγραφα
της αίτησης αναστολής και της έφεσης. Η διοίκηση υποχρεούται να αποστείλει στο Τµήµα αντίγραφο της πράξης ή απόφασης της οποίας ζητείται η αναστολή εκτέλεσης, καθώς και τον σχετικό φάκελο µε τις απόψεις της.
Προς τούτο, µε την ίδια πράξη, τάσσεται σ’ αυτήν προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε
(5) ηµερών. Μέχρι τη λήξη της ίδιας προθεσµίας ο αιτών
οφείλει να προσκοµίσει τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία στηρίζει τους ισχυρισµούς του, καθώς και τα αποδεικτικά των επιδόσεων που διατάχθηκαν µε την ανωτέρω πράξη του Προέδρου του Τµήµατος.
Άρθρο 98
Κύρια διαδικασία
1. Για την αναστολή αποφαίνεται το Τµήµα σε συµβού-
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λιο, κατά τη συνεδρίαση του οποίου µπορεί να κληθούν
να εµφανισθούν και οι διάδικοι.
2. Αν η πράξη αφορά και σε τρίτο που έχει δικαίωµα να
ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση κατά τη δίκη της αντίστοιχης έφεσης, αυτός µπορεί, µε υπόµνηµα που κατατίθεται
το αργότερο εντός της προθεσµίας της παρ. 5 του άρθρου 97, να εκθέσει τις απόψεις του, έστω και αν δεν έχει ασκήσει παρέµβαση.
Άρθρο 99
Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης
1. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος ή ο οριζόµενος από αυτόν δικαστής µπορεί, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα
µε την αίτηση αναστολής ή αυτοτελώς µετά την κατάθεσή της, να εκδώσει προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης, η οποία καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση. Αποφαίνεται δε το ταχύτερο δυνατόν, µετά την προσκόµιση του αποδεικτικού επίδοσης στη διοίκηση, µε τη φροντίδα του αιτούντος, της αίτησης αναστολής που περιέχει το σχετικό αίτηµα ή της αίτησης αναστολής και της
αυτοτελούς αίτησης, καθώς και της έφεσης. Η διοίκηση
µπορεί να διατυπώσει τις απόψεις της µέσα σε δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες από την επίδοση.
2. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις αποφαίνεται
χωρίς τις πιο πάνω επιδόσεις, οι οποίες, αν εκδοθεί προσωρινή διαταγή, γίνονται από τον αιτούντα αµέσως. Σε
διαφορετική περίπτωση, η προσωρινή διαταγή ανακαλείται κατά την παρ. 3.
3. Η προσωρινή διαταγή ισχύει έως την έκδοση της απόφασης για την αίτηση αναστολής, µπορεί δε να ανακληθεί, µετά από αίτηση διαδίκου ή τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, από τον Πρόεδρο
ή τον δικαστή που ορίστηκε, καθώς και από το αρµόδιο
για την αναστολή Τµήµα.
4. Η αίτηση ανάκλησης προσωρινής διαταγής επιδίδεται στον αιτούντα, ο οποίος µπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την επίδοση. Η επίδοση στον αιτούντα παραλείπεται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Άρθρο 100
Απόφαση
1. Αν γίνει εν όλω ή εν µέρει δεκτή η αίτηση, διατάσσεται η ολική ή µερική αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης µε την έφεση πράξης.
2. Η αναστολή, αν στη σχετική απόφαση δεν ορίζεται
διαφορετικά, ισχύει έως τη δηµοσίευση οριστικής απόφασης για την έφεση ή την κατάργηση της δίκης επί της
τελευταίας.
3. Με την απόφαση µε την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης, το Τµήµα µπορεί, ακόµη και αν δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα, να διατάξει και κάθε αναγκαίο για τη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος µέτρο, όπως:
(α) την κατάθεση στον καθ’ ου η αίτηση, µέσα σε τακτή
προθεσµία, εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας για ποσό που καθορίζεται µε την απόφαση αυτή, ή
(β) την εγγραφή από τον καθ’ ου η αίτηση προσηµείωσης υποθήκης σε ακίνητο του αιτούντος για ποσό που
καθορίζεται µε την ίδια απόφαση, ή
(γ) την τήρηση οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου όρου
κρίνει αναγκαίο το Τµήµα για την προστασία των συµφε-

ρόντων του καθ’ ου η αίτηση από την αναστολή.
4. Η απόφαση που εκδίδεται για την αίτηση αναστολής
κοινοποιείται στους διαδίκους µε τη φροντίδα της γραµµατείας, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 297.
5. Οι αποφάσεις που εκδίδονται για την αίτηση αναστολής µπορεί να ανακληθούν, ολικώς ή µερικώς, ύστερα από αίτηση διαδίκου ή τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία.
Για την εκδίκαση της αίτησης αυτής εφαρµόζονται αναλόγως οι παρ. 1 έως και 4 του παρόντος και τα άρθρα 95
έως 99 .
6. Αν υποβληθεί παραίτηση από την αίτηση αναστολής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό και αποδίδεται το
παράβολο στον αιτούντα.
Άρθρο 101
Αναστολή εκτέλεσης στις διαφορές
από τη διοικητική εκτέλεση
1. Η προθεσµία και η άσκηση ανακοπής εκτέλεσης δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόµενης πράξης, µε την εξαίρεση της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου
142, κατά την οποία η πράξη αναστέλλεται, ως προς
τους δανειστές των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη,
µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Τµήµατος επί
της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης.
2. Στις περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 142 και
για όσο χρόνο εκκρεµεί η ανακοπή, µπορεί να υποβληθεί
από τον ανακόπτοντα ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση για την αναστολή της εκτέλεσης των προσβαλλόµενων πράξεων. Αρµόδιο για τη χορήγηση της αναστολής είναι το Τµήµα στο
οποίο εκκρεµεί η ανακοπή, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των άρθρων 94 έως και 100.
Άρθρο 102
Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
1. Η προθεσµία και η άσκηση των ένδικων µέσων της
αίτησης αναίρεσης, της αίτησης αναθεώρησης, της ανακοπής ερηµοδικίας, της τριτανακοπής και της αίτησης επανάληψης της διαδικασίας κατά απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της
απόφασης αυτής.
2. Η αναστολή, ολικώς ή µερικώς, της εκτέλεσης της
προσβαλλόµενης απόφασης µπορεί να διαταχθεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο ή του
Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε συνοπτικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δικαστηρίου, πριν αυτό αποφανθεί για το ένδικο µέσο.
3. Για την αναστολή της προσβαλλόµενης µε αίτηση αναθεώρησης, ανακοπή ερηµοδικίας, τριτανακοπή και αίτηση επανάληψης της διαδικασίας απόφασης, αρµόδιο
είναι το Τµήµα στο οποίο εκκρεµεί το ένδικο µέσο. Κατά
τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 95 έως και
100.
4. Για την αναστολή της προσβαλλόµενης µε αίτηση αναίρεσης απόφασης, αρµόδια είναι Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, επτά Συµβούλους, έναν από κάθε Τµήµα, που ορίζονται από την
Ολοµέλεια στην αρχή κάθε δικαστικού έτους, και τον εισηγητή της υπόθεσης. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 96, 97, η
παρ. 1 του άρθρου 98, καθώς και τα άρθρα 99 και 100.
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Άρθρο 103
Αναστολή της διαδικασίας
της αναγκαστικής εκτέλεσης
Για την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης καταψηφιστικής απόφασης του Δικαστηρίου,
που επισπεύδεται σε βάρος του Δηµοσίου ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, αποφαίνεται µε τη διαδικασία των δύο πρώτων εδαφίων του άρθρου 95, των
παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 97 και της παρ. 1 του άρθρου
98, το αρµόδιο, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 305
Τµήµα.
Άρθρο 104
Προσωρινή ρύθµιση κατάστασης
1. Στις διαφορές από τον κανονισµό σύνταξης, αν ασκηθεί έφεση, ο εκκαλών µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει τη λήψη µέτρων για την προσωρινή ρύθµιση της κατάστασης. Το Δικαστήριο, αν γίνει δεκτή εν όλω ή εν µέρει η αίτηση, µπορεί να διατάξει προς τούτο κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του µέτρο χωρίς δέσµευση από
τις προτάσεις των διαδίκων.
2. Αρµόδιο για την προσωρινή ρύθµιση της κατάστασης είναι το Τµήµα, στο οποίο εκκρεµεί η έφεση.
3. Η αίτηση για την προσωρινή ρύθµιση κατάστασης γίνεται δεκτή µόνον όταν το Δικαστήριο κρίνει, ύστερα από πιθανολόγηση, ότι:
(α) υφίσταται θεµιτή προσδοκία δικαιώµατος θεµελιωµένη σε αντικειµενικά στοιχεία προς αναγνώριση υπέρ
του αιτούντος του δικαιώµατος που διεκδικεί µε την έφεση και
(β) από τη µη προσωρινή ρύθµιση της κατάστασης ο αιτών κινδυνεύει να περιαχθεί σε κατάσταση από αυτές
που απαγορεύονται από το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής
Σύµβασης για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών.
4. Αν η αίτηση για την προσωρινή ρύθµιση κατάστασης
γίνει δεκτή, η υπόθεση προσδιορίζεται από τον Πρόεδρο
του Δικαστηρίου, αν δεν έχει ήδη προσδιορισθεί, στην
πιο σύντοµη δυνατή δικάσιµο.
5. Κατά τα λοιπά, για την εκδίκαση της αίτησης προσωρινής ρύθµισης εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 95
και 97 έως 100.
Άρθρο 105
Μέτρα διασφάλισης της δηµόσιας αξίωσης
1. Αν ασκηθεί αίτηση καταλογισµού από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή
άλλο αρµόδιο κατά νόµο όργανο, εκείνος που άσκησε
την αίτηση, µπορεί, µε αυτοτελή αίτησή του, να ζητήσει
τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων διασφάλισης της αξίωσης του Δηµοσίου ή του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου υπέρ
του οποίου διώκεται ο καταλογισµός.
2. Αρµόδιο για τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων είναι το Τµήµα, στο οποίο εκκρεµεί η αίτηση καταλογισµού, και για την εκδίκαση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών µέτρων εφαρµόζονται αναλόγως τα δύο πρώτα
εδάφια του άρθρου 95, οι παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 97
και η παρ. 1 του άρθρου 98.
3. Η αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων γίνεται δεκτή, αν πιθανολογηθούν τόσο η ευδοκίµηση της αίτησης

καταλογισµού, όσο και ο κίνδυνος όπως η ικανοποίηση
της αξίωσης του Δηµοσίου ή του οργανισµού τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, υπέρ του οποίου διώκεται ο καταλογισµός, καταστεί αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής αν δεν ληφθούν µέτρα. Πριν από τη λήψη της απόφασής του, το Τµήµα µπορεί να διατάξει τον καθ' ου η αίτηση να υποβάλει στο Δικαστήριο δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης,
σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 97.
4. Αν η αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων γίνει δεκτή, το Τµήµα µπορεί, σταθµίζοντας το συµφέρον του
Δηµοσίου ή του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή
του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου για τη διασφάλιση της αξίωσής τους, τη βλάβη του καθ’ ου και τα συµφέροντα των τρίτων, να διατάξει, κατά την κρίση του και
χωρίς δέσµευση από τις προτάσεις των διαδίκων, ένα ή
περισσότερα από τα εξής µέτρα:
(α) την κατάθεση, µέσα σε τακτή προθεσµία, στο Δηµόσιο ή τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, υπέρ του οποίου έχει ασκηθεί η αίτηση καταλογισµού, εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας για ποσό που καθορίζεται µε
την απόφαση του Τµήµατος,
(β) την εγγραφή από το Δηµόσιο ή τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, υπέρ του οποίου έχει ασκηθεί η αίτηση καταλογισµού, προσηµείωσης υποθήκης σε ακίνητο του καθ’ ου,
για ποσό που καθορίζεται µε την απόφαση του Τµήµατος,
(γ) τη συντηρητική κατάσχεση, σύµφωνα µε τα άρθρα
707 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, κινητών, ακινήτων, εµπράγµατων δικαιωµάτων επάνω σ` αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου, για ποσό που καθορίζεται µε την απόφαση
του Τµήµατος.
5. Τα ασφαλιστικά µέτρα, αν στη σχετική απόφαση δεν
ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν έως τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης για την αίτηση καταλογισµού ή την
κατάργηση της δίκης επί της τελευταίας.
6. Η απόφαση που εκδίδεται για την αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων, κοινοποιείται σε εκείνον που άσκησε την αίτηση καταλογισµού και στον καθ’ ου µε τη φροντίδα της γραµµατείας, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 297.
7. Η απόφαση που εκδίδεται για την αίτηση λήψης ασφαλιστικών µέτρων µπορεί να ανακληθεί ολικώς ή µερικώς, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την αίτηση
καταλογισµού ή του καθ’ ου ή τρίτου που έχει έννοµο
συµφέρον, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα
στοιχεία. Για την εκδίκαση της αίτησης αυτής εφαρµόζεται η παρ. 2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ
Άρθρο 106
Πρόσβαση στα στοιχεία δικογραφίας
1. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της δικογραφίας.
Οι διάδικοι δικαιούνται να λαµβάνουν, µε δαπάνη τους:
(α) απλά ή επικυρωµένα αντίγραφα των εγγράφων
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που έχουν συνταχθεί επ' ευκαιρία της δίκης και βρίσκονται στη δικογραφία και
(β) ύστερα από έγκριση του Προέδρου του Δικαστηρίου, απλά αντίγραφα των εγγράφων που έχουν συνταχθεί από όργανα δηµόσιου φορέα και βρίσκονται επίσης
στη δικογραφία.
2. Ανάλογα δικαιώµατα έχουν και οι τρίτοι, οι οποίοι
νοµιµοποιούνται να ασκήσουν παρέµβαση ή έχουν έννοµο συµφέρον να λάβουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, εφόσον αποδεικνύουν τούτο.
3. Κατά την άσκηση των δικαιωµάτων της παρ. 2, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
Άρθρο 107
Τυπικές ελλείψεις στη δικογραφία
Πριν από τον προσδιορισµό δικασίµου από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, η γραµµατεία του Δικαστηρίου εντοπίζει στον φάκελο της υπόθεσης τυπικές ελλείψεις
που µπορεί να προκαλέσουν αναβολή στη συζήτηση της
υπόθεσης. Μαζί µε την κλήση στο ακροατήριο, ο διάδικος ενηµερώνεται και για τις τυπικές ελλείψεις που η
γραµµατεία εντόπισε στον φάκελο, τις οποίες επαφίεται
σ΄ αυτόν να συµπληρώσει.
Άρθρο 108
Καταχώριση υποθέσεων στο πινάκιο
Μετά τον ορισµό της δικασίµου, οι προσδιορισθείσες
υποθέσεις για κάθε δικάσιµο καταχωρίζονται σε πινάκιο
τηρούµενο από τον γραµµατέα, ο οποίος εν συνεχεία επιµελείται, υπό την εποπτεία του αρµόδιου προέδρου,
την κλήτευση των διαδίκων ενώπιον του Δικαστηρίου για
τη συζήτηση των υποθέσεων και τη σύνταξη για κάθε δικάσιµο εκθέµατος συζητούµενων υποθέσεων.
Άρθρο 109
Επίσπευση διαδικασίας
1. Δύναται να ορισθεί δικάσιµος συντοµότερη της αρχικώς ορισθείσας είτε αυτεπαγγέλτως από τον Πρόεδρο
του Δικαστηρίου είτε µε αίτηση διαδίκου.
2. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάθε διάδικος έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου την επίσπευση της εκδίκασης της υπόθεσης. Μετά τη συζήτηση της
υπόθεσης, µπορεί να υποβληθεί αίτηση για την επίσπευση έκδοσης της απόφασης.
3. Οι ως άνω αιτήσεις πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ειδικώς αιτιολογηµένες και επαρκώς τεκµηριωµένες.
4. Όταν την επίσπευση ζητεί ο διάδικος, ο Πρόεδρος
του Δικαστηρίου αποδέχεται την αίτηση για επίσπευση
µόνον αν πιθανολογήσει ότι, ενόψει του διακυβεύµατος
της υπόθεσης και της προσωπικής κατάστασης του αιτούντος, η καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσης εµπεριέχει τον κίνδυνο επέλευσης σοβαρής βλάβης στα συµφέροντα του διαδίκου. Για να αποφανθεί επί της αίτησης, ο Πρόεδρος συνεκτιµά τη συνολική επιβάρυνση του
Δικαστηρίου, και ιδίως τον χρόνο εκκρεµότητας των λοιπών υποθέσεων αναφορικά µε τον χρόνο εκκρεµότητας
και τη φύση της υπόθεσης για την οποία ζητείται η προτίµηση στην εκδίκαση.
5. Αν η αίτηση αφορά στην επίσπευση δηµοσίευσης

της απόφασης, ο Πρόεδρος την κοινοποιεί στον εισηγητή µε σχετικές παρατηρήσεις του.
Άρθρο 110
Κλητεύσεις διαδίκων
1. Η κλήση για συζήτηση επιδίδεται στους διαδίκους
τριάντα (30) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη
συζήτηση. Η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί µέχρι
οκτώ (8) πλήρεις ηµέρες µε πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου.
2. Κλήτευση είναι και η προφορική ανακοίνωση της δικασίµου από τη γραµµατεία, εφόσον βεβαιώνεται µε έγγραφο υπογραφόµενο από τον αρµόδιο υπάλληλο και
αυτόν στον οποίο απευθύνεται η προφορική ανακοίνωση.
3. Η κλήση για συζήτηση µπορεί να συντάσσεται και µε
χρήση ΤΠΕ και εγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπογραφής.
Η επίδοση της κλήσης του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε χρήση ΤΠΕ, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα
του εγγράφου από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα
τεχνικά θέµατα και οι λεπτοµέρειες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής επίδοσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ
Άρθρο 111
Προσβαλλόµενες πράξεις
1. Στο ένδικο βοήθηµα της έφεσης σε Τµήµα υπόκεινται:
(α) οι πράξεις που εκδίδονται από το Δικαστήριο κατά
την άσκηση της ελεγκτικής αρµοδιότητας των οργάνων
του,
(β) οι εκτελεστές ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται στο πλαίσιο (i) του ελέγχου των λογαριασµών των δηµόσιων υπολόγων και των υπόχρεων σε δηµόσια λογοδοσία, (ii)
της απονοµής των συντάξεων κατά την έννοια της
περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγµατος
και της εκτέλεσης των σχετικών συνταξιοδοτικών πράξεων ή αποφάσεων ή της πληρωµής των συντάξεων γενικά, περιλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν σε
καταλογισµό σύνταξης που εισπράχθηκε αχρεωστήτως
και (iii) της αστικής ευθύνης των πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
2. Παράλειψη συντρέχει όταν η διοικητική αρχή, ενώ
υποχρεούται κατά τον νόµο, δεν εκδίδει εκτελεστή ατοµική διοικητική πράξη για να ρυθµίσει ορισµένη έννοµη
σχέση. Η παράλειψη συντελείται µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας που τάσσει ο νόµος για την έκδοση, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, της πράξης αυτής. Αν από τον νόµο δεν
τάσσεται τέτοια προθεσµία, η παράλειψη συντελείται µε
την πάροδο άπρακτου τριµήνου από την υποβολή της
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σχετικής αίτησης στη διοίκηση. Η παράλειψη συντελείται, επίσης, µε την έκδοση θετικής διοικητικής πράξης,
από την οποία συνάγεται εµµέσως η βούληση της διοίκησης να µην προβεί στη ρύθµιση ορισµένης έννοµης σχέσης.
3. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόµο διοικητική προσφυγή κατά της πράξης ή της παράλειψης
που πρέπει να ασκηθεί σε ορισµένη προθεσµία ενώπιον
του ίδιου ή ιεραρχικώς προϊστάµενου ή άλλου ειδικώς
κατεστηµένου οργάνου και συνεπάγεται τον έλεγχο της
πράξης ή της παράλειψης κατά τον νόµο και την ουσία
(ενδικοφανής προσφυγή), η έφεση ασκείται παραδεκτώς
µόνο κατά της πράξης που εκδίδεται επί της προσφυγής
αυτής. Αν κατά της πράξης ή της παράλειψης προβλέπονται από τον νόµο περισσότερες από µια διαδοχικές ενδικοφανείς προσφυγές, η έφεση ασκείται παραδεκτώς
µόνο κατά της πράξης που εκδίδεται επί της τελευταίας
από τις προσφυγές αυτές. Το απαράδεκτο της έφεσης
κατά τα προηγούµενα εδάφια δεν ισχύει, αν η αρµόδια
διοικητική αρχή παρέλειψε να ενηµερώσει τον ενδιαφερόµενο µε οποιονδήποτε τρόπο πλήρως για την υποχρέωση και για τους όρους άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής.
4. Αν παρέλθει η προθεσµία που τάσσει ειδικώς ο νόµος προς έκδοση απόφασης για την ενδικοφανή προσφυγή ή, εφόσον δεν τάσσεται τέτοια προθεσµία, αν παρέλθει άπρακτο τρίµηνο από την άσκησή της, η έφεση ασκείται κατά της τεκµαιρόµενης από την πάροδο της
προθεσµίας απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής.
5. Η έφεση ασκείται παραδεκτώς και πριν από τη συντέλεση της παράλειψης ή της τεκµαιρόµενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον όµως η συντέλεση αυτή έχει επέλθει κατά την πρώτη συζήτηση
της έφεσης.
6. Ρητή πράξη που εκδόθηκε µετά τη συντέλεση της
παράλειψης ή της τεκµαιρόµενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής και έως την πρώτη συζήτηση της έφεσης, λογίζεται ως συµπροσβαλλόµενη. Μπορεί όµως
και να προσβληθεί αυτοτελώς.
7. Με την έφεση λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες
και όλες οι µεταγενέστερες πράξεις ή παραλείψεις που
είναι συναφείς µε την προσβαλλόµενη, εφόσον έχουν
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως την πρώτη συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή, η αναβολή της συζήτησης
για την υποβολή πρόσθετων λόγων, εφόσον ζητηθεί, είναι υποχρεωτική. Οι πράξεις ή οι παραλείψεις αυτές
µπορεί να προσβληθούν και αυτοτελώς.
8. Η διοικητική αρχή οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να
χορηγεί ατελώς στον ενδιαφερόµενο βεβαίωση για την
ηµεροµηνία υποβολής της κατά την παρ. 2 αίτησης ή για
την ηµεροµηνία άσκησης της κατά την παρ. 4 ενδικοφανούς προσφυγής.
Άρθρο 112
Νοµιµοποίηση
1. Η έφεση ασκείται από όποιον έχει έννοµο συµφέρον ή από εκείνον στον οποίο αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωµα από ειδική διάταξη νόµου, καθώς και από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Όταν µε έφεση προσβάλλονται πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ.
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 111, νοµιµοποιούνται παθητικά το Δηµόσιο, καθώς και ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης ή το νοµικό πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδόθηκε
η προσβαλλόµενη πράξη. Όταν µε έφεση προσβάλλονται εκτελεστές ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 111, νοµιµοποιούνται παθητικά το Δηµόσιο,
καθώς και ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, στο οποίο ανήκει το
όργανο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη ή που
παρά τον νόµο παρέλειψε την έκδοσή της και το πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδόθηκε η προσβαλλόµενη πράξη.
3. Αν η κατά την παρ. 2 εκτελεστή διοικητική πράξη ή
παράλειψη έχει ενσωµατωθεί σε µεταγενέστερη πράξη
ή παράλειψη του Δηµοσίου, του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, στη δίκη που δηµιουργείται, ύστερα από άσκηση έφεσης κατά της τελευταίας αυτής πράξης ή παράλειψης,
νοµιµοποιείται παθητικά και το νοµικό πρόσωπο, όργανο
του οποίου εξέδωσε ή παρέλειψε να εκδώσει την πράξη
που ενσωµατώθηκε.
Άρθρο 113
Προθεσµία
1. Η έφεση ασκείται µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών, η οποία εκκινεί για το Δηµόσιο τους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης, τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και όσα από τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς
πόρους, από την περιέλευση της προσβαλλόµενης πράξης σ’ αυτούς. Το ίδιο ισχύει και για τον Γενικό Επίτροπο
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για όποιον
έχει έννοµο συµφέρον, η προθεσµία αυτή εκκινεί από
την επίδοση ή την µε οποιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή
την αποδεδειγµένα πλήρη γνώση από αυτόν της προσβαλλόµενης πράξης. Αν αυτός που έχει έννοµο συµφέρον για την άσκηση έφεσης διαµένει στην αλλοδαπή, η
αντίστοιχη προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία εκκινεί από τη
συντέλεσή της.
2. Η προθεσµία για την άσκηση έφεσης κατά εκτελεστής διοικητικής πράξης ή παράλειψης διακόπτεται για
µια µόνο φορά µε την άσκηση κάθε διοικητικής προσφυγής, πλην εκείνης που προβλέπεται από την παρ. 3 του
άρθρου 111. Το κατά το πρώτο εδάφιο αποτέλεσµα επέρχεται, ακόµη και αν η διοικητική προσφυγή έχει απευθυνθεί σε αναρµόδιο διοικητικό όργανο. Η προθεσµία
που διακόπηκε κατά το δεύτερο εδάφιο κινείται εξαρχής
είτε από την επίδοση της απάντησης για την απλή ή την
ειδική διοικητική προσφυγή είτε από την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας που τάσσει ο νόµος για απάντηση,
αλλιώς από την πάροδο άπρακτων τριάντα (30) ηµερών
από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Άρθρο 114
Στοιχεία δικογράφου
1. Το δικόγραφο της έφεσης πρέπει να περιέχει, εκτός
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από τα στοιχεία κάθε δικογράφου, και τα εξής στοιχεία:
(α) τον αριθµό και τη χρονολογία της προσβαλλόµενης
πράξης ή απόφασης,
(β) την αρχή που εξέδωσε την πράξη ή που παρέλειψε
την έκδοσή της,
(γ) τους λόγους έφεσης, κατά τρόπο σαφή και ορισµένο,
(δ) σαφές και συγκεκριµένο αίτηµα, και
(ε) διορισµό αντικλήτου, όταν η έφεση ασκείται από ιδιώτη διάδικο.
2. Αίτηµα της έφεσης µπορεί να είναι:
(α) η ολική ή µερική ακύρωση της προσβαλλόµενης
πράξης ή παράλειψης, ή
(β) η τροποποίηση ή µεταρρύθµιση της προσβαλλόµενης πράξης.
3. Αν η προσβαλλόµενη πράξη ή παράλειψη αφορά σε
τρίτους, στο δικόγραφο πρέπει να µνηµονεύονται σαφώς οι διευθύνσεις της κατοικίας και του χώρου εργασίας ή της έδρας των τρίτων.
4. Η αόριστη µνεία στο δικόγραφο ότι προσβάλλεται
και κάθε συναφής πράξη ή παράλειψη δεν υποχρεώνει
το Δικαστήριο, εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση της
παρ. 7 του άρθρου 111, να ερευνήσει και ως προς τούτο
την υπόθεση.
5. Στο δικόγραφο της έφεσης πρέπει να προσαρτάται
και αντίγραφο της προσβαλλόµενης πράξης ή απόφασης.
Άρθρο 115
Πρόσθετοι λόγοι
1. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης επιτρέπεται να υποβληθούν µε ξεχωριστό δικόγραφο που κατατίθεται στη
γραµµατεία του Δικαστηρίου δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε σηµείωση πάνω σ’ αυτό
πράξης κατάθεσης.
2. Αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων
επιδίδεται µε ποινή απαραδέκτου, δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε επιµέλεια του εκκαλούντος, στον εφεσίβλητο και σε εκείνον που ήδη έχει ασκήσει παρέµβαση.
Άρθρο 116
Εξουσίες του Δικαστηρίου
1. Το Δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόµενη πράξη ή
παράλειψη κατά τον νόµο και την ουσία, µέσα στα όρια
της έφεσης και των πρόσθετων λόγων. Κατ’ εξαίρεση, ο
κατά τον νόµο έλεγχος της προσβαλλόµενης πράξης ή
παράλειψης χωρεί και αυτεπαγγέλτως, εκτεινόµενος
στο σύνολό της, προκειµένου να διακριβωθεί αν:
(α) συντρέχουν οι λόγοι των περ. α΄και γ΄της παρ. 3, ή
(β) η πράξη δεν έχει νόµιµο έρεισµα, ή
(γ) υπάρχει παραβίαση δεδικασµένου.
2. Αν η έφεση στρέφεται κατά ρητής πράξης, το Δικαστήριο κατά την επίλυση της διαφοράς είτε δέχεται την
έφεση εν όλω ή εν µέρει και ακυρώνει ολικώς ή µερικώς
την πράξη ή την µεταρρυθµίζει, είτε απορρίπτει την έφεση.
3. Το Δικαστήριο ακυρώνει την πράξη και αναπέµπει
την υπόθεση στη διοίκηση για να ενεργήσει τα νόµιµα
αν:
(α) η πράξη έχει εκδοθεί από αναρµόδιο όργανο, ή
(β) το συλλογικό όργανο που εξέδωσε την πράξη δεν

έχει νόµιµη συγκρότηση ή σύνθεση, ή
(γ) συντρέχει παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, ο οποίος έχει ταχθεί για την έκδοση της πράξης,
ή
(δ) η διοίκηση δεν έχει ασκήσει τη διακριτική της εξουσία.
4. Αν η έφεση στρέφεται κατά παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, το Δικαστήριο κατά την επίλυση
της διαφοράς, είτε ακυρώνει ολικώς ή µερικώς την παράλειψη και αναπέµπει την υπόθεση στη διοίκηση για να
προβεί στην οφειλόµενη ενέργεια, είτε απορρίπτει την
έφεση.
5. Με την απόφασή του το Δικαστήριο δεν δύναται να
καταστήσει χειρότερη τη θέση του εκκαλούντος.
6. Το Δικαστήριο εφαρµόζει τον κατά τον χρόνο της
έκδοσης της προσβαλλόµενης πράξης ή της συντέλεσης
της παράλειψης ισχύοντα νόµο.
7. Στις διαφορές από καταλογισµούς, καθώς και από
τον κανονισµό για πρώτη φορά σύνταξης, µπορεί να ζητηθεί µε την έφεση και η επιδίκαση της χρηµατικής αξίωσης προς αποκατάσταση της ζηµίας του εκκαλούντος από την προσβαλλόµενη πράξη ή παράλειψη. Όταν ζητείται η καταψήφιση του ποσού της αξίωσης αυτής, επιπλέον του παραβόλου της έφεσης καταβάλλεται τέλος δικαστικού ενσήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 313.
Άρθρο 117
Απαράδεκτο δεύτερης έφεσης
1. Είναι απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης έφεσης από
τον ίδιο διάδικο κατά της αυτής πράξης ως προς το ίδιο ή
άλλο κεφάλαιο, ή κατά της αυτής παράλειψης.
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης έφεσης, όταν η πρώτη έχει απορριφθεί για οποιονδήποτε τυπικό λόγο, εκτός της εκπρόθεσµης άσκησης. Η έφεση
αυτή ασκείται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης και τα
αποτελέσµατα της άσκησής της ανατρέχουν στον χρόνο
άσκησης της πρώτης. Δεύτερη έφεση δεν δύναται να ασκηθεί, αν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από τη δηµοσίευση της απορριπτικής απόφασης.
3. Έφεση από το δικόγραφο της οποίας παραιτήθηκε ο
εκκαλών θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
Άρθρο 118
Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση
Η αίτηση καταλογισµού ασκείται από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή, στις
ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόµο, από
το αρµόδιο όργανο της διοίκησης κατά:
(α) πολιτικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου του Κράτους,
καθώς και κατά υπαλλήλου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου
για κάθε ζηµιά που ο υπάλληλος προκάλεσε σ’ αυτά µε
δόλο ή από βαριά αµέλεια, καθώς και για την αποζηµίωση που το Κράτος, ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης
ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου κατέβαλε σε
κάθε τρίτο πρόσωπο για παράνοµη πράξη ή παράλειψη
που τελέστηκε µε δόλο ή από βαριά αµέλεια υπαλλήλου
τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και
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(β) κάθε προσώπου, κατά του οποίου ειδική διάταξη
νόµου προβλέπει την άσκηση αίτησης καταλογισµού από
τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από άλλο αρµόδιο κατά τον νόµο όργανο της
διοίκησης.
Άρθρο 119
Στοιχεία αίτησης καταλογισµού
Η αίτηση καταλογισµού πρέπει να περιέχει τα εξής
στοιχεία:
(α) το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο και τον αριθµό
φορολογικού µητρώου ή τον αριθµό δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση,
(β) το ποσό για το οποίο ζητείται ο καταλογισµός,
(γ) την ιδιότητα του προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση, που καθιδρύει την αρµοδιότητα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ζητήσει τον καταλογισµό του,
(δ) τη ζηµιογόνα πράξη ή παράλειψη που του αποδίδεται,
(ε) τον αιτιώδη σύνδεσµο της πράξης ή της παράλειψής της µε το ζηµιογόνο αποτέλεσµα.
Άρθρο 120
Αίτηµα προς τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση αίτησης καταλογισµού
1. Η άσκηση από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτησης καταλογισµού ζητείται µε ειδικό αίτηµα προς αυτόν από:
(α) τον αρµόδιο υπουργό,
(β) τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη για τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
(γ) το όργανο που κατά νόµο διοικεί ή εκπροσωπεί το
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
2. Αν το όργανο που αιτείται την άσκηση αίτησης καταλογισµού κατά την παρ. 1 δεν αποστέλλει µαζί µε το
αίτηµά του τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο
119, ο διοικητικός φάκελος επιστρέφεται και δύναται να
επανυποβληθεί µετά τη συµπλήρωσή του.
3. Εφόσον τα υποχρεωτικά κατά το άρθρο 119 στοιχεία έχουν αποσταλεί, ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιούται να ζητεί από
το όργανο που αιτείται τον καταλογισµό κάθε άλλο αναγκαίο κατά την κρίση του για τη βασιµότητα της αίτησης
καταλογισµού στοιχείο. Το αίτηµα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκτελείται αµελλητί από το όργανο που αιτείται τον καταλογισµό.
Άρθρο 121
Ζηµιά που αναδεικνύεται στο πλαίσιο
δικαστικής διαδικασίας
Εφόσον η ζηµία σε βάρος του Κράτους, οργανισµού
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου αναδεικνύεται στο πλαίσιο ποινικής ή άλλης δικαστικής διαδικασίας και δεν εγείρεται ζήτηµα παραγραφής της αξίωσης, το αίτηµα προς τον Γενικό Επί-

τροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
την άσκηση αίτησης καταλογισµού δεν υποβάλλεται και
τα σχετικά στοιχεία του φακέλου δεν αποστέλλονται
πριν από την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης,
µε την οποία το Δικαστήριο αποφαίνεται για τη ζηµία, το
φυσικό πρόσωπο που την προκάλεσε και τις ενέργειές
του που αιτιωδώς συνέβαλαν στην πρόκλησή της.
Άρθρο 122
Διακοπή παραγραφής
Η άσκηση της αίτησης καταλογισµού διακόπτει την παραγραφή της αξίωσης.
Άρθρο 123
Δεύτερη αίτηση καταλογισµού
Δεύτερη αίτηση καταλογισµού ασκείται παραδεκτώς
εφόσον η πρώτη απορρίφθηκε τελεσιδίκως για τυπικούς
λόγους. Αν η αίτηση ασκηθεί εντός προθεσµίας εξήντα
(60) ηµερών από την περιέλευση της τελεσίδικης απόφασης στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα αποτελέσµατα της άσκησής της
ανατρέχουν στον χρόνο άσκησης της πρώτης.
Άρθρο 124
Κατάθεση αίτησης καταλογισµού
Η αίτηση καταλογισµού κατατίθεται στην αρµόδια
γραµµατεία του Δικαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 55.
Ακολούθως, η αίτηση καταλογισµού κοινοποιείται, µε επιµέλεια της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πρόσωπο κατά του οποίου
στρέφεται η αίτηση, καθώς και στο διοικητικό όργανο
που ζήτησε τον καταλογισµό. Οι κατά τόπο υπηρεσίες
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι αστυνοµικές αρχές υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να µεριµνούν για την
κοινοποίησή της κατά τα προαναφερόµενα, σε εκτέλεση
της εντολής και των σχετικών οδηγιών του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 125
Διοικητικός φάκελος
1. Μετά την άσκηση της αίτησης καταλογισµού, ο φάκελος που περιέχει τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η
αίτηση καταλογισµού περιέρχεται στο Τµήµα, ενώπιον
του οποίου εκκρεµεί η αίτηση.
2. Στο πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση
καταλογισµού παρέχονται από τη γραµµατεία του Δικαστηρίου, κατόπιν αιτήµατός του το οποίο εγκρίνεται από
τον Πρόεδρό του, αντίγραφα εκείνων των στοιχείων του
φακέλου που είναι αναγκαία για την άµυνά του, µε µέριµνα να µην κοινοποιούνται σ’ αυτόν δεδοµένα προσωπικής κατάστασης τρίτων που δεν σχετίζονται µε την υπόθεση.
Άρθρο 126
Επίσπευση εκδίκασης
Το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση καταλογισµού µπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του αρ-
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µόδιου Τµήµατος την επίσπευση εκδίκασης της υπόθεσής του. Το ίδιο αίτηµα µπορεί να υποβάλει και ο Γενικός
Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι προστασίας του γενικού συµφέροντος, το οποίο εκπροσωπεί.
Άρθρο 127
Αντιρρήσεις
1. Το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση
καταλογισµού καταθέτει τις γραπτές αντιρρήσεις του
στη γραµµατεία του Δικαστηρίου σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών πριν από τη δικάσιµο.
2. Το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση
καταλογισµού κοινοποιεί τις αντιρρήσεις στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου την
ίδια ηµέρα της κατάθεσής τους στη γραµµατεία του Δικαστηρίου.

3. Αγωγή µπορούν να ασκήσουν και οι δανειστές των
δικαιούχων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, εφόσον
αυτοί δεν την ασκούν (πλαγιαστική αγωγή), εκτός αν
πρόκειται για προσωποπαγείς αξιώσεις.
Άρθρο 131
Παθητική νοµιµοποίηση
Η αγωγή ασκείται κατά του Δηµοσίου ή του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου που είναι υπόχρεα προς ικανοποίηση
της αξίωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου
130.
Άρθρο 132
Στοιχεία δικογράφου

Το Δικαστήριο, όταν πιθανολογεί µεν τη βασιµότητα
της αίτησης αλλά δεν είναι σε θέση να σχηµατίσει πλήρη
δικαστική πεποίθηση, διατάσσει αποδείξεις για τα κρίσιµα πραγµατικά περιστατικά, ζητώντας στοιχεία από τον
αιτούντα ή κάθε δηµόσια αρχή ή τρίτους, ή καλώντας
φυσικά πρόσωπα ως µάρτυρες και γενικά διατάσσοντας
κάθε πρόσφορη ενέργεια για την απόδειξη της αλήθειας.

1. Το δικόγραφο της αγωγής, εκτός από τα στοιχεία
που προβλέπονται στο άρθρο 59, πρέπει να περιέχει και:
(α) καθορισµό της έννοµης σχέσης από την οποία απορρέει η αξίωση,
(β) σαφή έκθεση των πραγµατικών περιστατικών, καθώς και τους λόγους που θεµελιώνουν κατά νόµο την αξίωση και δικαιολογούν την άσκηση της αγωγής από τον
ενάγοντα κατά του εναγοµένου,
(γ) σαφώς καθορισµένο αίτηµα.
2. Αίτηµα της αγωγής µπορεί να είναι:
(α) η καταψήφιση της αξιούµενης παροχής, ή
(β) η αναγνώριση της αντίστοιχης αξίωσης.

Άρθρο 129
Εφαρµογή διατάξεων

Άρθρο 133
Απαγόρευση αιρέσεων

Άρθρο 128
Συµπλήρωση αποδείξεων

1. Η παρ. 3 του άρθρου 81 εφαρµόζεται και στην αίτηση καταλογισµού.
2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος για την έφεση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΑΓΩΓΗ
Άρθρο 130
Ενεργητική νοµιµοποίηση
1. Αγωγή µπορεί να ασκήσει εκείνος ο οποίος έχει κατά του Δηµοσίου ή οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή
άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου χρηµατική
αξίωση από έννοµη σχέση δηµοσίου δικαίου, στο πλαίσιο:
(α) του ελέγχου των λογαριασµών των δηµόσιων υπολόγων και των υπόχρεων σε δηµόσια λογοδοσία,
(β) της απονοµής των συντάξεων κατά την έννοια της
περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγµατος και
της εκτέλεσης των σχετικών συνταξιοδοτικών πράξεων
ή αποφάσεων ή την πληρωµή των συντάξεων γενικά,
(γ) της αστικής ευθύνης των πολιτικών ή στρατιωτικών
δηµόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
2. Σε άσκηση της αγωγής που προβλέπεται στην παρ.
1 αγωγής νοµιµοποιούνται και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι.

Άσκηση αγωγής υπό αίρεση δεν επιτρέπεται.
Άρθρο 134
Κύριες και επικουρικές βάσεις
Η αγωγή µπορεί να έχει, εκτός από την κύρια, και µία ή
περισσότερες επικουρικές πραγµατικές ή νοµικές βάσεις.
Άρθρο 135
Συνέπειες κατάθεσης και επίδοσης
1. Η εκκρεµοδικία αρχίζει µε την κατάθεση της αγωγής
και λήγει µε τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης ή
την κατάργηση της δίκης.
2. Τα κατά το ουσιαστικό δίκαιο έννοµα αποτελέσµατα
της άσκησης της αγωγής επέρχονται ως προς τον εναγόµενο από την επίδοσή της σε αυτόν από τον ενάγοντα. Η παραγραφή, η οποία σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο διακόπηκε, αρχίζει πάλι µόνον από την τελεσιδικία της απόφασης ή την κατάργηση της δίκης.
Άρθρο 136
Μεταβολή αιτήµατος
1. Μεταβολή της ιστορικής βάσης της αγωγής είναι απαράδεκτη. Με το υπόµνηµα που κατατίθεται σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 62, ο ενάγων µπορεί να συµπληρώσει, να διευκρινίσει ή να διορθώσει τους ισχυρι-
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σµούς του, αρκεί να µη µεταβάλλεται η ιστορική βάση
της αγωγής.
2. Μεταβολή του αιτήµατος της αγωγής είναι απαράδεκτη. Κατ’ εξαίρεση, ο ενάγων µπορεί, έως το τέλος
της πρώτης συζήτησης, να περιορίσει το αίτηµα της αγωγής ή να το µετατρέψει από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό ή από αναγνωριστικό σε καταψηφιστικό.
Άρθρο 137
Πρόσθετοι λόγοι
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 136, πρόσθετοι λόγοι
αγωγής επιτρέπεται να υποβληθούν µε ξεχωριστό δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραµµατεία του Δικαστηρίου δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση
µε σηµείωση πάνω σε αυτό πράξης κατάθεσης.
2. Αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων
επιδίδεται µε ποινή απαραδέκτου δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση µε επιµέλεια του ενάγοντος στον εναγόµενο και σε εκείνον που ήδη έχει ασκήσει παρέµβαση.
Άρθρο 138
Παρεµπίπτουσα αγωγή
1. Με παρεµπίπτουσα αγωγή είναι δυνατόν να ζητηθούν:
(α) το παρεπόµενο του κύριου αντικειµένου της δίκης,
ή
(β) συµπληρωµατική της αρχικής παροχή αν µετά την
άσκηση της αγωγής διευρύνθηκε κατά οποιονδήποτε
τρόπο η αρχική αξίωση του ενάγοντος.
2. Ως προς την άσκηση της παρεµπίπτουσας αγωγής
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την άσκηση
παρέµβασης.
Άρθρο 139
Αυτοτέλεια αγωγής
Με την εξαίρεση των υποθέσεων της παρ. 7 του άρθρου 116, αγωγή για αξίωση που θεµελιώνεται στο παράνοµο εκτελεστής διοικητικής πράξης ή παράλειψης
δεν είναι απαράδεκτη, αν κατά της πράξης ή της παράλειψης αυτής δεν ασκήθηκε έφεση.
Άρθρο 140
Εξουσία του Δικαστηρίου
1. Το Δικαστήριο κατά την επίλυση της διαφοράς είτε
δέχεται την αγωγή, εν όλω ή εν µέρει, και, ανάλογα µε
το αίτηµά της, επιδικάζει την παροχή ή απλώς αναγνωρίζει τη σχετική αξίωση, είτε απορρίπτει την αγωγή.
2. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων σε ειδικές διατάξεις, αν αντικείµενο αµφισβήτησης µεταξύ των µερών είναι το παράνοµο εκτελεστής διοικητικής πράξης ή παράλειψης, το Δικαστήριο, εφόσον δεν υπάρχει δεδικασµένο, κρίνει παρεµπιπτόντως τη νοµιµότητα της πράξης ή
της παράλειψης αυτής.

Άρθρο 141
Απαγόρευση άσκησης δεύτερης αγωγής
1. Είναι απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης αγωγής µε το
αυτό αντικείµενο από τον ίδιο ενάγοντα.
2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης αγωγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους τυπικούς. Η αγωγή αυτή ασκείται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης, και τα αποτελέσµατα της άσκησής
της ανατρέχουν στον χρόνο άσκησης της πρώτης. Δεύτερη αγωγή δεν δύναται να ασκηθεί αν έχουν παρέλθει
τρία (3) έτη από τη δηµοσίευση της απορριπτικής απόφασης.
3. Αγωγή από το δικόγραφο της οποίας παραιτήθηκε ο
ενάγων θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθρο 142
Προσβαλλόµενες πράξεις
1. Ανακοπή εκτέλεσης ενώπιον Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρεί εφόσον η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης αφορά σε απαιτήσεις που ανάγονται σε
υποθέσεις (α) ελέγχου των λογαριασµών των δηµόσιων
υπολόγων και των υπόχρεων σε δηµόσια λογοδοσία, (β)
απονοµής των συντάξεων κατά την έννοια της περ.
στ΄της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγµατος και εκτέλεσης των σχετικών συνταξιοδοτικών πράξεων ή αποφάσεων ή της πληρωµής των συντάξεων γενικά, περιλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν σε καταλογισµό σύνταξης που εισπράχθηκε αχρεωστήτως και (γ) αστικής ευθύνης των πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
2. Η ανακοπή εκτέλεσης ασκείται ιδίως κατά:
(α) της πράξης της ταµειακής βεβαίωσης του εσόδου,
(β) της κατασχετήριας έκθεσης,
(γ) του προγράµµατος πλειστηριασµού,
(δ) της έκθεσης πλειστηριασµού,
(ε) του πίνακα κατάταξης.
3. Ανακοπή εκτέλεσης, επίσης, χωρεί κατά:
(α) της αρνητικής δήλωσης νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ως τρίτου, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄90),
εφόσον και η υποχρέωση του τρίτου είναι δηµοσίου δικαίου,
(β) της δήλωσης του προϊσταµένου της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας για την ύπαρξη απαίτησης δηµοσίου
δικαίου ή προνοµίου του Δηµοσίου, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 62 του ιδίου Κώδικα.
4. Με το ένδικο βοήθηµα της ανακοπής εκτέλεσης δεν
θεωρούνται ως συµπροσβαλλόµενες οι µεταγενέστερες
και συναφείς προς την προσβαλλόµενη, πράξεις ή παραλείψεις, έστω και αν έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως την πρώτη συζήτηση της ανακοπής.
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5. Η ανακοπή για την ακύρωση πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού ακινήτου είναι απαράδεκτη, αν δεν εγγραφεί στο βιβλίο διεκδικήσεων της περιφέρειας όπου
βρίσκεται το ακίνητο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
την κατάθεσή της. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται
νέα ανακοπή µέσα στην προθεσµία του άρθρου 144.
Άρθρο 143
Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση
1. Προς άσκηση ανακοπής εκτέλεσης νοµιµοποιείται
εκείνος που έχει άµεσο, προσωπικό και ενεστώς έννοµο
συµφέρον ή στον οποίο αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωµα
από ειδική διάταξη νόµου.
2. Η ανακοπή εκτέλεσης στρέφεται όταν:
(α) η εκτέλεση επισπεύδεται από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του Δηµοσίου, κατά του Δηµοσίου,
(β) η εκτέλεση επισπεύδεται από την αρµόδια οικονοµική υπηρεσία του Δηµοσίου, αλλά για την ικανοποίηση
απαίτησης άλλου νοµικού προσώπου, κατά του Δηµοσίου και κατά του δικαιούχου της απαίτησης νοµικού προσώπου,
(γ) η εκτέλεση επισπεύδεται από την οικονοµική υπηρεσία οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου υπέρ των οποίων εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων, κατά του επισπεύδοντος την εκτέλεση οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή του άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου,
(δ) προσβάλλεται ο πίνακας κατάταξης, κατά του επισπεύδοντος την εκτέλεση και κατά του δανειστή του οποίου η κατάταξη προσβάλλεται,
(ε) προσβάλλεται η αρνητική δήλωση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ως τρίτου σύµφωνα µε το άρθρο
34 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, εφόσον η
υποχρέωση του τρίτου είναι δηµοσίου δικαίου, κατά του
τρίτου στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση.
(στ) προσβάλλεται η δήλωση του προϊσταµένου της
αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας για την ύπαρξη απαίτησης δηµοσίου δικαίου ή προνοµίου του Δηµοσίου, κατά
του Δηµοσίου.
3. Η ανακοπή, όταν στρέφεται κατά της έκθεσης πλειστηριασµού, κοινοποιείται µε ποινή απαραδέκτου στον
αρµόδιο υπάλληλο του πλειστηριασµού και στον υπερθεµατιστή. Όταν στρέφεται κατά του πίνακα κατάταξης,
κοινοποιείται µε ποινή απαραδέκτου στους αναγγελθέντες δανειστές και στον αρµόδιο υπάλληλο του πλειστηριασµού.
Άρθρο 144
Προθεσµία
1. Η ανακοπή εκτέλεσης ασκείται µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών η οποία αρχίζει:
(α) στις περ. α΄, β΄ και δ΄της παρ. 2 του άρθρου 142,
από την επίδοση, αλλιώς από την πλήρη γνώση της πράξης ταµειακής βεβαίωσης, της κατασχετήριας έκθεσης
και της έκθεσης πλειστηριασµού, αντιστοίχως,
(β) στην περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 142, από την επίδοση της γραπτής πρόσκλησης του αρµόδιου για τον
πλειστηριασµό υπαλλήλου προς τους δανειστές για να
λάβουν γνώση του πίνακα κατάταξης,
(γ) στην περ. α΄της παρ. 3 του άρθρου 142, από την επίδοση της δήλωσης του τρίτου ή την περιέλευση της

σχετικής έκθεσης του ειρηνοδίκη, στον προϊστάµενο της
οικονοµικής υπηρεσίας που επισπεύδει την εκτέλεση,
(δ) στην περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 142, από την
περιέλευση στον σύνδικο του πίνακα των βεβαιωµένων
υπέρ του Δηµοσίου χρεών του οφειλέτη,
(ε) σε κάθε άλλη περίπτωση άσκησης ανακοπής εκτέλεσης, από την επίδοση, αλλιώς από την πλήρη γνώση
της προσβαλλόµενης πράξης.
2. Στην περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 142, η ανακοπή
ασκείται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, η οποία
αρχίζει από την επίδοση του προγράµµατος πλειστηριασµού.
3. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ασκηθεί ανακοπή
εκτέλεσης αν έχουν περάσει έξι (6) µήνες από τη διενέργεια του πλειστηριασµού.
Άρθρο 145
Περιεχόµενο
Το δικόγραφο της ανακοπής εκτέλεσης, εκτός από τα
στοιχεία κάθε δικογράφου, πρέπει να µνηµονεύει µε ακρίβεια την προσβαλλόµενη πράξη και τον εκδότη της.
Επίσης, πρέπει να περιέχει σαφείς και συγκεκριµένους
λόγους, καθώς και σχετικό αίτηµα.
Άρθρο 146
Πρόσθετοι λόγοι
1. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής εκτέλεσης επιτρέπεται
να υποβληθούν µε ξεχωριστό δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραµµατεία του Δικαστηρίου δεκαπέντε (15)
πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε σηµείωση πάνω σε αυτό πράξης κατάθεσης.
2. Αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων
επιδίδεται µε ποινή απαραδέκτου, δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε επιµέλεια του ανακόπτοντος, σε εκείνους κατά των οποίων στρέφεται η
ανακοπή εκτέλεσης.
Άρθρο 147
Οµοδικία, συνάφεια, σώρευση και συνεκδίκαση
1. Ως προς την οµοδικία, τη συνάφεια και τη συνεκδίκαση εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 45 έως 51, 56,
57 και 92.
2. Περισσότερα ένδικα βοηθήµατα κατά πράξεων που
έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της ίδιας διοικητικής εκτέλεσης, ή ένδικα µέσα κατά των σχετικών αποφάσεων, µπορεί να σωρευθούν, κυρίως ή επικουρικώς, στο ίδιο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο.
3. Η ανακοπή εκτέλεσης κατά της πράξης ταµειακής
βεβαίωσης µπορεί να σωρευθεί, κυρίως ή επικουρικώς,
στο ίδιο εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο µε την κατά το
άρθρο 111 έφεση κατά της πράξης που συνιστά τον τίτλο, µε βάση τον οποίο έγινε η βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η έφεση ασκείται εµπροθέσµως, λογίζεται πάντοτε εµπρόθεσµη και η ανακοπή.
Άρθρο 148
Συζήτηση
1. Η ανακοπή εκτέλεσης εκδικάζεται από το αρµόδιο
Τµήµα.
2. Σε περίπτωση ανακοπής κατά προγράµµατος πλει-
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στηριασµού ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, ή ο από αυτόν
οριζόµενος δικαστής, ορίζει αµέσως δικάσιµο, η οποία
πρέπει να απέχει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες από τη διενέργεια του πλειστηριασµού. Αντίγραφο του δικογράφου που κατατέθηκε, µαζί µε την πράξη ορισµού
δικασίµου, επιδίδεται µε τη φροντίδα του ανακόπτοντος
στα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται η ανακοπή µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από το Δικαστήριο και η οποία δεν επιτρέπεται να απέχει λιγότερο από µία (1)
πλήρη ηµέρα από τη δικάσιµο. Στην περίπτωση αυτή δεν
χωρούν πρόσθετοι λόγοι.
Άρθρο 149
Παρέµβαση
1. Εκείνοι στους οποίους κοινοποιείται η ανακοπή εκτέλεσης σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 143 µπορούν να ασκήσουν πρόσθετη παρέµβαση προς υποστήριξη του διαδίκου υπέρ του οποίου έχουν έννοµο συµφέρον να αποβεί η δίκη.
2. Η παρέµβαση ασκείται µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο.
Άρθρο 150
Εξουσία του Δικαστηρίου
1. Το Δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόµενη πράξη
κατά τον νόµον και την ουσία στα όρια της ανακοπής εκτέλεσης, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους
και το αίτηµά της.
2. Κατ’ εξαίρεση, ο κατά τον νόµον έλεγχος της προσβαλλόµενης πράξης χωρεί και αυτεπαγγέλτως, εκτεινόµενος στο σύνολό της, προκειµένου να διακριβωθεί
αν:
(α) η πράξη έχει εκδοθεί από αναρµόδιο όργανο, ή
(β) υπάρχει παραβίαση δεδικασµένου.
3. Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόµενων
µε την ανακοπή πράξεων της εκτέλεσης δεν επιτρέπεται
ο παρεµπίπτων έλεγχος της νοµιµότητας προηγούµενων
πράξεων της εκτέλεσης.
4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά ταµειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεµπίπτων έλεγχος, κατά τον
νόµον και την ουσία, του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η
βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ’ αυτού ένδικο
βοήθηµα που επιτρέπει τον έλεγχό του, κατά τον νόµον
και την ουσία, ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασµένο.
5. Ισχυρισµοί που αφορούν στην απόσβεση της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση µπορεί να προβάλλονται µε την ευκαιρία άσκησης ανακοπής εκτέλεσης κατά της ταµειακής βεβαίωσης
ή οποιασδήποτε πράξης της εκτέλεσης, πρέπει δε να αποδεικνύονται αµέσως.
Άρθρο 151
Απόφαση
Το Δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόµου ή ουσιαστικές πληµµέλειες της προσβαλλόµενης πράξης,
προβαίνει στην ολική ή µερική ακύρωση ή στην τροποποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, προβαίνει στην
απόρριψη της ανακοπής εκτέλεσης.

Άρθρο 152
Ένδικα µέσα
1. Οι αποφάσεις που εκδίδονται επί ανακοπής εκτέλεσης υπόκεινται στα ένδικα µέσα της αίτησης αναίρεσης,
της αίτησης αναθεώρησης, της αίτησης διόρθωσης ή ερµηνείας, της ανακοπής ερηµοδικίας και της τριτανακοπής, όπου εφαρµόζονται αναλόγως τα Κεφάλαια 26 έως
31.
2. Η προθεσµία για την άσκηση των ένδικων µέσων είναι τριάντα (30) ηµέρες, εκτός αν πρόκειται για απόφαση
που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση ανακοπής κατά προγράµµατος πλειστηριασµού, οπότε η προθεσµία είναι δέκα (10) ηµέρες.
3. Δικαίωµα άσκησης ένδικων µέσων κατά της απόφασης επί της ανακοπής εκτέλεσης έχει σε κάθε περίπτωση και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 153
Λήψη µέτρων
1. Το αρµόδιο Τµήµα, ύστερα από προηγούµενη αίτηση, αποφαίνεται για κάθε αµφισβήτηση που αφορά:
(α) στον ορισµό ή την αντικατάσταση µεσεγγυούχου ή
φύλακα και εν γένει τη µεσεγγύηση ή τη φύλαξη κινητών ή ακινήτων, ή
(β) στην εκκαθάριση ή τον προσδιορισµό των εξόδων
και των δικαιωµάτων της εκτέλεσης.
2. Προς υποβολή της αίτησης νοµιµοποιείται ο οφειλέτης, το Δηµόσιο, το νοµικό πρόσωπο που επισπεύδει την
εκτέλεση, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
3. Ως προς την προδικασία και την κύρια διαδικασία εφαρµόζεται αναλόγως το Κεφάλαιο 18.
4. Κατά την εκδίκαση της αίτησης, ως προς την αξιολόγηση των προβαλλόµενων ισχυρισµών, αρκεί η πιθανολόγηση.
5. Ειδικά στην περ. β΄ της παρ. 1, η αίτηση υποβάλλεται, µαζί µε σχετικό πίνακα τον οποίο συντάσσει ο δικαιούχος, στον προϊστάµενο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας που επισπεύδει την εκτέλεση. Ο τελευταίος
διατυπώνει εγγράφως τις παρατηρήσεις του ως προς τη
νοµιµότητα και την ακρίβεια των κονδυλίων, και διαβιβάζει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, το σχετικό έγγραφο
στο Δικαστήριο, συγχρόνως δε το κοινοποιεί µαζί µε αντίγραφο του πίνακα στον οφειλέτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 154
Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση
1. Οποιοσδήποτε από τους διαδίκους, εκτός από τους
κυβερνητικούς οργανισµούς κατά την έννοια του άρθρου
34 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προάσπιση των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, που έλαβε µέρος σε δίκη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του δίκαιη ικανοποίηση, προβάλλοντας ότι η διαδικασία για την εκ-
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δίκαση της υπόθεσης διήρκεσε πέραν του εύλογου χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση των πραγµατικών και
νοµικών ζητηµάτων που ανέκυψαν στη δίκη.
2. Η αίτηση στρέφεται κατά του Δηµοσίου, νοµίµως
εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Άρθρο 155
Προθεσµία
Η αίτηση ασκείται ανά βαθµό δικαιοδοσίας εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών. Η προθεσµία αυτή αρχίζει από τη
δηµοσίευση της οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου
που εκδόθηκε µετά τη δίκη για την οποία ο αιτών παραπονείται ότι υπήρξε υπέρβαση της εύλογης διάρκειάς
της.
Άρθρο 156
Άσκηση
1. Η αίτηση κατατίθεται στην αρµόδια γραµµατεία του
Δικαστηρίου.
2. Για την κατάθεση, συντάσσεται έκθεση, η οποία διαλαµβάνει τη χρονολογία της κατάθεσης, το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου που παρέλαβε την αίτηση και εκείνου που την κατέθεσε, καθώς και τον αριθµό καταχώρισής της στο οικείο βιβλίο ή στο ειδικό πρωτόκολλο κατάθεσης κατά περίπτωση, υπογράφεται δε από τον υπάλληλο που την παραλαµβάνει, καθώς και από εκείνον που
την καταθέτει.
3. Η αίτηση υπογράφεται από δικηγόρο.
Άρθρο 157
Περιεχόµενο
1. Ο αιτών µνηµονεύει στην αίτησή του το Δικαστήριο
ενώπιον του οποίου προβάλλει ότι υπήρξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αναφέρει τις αναβολές που δόθηκαν µε
πρωτοβουλία των διαδίκων ή του Δικαστηρίου, περιγράφει συνοπτικά τα ανακύψαντα νοµικά ή πραγµατικά ζητήµατα και λαµβάνει θέση επί της πολυπλοκότητάς τους.
2. Ο αιτών δεν δικαιούται σε αίτησή του για υπέρβαση
της εύλογης διάρκειας της δίκης ενώπιον της Ολοµέλειας να ζητήσει δίκαιη ικανοποίηση και για την υπέρβαση
της εύλογης διάρκειας δίκης ενώπιον Τµήµατος.
3. Η αίτηση περιέχει το όνοµα και τη διεύθυνση κατοικίας εκείνου που την ασκεί, χρονολογία, υπογραφή, καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον αριθµό τηλεφώνου του αιτούντος ή του πληρεξούσιου δικηγόρου
του.
Άρθρο 158
Προδικασία
1. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση επί της υπόθεσης για την οποία ζητείται δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας αυτής, ορίζει µε πράξη του Σύµβουλο ή Πάρεδρο για την
εκδίκασή της.
2. Με την πράξη της παρ. 1, η οποία κοινοποιείται στον
δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση, και, µαζί µε αντίγραφο της αίτησης, στον Υπουργό Οικονοµικών, ορίζεται επίσης η ηµέρα συζήτησης της αίτησης σε δηµόσια
συνεδρίαση, η οποία δεν µπορεί να απέχει πέραν των
πέντε (5) µηνών από την κατάθεση της αίτησης. Η κοινο-

ποίηση αυτή γίνεται τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από την ηµεροµηνία της συζήτησης.
3. Η γραµµατεία του Δικαστηρίου που εξέδωσε την οικεία απόφαση υποχρεούται να υποβάλει στον αρµόδιο
δικαστή αναλυτική έκθεση για την πορεία, καθώς και τα
στοιχεία της υπόθεσης δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση της αίτησης. Η έκθεση και τα ίδια ως άνω στοιχεία τίθενται στη διάθεση των διαδίκων
µερών. Η αίτηση εκδικάζεται ακόµη και σε περίπτωση µη
υποβολής της ανωτέρω έκθεσης.
4. Αν έχει ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της ως άνω
απόφασης και η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στην Ολοµέλεια, η αρµόδια γραµµατεία διαβιβάζει αντίγραφα των
διαδικαστικών εγγράφων στο Τµήµα ενώπιον του οποίου
εκκρεµεί η αίτηση.
5. Στην αρχή κάθε δικαστικού έτους, ο Πρόεδρος του
Δικαστηρίου ορίζει τις δικασίµους των αιτήσεων για δίκαιη ικανοποίηση και τους Συµβούλους και Παρέδρους
του Ελεγκτικού Συνεδρίου που µετέχουν σε κάθε δικάσιµο.
Άρθρο 159
Συζήτηση
1. Η αίτηση εκδικάζεται από Σύµβουλο ή Πάρεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι διάδικοι καλούνται
µε επιµέλεια της γραµµατείας του Δικαστηρίου.
3. Το Δηµόσιο λαµβάνει θέση επί της δικονοµικής συµπεριφοράς των διαδίκων και των αρµόδιων κρατικών
αρχών κατά την εξέλιξη της δίκης, καθώς και επί της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και επικαλείται οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει αναγκαίο για τη διάγνωσή της.
Άρθρο 160
Απόφαση
1. Το Δικαστήριο αποφαίνεται αν συντρέχει υπέρβαση
της εύλογης διάρκειας της δίκης για τη διάρκεια της οποίας διατυπώνεται παράπονο ότι υπερέβη τον εύλογο
χρόνο, συνεκτιµώντας ιδίως:
(α) την καταχρηστική ή παρελκυστική συµπεριφορά
των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης,
(β) την πολυπλοκότητα των τιθέµενων πραγµατικών
και νοµικών ζητηµάτων,
(γ) τη στάση των αρµόδιων κρατικών αρχών και
(δ) το διακύβευµα της υπόθεσης για τον αιτούντα.
2. Όταν διαπιστώνεται ότι συντρέχει υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης, το Δικαστήριο αποφαίνεται
αν πρέπει να καταβληθεί χρηµατικό ποσό για τη δίκαιη ικανοποίηση. Σε καταφατική περίπτωση, το Δικαστήριο ορίζει το ύψος του ποσού, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την
περίοδο υπέρβασης του εύλογου χρόνου για την εκδίκαση της υπόθεσης κατά συνεκτίµηση των κριτηρίων της
παρ. 1, καθώς και την ικανοποίηση του αιτούντος από
άλλα µέτρα που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία
για την αποκατάσταση της βλάβης του. Τέτοια µέτρα είναι και η καταβολή από τον οφειλέτη τόκων υπερηµερίας
σε όλη τη διάρκεια της καθυστέρησης ή η επιδίκαση υπέρ του αιτούντος αυξηµένης δικαστικής δαπάνης, κατά
τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 59.
3. Αν γίνει δεκτή η αίτηση, επιβάλλονται στο Δηµόσιο
τα έξοδα του αιτούντος για τη σύνταξη της αίτησης και
την παράσταση του πληρεξούσιου δικηγόρου, τα οποία
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δεν µπορεί να υπερβαίνουν ποσό που ορίζεται για την άσκηση και συζήτηση της παρέµβασης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Σε περίπτωση απόρριψης της
αίτησης, µπορεί, κατ’ εκτίµηση των περιστάσεων, να επιβάλλεται δαπάνη υπέρ του Δηµοσίου.
4. Η απόφαση δηµοσιεύεται εντός δύο (2) µηνών από
τη συζήτηση της αίτησης και δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Άρθρο 161
Παραποµπή ζητήµατος αντισυνταγµατικότητας
τυπικού νόµου
1. Όταν Τµήµα του Δικαστηρίου κρίνει διάταξη τυπικού
νόµου αντισυνταγµατική, παραπέµπει υποχρεωτικά το
ζήτηµα στην Ολοµέλεια, εκτός αν αυτό έχει κριθεί µε
προηγούµενη απόφασή της ή του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου γνωµοδοτεί για το παραπεµπόµενο
ζήτηµα πριν από την οικεία δικάσιµο της Ολοµέλειας.
2. Στη δίκη ενώπιον της Ολοµέλειας µπορεί να ασκηθεί
η ειδική παρέµβαση που προβλέπεται στο άρθρο 178.
Άρθρο 162
Προδικαστικό ερώτηµα
1. Τµήµα του Δικαστηρίου, όταν επιλαµβάνεται υπόθεσης στην οποία ανακύπτει ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων ή κρίνει ότι διάταξη τυπικού νόµου αντίκειται σε διάταξη υπέρτερης τυπικής ισχύος, χωρίς το ζήτηµα αυτό
να έχει κριθεί µε προηγούµενη απόφαση της Ολοµέλειας, µπορεί, µε απόφασή του που δεν υπόκειται σε ένδικα
µέσα, να υποβάλει σχετικό προδικαστικό ερώτηµα στην
Ολοµέλεια. Οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 163 εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. Ο Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου γνωµοδοτεί για
το υποβαλλόµενο προδικαστικό ερώτηµα πριν από την
οικεία δικάσιµο της Ολοµέλειας.
2. Η απόφαση της Ολοµέλειας είναι υποχρεωτική για
το Τµήµα που υπέβαλε το ερώτηµα και δεσµεύει τους
παρεµβάντες ενώπιον της Ολοµέλειας.
Άρθρο 163
Πρότυπη δίκη
1. Οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα ή µέσο ενώπιον οποιουδήποτε Τµήµατος µπορεί, ύστερα από αίτηµα ενός
των διαδίκων ή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να εισαχθεί για εκδίκαση ενώπιον της Ολοµέλειας µε πράξη τριµελούς επιτροπής
όταν µε αυτό τίθεται ζήτηµα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων.
Η τριµελής επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του
Δικαστηρίου, τον αρχαιότερο αντιπρόεδρο και τον πρόεδρο του Τµήµατος, στο οποίο εκκρεµεί το ένδικο βοήθηµα ή µέσο. Όταν το ένδικο βοήθηµα ή µέσο εκκρεµεί στο
Τµήµα όπου προεδρεύει ο αρχαιότερος αντιπρόεδρος,
συµµετέχει στην επιτροπή, ως µέλος της, ο δεύτερος
κατά την αρχαιότητα αντιπρόεδρος.
2. Αν το αίτηµα υποβάλλεται από διάδικο, υπογράφε-

ται επί ποινή απαραδέκτου από δικηγόρο και συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου σε περίπτωση απόρριψης
του αιτήµατος. Το ύψος του παραβόλου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
3. Το αίτηµα κοινοποιείται στους λοιπούς διαδίκους ή
στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου κατά περίπτωση, ανάλογα µε το ποιος υπέβαλε το αίτηµα σύµφωνα µε την παρ. 1. Οι τελευταίοι δύνανται να καταθέτουν υποµνήµατα ενώπιον της τριµελούς επιτροπής.
4. Η πράξη της τριµελούς επιτροπής που εκδίδεται επί
του αιτήµατος δηµοσιεύεται σε δύο εφηµερίδες των Αθηνών και συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεµών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτηµα,
τόσο εκείνων που δεν έχουν συζητηθεί όσο και εκείνων
που έχουν. Η αναστολή δεν καταλαµβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.
5. Μετά την έκδοση της πράξης της τριµελούς επιτροπής για την εισαγωγή της υπόθεσης στην Ολοµέλεια δεν
επιτρέπεται παραίτηση από το υποβληθέν αίτηµα.
6. Στη δίκη δικαιούται να παρέµβει κάθε διάδικος σε
εκκρεµή δίκη, στην οποία τίθεται το ζήτηµα αυτό. Για την
παρέµβαση της παρούσας δεν καταλογίζεται δικαστική
δαπάνη και η µη άσκησή της δεν δηµιουργεί δικαίωµα άσκησης ανακοπής ερηµοδικίας ή τριτανακοπής.
7. Μετά την επίλυση του ζητήµατος, η Ολοµέλεια µπορεί να παραπέµπει το ένδικο βοήθηµα ή µέσο στο αρµόδιο Τµήµα για περαιτέρω εξέταση.
8. Η απόφαση της Ολοµέλειας δεσµεύει τους διαδίκους της ενώπιον αυτής δίκης, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι παρεµβάντες.
Άρθρο 164
Απόφαση Ολοµέλειας
Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο, η Ολοµέλεια συγκροτείται σε δικαστικό σχηµατισµό, συνέρχεται σε µείζονα σύνθεση και αποφαίνεται οριστικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ
Άρθρο 165
Προσβαλλόµενες αποφάσεις
Το ένδικο µέσο της αίτησης αναίρεσης επιτρέπεται µόνο κατά των οριστικών αποφάσεων των Τµηµάτων του
Δικαστηρίου.
Άρθρο 166
Ποιοι ασκούν αίτηση αναίρεσης
1. Η αίτηση αναίρεσης ασκείται από οποιονδήποτε µετείχε στη δίκη ενώπιον του Τµήµατος και ηττήθηκε. Δικαίωµα να ασκήσει αίτηση αναίρεσης έχει και ο διάδικος
που νίκησε, εφόσον δικαιολογεί έννοµο συµφέρον, καθώς και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Η αίτηση αναίρεσης στρέφεται κατά των διαδίκων
της δίκης, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση.
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Άρθρο 167
Προθεσµία
1. Η αίτηση αναίρεσης ασκείται µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών, η οποία εκκινεί για το Δηµόσιο, τους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς και για όσα νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους από την περιέλευση της προσβαλλόµενης απόφασης σε αυτά. Το ίδιο ισχύει και για
τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για τον ιδιώτη διάδικο η προθεσµία αυτή εκκινεί
από την επίδοση ή την περιέλευση µε οποιονδήποτε τρόπο σε αυτόν ή την αποδεδειγµένα πλήρη γνώση από αυτόν της προσβαλλόµενης απόφασης. Αν ο έχων έννοµο
συµφέρον για την άσκηση αίτησης αναίρεσης διαµένει
στην αλλοδαπή, η προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα (90)
ηµέρες.
2. Αν δεν επιδόθηκε η απόφαση, η προθεσµία της αίτησης αναίρεσης είναι τρία (3) έτη, αρχόµενη από τη δηµοσίευση της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης.
Άρθρο 168
Δεύτερη αίτηση αναίρεσης
Δεύτερη αίτηση αναίρεσης από τον ίδιο διάδικο κατά
της ίδιας απόφασης ως προς το αυτό ή άλλο κεφάλαιο
της αναιρεσιβαλλόµενης δεν επιτρέπεται, εκτός αν η
πρώτη απορρίφθηκε για τυπικό λόγο, µε εξαίρεση την εκπρόθεσµη άσκηση.
Άρθρο 169
Περιεχόµενο δικογράφου
1. Το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία κάθε δικογράφου, και τα εξής:
(α) τον αριθµό και τη χρονολογία της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης,
(β) τους λόγους αναίρεσης κατά τρόπο σαφή και ορισµένο,
(γ) διορισµό αντικλήτου, όταν η αίτηση ασκείται από ιδιώτη διάδικο,
(δ) σαφές και συγκεκριµένο αίτηµα.
2. Με την κατάθεση του δικογράφου της αίτησης αναίρεσης κατατίθενται και δύο (2) αντίγραφα της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης σε έγχαρτη µορφή ή ως ηλεκτρονικό έγγραφο που φέρει εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα, µε την οποία επικυρώνεται η απόφαση.
Άρθρο 170
Λόγοι αναίρεσης
Αναίρεση επιτρέπεται για:
(α) υπέρβαση δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση,
(β) µη νόµιµη συγκρότηση ή κακή σύνθεσή του,
(γ) παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας,
(δ) εσφαλµένη ερµηνεία ή πληµµελή εφαρµογή του νόµου,

(ε) παράβαση του δεδικασµένου,
(στ) έλλειψη νόµιµης βάσης ή αναιτιολόγητο,
(ζ) παραµόρφωση του περιεχοµένου αποδεικτικού εγγράφου.

Άρθρο 171
Πρόσθετοι λόγοι
1. Οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης ως προς τα κεφάλαια
της προσβαλλόµενης απόφασης που έχουν προσβληθεί
ήδη µε την αίτηση αναίρεσης και τα κεφάλαια εκείνα που
αναγκαστικά συνέχονται µε αυτά, ασκούνται µε δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του Δικαστηρίου,
δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση
της αναίρεσης, για την κατάθεση του οποίου συντάσσεται έκθεση.
2. Αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων
επιδίδεται στον αναιρεσίβλητο δεκαπέντε (15) πλήρεις
ηµέρες πριν από τη συζήτηση µε ποινή απαραδέκτου.
Άρθρο 172
Απαράδεκτο λόγων αναίρεσης
1. Είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που στηρίζεται
σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο Τµήµα,
εκτός αν πρόκειται για παράβαση που δεν µπορεί να
προβληθεί στο Τµήµα ή για σφάλµα που προκύπτει από
την ίδια την απόφαση ή αφορά σε ζήτηµα που εξετάζεται
αυτεπαγγέλτως από το Τµήµα.
2. Είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που αποδίδει
στην προσβαλλόµενη απόφαση σφάλµα που προκλήθηκε από ενέργειες του αναιρεσείοντος ή προσώπων που
ενεργούν στο όνοµά του.
3. Είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης κατά απόφασης του Δικαστηρίου της παραποµπής, εφόσον µε τον
λόγο αυτόν προσβάλλεται η απόφαση κατά το τµήµα της
εκείνο κατά το οποίο συµµορφώθηκε προς την αναιρετική απόφαση.
Άρθρο 173
Λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόµενοι
Το Δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως λόγους αναίρεσης που αφορούν στη δηµόσια τάξη. Τέτοιοι λόγοι είναι ιδίως αυτοί που αναφέρονται στη διάκριση των δικαιοδοσιών και το ανίσχυρο λόγω αντισυνταγµατικότητας
της εφαρµοσθείσας διάταξης νόµου.
Άρθρο 174
Όρια αναιρετικού ελέγχου
1. Η εκτίµηση από το Τµήµα των αποδεικτικών στοιχείων και των πραγµατικών γεγονότων δεν υπόκειται στον
έλεγχο του αναιρετικού δικαστηρίου. Επί προδικαστικού
ερωτήµατος προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αιτήµατος γνωµοδότησης προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, το αναιρετικό δικαστήριο δύναται, για την πληρότητα του ερωτήµατος
αυτού, να λάβει υπόψη του και στοιχεία του πραγµατικού της υπόθεσης που δεν αναφέρονται στην αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, αλλά που περιλαµβάνονται στον
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φάκελο της υπόθεσης, όπως αυτός είχε συγκροτηθεί κατά την έκδοση της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης.
2. Στην αναιρετική δίκη δεν επιτρέπεται η προσκόµιση
νέων αποδεικτικών στοιχείων.
3. Η εκτίµηση του περιεχοµένου διαδικαστικών εγγράφων της ίδιας ή άλλης δίκης, ιδίως αγωγών, παρεµβάσεων, ένδικων µέσων, προτάσεων ή δικαστικών αποφάσεων, ελέγχεται από το Δικαστήριο.
Άρθρο 175
Αντικατάσταση αιτιολογιών
Αν το αιτιολογικό της προσβαλλόµενης απόφασης κρίνεται εσφαλµένο, αλλά το διατακτικό της ορθό, το Δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση, εκτός αν υπάρχει έννοµο συµφέρον να αποτραπεί δεδικασµένο, οπότε αναιρείται η απόφαση µόνον ως προς την εσφαλµένη αιτιολογία
της.
Άρθρο 176
Διαδικασία µετά την αναίρεση
1. Αν γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης για υπέρβαση δικαιοδοσίας, το Δικαστήριο δεν επιλαµβάνεται πλέον της
υπόθεσης.
2. Αν γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης για εσφαλµένη
ερµηνεία και πληµµελή εφαρµογή του νόµου, η Ολοµέλεια αποφασίζει περαιτέρω για την υπόθεση, εκτός αν
αυτή χρήζει διερεύνησης κατά το πραγµατικό της µέρος,
οπότε την αναπέµπει στο αρµόδιο Τµήµα.
3. Αν η απόφαση αναιρεθεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Ολοµέλεια αναπέµπει την υπόθεση στο αρµόδιο
Τµήµα για την εκ νέου εξέτασή της µε διαφορετική σύνθεση, κατά το µέρος που η απόφαση αναιρέθηκε.
4. Εφόσον αναιρεθεί η απόφαση, οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από αυτή.
5. Το Τµήµα το οποίο δικάζει την υπόθεση κατά παραποµπή από την Ολοµέλεια δεν µπορεί να αποστεί από
την απόφαση της Ολοµέλειας, ως προς τα ζητήµατα που
κρίθηκαν µε αυτή.
Άρθρο 177
Αναίρεση υπέρ του νόµου
1. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται κατ’ εξαίρεση και µετά την παρέλευση της οικείας προθεσµίας να ασκεί αίτηση αναίρεσης υπέρ του νόµου.
2. Στην περίπτωση αυτή, αν γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης, η απόφαση που αναιρεσιβάλλεται παραµένει αµετάβλητη.
Άρθρο 178
Ειδική παρέµβαση
1. Σε αναιρετική δίκη στην οποία, εν όψει των ισχυρισµών των διαδίκων, τίθεται ζήτηµα αν διάταξη τυπικού
νόµου είναι σύµφωνη προς το Σύνταγµα, έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν παρέµβαση φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
ή ενώσεις προσώπων, τα οποία δικαιολογούν έννοµο
συµφέρον σε σχέση µε την κρίση του ζητήµατος αυτού,
εφόσον το αυτό ζήτηµα εκκρεµεί σε δίκη ενώπιον άλλου
δικαστικού σχηµατισµού του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην
οποία είναι διάδικοι. Δικαίωµα άσκησης παρέµβασης έχει

σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
2. Ο παρεµβαίνων µε βάση την παρ. 1 νοµιµοποιείται
να προβάλλει απόψεις και επιχειρήµατα που αναφέρονται αποκλειστικά σε ζητήµατα συνταγµατικότητας που
έχουν τεθεί. Η εκδιδόµενη απόφαση δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα για τον παρεµβαίνοντα αυτόν.
3. Η παρέµβαση αυτή ενώπιον της Ολοµέλειας ασκείται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 42.
4. Για την παράσταση όσων παρεµβαίνουν µε βάση το
παρόν, τη νοµιµοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου
τους, τα απαιτούµενα τέλη και παράβολα, καθώς και για
τη δικαστική δαπάνη, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των Κεφαλαίων 6, 34, 49, 50 και 51.
5. Η µη άσκηση παρέµβασης κατά την παρ. 1, σε οποιονδήποτε λόγο και να οφείλεται, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ανακοπής ερηµοδικίας ή τριτανακοπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 179
Προσβαλλόµενες αποφάσεις
Σε αναθεώρηση υπόκεινται οι οριστικές αποφάσεις
των Τµηµάτων.
Άρθρο 180
Αρµόδιο δικαστήριο
Η αίτηση αναθεώρησης ασκείται ενώπιον του Τµήµατος που εξέδωσε την απόφαση.
Άρθρο 181
Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση
1. Νοµιµοποιούνται να ασκήσουν αίτηση αναθεώρησης
όσοι διετέλεσαν διάδικοι στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Παθητικώς νοµιµοποιούνται όσοι διετέλεσαν αντίδικοι εκείνου που ασκεί το ένδικο µέσο στη δίκη κατά την
οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση.
Άρθρο 182
Νέα αίτηση
Η άσκηση από το ίδιο πρόσωπο νέας αίτησης αναθεώρησης επιτρέπεται µόνο για λόγο που προέκυψε µεταγενεστέρως, έστω και αν αφορά στο ίδιο κεφάλαιο της απόφασης.
Άρθρο 183
Λόγοι αναθεώρησης
1. Αναθεώρηση χωρεί για τους εξής λόγους:
(α) αν η προσβαλλόµενη απόφαση στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση µάρτυρα ή δήλωση διαδίκου, σε ψευδή έκθεση πραγµατογνώµονα ή σε πλαστά ή νοθευµένα έγγραφα, και τα περιστατικά αυτά προκύπτουν από αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, ή
(β) αν µετά την τελευταία συζήτηση της υπόθεσης περιήλθαν σε γνώση και στην κατοχή του διαδίκου που ζητεί την αναθεώρηση κρίσιµα έγγραφα τα οποία υπήρχαν
πριν από τη δίκη αλλά δεν γνώριζε την ύπαρξή τους ή ε-
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µποδίστηκε στην προσκόµισή τους, ή
(γ) αν η προσβαλλόµενη απόφαση στηρίζεται σε απόφαση πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου, η οποία ανατράπηκε αµετακλήτως µετά την τελευταία συζήτηση.
2. Επίσης, αναθεώρηση χωρεί και όταν το δικαστήριο
που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση πλανήθηκε
πρόδηλα περί τα πράγµατα, όπως ιδίως αν δεν εντόπισε
σοβαρό σφάλµα που περιείχαν τα αριθµητικά δεδοµένα
πάνω στα οποία στήριξε την κρίση του ή αν θεώρησε ως
υπαρκτό ή ανύπαρκτο γεγονός ενώ προκύπτει αναµφισβήτητα το αντίθετο.
Άρθρο 184
Προθεσµία
1. Αν προβάλλεται λόγος αναθεώρησης από τους αναφερόµενους στην παρ. 1 του άρθρου 183, η προθεσµία
για την άσκηση της αίτησης αναθεώρησης είναι εξήντα
(60) ηµέρες και αρχίζει:
(α) στις περ. α΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 183, αφότου καταστεί αµετάκλητη η σχετική δικαστική απόφαση,
(β) στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 183, αφότου τα
κρίσιµα έγγραφα περιήλθαν στην κατοχή εκείνου που
ζητεί την αναθεώρηση.
2. Αν τα γεγονότα της παρ. 1 συντελέστηκαν πριν από
την επίδοση της προσβαλλόµενης απόφασης, η προθεσµία άσκησης της αίτησης αναθεώρησης αρχίζει από την
επίδοση της απόφασης.
3. Αν ο λόγος αναθεώρησης είναι από αυτούς που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 183, η προθεσµία
για την άσκηση της αίτησης αναθεώρησης είναι εξήντα
(60) ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της προσβαλλόµενης απόφασης.
Άρθρο 185
Ανάλογη εφαρµογή διατάξεων
Για την εκδίκαση της αίτησης αναθεώρησης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος για την έφεση.
Άρθρο 186
Συνέπειες αναθεώρησης
1. Αν γίνει δεκτός λόγος αναθεώρησης, η προσβαλλόµενη απόφαση εξαφανίζεται και επακολουθεί νέα εξέταση της υπόθεσης µέσα στα όρια του λόγου αυτού.
2. Η απόφαση που δέχεται την αίτηση αναθεώρησης υπόκειται στα ίδια ένδικα µέσα, στα οποία υπόκειται και η
απόφαση που αναθεωρήθηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 187
Επιτρεπτό της διόρθωσης απόφασης
1. Αν κατά τη σύνταξη και την έκδοση απόφασης παρεισέφρησαν λάθη γραφικά ή λογιστικά ή προφανείς ανακρίβειες ή το διατακτικό της απόφασης διατυπώθηκε
ελλιπώς ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την εξέδωσε
προβαίνει στη διόρθωσή της.

2. Αν τα λάθη είναι γραµµατικά ή προδήλως συντακτικά και η διόρθωσή τους δεν µεταβάλλει το νόηµα της
φράσης όπου εµπεριέχονται, η διόρθωση επέρχεται µε
πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου που εξέδωσε την
απόφαση, την οποία προσυπογράφει και ο εισηγητής της
υπόθεσης, εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του δικαστή.
3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το Δικαστήριο δύναται να
διορθώσει απόφασή του είτε αυτεπαγγέλτως µε αίτηση
του Προέδρου του είτε µε αίτηση ενός από τους διαδίκους.
Άρθρο 188
Άσκηση αίτησης διόρθωσης
Η αίτηση διόρθωσης, όταν ασκείται από τον Πρόεδρο
του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, καταχωρίζεται ως πράξη του Προέδρου στο οικείο πρωτόκολλο
του Δικαστηρίου και αντίγραφο αυτής κοινοποιείται
στους διαδίκους. Όταν η αίτηση διόρθωσης ασκείται από
διάδικο, κατατίθεται στην αρµόδια γραµµατεία του Δικαστηρίου σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 55 του
παρόντος.
Άρθρο 189
Περιεχόµενο αίτησης διόρθωσης
1. Η αίτηση διόρθωσης πρέπει να περιέχει, εκτός από
τα στοιχεία κάθε δικογράφου, µνεία της προσβαλλόµενης απόφασης και σαφή αναφορά στα λάθη των οποίων
ζητείται η διόρθωση.
2. Πρόσθετοι λόγοι επιτρέπεται να υποβληθούν µε ξεχωριστό δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραµµατεία
του Δικαστηρίου δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε σηµείωση πάνω σε αυτό πράξης κατάθεσης.
3. Αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων
επιδίδεται µε ποινή απαραδέκτου, δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε επιµέλεια του αιτούντος, στους άλλους διαδίκους.
Άρθρο 190
Προδικασία
1. Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στην προδικασία για το αντίστοιχο ένδικο βοήθηµα ή µέσο, το οποίο προκάλεσε την έκδοση της απόφασης, εφαρµόζονται αναλόγως.
2. Αν ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου κρίνει ότι το λάθος
που παρεισέφρησε στην απόφαση εµποδίζει την εκτέλεσή της, ορίζει για την εκδίκαση της αίτησης διόρθωσης
τη συντοµότερη διαθέσιµη δικάσιµο.
Άρθρο 191
Συζήτηση
1. Η αίτηση συζητείται στο ακροατήριο και οι διάδικοι
καλούνται µε επιµέλεια της γραµµατείας του Δικαστηρίου.
2. Στη σύνθεση του Δικαστηρίου που αποφαίνεται για
την αίτηση διόρθωσης µετέχει, αν είναι εφικτό, ο δικαστής που διετέλεσε εισηγητής στην έκδοση της απόφασης της οποίας ζητείται η διόρθωση.
3. Αν έχουν ασκήσει αίτηση διόρθωσης ο Πρόεδρος
του Δικαστηρίου και ο διάδικος για τη διόρθωση του ίδι-
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ου λάθους, το Δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει την εκδίκαση µίας από τις δύο. Αν δεν αφορούν αποκλειστικά
στο ίδιο λάθος, οι αιτήσεις συνεκδικάζονται υποχρεωτικά.
Άρθρο 192
Απόφαση
1. Ο αριθµός της απόφασης ή της πράξης του Προέδρου, µε την οποία έγινε η διόρθωση, σηµειώνεται στο
πρωτότυπο της απόφασης που διορθώνεται.
2. Στα αντίγραφα ή αποσπάσµατα της απόφασης που
διορθώνεται, πρέπει να γίνεται µνεία της πράξης του
Προέδρου ή της δικαστικής απόφασης για τη διόρθωση,
µε σηµείωση του αριθµού και της ηµεροµηνίας έκδοσής
τους.
Άρθρο 193
Ένδικα µέσα
Κατά των εκδιδόµενων αποφάσεων δύναται να ασκηθούν τα ένδικα µέσα, τα οποία µπορούσαν να ασκηθούν
κατά της απόφασης της οποίας έγινε η διόρθωση. Αν ασκηθούν, η άσκηση περιορίζεται µόνο στα κεφάλαια της
απόφασης που διορθώθηκαν.
Άρθρο 194
Διόρθωση πρακτικού
1. Αν µετά τη δηµοσίευση της απόφασης διαπιστωθεί
ότι κατά τη σύνταξη των πρακτικών της συζήτησης στο
ακροατήριο ή αποσπάσµατος αυτών παρεισέφρησαν λάθη, γραφικά ή συντακτικά, ή προφανείς ανακρίβειες ή
αυτά διατυπώθηκαν ελλιπώς ή ανακριβώς, επιτρέπεται η
αυτεπάγγελτη διόρθωσή τους.
2. Η διόρθωση επέρχεται µε πράξη του Προέδρου του
Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου έγινε η συζήτηση, την
οποία προσυπογράφει και ο γραµµατέας της έδρας. Η
πράξη του Προέδρου κοινοποιείται στους διαδίκους, για
την άσκηση από αυτούς των ένδικων µέσων κατά της απόφασης που στηρίχθηκε στα πρακτικά ή το απόσπασµα
που διορθώθηκαν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 195
Ερµηνεία απόφασης
1. Αν η διατύπωση απόφασης είναι ασαφής και γεννά
αµφιβολίες, το δικαστήριο που την εξέδωσε δύναται, ύστερα από αίτηση ενός από τους διαδίκους, να την ερµηνεύσει.
2. Η περί ερµηνείας απόφαση δεν µπορεί να µεταβάλει
το διατακτικό της απόφασης που ερµηνεύεται.
Άρθρο 196
Περιεχόµενο αίτησης ερµηνείας
1. Η αίτηση ερµηνείας, εκτός από τα στοιχεία κάθε δικογράφου, πρέπει ακόµη να περιέχει µνεία της προσβαλλόµενης απόφασης και τα αµφίβολα σηµεία ή τις ασάφειες στην απόφαση αυτή, των οποίων ζητείται η ερµηνεία.

2. Πρόσθετοι λόγοι επιτρέπεται να υποβληθούν µε ξεχωριστό δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του
Δικαστηρίου δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη
συζήτηση, µε σηµείωση πάνω σ’ αυτό πράξης κατάθεσης.
3. Αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων
επιδίδεται µε επιµέλεια του αιτούντος στους άλλους διαδίκους δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε ποινή απαραδέκτου.
Άρθρο 197
Προδικασία
1. Η αίτηση ερµηνείας κατατίθεται στην αρµόδια γραµµατεία του Δικαστηρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 55.
2. Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στην προδικασία για το αντίστοιχο ένδικο βοήθηµα ή µέσο, το οποίο προκάλεσε την έκδοση της απόφασης, εφαρµόζονται αναλόγως.
3. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ορίζει σύντοµη δικάσιµο, αν κρίνει ότι η προβαλλόµενη ασάφεια εµποδίζει την
εκτέλεση της απόφασης.
Άρθρο 198
Συζήτηση
1. Η αίτηση συζητείται στο ακροατήριο. Οι διάδικοι καλούνται στη συζήτηση µε επιµέλεια της γραµµατείας του
Δικαστηρίου.
2. Στη σύνθεση του Δικαστηρίου, αν είναι εφικτό, µετέχουν οι δικαστές που έλαβαν την απόφαση.
Άρθρο 199
Εφαρµογή διατάξεων
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στην αίτηση διόρθωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30
ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ
Άρθρο 200
Προσβαλλόµενες αποφάσεις
1. Σε ανακοπή ερηµοδικίας υπόκεινται οι αποφάσεις
των Τµηµάτων, αν κάποιος από τους διαδίκους δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση ένδικου βοηθήµατος ή µέσου, επειδή δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε νόµιµα, ή
επειδή, αν και κλητεύθηκε νόµιµα, δεν µπόρεσε λόγω ανωτέρας βίας να παρασταθεί.
2. Δεύτερη ανακοπή κατά της ίδιας απόφασης δεν επιτρέπεται.
3. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την ανακοπή
δεν συγχωρείται νέα ανακοπή, εκτός αν ο ανακόπτων
δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόµιµα ή, αν
και κλητεύθηκε νόµιµα, δεν µπόρεσε λόγω ανωτέρας
βίας να παρασταθεί.
Άρθρο 201
Ενεργητική νοµιµοποίηση
Δικαίωµα ανακοπής έχει µόνον όποιος διάδικος δεν
παραστάθηκε κατά τη συζήτηση του ένδικου βοηθήµα-
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τος ή µέσου επειδή δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε
νόµιµα, ή επειδή, αν και κλητεύθηκε νόµιµα, δεν µπόρεσε λόγω ανωτέρας βίας να παρασταθεί.
Άρθρο 202
Προθεσµία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31
ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
Άρθρο 208
Ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση

Η προθεσµία για την άσκηση της ανακοπής είναι εξήντα (60) ηµέρες και αρχίζει για το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου από την περιέλευση της προσβαλλόµενης απόφασης σ’ αυτά. Για τον ιδιώτη διάδικο
η ανωτέρω προθεσµία αρχίζει από την επίδοση σ’ αυτόν
της προσβαλλόµενης απόφασης ή την πλήρη γνώση της
απόφασης από αυτόν. Αν ο έχων έννοµο συµφέρον για
την άσκηση της ανακοπής διαµένει στην αλλοδαπή, η
προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες.

1. Τρίτος, ο οποίος βλάπτεται από οριστική απόφαση
Τµήµατος που εκδόθηκε σε δίκη µεταξύ άλλων και δεν
είχε ασκήσει παρέµβαση, µπορεί, εφόσον συντρέχει το
έννοµο συµφέρον που θα δικαιολογούσε την παρέµβασή
του στη δίκη αυτή, να ανακόψει την οικεία απόφαση.
2. Στερείται το δικαίωµα να ασκήσει τριτανακοπή o τρίτος στον οποίο κοινοποιήθηκε, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 42, το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο
µε γνωστοποίηση της σχετικής δικασίµου.
3. Η τριτανακοπή στρέφεται εναντίον όλων των διαδίκων µεταξύ των οποίων εκδόθηκε η απόφαση.

Άρθρο 203
Περιεχόµενο δικογράφου

Άρθρο 209
Προθεσµία

Η ανακοπή πρέπει να περιέχει τα στοιχεία κάθε δικογράφου και ακόµη µνεία της προσβαλλόµενης απόφασης, τους λόγους της ανακοπής και αίτηµα.

Η τριτανακοπή ασκείται µέσα σε προθεσµία εξήντα
(60) ηµερών, που αρχίζει για το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς και για όσα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χρηµατοδοτούνται από εθνικούς
ή ενωσιακούς πόρους από την περιέλευση της προσβαλλόµενης απόφασης σ’ αυτά. Για τον ιδιώτη διάδικο η ανωτέρω προθεσµία αρχίζει από την επίδοση σ’ αυτόν της
προσβαλλόµενης απόφασης ή την πλήρη γνώση της από
αυτόν. Αν ο έχων έννοµο συµφέρον για την άσκηση της
ανακοπής διαµένει στην αλλοδαπή, η προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα (90) ηµέρες.

Άρθρο 204
Πρόσθετοι λόγοι
1. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής επιτρέπεται να υποβληθούν µε ξεχωριστό δικόγραφο, που κατατίθεται στη
γραµµατεία του Δικαστηρίου δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε σηµείωση πάνω σ’ αυτό
πράξης κατάθεσης.
2. Αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων
επιδίδεται µε επιµέλεια του ανακόπτοντος σε εκείνους
κατά των οποίων στρέφεται η ανακοπή δεκαπέντε (15)
πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε ποινή απαραδέκτου.
Άρθρο 205
Εφαρµογή διατάξεων
Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στην προδικασία, τη συζήτηση και την έκδοση της απόφασης που
προσβάλλεται µε την ανακοπή ερηµοδικίας εφαρµόζονται αναλόγως.

Άρθρο 210
Περιεχόµενο
Η αίτηση της τριτανακοπής πρέπει να περιέχει τα στοιχεία κάθε δικογράφου και ακόµη µνεία της προσβαλλοµένης απόφασης, τους λόγους της ανακοπής και αίτηµα.
Άρθρο 211
Πρόσθετοι λόγοι

1. Η ανακοπή εισάγεται ενώπιον του Τµήµατος που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση.
2. Η ανακοπή συζητείται στο ακροατήριο µε κλήση των
διαδίκων από τη γραµµατεία του Δικαστηρίου.

1. Πρόσθετοι λόγοι τριτανακοπής επιτρέπεται να υποβληθούν µε ξεχωριστό δικόγραφο, που κατατίθεται στη
γραµµατεία του Δικαστηρίου δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε σηµείωση πάνω σε αυτό
πράξης κατάθεσης.
2. Αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων
επιδίδεται µε επιµέλεια του τριτανακόπτοντος σε εκείνους κατά των οποίων στρέφεται η τριτανακοπή δεκαπέντε (15) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση, µε ποινή
απαραδέκτου.

Άρθρο 207
Απόφαση

Άρθρο 212
Εφαρµογή διατάξεων

Αν ο λόγος ανακοπής αποδειχθεί βάσιµος, εξαφανίζεται η απόφαση και το Δικαστήριο προβαίνει αµέσως σε
νέα εξέταση της υπόθεσης.

Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στην προδικασία, τη συζήτηση και την έκδοση της απόφασης που
προσβάλλεται µε την τριτανακοπή εφαρµόζονται αναλόγως.

Άρθρο 206
Συζήτηση
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Άρθρο 213
Συζήτηση

Άρθρο 218
Άσκηση

1. Η τριτανακοπή εισάγεται ενώπιον του Τµήµατος που
εξέδωσε την προσβαλλοµένη απόφαση.
2. Η τριτανακοπή συζητείται στο ακροατήριο µε κλήση
των διαδίκων από τη γραµµατεία του Δικαστηρίου.

Οι διατάξεις του παρόντος που ισχύουν για την εκδίκαση του ένδικου βοηθήµατος ή µέσου επί του οποίου
εκδόθηκε η προσβαλλόµενη µε την αίτηση απόφαση, εφαρµόζονται αναλόγως.

Άρθρο 214
Απόφαση

Άρθρο 219
Περιεχόµενο

Αν ο λόγος της τριτανακοπής κριθεί βάσιµος, το Δικαστήριο εξαφανίζει την απόφαση και προχωρεί στην εκδίκαση της διαφοράς.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα στοιχεία κάθε δικογράφου και ακόµη µνεία της προσβαλλοµένης απόφασης,
συγκεκριµένους λόγους και αίτηµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 220
Προδικασία

Άρθρο 215
Προσβαλλόµενες αποφάσεις

Οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν στην προδικασία της συζήτησης της υπόθεσης, για την οποία εκδόθηκε η απόφαση που προσβάλλεται µε την αίτηση, εφαρµόζονται αναλόγως.

Απόφαση Τµήµατος ή της Ολοµέλειας, για την οποία
κρίθηκε µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου ότι εκδόθηκε κατά παραβίαση
δικαιώµατος σχετικού µε τον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή άλλης ρύθµισης ουσιαστικού
δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προάσπιση
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, υπόκειται σε αίτηση επανάληψης της διαδικασίας ενώπιον του σχηµατισµού που την εξέδωσε.
Άρθρο 216
Νοµιµοποίηση
Δικαίωµα να ασκήσουν την αίτηση επανάληψης της
διαδικασίας έχουν όσοι διετέλεσαν διάδικοι στη δίκη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου ή οι κάθε είδους καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί
τους, εφόσον έχουν έννοµο συµφέρον, καθώς και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 217
Προθεσµία
1. Η αίτηση ασκείται µέσα σε προθεσµία ενενήντα (90)
ηµερών, που αρχίζει από τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, σύµφωνα µε τις διακρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 44 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την
Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών.
2. Αν κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας υπάρξει διαδοχή αυτού που ήταν διάδικος στη δίκη ενώπιον
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, η προθεσµία για τον διάδοχο αρχίζει από τότε που
επήλθε η διαδοχή. Ειδικά στην περίπτωση κληρονοµικής
διαδοχής, η προθεσµία για τον κληρονόµο αρχίζει από
τη λήξη της προθεσµίας για την αποποίηση της κληρονοµίας.

Άρθρο 221
Συζήτηση
Για την εκδίκαση της αίτησης επανάληψης της διαδικασίας εφαρµόζεται η ισχύουσα για τον οικείο δικαστικό
σχηµατισµό διαδικασία.
Άρθρο 222
Απόφαση
1. Αν η αίτηση κριθεί βάσιµη, η απόφαση του Δικαστηρίου ακυρώνεται κατά το τµήµα της που στοιχειοθέτησε
την παραβίαση και η υπόθεση επανεξετάζεται σε νέα δικάσιµο.
2. Το Δικαστήριο, αν κρίνει ότι η υπόθεση είναι ώριµη,
µπορεί να συζητήσει την υπόθεση στην ίδια δικάσιµο.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33
ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Άρθρο 223
Δηµόσια συνεδρίαση
1. Οι δηµόσιες συνεδριάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς συζήτηση των υποθέσεων γίνονται στα ακροατήρια αυτού µε την παρουσία του γραµµατέα.
2. Στις δηµόσιες συνεδριάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς συζήτηση των υποθέσεων σε ακροατήριο παρίσταται ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος εκφέρει τη γνώµη του. Με
απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στα άρθρα 32Αεπ. του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, µπορεί να ορισθούν οι δηµόσιες συνεδριάσεις στις

40
οποίες δεν θα παρίσταται, καθώς και διαδικασίες στις οποίες δεν θα συµµετέχει ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 224
Προφορικότητα της διαδικασίας
Η διαδικασία στο ακροατήριο διεξάγεται προφορικά
και στηρίζεται στην προδικασία που προβλέπεται από τις
διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 225
Αυτεπάγγελτη εξέταση της κλήτευσης των διαδίκων
1. Όταν κάποιος από τους διαδίκους δεν εµφανίζεται
κατά τη συζήτηση, το Δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν αυτός κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν
δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, το Δικαστήριο, αφού κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση, ορίζει νέα τακτική δικάσιµο µε απλή σηµείωση στο
πινάκιο και διατάσσει την εγγραφή σ’ αυτήν της υπόθεσης και τη νόµιµη κλήτευση των διαδίκων.
2. Η έλλειψη νόµιµης κλήτευσης καλύπτεται αν ο διάδικος εµφανισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την εκφώνηση και ζητήσει την εκδίκαση της υπόθεσής του.
3. Αν έγινε η κλήτευση των διαδίκων και αυτή κρίνεται
νόµιµη και εµπρόθεσµη, η διαδικασία χωρεί και αν αυτοί
δεν παρίστανται.
Άρθρο 226
Μη εµφάνιση ή αποχώρηση των διαδίκων
1. Διάδικος που δεν εµφανίσθηκε κατά την προεκφώνηση ή την εκφώνηση της υπόθεσης δύναται προσερχόµενος να µετάσχει στην περαιτέρω συζήτηση.
2. Η εκούσια αποχώρηση διαδίκου µετά την έναρξη
της συζήτησης της υπόθεσης δεν επηρεάζει την πρόοδο
της διαδικασίας. Ως εκουσίως αποχωρών θεωρείται ο
διάδικος και όταν διαταχθεί η αποµάκρυνσή του προς τήρηση της τάξης.
3. Η εκούσια αποχώρηση του διαδίκου µετά την απόρριψη αίτησης περί αναβολής δεν κωλύει τη συζήτηση της
υπόθεσης, εκτός αν δεν έγινε νόµιµη κλήτευσή του, οπότε και εφαρµόζεται το άρθρο 225.
4. Διάδικος που δεν εµφανίσθηκε κατά τη συζήτηση ή
που αποχώρησε από αυτή, δικαιούται να παρίσταται και
να µετέχει σε κάθε µεταγενέστερη συζήτηση της υπόθεσης, εφόσον προβλέπεται η παράσταση των διαδίκων.
5. Οι παρ. 1-4 εφαρµόζονται αναλόγως και επί διαδικαστικών πράξεων που διενεργούνται εκτός του ακροατηρίου.
Άρθρο 227
Αρχή της προαπόδειξης
Η συζήτηση γίνεται αποκλειστικά µε βάση τα δικόγραφα, καθώς και τα έγγραφα που έχουν προσαχθεί προαποδεικτικώς. Έγγραφα µπορεί να προσαχθούν και κατά
τη συζήτηση ή και µετά τη συζήτηση, αν δοθεί σχετική άδεια από το Δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
διασφαλίζονται τα δικαιώµατα άµυνας του αντιδίκου.
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο 39, το Δικαστήριο µπορεί να διατάξει και κάθε συµπληρωµατική απόδειξη, καθώς και να υποχρεώσει οποιαδήποτε δηµόσια

αρχή να παράσχει έγγραφα ή πληροφορίες σχετικά µε
την υπόθεση που δικάζεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Άρθρο 228
Παράσταση διαδίκων ενώπιον της Ολοµέλειας
Το Δηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται δικαστικά από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους,
παρίστανται ενώπιον της Ολοµέλειας σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις για τη δικαστική εκπροσώπησή τους.
Οι άλλοι διάδικοι παρίστανται ενώπιον της Ολοµέλειας
µετά ή διά πληρεξούσιου δικηγόρου από τους διορισµένους στον Άρειο Πάγο.
Άρθρο 229
Προθεσµία για νοµιµοποίηση
Το Δικαστήριο, κατ’ αίτηση του εµφανιζοµένου ως
πληρεξουσίου και µη αποδεικνύοντος την πληρεξουσιότητα, δύναται, εκτιµώντας τις περιστάσεις, να χορηγήσει
µια φορά σύντοµη αναβολή της συζήτησης ή να επιτρέψει την προσωρινή συµµετοχή του στη δίκη, ορίζοντας
εύλογη προθεσµία για τη νοµιµοποίησή του. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία της νοµιµοποίησης µπορεί να
είναι και µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία της συζήτησης. Αν εντός της ταχθείσας προθεσµίας δεν προσαχθεί το πληρεξούσιο, το Δικαστήριο διά της εκδιδόµενης
απόφασης κηρύσσει άκυρες τις επιτραπείσες ως άνω
πράξεις, τηρουµένου κατά τα λοιπά του άρθρου 14, κατά
περίπτωση.
Άρθρο 230
Αίτηση επανασυζήτησης
Αν από λόγους ανωτέρας βίας εµποδίσθηκε η νοµιµοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου, δύναται να υποβληθεί αίτηση επανασυζήτησης της υπόθεσης, που κατατίθεται στον αρµόδιο γραµµατέα πριν από την έκδοση
της απόφασης και µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την άρση του λόγου ανωτέρας βίας.
Η αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει µε σαφήνεια τους
προβαλλόµενους λόγους, δικάζεται από τον οικείο σχηµατισµό. Αµφότεροι οι διάδικοι καλούνται στη συζήτηση
είκοσι (20) ηµέρες πριν από αυτή. Σε περίπτωση παραδοχής της αίτησης, η υπόθεση εκδικάζεται στη συνέχεια επί της ουσίας από τον ίδιο σχηµατισµό.
Άρθρο 231
Παράσταση µε δήλωση
1. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος µπορεί να δηλώσει ότι
δεν θα εµφανισθεί στο ακροατήριο, αλλά θα παραστεί µε
δήλωση που υπογράφεται από τον ίδιο. Η δήλωση παραδίδεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο στον γραµµατέα
του Δικαστηρίου το αργότερο την παραµονή της δικασίµου και σηµειώνεται αµέσως στο πινάκιο. Η ίδια δήλωση,
όταν γίνεται από πληρεξούσιο του Δηµοσίου, οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου, δεν έχει καµία δικονοµική συνέπεια,
αν δεν έχει διαβιβαστεί εµπρόθεσµα στο Δικαστήριο ο
διοικητικός φάκελος.
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2. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης ύστερα από
αίτηση διαδίκου, δεν κλητεύεται κατά τη νέα δικάσιµο ο
διάδικος που υπέβαλε δήλωση.
Άρθρο 232
Ελλείψεις στοιχείων δικανικής ικανότητας
1. Αν συντρέχουν ελλείψεις που µπορεί να συµπληρωθούν ως προς τη δικανική ικανότητα των διαδίκων και τη
νόµιµη εκπροσώπησή τους ή ως προς την απαιτούµενη
για τη διεξαγωγή της δίκης άδεια ή εξουσιοδότηση, το
Δικαστήριο µπορεί κατ’ αίτηση του διαδίκου και ύστερα
από εκτίµηση των περιστάσεων να αναβάλει την πρόοδο
της δίκης, δυνάµενο να τάξει και εύλογη προθεσµία
προς συµπλήρωση των ελλείψεων. Στην περίπτωση αυτή, τα συµπληρωµατικά στοιχεία µπορεί να είναι και µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία της συζήτησης.
2. Αν από την αναβολή απειλείται κίνδυνος για τα συµφέροντα του διαδίκου, το Δικαστήριο µπορεί να επιτρέψει σ’ αυτόν ή στον αντιπρόσωπό του να συνεχίσει τη δίκη ή να ενεργήσει τις διαδικαστικές πράξεις που χρειάζονται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, δεν έχει όµως την
εξουσία να εκδώσει οριστική απόφαση προτού συµπληρωθούν οι ελλείψεις ή προτού περάσει η προθεσµία που
έταξε για τον σκοπό αυτόν. Το κύρος των πράξεων που
επιτράπηκαν εξαρτάται από την εµπρόθεσµη συµπλήρωση των ελλείψεων.
3. Όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, το Δικαστήριο
προβαίνει στην εκδίκαση της υπόθεσης.
Άρθρο 233
Άγγελος
Σε περίπτωση απουσίας του διαδίκου ή του πληρεξουσίου του, επιτρέπεται η αυτόκλητη εµφάνιση προσώπου,
που διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώπιον
του συνεδριάζοντος Δικαστηρίου, εφόσον το πρόσωπο
αυτό δηλώσει ότι ενεργεί ως άγγελος ενός των ανωτέρω. Ο άγγελος γνωστοποιεί στο Δικαστήριο µόνο γεγονότα που ο ίδιος γνωρίζει από άµεση αντίληψη ή που
πληροφορήθηκε από τρίτο, σχετικά µε την απουσία του
διαδίκου ή του πληρεξουσίου του, ή µεταφέρει στο Δικαστήριο προφορικώς αιτήµατα που αυτοί, λόγω εξαιρετικών συνθηκών, του ζήτησαν να υποβάλει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Άρθρο 234
Διαδικασία στο ακροατήριο
1. Ο προεδρεύων διευθύνει τη συζήτηση, κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης, προεκφωνεί και εκφωνεί τις υποθέσεις κατά την καθορισµένη τάξη, δίδει τον λόγο
στους διαδίκους, τους νόµιµους αντιπροσώπους και πληρεξουσίους τους, αφαιρεί τον λόγο στις περιπτώσεις παράβασης των όρων της λυσιτελούς ή κόσµιας συζήτησης, εξετάζει τους διαδίκους, τους νόµιµους αντιπροσώπους τους και τα λοιπά κλητευθέντα πρόσωπα και κηρύσσει περαιωµένη τη συζήτηση, εφόσον κατά την κρίση
του ερευνήθηκε επαρκώς η υπόθεση.
2. Η τήρηση της ευταξίας και της ευπρέπειας, κατά τις
συνεδριάσεις, ανήκει στον προεδρεύοντα, ο οποίος δικαιούται να αποµακρύνει από το ακροατήριο όποιον θο-

ρυβεί ή συµπεριφέρεται κατά άκοσµο τρόπο, αν δε αυτός είναι δικηγόρος, δύναται να εφαρµόσει το άρθρο
155 του Κώδικα Δικηγόρων. Οι ανωτέρω αποφάσεις υπόκεινται σε ανάκληση από αυτόν που τις εξέδωσε.
3. Αν κατά τη συνεδρίαση ή κατά τη διενέργεια διαδικαστικής πράξης τελεστεί αξιόποινη πράξη, εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 39 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση, όµως, το Δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη σύλληψη του δράστη και την παραποµπή του σύµφωνα µε το άρθρο 279 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας στον αρµόδιο εισαγγελέα.
Άρθρο 235
Συζήτηση
1. Η συνεδρίαση αρχίζει µε την προεκφώνηση των υποθέσεων από το πινάκιο, κατά τη σειρά της εγγραφής
τους σ’ αυτό. Κατά την προεκφώνηση διερευνάται ιδίως
αν συντρέχει λόγος διαγραφής της υπόθεσης από το πινάκιο λόγω παραίτησης ή διακοπής της δίκης, καθώς και
αν συντρέχει αποχρών λόγος για την αναβολή της υπόθεσης ή για τη µεταβολή στη σειρά της υπόθεσης στο πινάκιο. Αν όλοι οι παριστάµενοι πληρεξούσιοι δηλώσουν
ότι προτίθενται να αναφερθούν στο δικόγραφο ή σε υπόµνηµα που θα καταθέσουν χωρίς προφορική ανάπτυξη,
τότε η υπόθεση αυτή µπορεί να συζητείται κατά προτεραιότητα µετά την προεκφώνηση.
2. Την προεκφώνηση ακολουθεί η εκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων.
3. Ο προεδρεύων δίνει τον λόγο πρώτα σ’ αυτόν που
άσκησε το ένδικο βοήθηµα ή µέσο προς ανάπτυξη των
λόγων του δικογράφου και των εγγράφων υποµνηµάτων
του, έπειτα δε σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Τελευταίος ακούγεται ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον δεν ασκεί το ένδικο βοήθηµα ή µέσο. Αν έχει συνταχθεί έκθεση από τον ορισθέντα εισηγητή δικαστή της υπόθεσης, η συζήτηση
αρχίζει µε την ανάγνωση της έκθεσης από τον εισηγητή
δικαστή.
4. Τα µέλη του Δικαστηρίου και ο Γενικός Επίτροπος
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιούνται,
µε άδεια του προεδρεύοντος, να απευθύνουν ερωτήσεις
προς τους διαδίκους, τους νόµιµους αντιπροσώπους
τους, τους µάρτυρες και τους πραγµατογνώµονες και να
ζητούν την ανάγνωση εγγράφων.
Άρθρο 236
Διερµηνείς
1. Αν διάδικος, µάρτυρας ή πραγµατογνώµονας αγνοεί
την ελληνική γλώσσα, προσλαµβάνεται διερµηνέας, ο οποίος ορκίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου ότι θα αποδώσει ακριβώς όσα θα διαµειφθούν. Οι λόγοι του αποκλεισµού και της απαλλαγής των µαρτύρων ισχύουν και για
τον διερµηνέα.
2. Αν τα πρόσωπα της παρ. 1 είναι κωφοί, άλαλοι ή κωφάλαλοι, η συνεννόηση µαζί τους γίνεται εγγράφως. Τις
απαντήσεις τους υπογράφει ο δικαστής που προεδρεύει
κατά τη συνεδρίαση και περιλαµβάνονται, µαζί µε τις αντίστοιχες ερωτήσεις, στο πρακτικό της συζήτησης. Αν
τα πρόσωπα αυτά δεν είναι ικανά να απαντήσουν εγγράφως, προσλαµβάνεται κατάλληλος διερµηνέας, σύµφωνα µε την παρ. 1.
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Άρθρο 237
Συµπλήρωση τυπικών ελλείψεων
Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος ή ο νόµιµος πληρεξούσιός του ενηµερώνεται για τις τυπικές ελλείψεις που ο
γραµµατέας του Δικαστηρίου εντόπισε στον φάκελο και
καλείται από τον Πρόεδρο, µε µνεία στα πρακτικά της
συνεδρίασης, να τις συµπληρώσει σε εύλογο χρόνο.
Άρθρο 238
Αναβολή
1. Εφόσον συντρέχει αποχρών λόγος, η συζήτηση δύναται να αναβληθεί από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή
κατόπιν αίτησης του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Με αίτηση του διαδίκου µπορεί επίσης να αναβληθεί
η συζήτηση της υπόθεσης, εφόσον, κατά την κρίση του
Δικαστηρίου, συντρέχει αποχρών λόγος.
3. Αίτηση αναβολής της συζήτησης, έστω και αν υποβάλλεται από όλους τους διαδίκους, δεν δεσµεύει το Δικαστήριο.
4. Αν η συζήτηση υπόθεσης αναβληθεί ή αν από οποιονδήποτε λόγο η συνεδρίαση µαταιωθεί ή δεν καταστεί
δυνατή η συζήτηση όλων ή κάποιων υποθέσεων του πινακίου, το Δικαστήριο ορίζει τη συζήτηση αυτών σε άλλη
ορισµένη δικάσιµο, τακτική ή έκτακτη, χωρίς να απαιτείται νέα κατά το άρθρο 110 κλήση προς συζήτηση, αν ο
διάδικος ή ο νόµιµος πληρεξούσιος παραστάθηκε κατά
τη συνεδρίαση και έλαβε έτσι γνώση της ηµεροµηνίας
της νέας δικασίµου.
Άρθρο 239
Αποφάσεις που αφορούν στη διεξαγωγή
της συζήτησης
Οι αποφάσεις που αφορούν στη διεξαγωγή της συζήτησης, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στον παρόντα, λαµβάνονται στην έδρα, διατυπώνονται συνοπτικά στα πρακτικά και δηµοσιεύονται µε ανακοίνωση από την έδρα
κατά την ίδια συνεδρίαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Άρθρο 240
Περιεχόµενο
1. Κατά τη συζήτηση, ο γραµµατέας της έδρας τηρεί
πρακτικά. Στα πρακτικά αναφέρονται:
(α) η σύνθεση του Δικαστηρίου µε µνεία αν ο Γενικός
Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
παραστάθηκε αυτοπροσώπως ή διά του νόµιµου αναπληρωτή του,
(β) ο χρόνος της συζήτησης και ο αριθµός πινακίου κάθε υπόθεσης, καθώς και ότι αυτή έγινε σε δηµόσια συνεδρίαση,
(γ) τα ονοµατεπώνυµα των διαδίκων, των νόµιµων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, τα ονοµατεπώνυµα
των δικαστικών τους πληρεξουσίων, καθώς και ο τρόπος
του διορισµού των ανωτέρω προσώπων,
(δ) το είδος του ένδικου βοηθήµατος ή µέσου που έχει
ασκηθεί,

(ε) τα αιτήµατα που υποβλήθηκαν από τα µέρη ή διαµέσου των προσώπων που ενήργησαν ως άγγελοι αυτών,
(στ) καταγραφή των συµβάντων κατά τη συζήτηση,
των αξιόποινων πράξεων που τελέστηκαν κατά τη διάρκειά της, καθώς και των αποφάσεων που αφορούν στη
διεξαγωγή της,
(ζ) µνεία ότι ακούστηκε ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και των παρατηρήσεών του που ζήτησε να καταχωρισθούν,
(η) το ονοµατεπώνυµο του γραµµατέα της έδρας, µε
µνεία ότι αυτός τήρησε τα πρακτικά.
2. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης, αναγράφεται στα πρακτικά αν αυτή αποφασίσθηκε αυτεπάγγελτα
από το Δικαστήριο ή ύστερα από αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή
διαδίκου και ποιου.
3. Για την άρτια σύνταξη των πρακτικών, τον γραµµατέα εποπτεύει ο δικαστής που προήδρευσε κατά τη συζήτηση.
Άρθρο 241
Αποδεικτική ισχύς
1. Με βάση τα πρακτικά που τήρησε κατά τη συζήτηση
και τις σηµειώσεις στο πινάκιο του δικαστή που προήδρευσε κατά τη συζήτηση, ο γραµµατέας συντάσσει απόσπασµα των πρακτικών ανά υπόθεση, το οποίο περιλαµβάνεται στην οικεία δικογραφία. Σε περίπτωση διαφοράς ανάµεσα στα πρακτικά και στην αντίστοιχη απόφαση, κατισχύουν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.
2. Σε περίπτωση που ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζήτησε κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο να γίνει στα πρακτικά µνεία ειδικής
παρατήρησης, δικαιούται να αναπτύσσει το περιεχόµενό
της µε υπόµνηµα που απευθύνει στο Δικαστήριο, το οποίο επισυνάπτεται στα πρακτικά.
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Άρθρο 242
Αντικείµενο απόδειξης
1. Αντικείµενο απόδειξης είναι αµφισβητούµενα πραγµατικά γεγονότα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.
2. Πραγµατικά γεγονότα κοινώς γνωστά, ώστε να µην
υπάρχει εύλογη αµφιβολία ότι είναι αληθινά, καθώς και
εκείνα που είναι γνωστά στο Δικαστήριο από προηγούµενη δικαστική του ενέργεια λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως, χωρίς απόδειξη.
3. Τα διδάγµατα της κοινής πείρας λαµβάνονται υπόψη
από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. 4. Το αλλοδαπό δίκαιο, τα έθιµα και τα συναλλακτικά ήθη λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως, εφόσον είναι γνωστά στο Δικαστήριο. Αν δεν είναι γνωστά, διατάσσεται απόδειξη σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 251.
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Άρθρο 243
Βάρος απόδειξης
1. Κάθε διάδικος υποχρεούται να αποδείξει τα πραγµατικά γεγονότα που επικαλείται για να στηρίξει τους ισχυρισµούς του, εκτός αν ο νόµος που διέπει την επίδικη σχέση ορίζει διαφορετικά.
2. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα σε ανταπόδειξη.
3. Ο διάδικος κατά του οποίου αντιτάσσεται νόµιµο µαχητό τεκµήριο, έχει το βάρος της ανατροπής του.
4. Αν ιδιώτης διάδικος που φέρει κατ’ αρχήν το βάρος
της απόδειξης σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 δεν δύναται
να αποδείξει εν όλω ή εν µέρει τα πραγµατικά γεγονότα
που επικαλείται, επειδή τα αποδεικτικά στοιχεία βρίσκονται στην κατοχή δηµόσιου φορέα αντίδικου του στη δίκη, το Δικαστήριο µπορεί να ορίσει, έπειτα από αίτηση
του ιδιώτη διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως, ότι ο δηµόσιος φορέας υποχρεούται να προσκοµίσει τα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 244
Αποδεικτικά στοιχεία και αποδεικτικά µέσα
1. Το Δικαστήριο για τη διαπίστωση των πραγµατικών
γεγονότων που είναι αναγκαία για τη διάγνωση της υπόθεσης στηρίζεται σε κάθε αποδεικτικό στοιχείο που κρίνει πρόσφορο, εφόσον δεν εµποδίζεται σε αυτό ρητώς
από τον νόµο.
2. Τα αποδεικτικά στοιχεία περιέχονται στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης ή προκύπτουν από την ενώπιον
του Δικαστηρίου αποδεικτική διαδικασία.
3. Αποδεικτικά µέσα είναι:
(α) τα έγγραφα,
(β) η αυτοψία,
(γ) η πραγµατογνωµοσύνη,
(δ) οι µάρτυρες,
(ε) οι ακροάσεις υπηρεσιακών παραγόντων, οι εξηγήσεις των διαδίκων και η αποδοχή της αλήθειας πραγµατικών περιστατικών από διάδικο,
(στ) τα δικαστικά τεκµήρια.
4. Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσάγει ένας διάδικος καθίστανται κοινά για τους άλλους.
Άρθρο 245
Δικαστικά τεκµήρια
Το Δικαστήριο µπορεί να συνάγει συµπεράσµατα για
πραγµατικά γεγονότα από άλλα πραγµατικά γεγονότα
που έχουν ήδη αποδειχθεί.
Άρθρο 246
Χρήση και εκτίµηση αποδεικτικών µέσων
1. Το Δικαστήριο χρησιµοποιεί τα αποδεικτικά µέσα
κατά την κρίση του και τα εκτιµά ελευθέρως, αυτοτελώς
ή σε συνδυασµό µεταξύ τους, εκτός αν ειδική διάταξη
νόµου ορίζει διαφορετικά. Λαµβάνει επίσης υπόψη του
και εκτιµά ελεύθερα και ατελή αποδεικτικά µέσα που δεν
πληρούν τους όρους του νόµου, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 247.
2. Το Δικαστήριο υποχρεούται να σχηµατίσει πλήρη δικανική πεποίθηση, αποφασίζοντας κατά συνείδηση για
την αλήθεια των κρίσιµων στη δίκη πραγµατικών περιστατικών. Στην απόφαση πρέπει να αναφέρονται οι λό-

γοι που οδήγησαν τον δικαστή να σχηµατίσει την πεποίθησή του.
3. Όπου αρκεί η πιθανολόγηση, το Δικαστήριο δεν έχει
υποχρέωση να εφαρµόσει τις διατάξεις που ισχύουν για
την αποδεικτική διαδικασία, τα αποδεικτικά µέσα και τη
δύναµή τους, αλλά λαµβάνει υπόψη του οποιαδήποτε
µέσα κρίνει κατάλληλα για να σχηµατιστεί πιθανότητα
σχετικά µε την αλήθεια των πραγµατικών περιστατικών.
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 εφαρµόζεται αναλόγως
και στην περίπτωση αυτή.
Άρθρο 247
Αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν
τους όρους του νόµου
1. Το Δικαστήριο δεν λαµβάνει υπόψη του παράνοµα
αποδεικτικά µέσα.
2. Με την επιφύλαξη ειδικής αντίθετης διάταξης, το
Δικαστήριο δύναται να λαµβάνει υπόψη του και αποδεικτικά µέσα που προσκοµίζονται από τους διαδίκους και
δεν εµπίπτουν στα αποδεικτικά µέσα που ορίζονται στο
άρθρο 244, εφόσον κρίνει ότι η µη εκτίµηση των µέσων
αυτών θα έπληττε τις αρχές της δίκαιης δίκης.
3. Εξαιρετικώς, το Δικαστήριο δύναται να λαµβάνει υπόψη του αποδεικτικά µέσα που εµφανίζουν τυπικές ατέλειες, εφόσον η διαδικαστική πράξη από την οποία έχουν προκύψει δεν είναι άκυρη ή δεν έχει ακυρωθεί από
το Δικαστήριο λόγω δικονοµικής βλάβης του διαδίκου
και οι ατέλειες που φέρουν δεν αναιρούν την αξιοπιστία
τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Άρθρο 248
Στοιχεία διοικητικού φακέλου
1. Η διοίκηση υποχρεούται να διαβιβάσει στο Δικαστήριο, το αργότερο έναν (1) µήνα πριν από την ορισθείσα
δικάσιµο, τον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης µε όλα τα
σχετικά για την υπόθεση στοιχεία και τις απόψεις της.
2. Αν στον διοικητικό φάκελο δεν υπάρχουν, γιατί έχουν αποδεδειγµένως χαθεί, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1, το Δικαστήριο διατάσσει την αναπαραγωγή τους. Αν αυτό είναι αδύνατο, διατάσσεται η απόδειξη του περιεχοµένου τους µε κάθε νόµιµο αποδεικτικό µέσο.
3. Ο διοικητικός φάκελος, µε τη φροντίδα της γραµµατείας του Δικαστηρίου, επιστρέφεται στη διοίκηση αµέσως µετά τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης ή την
περάτωση της δίκης µε κάποιο άλλο τρόπο.
Άρθρο 249
Συνέπειες µη διαβίβασης διοικητικού φακέλου
1. Αν ο διοικητικός φάκελος δεν διαβιβασθεί εµπρόθεσµα στο Δικαστήριο, η υπόθεση δύναται να αναβληθεί
οίκοθεν ή ύστερα από αίτηµα του Γενικού Επιτρόπου της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των διαδίκων.
Για την αναβολή αυτή γίνεται ιδιαίτερη µνεία στα πρακτικά.
2. Αν στη δικάσιµο που ορίζεται µετά την πρώτη αναβολή η αρµόδια αρχή δεν διαβιβάσει τον διοικητικό φάκελο, το Δικαστήριο προβαίνει σε συζήτηση της υπόθε-
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σης και, εφόσον από τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία µπορεί να σχηµατίσει τη δικανική πεποίθηση
που απαιτείται για τη βασιµότητα των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων, αποφαίνεται επί της διαφοράς εκδίδοντας οριστική απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση
εκδίδει απόφαση για συµπλήρωση των αποδείξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 251.

το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχει λόγος που επιβάλλει,
για τη µετά την απόδειξη συζήτηση, τον ορισµό νέας δικασίµου. Αν η συµπληρωµατική απόδειξη διενεργήθηκε
εκτός του ακροατηρίου, ορίζεται νέα δικάσιµος για την
περαιτέρω συζήτηση της υπόθεσης. Η νέα αυτή δικάσιµος ορίζεται είτε µε την απόφαση που διατάζει την απόδειξη, είτε µε πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 253
Συντηρητική απόδειξη

Άρθρο 250
Προαπόδειξη

1. O Πρόεδρος του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί η
υπόθεση δύναται, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει, και πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, τη διενέργεια αποδεικτικής διαδικασίας, αν κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να χαθεί αποδεικτικό µέσο ή να καταστεί δυσχερής η χρησιµοποίησή του ή να δυσχερανθεί η διαπίστωση υφιστάµενης κατάστασης.
2. Η αίτηση κατατίθεται στη γραµµατεία και πρέπει, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 59, να αναφέρει το θέµα της απόδειξης, τα αποδεικτικά µέσα, καθώς και τους
λόγους που δικαιολογούν τη λήψη του µέτρου. Οι λόγοι
αρκεί να πιθανολογούνται βάσει στοιχείων που προσκοµίζονται µε την αίτηση.
3. Η συζήτηση για τη συντηρητική απόδειξη, καθώς και
η διεξαγωγή της συντηρητικής απόδειξης ορίζονται σε
σύντοµο χρόνο, ανάλογα µε τον κίνδυνο, οι δε διάδικοι
καλούνται δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συζήτηση ή τη
διεξαγωγή, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οπότε η
προθεσµία µπορεί να συντµηθεί. Οι σχετικές κλήσεις επιδίδονται από τον διάδικο που ζήτησε να διαταχθεί η συντηρητική απόδειξη. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως
τα άρθρα 251 και 252.

1. Τα έγγραφα και οι µαρτυρικές καταθέσεις κατά το
άρθρο 290 προσκοµίζονται στο Δικαστήριο και στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η γραµµατεία της οποίας βεβαιώνει την παραλαβή
τους, έως την προτεραία της πρώτης συζήτησης της υπόθεσης. Η προσκόµισή τους σε µεταγενέστερη συζήτηση επιτρέπεται µόνον όταν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η µη έγκαιρη προσκόµισή τους ήταν δικαιολογηµένη.
2. Η γραµµατεία του Δικαστηρίου βεβαιώνει στο σώµα
των αποδεικτικών µέσων στα οποία αναφέρεται η παρ. 1
την ηµεροµηνία της προσκόµισής τους.
Άρθρο 251
Συµπληρωµατική απόδειξη
1. Το Δικαστήριο, αν το κρίνει αναγκαίο για τη διαµόρφωση πλήρους δικανικής πεποίθησης, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 246, διατάσσει είτε
αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από αίτηση διαδίκου τη συµπλήρωση των αποδείξεων.
2. Με την απόφαση για τη διενέργεια συµπληρωµατικής απόδειξης ορίζονται:
(α) το θέµα της απόδειξης,
(β) ο διάδικος που φέρει το βάρος της,
(γ) τα αποδεικτικά µέσα,
(δ) ο τόπος, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής και περάτωσής της.
3. Αν η συµπληρωµατική απόδειξη διεξάγεται εκτός
του ακροατηρίου, ορίζεται και το µέλος του Δικαστηρίου
ενώπιον του οποίου, µε την παρουσία γραµµατέα, θα γίνει η διεξαγωγή αυτή. Κατά τη διαδικασία δικαιούται να
παρίσταται δικαστικός λειτουργός της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προς
την οποία κοινοποιείται εγκαίρως η απόφαση της συµπληρωµατικής απόδειξης.
4. Ο τόπος διεξαγωγής ή ο χρόνος περάτωσης της συµπληρωµατικής απόδειξης µπορεί να µεταβληθούν µε αιτιολογηµένη απόφαση του Δικαστηρίου που λαµβάνεται
σε συµβούλιο, ύστερα από αίτηση του διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως.
Άρθρο 252
Συζήτηση µετά την απόδειξη
Μετά τη διεξαγωγή της συµπληρωµατικής απόδειξης,
αν αυτή διενεργήθηκε στο ακροατήριο, η συζήτηση της
υπόθεσης συνεχίζεται κατά την ίδια δικάσιµο, εκτός αν

Άρθρο 254
Αναζήτηση στοιχείων και εντολή επανελέγχου
1. Το Δικαστήριο µε απόφασή του και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε πράξη του, δύνανται να ζητούν
από κάθε δηµόσια αρχή ή όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και από κάθε άλλο νοµικό ή και φυσικό
πρόσωπο, πληροφορίες και στοιχεία χρήσιµα για τη διάγνωση της υπόθεσης. Όλοι αυτοί έχουν την υποχρέωση
να παρέχουν προς το Δικαστήριο και τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου τις πληροφορίες και τα στοιχεία που τους ζητούνται, µέσα στην
τασσόµενη µε την απόφαση ή την πράξη προθεσµία. Σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης, εφαρµόζεται αναλόγως η
παρ. 2 του άρθρου 20.
2. Το Δικαστήριο, µε απόφασή του, δύναται, επίσης, όποτε το κρίνει αναγκαίο για τη διάγνωση της υπόθεσης,
να διατάζει αιτιολογηµένως τη διενέργεια επανελέγχου
από τη διοίκηση ορίζοντας το αντικείµενο και τον σκοπό
του επανελέγχου. Η σχετική έκθεση για τον επανέλεγχο
πρέπει να κατατίθεται στο Δικαστήριο µέσα στην τασσόµενη µε την απόφαση προθεσµία.
3. Το Δικαστήριο δύναται, µε πράξη του Προέδρου
του, προαποδεικτικώς ή µε απόφασή του, να ζητεί από
τη διοίκηση τη διενέργεια πολύπλοκων αριθµητικών υπολογισµών ή αριθµητικών υπολογισµών που στηρίζονται
σε δεδοµένα από πολλαπλά στοιχεία τα οποία τηρεί η δι-
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οίκηση. Η σχετική έκθεση της διοίκησης υποβάλλεται υποχρεωτικώς στο Δικαστήριο είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ορισθείσα ή οριζόµενη κατά περίπτωση δικάσιµο.

Άρθρο 257
Αποδεικτική δύναµη

1. Δηµόσια έγγραφα είναι όσα έχουν συνταχθεί είτε
σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή κατά τους νόµιµους τύπους από δηµόσιο υπάλληλο ή λειτουργό κατά
την άσκηση από αυτούς δηµόσιας υπηρεσίας ή λειτουργίας.
2. Ιδιωτικά είναι όλα τα έγγραφα, τα οποία δεν είναι
δηµόσια. Τα ιδιωτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του συντάκτη τους ή, αν δηλώνεται αδυναµία
υπογραφής, άλλο σηµείο το οποίο τίθεται από αυτόν.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση το έγγραφο πρέπει να
επικυρώνεται από συµβολαιογράφο ή άλλη δηµόσια αρχή, οι οποίοι και βεβαιώνουν συγχρόνως ότι ο εκδότης
δήλωσε αδυναµία υπογραφής. Ως ιδιόχειρη υπογραφή
νοείται και η ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα, όπως ορίζονται στο
άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου
2014 σχετικά µε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (L 257/73).
3. Θεωρούνται, επίσης, έγγραφα, κατά τις διακρίσεις
των παρ. 1 και 2:
(α) τα βιβλία των οποίων την τήρηση επιβάλλουν οι
κείµενες διατάξεις,
(β) οι φωτογραφικές ή κινηµατογραφικές αναπαραστάσεις και κάθε άλλη µηχανική απεικόνιση, καθώς και οι
φωνοληψίες.
4. Μηχανική απεικόνιση, κατά την έννοια της παρ. 3,
είναι και κάθε µέσο το οποίο χρησιµοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή µνήµη υπολογιστή, µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση,
παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν µπορούν
να διαβαστούν άµεσα, όπως, επίσης, και κάθε µαγνητικό,
ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύµβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφόσον τα µέσα και τα υλικά αυτά
προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα
που έχουν έννοµη σηµασία. Ηλεκτρονικό έγγραφο που
φέρει απλή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγµένη ηλεκτρονική σφραγίδα του εκδότη του αποτελεί µηχανική απεικόνιση.

1. Τα δηµόσια έγγραφα, που έχουν συνταχθεί από το
αρµόδιο όργανο είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική µορφή και κατά τους νόµιµους τύπους, αποτελούν πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνονται σ’ αυτά ότι ενήργησε ο
συντάκτης τους ή ότι έγιναν ενώπιόν του, ως προς τα οποία είναι δυνατή η ανταπόδειξη, αν το σχετικό έγγραφο
προσβληθεί ως πλαστό.
2. Έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπό δηµόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δηµόσια υπηρεσία ή λειτουργία καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδιο, τα οποία θεωρούνται ως δηµόσια έγγραφα στον
τόπο όπου εκδόθηκαν, έχουν την αποδεικτική δύναµη
που ορίζεται στην παρ. 1.
3. Η χρονολογία των ιδιωτικών εγγράφων καθίσταται
βέβαιη για τους τρίτους µόνον όταν αυτά θεωρηθούν από συµβολαιογράφο ή από άλλον αρµόδιο κατά τον νόµο
δηµόσιο υπάλληλο. Αλλιώς, ως βέβαιη χρονολογία ιδιωτικού εγγράφου θεωρείται εκείνη του θανάτου ενός από
αυτούς που το έχει υπογράψει ή η χρονολογία του δηµόσιου εγγράφου στο οποίο το ιδιωτικό έγγραφο µνηµονεύεται κατά τα ουσιώδη µέρη το περιεχόµενό του ή εκείνη της επέλευσης γεγονότος που καθιστά κατά ανάλογο τρόπο αναµφισβήτητη τη χρονολογία του. Η χρονολογία των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων καθίσταται βέβαιη, εφόσον τα έγγραφα αυτά φέρουν εγκεκριµένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014
σχετικά µε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εµπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας
1999/93/ΕΚ (L 257/73). Έγγραφα που συντάσσονται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης αποτελούν έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
4. Κατά τα λοιπά, το περιεχόµενο των δηµόσιων εγγράφων, καθώς και όλο το περιεχόµενο των ιδιωτικών εκτιµάται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 246.
5. Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται από τα αρµόδια όργανα έχουν, εκτός από τις αναφερόµενες σε
αυτές πραγµατικές ή νοµικές κρίσεις ή πληροφορίες ή οµολογίες του ελεγχοµένου, την αποδεικτική δύναµη που
προβλέπεται στην παρ. 1.
6. Τα ιδιωτικά έγγραφα δεν έχουν αποδεικτικές συνέπειες υπέρ εκείνου που τα συνέταξε, εκτός αν προσκοµίζονται από τον αντίδικό του ή αν πρόκειται για τα βιβλία
που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 255.
7. Οι παρ. 1 έως 6 εφαρµόζονται µόνον εφόσον ο νόµος που διέπει τη σχέση δεν ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 256
Τύπος εγγράφων

Άρθρο 258
Μεταφράσεις

Τα δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα τα οποία προσκοµίζονται στο Δικαστήριο πρέπει να έχουν συνταχθεί κατά
τους νόµιµους τύπους σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις
ή, αν ο νόµος που διέπει τη σχέση απαιτεί ειδικό τύπο,
κατά τον τύπο αυτόν.

Τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα υποβάλλονται µαζί µε µετάφραση, η οποία πρέπει να είναι
επικυρωµένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την πρεσβεία ή το προξενείο της εν λόγω χώρας στην Ελλάδα ή
από αρµόδιο κατά τον νόµο όργανο. Το Δικαστήριο µπο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40
ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρο 255
Δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα
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ρεί σε κάθε περίπτωση να διατάξει µετάφραση από ειδικό µεταφραστή.
Άρθρο 259
Αντίγραφα
1. Αντίγραφο του εγγράφου έχει την αποδεικτική δύναµη του πρωτοτύπου, αν η ακρίβειά του βεβαιώνεται από αρµόδιο προς τούτο υπάλληλο. Το Δικαστήριο µπορεί, πάντως, να ζητήσει την προσκόµιση του πρωτοτύπου.
2. Το αντίγραφο που δεν έχει κυρωθεί σύµφωνα µε την
παρ. 1 λαµβάνεται υπόψη αν το Δικαστήριο πείθεται για
την ακρίβειά του από άλλα στοιχεία.
Άρθρο 260
Επίδειξη εγγράφων
1. Το Δικαστήριο µπορεί να διατάξει την επίδειξη εγγράφου που βρίσκεται στην κατοχή διαδίκου, τρίτου ή οποιασδήποτε αρχής.
2. Αν για οποιονδήποτε σπουδαίο λόγο η επίδειξη εγγράφου δεν µπορεί να γίνει στο ακροατήριο, το Δικαστήριο µπορεί να διατάξει την επιτόπια επίδειξή του στον ορισθέντα από αυτό ειδικώς εισηγητή δικαστή, ο οποίος
συντάσσει γι’ αυτήν έκθεση, στην οποία περιλαµβάνει το
περιεχόµενο του εγγράφου ή επισυνάπτει αντίγραφό
του.
3. Η κατά την παρ. 1 επίδειξη δεν είναι υποχρεωτική
στην περίπτωση ιδιωτικού εγγράφου, αν ο κάτοχός του
απαλλάσσεται, σύµφωνα µε το άρθρο 285, από την υποχρέωση να εξεταστεί για το θέµα που αποτελεί αντικείµενο του εγγράφου ως µάρτυρας, ή αν δικαιούται να αρνηθεί την επίδειξή του, επικαλούµενος το επιστηµονικό
ή επαγγελµατικό απόρρητο.
4. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης επίδειξης
εγγράφου, εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου
20. Αν ο αρνούµενος ή ο παρακωλύων την επίδειξη είναι
ο διάδικος, προς απόδειξη ισχυρισµού του οποίου έχει
αυτή διαταχθεί, ο ισχυρισµός του, αν δεν αποδεικνύεται
µε άλλο αποδεικτικό µέσο, απορρίπτεται ως αναπόδεικτος, ενώ, αν είναι ο αντίδικός του, ο ισχυρισµός αυτός
θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί.
Άρθρο 261
Απόρρητα έγγραφα
1. Αν δηµόσιο έγγραφο, κατά την οικεία βεβαίωση της
αρχής που το κατέχει, αφορά σε απόρρητο του Κράτους
σχετικό µε την ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις του ή
άλλο κρατικό απόρρητο, το Δικαστήριο εξετάζει, συνερχόµενο σε συµβούλιο, τα στοιχεία και τους ισχυρισµούς
της διοίκησης. Αν το Δικαστήριο κρίνει ότι ο χαρακτηρισµός του εγγράφου ως απόρρητου δικαιολογείται από
τη φύση του, σε συνάρτηση και µε τους λόγους δηµόσιου συµφέροντος που επικαλείται η διοίκηση, προχωρεί
στην εξέταση της υπόθεσης συνεκτιµώντας το έγγραφο,
χωρίς να το θέσει υπόψη του αιτούντος και χωρίς να εκθέσει το περιεχόµενό του στην απόφαση. Αν το Δικαστήριο κρίνει ότι ο χαρακτηρισµός του εγγράφου ως απόρρητου δεν δικαιολογείται, αναβάλλει την πρόοδο της δί-

κης, προκειµένου να λάβουν γνώση του εγγράφου οι
διάδικοι και να εκθέσουν τις απόψεις τους.
2. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαιούται να λαµβάνει γνώση κάθε εγγράφου και να εκφέρει γνώµη αν ο χαρακτηρισµός του
ως απόρρητου δικαιολογείται από τη φύση του κατά τα
αναφερόµενα στην παρ. 1. Σε κάθε περίπτωση, όµως, υποχρεούται στην τήρηση του απορρήτου και δεσµεύεται
ως προς το ζήτηµα αυτό από την κρίση του Δικαστηρίου.
Άρθρο 262
Απώλεια εγγράφου
Αν έγγραφο χαθεί ή η ανάγνωσή του καταστεί αδύνατη, η ύπαρξη και το περιεχόµενό του µπορεί να αποδειχθούν µε κάθε νόµιµο αποδεικτικό µέσο.
Άρθρο 263
Γνησιότητα εγγράφου
1. Αν αµφισβητείται η γνησιότητα της υπογραφής και
γενικά το περιεχόµενο ιδιωτικού εγγράφου, το Δικαστήριο αποφαίνεται παρεµπιπτόντως εκ των ενόντων, µε βάση πληροφορίες και εξηγήσεις που µπορεί να ζητήσει από τον φερόµενο ως συντάκτη του εγγράφου. Μπορεί επίσης, αν το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει την απόδειξη
της γνησιότητας του εγγράφου µε κάθε νόµιµο αποδεικτικό µέσο.
2. Αν πρόκειται για ξένο δηµόσιο έγγραφο, το Δικαστήριο µπορεί να το θεωρήσει γνήσιο και χωρίς απόδειξη, µε βάση τις συντρέχουσες περιστάσεις. Προς τον
σκοπό αυτόν είναι δυνατό να αρκεστεί στην επικύρωσή
του από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από ελληνική πρεσβεία ή προξενείο.
Άρθρο 264
Προσβολή εγγράφου ως πλαστού
1. Όποιος προσβάλλει έγγραφο ως πλαστό, οφείλει
συγχρόνως να προσκοµίζει και να επικαλείται τα στοιχεία, στα οποία στηρίζει τον ισχυρισµό του.
2. Για την πλαστότητα αποφαίνεται παρεµπιπτόντως
το Δικαστήριο. Αν το έγγραφο είναι ουσιώδες για τη διάγνωση της υπόθεσης και κατονοµάζεται ο πλαστογράφος, και εφόσον δεν πρόκειται για περίπτωση όπου για
οποιονδήποτε νόµιµο λόγο αποκλείεται η ποινική δίωξη,
µπορεί να ανασταλεί η πρόοδος της δίκης ως το τέλος
της ποινικής, εκτός αν από την αναστολή κινδυνεύουν αµέσως τα συµφέροντα διαδίκου.
3. Η απόφαση για την αναστολή, όπως και εκείνη που
δέχεται την πλαστότητα, διαβιβάζεται στον αρµόδιο εισαγγελέα µε έγγραφο του Προέδρου του Δικαστηρίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41
ΑΥΤΟΨΙΑ
Άρθρο 265
Απόφαση για διεξαγωγή αυτοψίας
1. Το Δικαστήριο διατάσσει τη διενέργεια αυτοψίας, όταν κρίνει ότι πρέπει να διαµορφώσει άµεση αντίληψη
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για το αντικείµενο της απόδειξης, προσδιορίζοντας ταυτοχρόνως και τα θέµατα που θα αποδειχθούν µε αυτή.
2. Το Δικαστήριο δύναται να αποφασίσει τη διενέργεια
αυτοψίας και να διατάξει ταυτόχρονα πραγµατογνωµοσύνη ή και εξέταση µαρτύρων. Αν παράλληλα µε την αυτοψία διατάχθηκε και πραγµατογνωµοσύνη, η ορκοδοσία
των πραγµατογνωµόνων µπορεί να γίνει και κατά την
αυτοψία από εκείνον που την ενεργεί.
3. Κατά τη διεξαγωγή αυτοψίας δικαιούται να παρίσταται δικαστικός λειτουργός της Γενικής Επιτροπείας της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προς την οποία
κοινοποιείται η απόφαση διενέργειάς της αµέσως µετά
από την έκδοση αυτής.
Άρθρο 266
Διεξαγωγή αυτοψίας
1. Η αυτοψία ενεργείται από το ίδιο το Δικαστήριο που
τη διέταξε ή από µέλος του που εντέλλεται από αυτό. Εφόσον συντρέχει εξαιρετική ανάγκη, η διενέργεια της
αυτοψίας µπορεί να ανατεθεί και σε άλλο Δικαστήριο,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9.
2. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, αν η αυτοψία ενεργείται από όλο το Δικαστήριο, ή ο ειδικώς ορισθείς από
αυτό εισηγητής δικαστής, ορίζουν την ηµέρα και την ώρα της διεξαγωγής της. Αν κρίνουν ότι είναι αδύνατο ή
δυσχερές να µεταφερθεί το αντικείµενο της αυτοψίας
στον τόπο των συνεδριάσεων, ορίζουν τόπο κατάλληλο
για τη διεξαγωγή της, όπου µεταβαίνουν εκείνοι που την
ενεργούν.
3. Ο διάδικος ή τρίτος που κατέχει το αντικείµενο της
αυτοψίας ή που είναι ο ίδιος αντικείµενο της αυτοψίας
πρέπει τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες πριν ενεργηθεί η
αυτοψία να κληθεί να παραστεί σ’ αυτήν.
4. Κατά τη διεξαγωγή της αυτοψίας µπορεί να ληφθούν φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις, καθώς και να
συνταχθούν σχεδιαγράµµατα.
Άρθρο 267
Σύµπραξη κατά τη διενέργεια αυτοψίας
1. Οι διάδικοι οφείλουν να βοηθούν για την ενέργεια
της αυτοψίας και να κάνουν ό,τι είναι αναγκαίο για τη
διεξαγωγή της.
2. Αν η αυτοψία γίνεται σε διάδικο ή τρίτο, αυτός οφείλει να ανεχθεί την αυτοψία, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος και ιδίως αν θίγεται η υγεία ή η αξιοπρέπειά
του. Εκείνος που ενεργεί την αυτοψία, πρέπει να λάβει
όλα τα µέτρα, για να εξασφαλιστεί πλήρως η υγεία και η
αξιοπρέπεια του προσώπου όσο γίνεται η αυτοψία.
3. Αν αντικείµενο της αυτοψίας είναι κινητό που το κατέχει διάδικος ή τρίτος, αυτός οφείλει να το παρουσιάσει και να το επιδείξει σε εκείνον που ενεργεί την αυτοψία. Αν αντικείµενο της αυτοψίας είναι ακίνητο, που κατέχει διάδικος ή τρίτος, αυτός έχει υποχρέωση να επιτρέψει την επίσκεψη του ακινήτου για να γίνει η αυτοψία.
4. Διάδικος ή τρίτος που µε την απουσία του, την απόκρυψη του πράγµατος που αποτελεί το αντικείµενο της
αυτοψίας ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο µαταιώνει ή
παρεµποδίζει τη διεξαγωγή της καταδικάζεται στην καταβολή των δικαστικών εξόδων. Αν αυτός είναι ο διάδικος, προς απόδειξη ισχυρισµού του οποίου έχει διαταχθεί η αυτοψία, ο ισχυρισµός του, αν δεν αποδεικνύεται

µε άλλο αποδεικτικό µέσο, απορρίπτεται ως αναπόδεικτος. Αν είναι ο αντίδικός του, ο ισχυρισµός αυτός θεωρείται ότι έχει αποδειχθεί.
5. Το Δικαστήριο ή ο ειδικώς ορισθείς από αυτό εισηγητής δικαστής που διεξάγει την αυτοψία, µπορεί να απαλλάξει τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 από
τις υποχρεώσεις τους αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι,
τους οποίους τα πρόσωπα αυτά πρέπει να επικαλεστούν
εγγράφως και να αποδείξουν πριν από τη διεξαγωγή της
αυτοψίας. Αν πρόκειται για απόφαση του εισηγητή δικαστή, το Δικαστήριο µπορεί να την εξαφανίσει διατάσσοντας και πάλι την αυτοψία.
Άρθρο 268
Περιεχόµενο έκθεσης αυτοψίας
1. Αν η αυτοψία γίνεται στο ακροατήριο, αναφέρεται
στα πρακτικά, ενώ, αν γίνεται εκτός ακροατηρίου, συντάσσεται σχετική έκθεση. Στα πρακτικά ή την έκθεση
πρέπει να αναφέρεται το αντικείµενο της αυτοψίας, καθώς και η αντίληψη που σχηµάτισαν από αυτήν το Δικαστήριο ή ο δικαστής.
2. Στα πρακτικά ή την έκθεση πρέπει να περιλαµβάνονται αν εξετάστηκαν µάρτυρες, οι καταθέσεις τους, ενώ,
αν διορίστηκαν πραγµατογνώµονες, η γνωµοδότησή
τους. Επίσης, επισυνάπτονται τα ληφθέντα σχεδιαγράµµατα, φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις.
Άρθρο 269
Κατάθεση έκθεσης αυτοψίας
Αν η αυτοψία διενεργείται στο ακροατήριο, η υπόθεση
συζητείται αµέσως µετά. Αν διενεργείται εκτός ακροατηρίου, η έκθεση αυτοψίας κατατίθεται ή αποστέλλεται µαζί µε τα συνηµµένα της στη γραµµατεία του Δικαστηρίου
που δικάζει την υπόθεση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Άρθρο 270
Έργο πραγµατογνωµόνων
Το Δικαστήριο διατάσσει τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης αν κρίνει ότι ανακύπτουν ζητήµατα για τη διάγνωση των οποίων απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης.
Άρθρο 271
Διορισµός πραγµατογνωµόνων
1. Για τη διεξαγωγή της πραγµατογνωµοσύνης το Δικαστήριο διορίζει έναν ή περισσότερους πραγµατογνώµονες.
2. Οι πραγµατογνώµονες διορίζονται από κατάλογο
πραγµατογνωµόνων που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο
371 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αν δεν υπάρχει
κατάλογος ή δεν περιλαµβάνονται σε αυτόν πρόσωπα µε
ειδικές γνώσεις για το συγκεκριµένο αντικείµενο της
πραγµατογνωµοσύνης, το Δικαστήριο διορίζει άλλα κατάλληλα κατά την κρίση του πρόσωπα που έχουν τα προσόντα εγγραφής σε κατάλογο πραγµατογνωµόνων.
3. Στην απόφαση διορισµού αναφέρονται το θέµα της
απόδειξης, ο διάδικος που φέρει το βάρος της, καθώς και
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ο χρόνος περάτωσης της πραγµατογνωµοσύνης. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλµατος, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και η ιδιότητα των διοριζοµένων ως
πραγµατογνωµόνων.
Άρθρο 272
Αποκλεισµός, εξαίρεση, απαλλαγή
και αντικατάσταση πραγµατογνώµονα
1. Οι λόγοι οι οποίοι ισχύουν για τον αποκλεισµό και
την εξαίρεση των δικαστών, ισχύουν αναλόγως και για
τους πραγµατογνώµονες.
2. Οι πραγµατογνώµονες µπορούν να ζητήσουν την απαλλαγή τους για τους ίδιους λόγους, καθώς και για κάθε σπουδαίο λόγο που τους παρεµποδίζει να διενεργήσουν την πραγµατογνωµοσύνη. Αν ο πραγµατογνώµονας είναι υπάλληλος φορέα που ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, την απαλλαγή µπορεί να ζητήσει και η προϊστάµενή
του αρχή.
3. Οι λόγοι που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 πρέπει
να προβληθούν πριν από την ορκοδοσία.
4. Η βασιµότητα των λόγων αποκλεισµού ή εξαίρεσης
εξετάζεται από το Δικαστήριο σε συµβούλιο. Αν οι λόγοι
κριθούν βάσιµοι, ορίζεται συγχρόνως ο αντικαταστάτης.
5. Το Δικαστήριο µπορεί να αντικαταστήσει τον πραγµατογνώµονα, αν κάποιος από τους λόγους της παρ. 1
ανακύψει µετά από την ορκοδοσία, καθώς και για αδυναµία ή αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Άρθρο 273
Ορκοδοσία πραγµατογνώµονα
Οι πραγµατογνώµονες ορκίζονται ενώπιον του Δικαστηρίου που τους διόρισε ή του ειδικώς ορισθέντος από
αυτό εισηγητή δικαστή ότι θα εκτελέσουν τα καθήκοντά
τους µε ευσυνειδησία, αντικειµενικότητα και εχεµύθεια.
Κατά τα λοιπά, τηρείται ο τύπος του όρκου των µαρτύρων.
Άρθρο 274
Καθήκοντα πραγµατογνώµονα
1. Οι πραγµατογνώµονες γνωµοδοτούν για τα θέµατα
που τους τίθενται από το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο δύναται να τους παρέχει οδηγίες ή κατευθύνσεις για τον
τρόπο µε τον οποίο θα εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.
2. Η άσκηση των καθηκόντων του πραγµατογνώµονα
είναι υποχρεωτική.
3. Οι πραγµατογνώµονες οφείλουν, όποτε καλούνται
από το Δικαστήριο, να παρευρίσκονται κατά τη διενέργεια και άλλων διαδικαστικών πράξεων, καθώς και κατά
τη µετά την απόδειξη συζήτηση της υπόθεσης για την
παροχή επεξηγήσεων ή πληροφοριών.
4. Πραγµατογνώµονας που δεν εκτελεί τα καθήκοντά
του, δεν έχει δικαίωµα αµοιβής ή αποζηµίωσης και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 20.

Άρθρο 275
Διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης
1. Για τη διεξαγωγή της πραγµατογνωµοσύνης, αν οι
πραγµατογνώµονες είναι περισσότεροι από ένας, συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση οποιουδήποτε από
αυτούς. Αλλιώς, συγκαλούνται από το Δικαστήριο ή από
τον ειδικώς ορισθέντα από αυτό εισηγητή δικαστή.
2. Οι πραγµατογνώµονες µπορούν:
(α) να λαµβάνουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας και να λαµβάνουν απλά αντίγραφα των έγγραφων
στοιχείων της, τα οποία θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της πραγµατογνωµοσύνης,
(β) να ζητούν πληροφορίες από τους διαδίκους ή από
τους φορείς που ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα, να λαµβάνουν φωτογραφίες, απεικονίσεις ή εικόνες, να συντάσσουν σχεδιαγράµµατα και να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια,
(γ) όταν παρίστανται στις συνεδριάσεις, µε την άδεια
του Προέδρου του Δικαστηρίου, να υποβάλουν ερωτήσεις στους διαδίκους, τους νόµιµους αντιπροσώπους
τους και τους µάρτυρες και να ζητούν να αναγνωσθούν
έγγραφα.
3. Οι διάδικοι µπορούν να υποβάλουν προς τους πραγµατογνώµονες υποµνήµατα µε τις απόψεις τους για το
αντικείµενο της πραγµατογνωµοσύνης, καθώς και κάθε
άλλο συναφές µε αυτό στοιχείο και να παρευρίσκονται
κατά την εξέταση ή τη θεώρηση του αντικειµένου της.
Άρθρο 276
Έκθεση πραγµατογνωµοσύνης
1. Για τη διεξαγωγή και το συµπέρασµα της πραγµατογνωµοσύνης, οι πραγµατογνώµονες συντάσσουν έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι ενέργειες που έγιναν και
η αιτιολογηµένη γνώµη καθενός. Αν η γνώµη περισσότερων πραγµατογνωµόνων συµπίπτει, συντάσσεται κοινή
γνώµη από αυτούς.
2. Η έκθεση υπογράφεται από όλους τους πραγµατογνώµονες και κατατίθεται στη γραµµατεία του Δικαστηρίου. Για την κατάθεση συντάσσεται σχετική πράξη. Αν
κάποιος ή κάποιοι από τους πραγµατογνώµονες δεν παρουσιάζονται όταν γίνεται η πραγµατογνωµοσύνη ή αρνούνται να υπογράψουν την έκθεση, αυτό σηµειώνεται
στην έκθεση.
3. Αν η πραγµατογνωµοσύνη διεξάγεται στο ακροατήριο, το Δικαστήριο µπορεί να αρκεστεί σε προφορική έκθεση, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά.
Άρθρο 277
Εκτίµηση πραγµατογνωµοσύνης
Το Δικαστήριο εκτιµά ελεύθερα τη γνώµη των πραγµατογνωµόνων. Αν κρίνει ότι συντρέχει λόγος, µπορεί να
διατάξει νέα πραγµατογνωµοσύνη ή την επανάληψη ή τη
συµπλήρωση της πραγµατογνωµοσύνης από τους ίδιους
ή άλλους πραγµατογνώµονες.
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Άρθρο 278
Δαπάνες πραγµατογνωµοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43
ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1. Οι δαπάνες της πραγµατογνωµοσύνης και η αµοιβή
των πραγµατογνωµόνων, η οποία για όλους από κοινού
δεν µπορεί να υπερβαίνει την κατά την παρ. 3 αµοιβή του
ενός προσαυξηµένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%), καθορίζονται από το Δικαστήριο που διέταξε την πραγµατογνωµοσύνη µε την οριστική του απόφαση. Για τον καταλογισµό τους εφαρµόζονται τα άρθρα 314 και 315.
2. Αν για τη διενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης απαιτούνται σηµαντικές δαπάνες, το Δικαστήριο σε συµβούλιο, ύστερα από αίτηση του πραγµατογνώµονα, που
υποβάλλεται στον Πρόεδρο και η οποία περιέχει λεπτοµερώς τις απαιτούµενες δαπάνες, µπορεί, µε απόφασή
του, µη υποκείµενη σε ένδικα µέσα, να προβεί στην προσωρινή εκκαθάριση και να διατάξει την ολική ή µερική
προκαταβολή των δαπανών αυτών. Με την προκαταβολή
των παραπάνω δαπανών επιβαρύνεται το Δηµόσιο. Οι
προκαταβαλλόµενες δαπάνες συµψηφίζονται, σύµφωνα
όσα ορίζονται στην παρ. 3, κατά την οριστική εκκαθάριση
και τον καταλογισµό των δαπανών στους διαδίκους.
3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 3693/1957 (Α΄
79) εφαρµόζονται και ως προς την αµοιβή των πραγµατογνωµόνων.

Άρθρο 281
Απόφαση για εξέταση µάρτυρα

Άρθρο 279
Τεχνικοί σύµβουλοι
1. Αν το Δικαστήριο αποφασίσει τον διορισµό πραγµατογνώµονα, κάθε διάδικος µπορεί να ορίσει µε δαπάνη
του έναν τεχνικό σύµβουλο, ο οποίος πρέπει να είναι
πρόσωπο που έχει την ικανότητα να διοριστεί πραγµατογνώµονας.
2. Ο ορισµός τεχνικού συµβούλου γίνεται µε έγγραφη
δήλωση του διαδίκου που κατατίθεται στη γραµµατεία,
καθώς και προφορικώς στο Δικαστήριο ή στον ειδικώς ορισθέντα από αυτό εισηγητή δικαστή ενώπιον των οποίων διενεργείται η πραγµατογνωµοσύνη. Για τον ορισµό
συντάσσεται αντίστοιχα έκθεση ή πρακτικό.
3. Οι τεχνικοί σύµβουλοι βοηθούν τους διαδίκους µε
τις τεχνικές γνώσεις τους, µπορούν δε να παρευρίσκονται σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις στις οποίες είναι
δυνατόν να παρευρίσκονται και οι πραγµατογνώµονες,
να λαµβάνουν γνώση της δικογραφίας και να λαµβάνουν
απλά αντίγραφα των αναγκαίων για την επιτέλεση του
έργου τους εγγράφων.
4. Οι τεχνικοί σύµβουλοι µπορούν να υποβάλουν εγγράφως ή να διατυπώνουν, µε άδεια του Προέδρου του
Δικαστηρίου, προφορικώς στο ακροατήριο τις παρατηρήσεις τους για την έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, καθώς
και να απευθύνουν ερωτήσεις στους πραγµατογνώµονες κατά την ακροαµατική διαδικασία.
Άρθρο 280
Απλές γνωµοδοτήσεις
Γνωµοδοτήσεις προσώπων τα οποία έχουν ειδικές
γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, για ζητήµατα που αφορούν
σε εκκρεµή δίκη, τα οποία δεν αποτέλεσαν αντικείµενο
πραγµατογνωµοσύνης, λαµβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο, εφόσον ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει διαφορετικά και εκτιµώνται ελεύθερα από αυτό.

1. Το Δικαστήριο µπορεί να διατάζει την εξέταση µαρτύρων είτε ενώπιόν του είτε ενώπιον του ειδικώς ορισθέντος για την απόδειξη εισηγητή δικαστή. Είναι δυνατόν
να αποφασιστεί η εξέταση µάρτυρα, ακόµα και αν έχει
ληφθεί προαποδεικτικώς η κατάθεσή του, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο άρθρο 290.
2. Στην απόφαση, εκτός από το θέµα της απόδειξης,
τον τόπο, καθώς και τον χρόνο διεξαγωγής και περάτωσής της, πρέπει να αναφέρονται το ονοµατεπώνυµο, το
επάγγελµα, η διεύθυνση κατοικίας, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του µάρτυρα.
Άρθρο 282
Πρόταση διαδίκου για εξέταση µάρτυρα
1. Η πρόταση του διαδίκου για την εξέταση µάρτυρα
γίνεται µε το αρχικό ή το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων ή µε ειδική αίτηση που κατατίθεται στη γραµµατεία
του Δικαστηρίου πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
την πρώτη συζήτηση.
2. Στην πρόταση πρέπει να:
(α) αναφέρονται το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα
και η διεύθυνση της κατοικίας του µάρτυρα,
(β) προσδιορίζεται το θέµα για το οποίο θα γίνει η εξέταση,
(γ) βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχει περίπτωση αποκλεισµού ή απαλλαγής του µάρτυρα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 285 και 286.
3. Η πρόταση µπορεί να γίνει και προφορικώς, κατά τη
συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, εφόσον σε αυτήν παρίστανται όλοι οι διάδικοι και δεν αντιλέγουν.
4. Μάρτυρες δικαιούται να καλεί προς εξέταση και ο
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενηµερώνει πέντε
(5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την πρώτη συζήτηση τη
γραµµατεία του Δικαστηρίου, αναφέροντας στην πρόταση τα στοιχεία που αναφέρονται την παρ. 2. Η πρόταση
µπορεί να γίνει και προφορικά στο ακροατήριο, εφόσον
παρίστανται όλοι οι διάδικοι και δεν αντιλέγουν.
Άρθρο 283
Κλήση µάρτυρα
1. Οι µάρτυρες καλούνται µε πράξη του Προέδρου του
Δικαστηρίου ή του ειδικώς ορισθέντος από αυτό εισηγητή δικαστή.
2. Η πράξη πρέπει να αναφέρει το θέµα της απόδειξης,
τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της, το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα, τη διεύθυνση κατοικίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση του µάρτυρα.
3. Η πράξη επιδίδεται στους µάρτυρες και στους διαδίκους µε επιµέλεια της γραµµατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν
στην ιδιότητα ή στην κατάσταση του µάρτυρα, επιτρέπεται η εξέταση να γίνει από τον ειδικώς ορισθέντα εισηγητή δικαστή στην κατοικία ή στον τόπο της διαµονής
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του µάρτυρα. Για την εξέταση αυτή καλούνται οι διάδικοι
µε ειδική πράξη του ορισθέντος εισηγητή δικαστή, η οποία επιδίδεται σε αυτούς µε επιµέλεια της γραµµατείας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 284
Υποχρέωση και αντικείµενο µαρτυρίας
1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 285,
περί αποκλεισµού µαρτύρων, η µαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου ή του ειδικώς ορισθέντος εισηγητή δικαστή
είναι υποχρεωτική. Όποιος καλείται να εξεταστεί ως
µάρτυρας, οφείλει να προσέλθει και να καταθέσει για τα
πραγµατικά γεγονότα που γνωρίζει.
2. Αν ο µάρτυρας που έχει κληθεί νοµίµως δεν εµφανιστεί αδικαιολογήτως ή αρνείται να ορκιστεί ή να καταθέσει, το Δικαστήριο, µε οριστική απόφασή του, επιβάλλει
πρόστιµο έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.
Άρθρο 285
Αποκλεισµός µαρτύρων
1. Αποκλείεται να εξεταστούν ως µάρτυρες:
(α) πρόσωπα τα οποία, όταν έγινε το πραγµατικό γεγονός που πρέπει να αποδειχθεί, δεν είχαν το αισθητήριο
για να το αντιληφθούν ή δεν έχουν ικανότητα να ανακοινώσουν αυτό που αντιλήφθηκαν,
(β) οι συγγενείς του ιδιώτη διαδίκου εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό, κατευθείαν ή εκ
πλαγίου, οι σύζυγοι και οι συνάψαντες σύµφωνο συµβίωσης και αν ακόµη έπαυσε να υφίσταται ο γάµος ή το
σύµφωνο,
(γ) πρόσωπα που µπορεί να έχουν οποιοδήποτε συµφέρον από την έκβαση της δίκης.
2. Αποκλείεται, επίσης, να εξεταστούν ως µάρτυρες όσοι κατέχουν αξίωµα ή ασκούν λειτούργηµα ή επάγγελµα για όσα θέµατα τους έχουν εµπιστευτεί λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, εφόσον η φύση των θεµάτων τούτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, επιβάλλει την
εχεµύθεια. Ο αποκλεισµός αυτός µπορεί να αρθεί, αν το
επιτρέψουν τόσο εκείνος που τους εµπιστεύτηκε το σχετικό θέµα όσο και αυτός στον οποίο αφορά το αντίστοιχο
απόρρητο. Η άρση του αποκλεισµού δεν ισχύει αν πρόκειται για κληρικούς, ως προς τα θέµατα που τους έχουν
εµπιστευτεί οι εξοµολογηθέντες από αυτούς. Αν πρόκειται για δηµόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ο αποκλεισµός µπορεί να
αρθεί µόνον ύστερα από σχετική έγγραφη άδεια του οικείου υπουργού ή του αρµόδιου οργάνου του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή του νοµικού προσώπου.
Άρθρο 286
Απαλλαγή µαρτύρων
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εξετασθούν
ως µάρτυρες και έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν την εξέτασή τους:
(α) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 285 για όσα θέµατα περιήλθαν σε γνώση τους κατά

την άσκηση του αξιώµατος ή του λειτουργήµατος ή του
επαγγέλµατός τους ή συνιστούν επαγγελµατικό ή καλλιτεχνικό τους απόρρητο,
(β) αυτός που καλείται να καταθέσει για ζητήµατα τα
οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν την ποινική δίωξη
ή θίγουν την τιµή του ιδίου, του συζύγου ή του συνάψαντος µε αυτόν σύµφωνο συµβίωσης, έστω και µετά τη
λύση του γάµου ή του συµφώνου, ή συγγενών του εξ αίµατος έως και τον τρίτο βαθµό.
Άρθρο 287
Εξέταση λόγων αποκλεισµού ή απαλλαγής
1. Της κύριας εξέτασης προηγείται η προκαταρκτική εξέταση του µάρτυρα, κατά την οποία ελέγχεται αν συντρέχει λόγος αποκλεισµού του. Τη συνδροµή λόγου απαλλαγής του επικαλείται ο ίδιος ο µάρτυρας.
2. Αν συντρέχει λόγος αποκλεισµού ή απαλλαγής του
µάρτυρα, ο ειδικώς ορισθείς εισηγητής δικαστής δεν
προχωρεί στην εξέτασή του. Το Δικαστήριο, αν κρίνει αντιθέτως, διατάζει την εξέταση του µάρτυρα κατά την ενώπιόν του διαδικασία.
3. Κάθε διάδικος µπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του
µάρτυρα, αν στο πρόσωπό του συντρέχει λόγος αποκλεισµού σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 285.
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να αποδείξει ενώπιον του
Δικαστηρίου ή του ειδικώς ορισθέντος εισηγητή δικαστή
τη συνδροµή του λόγου αυτού.
Άρθρο 288
Διεξαγωγή εξέτασης µάρτυρα
1. Το Δικαστήριο ή ο ειδικώς ορισθείς από αυτό εισηγητής δικαστής επιβεβαιώνει αρχικά την ταυτότητα του
προσώπου που εµφανίζεται ως µάρτυρας, µε βάση στοιχεία, όπως το όνοµα και το επώνυµό του, τον τόπο που
γεννήθηκε, την ηλικία, την κατοικία και το επάγγελµά
του.
2. Πριν εξεταστεί ο µάρτυρας, οφείλει να ορκισθεί,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 408 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας. Μετά τον όρκο, ο µάρτυρας ερωτάται για την συγγένειά του µε τους διαδίκους και για
κάθε άλλο περιστατικό, το οποίο µπορεί να αποτελέσει
λόγο να µη συνεχισθεί η εξέτασή του ή µπορεί να διαφωτίσει για τις σχέσεις του µε τους διαδίκους και για την
αξιοπιστία του. Όσοι δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατο
τέταρτο έτος της ηλικίας τους, ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα, ή αποστερήθηκαν θέσεις και αξιώµατα λόγω ποινικής καταδίκης, εξετάζονται, αν η
µαρτυρία τους κριθεί αναγκαία, χωρίς να δώσουν όρκο.
3. Κάθε µάρτυρας εξετάζεται προφορικά και χωριστά
από τους άλλους. Ο µάρτυρας µπορεί, κατά την κρίση
του Προέδρου του Δικαστηρίου, να χρησιµοποιεί σηµείωµα για να βοηθήσει τη µνήµη του. Ο µάρτυρας οφείλει
να δηλώσει πώς έµαθε αυτά που καταθέτει και, αν πρόκειται για γεγονότα για τα οποία δεν έχει άµεση αντίληψη, οφείλει να δηλώσει και το πρόσωπο από το οποίο
πληροφορήθηκε όσα καταθέτει.
4. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου ή ο ορισθείς εισηγητής δικαστής µπορεί να απαγορεύει τις ερωτήσεις των
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διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους προς τον µάρτυρα,
αν κρίνει ότι είναι έκδηλα άσκοπες ή έξω από το θέµα,
και κηρύσσει περατωµένη την εξέταση του µάρτυρα, όταν κρίνει ότι ο µάρτυρας κατέθεσε όσα γνωρίζει για τα
αποδεικτέα πραγµατικά περιστατικά.
5. Το Δικαστήριο µπορεί να αποβάλει τον µάρτυρα πριν
από την εξέταση ή κατά τη διάρκειά της, αν κρίνει ότι η
διανοητική του κατάσταση αποκλείει την ικανότητά του
για µαρτυρία, κατόπιν υποβολής έκθεσης του ειδικώς ορισθέντος εισηγητή δικαστή µε τις παρατηρήσεις του.
6. Οι διάδικοι µπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στον
µάρτυρα, ύστερα από άδεια αυτού που διεξάγει την εξέταση. Εξέταση µάρτυρα σε αντιπαράσταση µε άλλο µάρτυρα ή διάδικο επιτρέπεται να γίνει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, µόνον ενώπιον του Δικαστηρίου ή του ειδικώς
ορισθέντος εισηγητή δικαστή.
7. Όσα έγιναν κατά τη διεξαγωγή της µαρτυρικής κατάθεσης, καθώς και η ορκοδοσία, η κατάθεση του µάρτυρα και οι ενστάσεις των διαδίκων καταχωρίζονται στο
πρακτικό ή την έκθεση, κατά περίπτωση.
Άρθρο 289
Συµπληρωµατική εξέταση µαρτύρων
Το Δικαστήριο µπορεί να διατάξει να εξεταστεί εκ νέου ένας µάρτυρας, αν αυτό χρειάζεται για να συµπληρωθεί ή να διευκρινιστεί η κατάθεση ή αν το Δικαστήριο κρίνει ότι ο µάρτυρας αρνήθηκε αδικαιολόγητα να καταθέσει για ορισµένο θέµα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται νέα ορκοδοσία του µάρτυρα.
Άρθρο 290
Κατάθεση κατά την προδικασία
1. Οι µαρτυρικές καταθέσεις τις οποίες προσάγουν οι
διάδικοι προαποδεικτικώς λαµβάνονται ενόρκως, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 287 παρ. 1 και 288
παρ. 1, 2, και 5, ενώπιον του ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου της έδρας του Δικαστηρίου ή της κατοικίας του µάρτυρα.
2. Ο διάδικος που επιδιώκει τη λήψη µαρτυρικής κατάθεσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1, επιδίδει
δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την κατάθεση
στους λοιπούς διαδίκους κλήση, η οποία αναφέρει το ένδικο βοήθηµα ή µέσο στο οποίο αφορά η κατάθεση, τον
τόπο, την ηµέρα και την ώρα διεξαγωγής της, το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα, τη διεύθυνση της κατοικίας
και την ηλεκτρονική διεύθυνση του µάρτυρα, καθώς και
το θέµα της κατάθεσης.
3. Κατά την κατάθεση του µάρτυρα σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στις παρ. 1 και 2 παρίστανται, εφόσον το επιθυµούν, οι διάδικοι, οι οποίοι επιτρέπεται να απευθύνουν
ερωτήσεις προς αυτόν.
4. Μαρτυρική κατάθεση, που δίδεται κατά παράβαση
των παρ. 1, 2 και 3, δεν λαµβάνεται υπόψη στο πλαίσιο
της δίκης για την οποία δόθηκε, ούτε ως αποδεικτικό µέσο, που δεν πληροί τους όρους του νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44
ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Άρθρο 291
Ακρόαση υπηρεσιακών παραγόντων και εξηγήσεις διαδίκων
1. Το Δικαστήριο µπορεί να διατάξει την παροχή ανωµοτί εξηγήσεων ή πληροφοριών από υπηρεσιακούς παράγοντες ή και από τους ίδιους τους διαδίκους.
2. Η απόφαση για την εξέταση των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 κοινοποιείται στους διαδίκους
και την αρµόδια αρχή. Η εξέταση διεξάγεται σε ιδιαίτερη
συζήτηση στο ακροατήριο ή ενώπιον µέλους του Δικαστηρίου που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν.
Άρθρο 292
Αποδοχή αλήθειας πραγµατικών περιστατικών
µε επιβλαβείς συνέπειες
1. Η αποδοχή από διάδικο της αλήθειας πραγµατικών
περιστατικών, µε επιβλαβείς γι' αυτόν συνέπειες στην έκβαση της δίκης, γίνεται εγγράφως ή προφορικώς είτε ενώπιον του Δικαστηρίου ή του ειδικώς ορισθέντος από
αυτό εισηγητή δικαστή είτε εξωδίκως. Σε περίπτωση
προφορικής αποδοχής ενώπιον του Δικαστηρίου ή του
ειδικώς ορισθέντος εισηγητή δικαστή, η σχετική δήλωση
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, αντιστοίχως.
2. Η αποδοχή της παρ. 1 µπορεί να ανακληθεί για ουσιώδη πλάνη ως προς τα πράγµατα, έως το πέρας της
τελευταίας συζήτησης.
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 293
Σύνθεση του Δικαστηρίου για λήψη απόφασης
1. Η απόφαση λαµβάνεται από τους δικαστές που µετείχαν στη σύνθεση του Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση.
Όταν η συζήτηση γίνεται ενώπιον µονοµελούς δικαστηρίου, η απόφαση λαµβάνεται από τον δικαστή του δικαστηρίου αυτού.
2. Ανασυζήτηση της υπόθεσης γίνεται µόνο σε περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης από την υπηρεσία του δικαστή που είχε µετάσχει στη συζήτηση της υπόθεσης ή
άλλου σοβαρού λόγου. Ο δικαστής που είχε µετάσχει
στη συζήτηση της υπόθεσης υποχρεούται, και µετά την
επέλευση υπηρεσιακής του µεταβολής, να µετάσχει στη
διαδικασία λήψης και έκδοσης της απόφασης, µε τον
βαθµό που έφερε κατά τη συζήτηση.
3. Αν κωλύεται ή αποχωρήσει από την υπηρεσία ή αποβιώσει µέλος της Ολοµέλειας από τα µετασχόντα στη
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συζήτηση της υπόθεσης, εγκύρως λαµβάνεται η απόφαση από τα υπόλοιπα µετασχόντα στη συζήτηση µέλη, εφόσον ο αριθµός αυτών είναι επαρκής για τη συγκρότηση της Ολοµέλειας. Ο αριθµός των µελών πρέπει πάντοτε να διατηρείται περιττός. Αν τα µέλη σχηµατίζουν άρτιο αριθµό, αποχωρεί ο νεότερος Σύµβουλος και αν αυτός είναι εισηγητής στη δικαζόµενη υπόθεση, ο αµέσως
αρχαιότερός του.

Πρόεδρο, τους τέσσερις αρχαιότερους Συµβούλους και
τους δύο αρχαιότερους Παρέδρους που υπηρετούν σε
αυτό. Η υπόθεση µπορεί να παραπεµφθεί στην επταµελή
σύνθεση και λόγω της σπουδαιότητας που εµφανίζει, ιδίως όταν κατά την εκδίκασή της εξετάζεται για πρώτη
φορά η έννοια ή το κύρος κρίσιµης διάταξης. Το Τµήµα
µε πενταµελή ή επταµελή σύνθεση µπορεί σε κάθε περίπτωση να παραπέµψει την υπόθεση στην Ολοµέλεια.

Άρθρο 294
Ανασυζήτηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην παρ.
2 του άρθρου 293, αν µετά από τη συζήτηση της υπόθεσης καταστεί αδύνατη για οποιονδήποτε λόγο η λήψη
της απόφασης, η συζήτηση επαναλαµβάνεται κατόπιν ορισµού νέας δικασίµου και κοινοποίησης κλήσης προς
συζήτηση.

Άρθρο 297
Διατύπωση και δηµοσίευση απόφασης

Άρθρο 295
Τρόπος λήψης απόφασης
1. Για τη λήψη της απόφασης από πολυµελή σχηµατισµό γίνεται διάσκεψη και ψηφοφορία.
2. Κατά τις διασκέψεις, που µπορεί να γίνονται και εξ
αποστάσεως µε τη χρήση τεχνικού µέσου που διασφαλίζει τη µυστικότητα της διάσκεψης, παρίσταται και ο
γραµµατέας, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον προεδρεύοντα.
3. Οι πολυµελείς σχηµατισµοί του Δικαστηρίου αποφαίνονται κατά πλειοψηφία.
4. Κατά την ψηφοφορία ψηφίζει πρώτος ο εισηγητής,
στη συνέχεια οι λοιποί κατά αντίστροφη σειρά σε σχέση
µε την αρχαιότητά τους, τελευταίος δε ψηφίζει αυτός
που προεδρεύει στη διάσκεψη.
5. Αν κατά την ψηφοφορία σχηµατισθούν περισσότερες από δύο γνώµες και δεν σχηµατίζεται πλειοψηφία,
όσοι έχουν µεµονωµένη γνώµη ή τάχθηκαν υπέρ της ασθενέστερης, οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από
τις επικρατέστερες. Ο προεδρεύων στη διάσκεψη µπορεί
να παρατείνει τη διάσκεψη ή να την επαναλάβει, αν διαπιστώσει ότι οι γνώµες που έχουν σχηµατισθεί είναι περισσότερες από δύο µε µικρή αριθµητική διαφορά µεταξύ τους.
6. Αν περισσότερες από τις ασθενέστερες γνώµες συγκεντρώσουν ίσο αριθµό ψήφων, καθορίζεται µε ψηφοφορία ο αποκλεισµός της µιας από αυτές και εκείνοι που
την ακολούθησαν, οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία από τις άλλες γνώµες µέχρι να σχηµατισθεί πλειοψηφία.
7. Πρακτικό διάσκεψης συντάσσεται µόνο σε όποια περίπτωση τούτο κρίνεται αναγκαίο από το Δικαστήριο.
Άρθρο 296
Παραποµπή σε επταµελή σύνθεση Τµήµατος
Αν κατά τη διάσκεψη Τµήµατος διαπιστωθεί ότι αυτό
φέρεται να λάβει απόφαση που είναι αντίθετη σε πρόσφατη προηγούµενη απόφασή του, σχετικά µε την ισχύ
ή την έννοια διάταξης νόµου που εφαρµόζεται κυρίως σε
υποθέσεις υπαγόµενες στην αρµοδιότητά του, τότε η υπόθεση µπορεί να παραπεµφθεί για να εκδικασθεί σε νέα
δικάσιµο, κατά την οποία το Τµήµα συγκροτείται από τον

1. Μετά τη λήψη της απόφασης ο δικαστής συντάσσει,
χρονολογεί και υπογράφει την απόφαση.
2. Σε δίκες ενώπιον πολυµελών δικαστικών σχηµατισµών, µε το πέρας της ψηφοφορίας συντάσσεται από
τον εισηγητή δικαστή σχέδιο της απόφασης που περιλαµβάνει το αιτιολογικό και το διατακτικό της, το οποίο
χρονολογείται και υπογράφεται από τον προεδρεύοντα
και τον εισηγητή.
3. Η απόφαση που προκύπτει από το σχέδιο της παρ. 2
δηµοσιεύεται σε δηµόσια συνεδρίαση του σχηµατισµού
που έλαβε την απόφαση. Η απόφαση µπορεί να δηµοσιευτεί και από δικαστές που δεν µετείχαν στη συζήτηση.
Όταν το Τµήµα που έλαβε την απόφαση δεν συνεδριάζει, επιτρέπεται η δηµοσίευση της απόφασης και κατά τη
συνεδρίαση άλλου Τµήµατος.
4. Η δηµοσίευση της απόφασης βεβαιώνεται στο τέλος αυτής από τον προεδρεύοντα στη συνεδρίαση και
τον γραµµατέα.
5. Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου κοινοποιούνται
στους διαδίκους και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
µε επιµέλεια της γραµµατείας του.
Άρθρο 298
Περιεχόµενο απόφασης
Η απόφαση πρέπει να αναφέρει:
(α) τον αύξοντα αριθµό και το έτος δηµοσίευσής της,
το Δικαστήριο που την εξέδωσε, τη σύνθεση του Δικαστηρίου και, αν πρόκειται για πολυµελείς δικαστικούς
σχηµατισµούς, το όνοµα του εισηγητή δικαστή, το όνοµα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και το όνοµα του γραµµατέα, τον
χρόνο και τον τόπο της συζήτησης, το γεγονός ότι αυτή
έγινε σε δηµόσια συνεδρίαση, καθώς και το είδος του
ένδικου βοηθήµατος ή µέσου που έχει ασκηθεί,
(β) το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο και την κατοικία
των διαδίκων, των νόµιµων αντιπροσώπων και των πληρεξουσίων τους και, αν διάδικοι είναι νοµικά πρόσωπα,
την επωνυµία τους και τη διεύθυνση της έδρας τους, µε
αναφορά για το αν παραστάθηκαν,
(γ) σύντοµη περίληψη του αντικειµένου της δίκης, µε
αναφορά στα αιτήµατα των διαδίκων, την πορεία της υπόθεσης, καθώς και την πληρωµή των τελών, του παραβόλου και του δικαστικού ενσήµου, όπου απαιτούνται,
(δ) µνεία του περιεχοµένου της γνώµης του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
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(ε) το αιτιολογικό της απόφασης, στο οποίο καταχωρίζεται και η γνώµη της µειοψηφίας,
(στ) το διατακτικό της απόφασης για την εν όλω ή εν
µέρει παραδοχή ή απόρριψη του ένδικου βοηθήµατος ή
µέσου και των επιµέρους αιτηµάτων των διαδίκων, καθώς και για την τύχη του παραβόλου και την επιδίκαση
της δικαστικής δαπάνης, όπου προβλέπονται,
(ζ) µνεία της δηµοσίευσης της απόφασης.
Άρθρο 299
Ανυπόστατη απόφαση
1. Απόφαση που φέρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά
δικαστικής απόφασης είναι ανυπόστατη αν:
(α) πρόσωπο, το οποίο µετείχε στο Δικαστήριο που την
εξέδωσε, δεν είχε τη δικαστική ιδιότητα,
(β) το Δικαστήριο που την εξέδωσε, δεν είχε την προς
τούτο δικαιοδοσία,
(γ) αυτή δεν δηµοσιεύτηκε,
(δ) εκδόθηκε κατά ανύπαρκτου φυσικού ή νοµικού
προσώπου,
(ε) εκδόθηκε κατά προσώπου που είχε το προνόµιο της
ετεροδικίας.
2. Το ανυπόστατο της απόφασης ερευνάται από το Δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, µπορεί δε να προβληθεί µε
ένσταση σε κάθε στάση της δίκης.
3. Αν η απόφαση δεν έχει προσβληθεί µε ένδικο µέσο,
η αναγνώριση του ανυπόστατου αυτής µπορεί να επιδιωχθεί µε αυτοτελή αίτηση προς το Δικαστήριο, κατά την
εκδίκαση της οποίας εφαρµόζονται αναλόγως όσα ισχύουν για την αναγνωριστική αγωγή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 300
Οριστικές και µη οριστικές αποφάσεις
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 100 περί
αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής και της παρ. 7 του
άρθρου 105 περί αποφάσεων επί αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων, οι αποφάσεις που αποφαίνονται οριστικά σε
κύρια ή παρεµπίπτουσα αίτηση δεν ανακαλούνται από το
Δικαστήριο που τις εξέδωσε µετά τη δηµοσίευσή τους.
2. Κάθε άλλη απόφαση του Δικαστηρίου που εκδίδεται, είτε για τη συµπλήρωση του αποδεικτικού υλικού, είτε για την εν γένει πρόοδο της δίκης (µη οριστική απόφαση), µπορεί να ανακληθεί ολικώς ή µερικώς.
Άρθρο 301
Ισχύς αποφάσεων
1. Οι αποφάσεις µε τις οποίες απαγγέλλεται η ακύρωση ή η τροποποίηση εκτελεστής ατοµικής διοικητικής
πράξης ή η ακύρωση παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης
ενέργειας ισχύουν έναντι όλων.
2. Η Ολοµέλεια, ύστερα από αίτηµα του Δηµοσίου ή
διαδίκου ή παρεµβάντος ή και οίκοθεν, µπορεί να ορίσει
ότι τα αποτελέσµατα της απόφασής της επέρχονται από
χρονικό σηµείο µεταγενέστερο του χρόνου έκδοσης ή
διενέργειας της επίδικης πράξης ή παράλειψης, αλλά
πάντως προγενέστερο του χρόνου δηµοσίευσης της απόφασης, αν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α)

να πρόκειται περί πρότυπης δίκης ή δίκης επί παραποµπής ζητήµατος στην Ολοµέλεια ή δίκης επί προδικαστικού ερωτήµατος, β) εφόσον µπορούσε να προκληθεί δικαιολογηµένη αµφιβολία σχετικά µε την έννοια της εφαρµοσθείσας διάταξης, γ) εφόσον διαπιστωθεί αιτιολογηµένως ότι συντρέχουν όλως εξαιρετικές περιστάσεις
που δικαιολογούν τη χρονική µετάθεση. Τέτοιες περιστάσεις συντρέχουν ιδίως, όταν υφίσταται σοβαρή διακινδύνευση του δηµόσιου συµφέροντος ή βεβαιότητα ανατροπής παγιωµένων καταστάσεων ή δικαιωµάτων καλόπιστων τρίτων. Η Ολοµέλεια µπορεί να αποφασίσει τη
διεξαγωγή ειδικής συζήτησης στο ακροατήριο πριν λάβει
την απόφασή της επί του ανωτέρω ζητήµατος.
Άρθρο 302
Εκτελεστότητα αποφάσεων
1. Οι οριστικές αποφάσεις των Τµηµάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιφέρουν αµέσως τις έννοµες συνέπειες που προβλέπονται στο διατακτικό τους.
2. Τα ποσά που καταλογίζονται µε αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
Άρθρο 303
Δεδικασµένο
1. Οι οριστικές αποφάσεις των Τµηµάτων, που δεν υπόκεινται σε ανακοπή ερηµοδικίας, είναι τελεσίδικες και
αποτελούν δεδικασµένο.
2. Το δεδικασµένο εκτείνεται στο δικονοµικό και ουσιαστικό ζήτηµα που κρίθηκε, η εξέταση του οποίου υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον τούτο τελεί σε άµεση και αναγκαία συνάρτηση προς
το συµπέρασµα που έγινε δεκτό. Δεδικασµένο δηµιουργείται επίσης και όταν το κατά το πρώτο εδάφιο ζήτηµα
κρίθηκε παρεµπιπτόντως αν το Δικαστήριο είχε δικαιοδοσία να το κρίνει και εφόσον η απόφασή του ήταν αναγκαία, προκειµένου τούτο να αποφανθεί για το κύριο ζήτηµα.
3. Το δεδικασµένο εκτείνεται στις ενστάσεις, οι οποίες
είτε ύστερα από προβολή τους είτε αυτεπαγγέλτως εξετάστηκαν ή έπρεπε να εξεταστούν από το Δικαστήριο,
καθώς και σε εκείνες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εξεταστούν από αυτό αυτεπαγγέλτως, αλλά, αν και µπορούσαν να προβληθούν, δεν προβλήθηκαν. Οι τελευταίες αυτές ενστάσεις δεν καλύπτονται από το δεδικασµένο, αν
στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωµα, η ικανοποίηση του
οποίου µπορεί να επιδιωχθεί µε την άσκηση ευθέως του
οικείου ένδικου βοηθήµατος.
4. Δεδικασµένο υφίσταται µεταξύ των αυτών διαδίκων
µε την αυτή ιδιότητα µόνο για το δικαίωµα που κρίθηκε
και εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείµενο και την ίδια
ιστορική και νοµική αιτία. Το δεδικασµένο ισχύει υπέρ
και κατά αυτών που έγιναν, κατά τη διάρκεια της δίκης ή
µετά το πέρας της, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι διαδίκου,
εκτείνεται δε και σε εκείνους από τους οποίους, σύµφωνα µε τον νόµο, µπορεί να αξιωθεί η εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης. Το δεδικασµένο που ισχύει για τον
πρωτοφειλέτη καλύπτει και τον εγγυητή, και το αντίστροφο. Το δεδικασµένο που ισχύει για το νοµικό πρόσωπο εκτείνεται και στα µέλη του.
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Άρθρο 304
Υποχρέωση συµµόρφωσης
1. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, µε θετικές ενέργειες
ή µε αποχή από κάθε αντίθετη ενέργεια, να συµµορφώνονται προς τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Η αρµοδιότητα για τη λήψη των µέτρων για τη συµµόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
ανατίθεται στο τριµελές συµβούλιο, που συγκροτείται
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274) και
των νοµοθετηµάτων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του.
3. Η παραβίαση της υποχρέωσης διοικητικής αρχής
προς συµµόρφωση συνιστά παράβαση καθήκοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα και έχει ως
συνέπεια την προσωπική ευθύνη του παραβάτη προς αποζηµίωση, συνιστά δε ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωµα.
Άρθρο 305
Αναγκαστική εκτέλεση
1. Οι τελεσίδικες καταψηφιστικές αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται για διαφορές που άγονται προς επίλυση
µε την άσκηση αγωγής, αποτελούν τίτλο εκτελεστό.
2. Ως προς το επιτρεπτό της αναγκαστικής εκτέλεσης
των κατά την παρ. 1 καταψηφιστικών αποφάσεων και τη
διαδικασία της εκτέλεσής τους, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση των καταψηφιστικών αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων.
Αρµόδιο για την εκδίκαση των αντιρρήσεων κατά της
διαδικασίας της εκτέλεσης στην περίπτωση αυτή είναι
το Τµήµα που εξέδωσε την απόφαση βάσει της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση.
3. Αν πρόκειται για καταψηφιστικές αποφάσεις υπέρ
του Δηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ή
άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, σε συνδυασµό προς την ειδική νοµοθεσία
που διέπει κάθε νοµικό πρόσωπο.
4. Οι τελεσίδικες αναγνωριστικές αποφάσεις καθίστανται καταψηφιστικές µε πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου που τις εξέδωσε, εφόσον καταβληθεί το προβλεπόµενο τέλος δικαστικού ενσήµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ
Άρθρο 306
Λόγοι κατάργησης δίκης
Η δίκη καταργείται αν πριν από το πέρας της πρώτης
συζήτησης:
(α) εκλείψει το αντικείµενό της,
(β) υποβληθεί παραίτηση από το ένδικο βοήθηµα ή µέσο,
(γ) είχε διακοπεί, ως συνέπεια µεταβολής στο πρόσωπο του ασκήσαντος το ένδικο βοήθηµα ή µέσο, ή του νόµιµου αντιπροσώπου του και δεν υποβλήθηκε αίτηµα συνέχισής της, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περ. α΄
της παρ. 5 του άρθρου 54,
(δ) υποβληθεί δήλωση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι αποσύρει την υ-

ποστήριξη ένδικου βοηθήµατος ή µέσου που έχει ασκήσει, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 81 και δεν επακολουθήσει δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου ενήργησε ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι επιθυµεί να συνεχισθεί η δίκη,
(ε) επιτευχθεί δικαστικός συµβιβασµός κατά το άρθρο
2 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324) για το Δηµόσιο, τα άρθρα 72
και 176 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για τους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και τις διατάξεις για τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
(στ) η προσβαλλόµενη διοικητική πράξη ανακληθεί οριστικά χωρίς να αντικατασταθεί, ή αν ακυρωθεί από τη διοίκηση, ή αν παύσει να ισχύει για οποιονδήποτε λόγο,
µετά την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος και µέχρι την
πρώτη συζήτηση της υπόθεσης.
Άρθρο 307
Επέλευση κατάργησης δίκης
1. Η κατάργηση διαπιστώνεται µε απόφαση του Δικαστηρίου κατόπιν γνώµης του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στις περ. β΄ και ε΄
του άρθρου 306, η απόφαση µπορεί να ληφθεί στην έδρα, διατυπώνεται δε συνοπτικά στα πρακτικά της συζήτησης και δηµοσιεύεται στην ίδια συνεδρίαση. Αν η έγγραφη δήλωση παραίτησης ή το έγγραφο συµβιβασµού
κατατεθεί στη γραµµατεία του Δικαστηρίου πριν να οριστεί δικάσιµος, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου µε πράξη
του, κάνει δεκτή την παραίτηση ή τον συµβιβασµό. Μπορεί πάντως, αν αµφιβάλει, να εισαγάγει την υπόθεση στο
ακροατήριο.
2. Σε περίπτωση που παύσει η ισχύς της προσβαλλόµενης πράξης σύµφωνα µε την περ. στ΄ του άρθρου 306,
ο διάδικος που άσκησε το ένδικο βοήθηµα µπορεί να ζητήσει τη συνέχιση της δίκης, εφόσον επικαλείται ιδιαίτερο έννοµο συµφέρον.
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΔΑΠΑΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49
ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Άρθρο 308
Υποχρέωση καταβολής παραβόλου για άσκηση ένδικου
βοηθήµατος ή µέσου
1. Για το παραδεκτό των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων πρέπει, έως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, να
προσκοµισθεί αποδεικτικό καταβολής παραβόλου. Πριν
από τον προσδιορισµό δικασίµου από τον Πρόεδρο του
Δικαστηρίου, η γραµµατεία του Δικαστηρίου ελέγχει αν
έχει προσκοµισθεί το ως άνω αποδεικτικό. Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει προσκοµισθεί ή ότι εκείνο που προσκοµίσθηκε υπολείπεται του προβλεπόµενου στο άρθρο 309,
η γραµµατεία ενηµερώνει τον υπόχρεο για την υποχρέωση προσκόµισης ή συµπλήρωσής του µέχρι την πρώτη
επ’ ακροατηρίου συζήτηση της υπόθεσης, µε σχετικό σηµείωµα που επιδίδεται σε αυτόν µαζί µε την κλήση για
συζήτηση και αναφέρεται στη έκθεση που συντάσσεται
για την επίδοση της κλήσης. Αν µέχρι την πρώτη επ’ ακροατηρίου συζήτηση δεν προσκοµισθεί το σχετικό απο-
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δεικτικό, το Δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του υπόχρεου
προς τούτο διαδίκου, µπορεί να του χορηγήσει προθεσµία για την προσκόµισή του. Αν εντός της ανωτέρω
προθεσµίας δεν προσκοµισθεί το αποδεικτικό καταβολής
παραβόλου, το ένδικο βοήθηµα ή µέσο απορρίπτεται.
2. Σε περίπτωση άσκησης κοινού ένδικου βοηθήµατος
ή µέσου από περισσοτέρους, ο καθένας καταβάλλει το
προβλεπόµενο πάγιο παράβολο. Σε περίπτωση άσκησης
κοινού ένδικου βοηθήµατος ή µέσου από συνδικαιούχους συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, καταβάλλεται ένα
µόνο κοινό παράβολο. Σε περίπτωση χρηµατικής διαφοράς, αν η απαίτηση ή οφειλή είναι εις ολόκληρον, καταβάλλεται από όλους µαζί ένα µόνο παράβολο, ενώ αν η
απαίτηση ή οφειλή είναι διαιρετή, καταβάλλεται από τον
καθένα το αναλογούν σε αυτόν παράβολο.
3. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για την αγωγή, καθώς και για ένδικο βοήθηµα ή µέσο που ασκείται από το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κάθε άλλο πρόσωπο που ο νόµος ορίζει.
Άρθρο 309
Ύψος παραβόλου
1. Το παράβολο ορίζεται για τις:
(α) εφέσεις στις συνταξιοδοτικές διαφορές και τις εφέσεις κατά καταλογιστικών πράξεων σε βάρος µισθωτών ή συνταξιούχων, που σχετίζονται µε τις αποδοχές ή
τις συντάξεις τους σε πενήντα (50) ευρώ,
(β) εφέσεις κατά καταλογιστικών πράξεων και τις εφέσεις σε χρηµατικού αντικειµένου διαφορές σε ποσοστό
ένα τοις εκατό (1%) του αµφισβητούµενου ποσού, χωρίς
τις τυχόν προσαυξήσεις,
(γ) αιτήσεις αναίρεσης στις διαφορές που αναφέρονται στην περ. α΄ και στις εν γένει συνταξιοδοτικές διαφορές σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, ενώ στις λοιπές
περιπτώσεις σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ,
(δ) αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, τις ανακοπές ερηµοδικίας, τις τριτανακοπές, τις αιτήσεις διόρθωσης ή ερµηνείας, τις αιτήσεις αναθεώρησης και τις αιτήσεις επανάληψης της διαδικασίας σε είκοσι πέντε (25) ευρώ,
(ε) αιτήσεις για δίκαιη ικανοποίηση σε εκατό (100) ευρώ,
(στ) ανακοπές κατά της εκτέλεσης σε εκατό (100) ευρώ.
2. Το αναλογικό παράβολο που προβλέπεται στην περ.
β΄ της παρ. 1 δεν µπορεί να είναι κατώτερο των πενήντα
(50) ευρώ ούτε ανώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Αν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ, καταβάλλεται το ποσό αυτό και το επιπλέον οφειλόµενο παράβολο καταλογίζεται µε την απόφαση, σε περίπτωση απόρριψης ή µερικής παραδοχής του
ένδικου βοηθήµατος ή µέσου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δικαιοσύνης µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά ή
τα ποσοστά των παραβόλων. Η όποια αναπροσαρµογή
θα ισχύει µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την έκδοση
της απόφασης του προηγούµενου εδαφίου.

Άρθρο 310
Απόδοση και επιστροφή παραβόλου
1. Το παράβολο, αν το ένδικο βοήθηµα ή µέσο γίνει δεκτό ή υποβληθεί παραίτηση ή καταργηθεί η δίκη για οποιονδήποτε λόγο, αποδίδεται σε αυτόν που το κατέβαλε,
ενώ αν απορριφθεί, καταπίπτει υπέρ του Δηµοσίου. Το αναλογικό παράβολο αποδίδεται στον διάδικο κατά το µέρος που γίνεται δεκτό το ένδικο βοήθηµα ή µέσο που έχει ασκήσει. Αν η απόφαση δεν διαλαµβάνει διάταξη για
το παράβολο, οι διάδικοι µπορούν να υποβάλουν προς
τούτο σχετική αίτηση, η οποία και εκδικάζεται κατά το
άρθρο 188 περί αίτησης διόρθωσης και την παρ. 1 του
άρθρου 191 σε συζήτηση στο ακροατήριο, αναλόγως εφαρµοζόµενες. Αν το ένδικο βοήθηµα ή µέσο γίνει δεκτό
εν µέρει, το καταβληθέν πάγιο παράβολο αποδίδεται κατά ένα µέρος του, το οποίο καθορίζεται κατά την κρίση
του Δικαστηρίου.
2. Το Δικαστήριο µπορεί, εκτιµώντας τις περιστάσεις,
να διατάξει την απόδοση του παραβόλου ακόµη και όταν
απορρίπτεται το ένδικο βοήθηµα ή µέσο. Επίσης, µπορεί
να διατάξει τον διπλασιασµό του παραβόλου, αν το ένδικο βοήθηµα ή µέσο είναι προδήλως απαράδεκτο ή προδήλως αβάσιµο. Στην περίπτωση αυτή, το επιπλέον ποσό
που καταλογίζεται εισπράττεται κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δηµόσιων Εσόδων. Προς τούτο, ο
γραµµατέας του Δικαστηρίου αποστέλλει, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση, αντίγραφο της απόφασης στην αρµόδια
δηµόσια οικονοµική υπηρεσία.
3. Αν καταβλήθηκε παράβολο, χωρίς να υπάρχει κατά
νόµο υποχρέωση προς τούτο ή µεγαλύτερο του προβλεποµένου από τα άρθρα 91 παρ. 3, 163 παρ. 2, 309, 311
παρ. 1 και 335, διατάσσεται µε την απόφαση, και ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης, η επιστροφή αυτού στο
σύνολό του ή κατά το υπερβάλλον του νοµίµου τµήµα
αυτού, αντίστοιχα.
Άρθρο 311
Ειδικό παράβολο επί αιτήµατος αναβολής
1. Σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος αναβολής, κατά
το άρθρο 238, ο διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ
του Ταµείου Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων
(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ύψους πενήντα (50) ευρώ, ενώπιον του Τµήµατος και εβδοµήντα (70) ευρώ, ενώπιον της Ολοµέλειας.
2. Σε κοινό αίτηµα αναβολής περισσότερων διαδίκων,
καταβάλλεται ένα παράβολο, το οποίο επιµερίζεται ισοµερώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου
ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, το Δηµόσιο, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
3. Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση αποχής
των δικηγόρων.
4. Το παράβολο επιστρέφεται, αν το αίτηµα της αναβολής απορριφθεί από το Δικαστήριο.
5. Το Δικαστήριο, µε απόφαση που καταχωρίζεται στα
πρακτικά, µπορεί να επιδικάσει δικαστικά έξοδα ύψους
εκατό (100) έως πεντακοσίων (500) ευρώ σε βάρος εκείνου που ζήτησε την αναβολή, ύστερα από αίτηµα του αντιδίκου του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50
ΤΕΛΗ
Άρθρο 312
Τέλη
1. Στις δίκες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφαρµόζονται τα άρθρα 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) και 61
του ν. 4194/2013 (Α΄ 208), µε τα οποία επιβάλλονται ειδικά τέλη και ένσηµα για τα διαδικαστικά έγγραφα και
πράξεις και γενικά τη διαδικασία έως τη δηµοσίευση και
την επίδοση της απόφασης.
2. Τέλη δεν οφείλονται υποθέσεων που εκδικάζονται
από τα Τµήµατα, µετά από παραποµπή της Ολοµέλειας,
καθώς και επί υποθέσεων οι οποίες εισάγονται για συζήτηση µετά την έκδοση προδικαστικής απόφασης.
Άρθρο 313
Τέλος δικαστικού ενσήµου
1. Για το παραδεκτό της καταψηφιστικής αγωγής, είτε
αυτή ασκείται αυτοτελώς είτε σωρευτικώς µε έφεση, καθώς και για το παραδεκτό της αντίστοιχης κύριας παρέµβασης, καταβάλλεται το τέλος δικαστικού ενσήµου που
προβλέπεται από τον ν. Γ ΟΗ΄ της 3 Ιαν. 1912 περί δικαστικών ενσήµων.
2. Για απαιτήσεις συνταξιοδοτικής φύσης, έστω και αν
βασίζονται σε παράνοµες πράξεις ή στις διατάξεις περί
αδικαιολογήτου πλουτισµού, δεν καταβάλλεται τέλος δικαστικού ενσήµου για το αίτηµα της αγωγής ή της κύριας παρέµβασης µέχρι του ποσού των έξι χιλιάδων
(6.000) ευρώ.
3. Το τέλος δικαστικού ενσήµου καταβάλλεται έως την
πρώτη συζήτηση της υπόθεσης. Αν έως τότε δεν καταβληθεί, η αγωγή ή η κύρια παρέµβαση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, αφού προηγηθεί ενηµέρωση του διαδίκου
ή του πληρεξουσίου του από τον γραµµατέα ως προς την
έλλειψη του τέλους και κλήση του να το καταβάλει.
4. Σε περίπτωση καταβολής δικαστικού ενσήµου χωρίς
να υπάρχει κατά νόµο υποχρέωση προς τούτο, ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης, διατάσσεται µε την απόφαση η επιστροφή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Άρθρο 314
Καταλογισµός
1. Τα δικαστικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος του
διαδίκου που ηττάται. Αν οι ηττώµενοι είναι περισσότεροι, ο καταλογισµός γίνεται κατά ίσα µέρη, ενώ, αν αυτοί
που νίκησαν είναι περισσότεροι, η απόδοση των δικαστικών εξόδων γίνεται συµµέτρως προς τον καθένα χωριστά. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου το Δικαστήριο µπορεί, εκτιµώντας τις περιστάσεις, να κατανείµει µε διαφορετικό τρόπο τα έξοδα.
2. Σε περίπτωση µερικής νίκης και µερικής ήττας, τα δικαστικά έξοδα συµψηφίζονται ανάµεσα στους διαδίκους. Η µερική νίκη και η µερική ήττα κρίνονται αναφορικά µε την απόρριψη ή την αποδοχή του κύριου αιτήµατος
της αίτησης δικαστικής προστασίας. Η απόρριψη παρε-

πόµενου ή επικουρικού αιτήµατος, ενώ το κύριο αίτηµα
γίνεται δεκτό, δεν έχει συνέπειες για την εφαρµογή της
παρούσας.
3. Στην περίπτωση µερικής νίκης και µερικής ήττας, τα
τέλη που προκαταβλήθηκαν βαρύνουν όλους τους διαδίκους, καταλογιζόµενα αναλόγως. Το Δικαστήριο µπορεί,
σε κάθε περίπτωση, εκτιµώντας τις περιστάσεις, να απαλλάξει εν όλω ή εν µέρει τον ηττώµενο διάδικο από τα
δικαστικά έξοδα.
4. Το Δικαστήριο µπορεί να επιβάλει το σύνολο των εξόδων σε βάρος του ενός µόνο διαδίκου, αν το µέρος
που απορρίφθηκε από την αίτηση του άλλου διαδίκου είναι ελάχιστο και ο τελευταίος δεν έδωσε αφορµή για να
αυξηθούν τα έξοδα ή αν ο καθορισµός του µεγέθους της
απαίτησης είχε εξαρτηθεί από την κρίση του δικαστή ή από την εκτίµηση πραγµατογνωµόνων. Σε κάθε περίπτωση, εκτιµώντας τις περιστάσεις, µπορεί να συµψηφίσει
τα δικαστικά έξοδα ανάµεσα στους διαδίκους.
5. Σε περίπτωση άσκησης κύριας ή πρόσθετης παρέµβασης, εφαρµόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην
παρ. 1. Κατά την εφαρµογή της παρούσας, για τον παρεµβαίνοντα ισχύει ό,τι και για τον αρχικό διάδικο.
6. Αν η δίκη καταργηθεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν
καταλογίζονται δικαστικά έξοδα.
Άρθρο 315
Καταλογιζόµενα δικαστικά έξοδα
Υπέρ του διαδίκου που νίκησε και εις βάρος του διαδίκου που ηττήθηκε, καταλογίζονται δικαστικά έξοδα που
ήταν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της δίκης και διατάσσεται η απόδοσή τους, και ιδίως:
(α) των τελών κατά το άρθρο 312,
(β) του τέλους δικαστικού ενσήµου κατά το άρθρο 313,
(γ) της αµοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου, όπως η
αµοιβή αυτή ορίζεται για κάθε περίπτωση από την διατίµηση του Κώδικα Δικηγόρων, του δικαστικού επιµελητή
και του τεχνικού συµβούλου,
(δ) των δαπανών της αποδεικτικής διαδικασίας, όπως
τα ποσά που καταβλήθηκαν στους µάρτυρες για έξοδα
και αποζηµίωση, στους πραγµατογνώµονες για έξοδα
και αµοιβή σύµφωνα µε τις διατιµήσεις, καθώς και οι δαπάνες για την προσαγωγή άλλων αποδεικτικών µέσων.
Άρθρο 316
Αίτηµα καταβολής και εκκαθάρισης δικαστικών εξόδων
1. Για την εκκαθάριση των ποσών των αποδοτέων δικαστικών εξόδων απαιτείται να υποβληθεί και να επισυναφθεί στη δικογραφία, το αργότερο έως την προτεραία
της πρώτης συζήτησης, αναλυτικός κατάλογος αυτών.
Έως το πέρας της πρώτης συζήτησης, ο αντίδικος εκείνου που υπέβαλε τον κατάλογο µπορεί να διατυπώσει
τις παρατηρήσεις του. Κατά την εκκαθάριση των εξόδων,
αρκεί η πιθανολόγηση. Υποβολή καταλόγου δεν απαιτείται για την αµοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου.
2. Τα δικαστικά έξοδα καθορίζονται και καταλογίζονται
µε την οριστική απόφαση και µόνον εφόσον υπάρχει
σχετικό αίτηµα, το οποίο µπορεί να υποβληθεί µε το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο ή µε το δικόγραφο των
πρόσθετων λόγων ή µε υπόµνηµα που κατατίθεται έως
την προτεραία της πρώτης συζήτησης. Η απόφαση, ως
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προς το κεφάλαιο των δικαστικών εξόδων, δεν υπόκειται
αυτοτελώς σε ένδικα µέσα, πλην της αίτησης διόρθωσης
ή ερµηνείας. Αν η απόφαση δεν διαλαµβάνει διάταξη για
τα δικαστικά έξοδα, ο διάδικος που είχε υποβάλει σχετικό αίτηµα µπορεί να ζητήσει από το ίδιο Δικαστήριο να
αποφανθεί για το αίτηµά του, υποβάλλοντας προς τούτο
σχετική αίτηση, η οποία και εκδικάζεται κατά το άρθρο
188 περί αίτησης διόρθωσης και την παρ. 1 του άρθρου
191 σε συζήτηση στο ακροατήριο, αναλόγως εφαρµοζόµενες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52
ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΝΙΑΣ
Άρθρο 317
Απαλλαγή από το παράβολο και άλλες δαπάνες
1. Ο διάδικος µπορεί να απαλλαγεί από την προκαταβολή του παραβόλου, του τέλους δικαστικού ενσήµου
και των λοιπών τελών, αν αποδεικνύεται ότι η προκαταβολή αυτή δηµιουργεί κίνδυνο περιορισµού των απαραίτητων µέσων για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του.
2. Η απαλλαγή αυτή µπορεί να χορηγηθεί και σε νοµικά πρόσωπα που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό,
καθώς και σε ενώσεις προσώπων που έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι, αν αποδεικνύουν ότι µε την προκαταβολή του πιο πάνω ποσού καθίσταται αδύνατη ή ιδιαιτέρως προβληµατική η εκπλήρωση του σκοπού τους.
3. Για τη χορήγηση του ευεργετήµατος συνεκτιµάται
αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατοµικών αποδοχών, οι οποίες προκύπτουν από τον κατώτατο
µισθό σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής
διαφοράς ή διένεξης, δεν λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα εκείνου µε τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.
Άρθρο 318
Ισχύς απαλλαγών
1. Το κατά το άρθρο 317 ευεργέτηµα χορηγείται για
συγκεκριµένη δίκη, ισχύει δε χωριστά για κάθε βαθµό δικαιοδοσίας.
2. Το ευεργέτηµα παύει να ισχύει µε τον θάνατο του
φυσικού προσώπου ή µε τη διάλυση του νοµικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων.
Άρθρο 319
Διαδικασία χορήγησης
1. Το ευεργέτηµα παρέχεται ύστερα από αίτηση του
διαδίκου. Η αίτηση αναφέρει συνοπτικά το αντικείµενο
της δίκης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδροµή
των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του ευεργετήµατος.
2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία αποδεικτικά της οικονοµικής κατάστασης, ιδίως δε αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση Προϊσταµένου Δ.Ο.Υ. ότι ο διάδικος δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογίας εισοδήµατος, ακίνητης
περιουσίας, βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας
και ένορκες βεβαιώσεις.

3. Η υποβολή της αίτησης διακόπτει την προθεσµία για
την άσκηση του οικείου ένδικου βοηθήµατος ή µέσου, η
οποία αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης της απόφασης επ’ αυτής στον αιτούντα. Σε περίπτωση ήδη εκκρεµούς ένδικου βοηθήµατος ή µέσου, η αίτηση υποβάλλεται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης. Η διαδικασία διεξάγεται ατελώς και
δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση µε δικηγόρο.
4. Για την παραδοχή ή την απόρριψη της αίτησης που
προβλέπεται στην παρ. 1, αποφαίνεται ο Πρόεδρος του
Δικαστηρίου στο οποίο πρόκειται να εισαχθεί η δίκη.
5. Για την παραδοχή της αίτησης αρκεί πιθανολόγηση.
Ο αρµόδιος για την εξέτασή της πρόεδρος µπορεί να εξετάσει µάρτυρες, καθώς και τον αιτούντα, µε όρκο ή
χωρίς όρκο, να συγκεντρώσει κάθε αναγκαία πληροφορία και στοιχείο και να διατάξει την κλήτευση του αντιδίκου. Η παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.
6. Προϋπόθεση για την παραδοχή της αίτησης είναι το
οικείο ένδικο βοήθηµα ή µέσο να µην κρίνεται προδήλως
απαράδεκτο ή προδήλως αβάσιµο.
Άρθρο 320
Ανάκληση
1. Ο αιτών µπορεί να υποβάλει αίτηση ανάκλησης της
απόρριψης της αίτησής του εντός πέντε (5) ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης. Για την αίτηση αυτή αποφαίνεται σε συµβούλιο ο δικαστικός σχηµατισµός που
συγκροτείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 91 και
στον οποίο δεν µετέχει ο δικαστικός λειτουργός που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απορριπτική απόφαση.
2. Νέα αίτηση µπορεί να υποβληθεί σε περίπτωση µεταβολής των πραγµατικών περιστατικών. Συµπληρωµατική αίτηση επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση.
3. Το ευεργέτηµα µπορεί να ανακληθεί ή να περιοριστεί, µε απόφαση του δικαστικού λειτουργού που το χορήγησε, εφόσον αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις για
τη χορήγησή του ή δεν συνέτρεχαν εξ αρχής ή έπαυσαν
να συντρέχουν αργότερα ή µεταβλήθηκαν.
Άρθρο 321
Χρηµατική ποινή
Αν οι διάδικοι ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποί τους πέτυχαν
την απαλλαγή µε ανακριβείς δηλώσεις και στοιχεία, ο δικαστικός λειτουργός, µε απόφαση του οποίου αυτή χορηγήθηκε, επιβάλλει σε καθέναν χρηµατική ποινή από εκατό (100) έως χίλια (1.000) ευρώ, που περιέρχονται στο
Δηµόσιο ως δηµόσιο έσοδο, χωρίς να αποκλείεται η υποχρέωσή τους να καταβάλουν τα ποσά από τα οποία είχαν απαλλαγεί, καθώς και η διαβίβαση της υπόθεσης
στον εισαγγελέα, αν στοιχειοθετούνται σοβαρές υπόνοιες ότι ενήργησαν µε δόλο.
Άρθρο 322
Δικαστικά έξοδα
Σε περίπτωση ήττας του διαδίκου, στον οποίο χορηγήθηκε το ευεργέτηµα, τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν το
Δηµόσιο.
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Άρθρο 323
Διορισµός προσώπων για παροχή νοµικής βοήθειας
1. Με αίτηση του διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 317, ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου στο οποίο πρόκειται να εισαχθεί η
δίκη διορίζει, είτε µε την περί απαλλαγής πράξη του είτε
µε άλλη αυτοτελή πράξη, έναν δικηγόρο, έναν συµβολαιογράφο και έναν δικαστικό επιµελητή µε την εντολή
να συνδράµουν τον άπορο διάδικο και να του παρέχουν
την απαιτούµενη βοήθεια κατά την εκτέλεση των αναγκαίων διαδικαστικών πράξεων. Αυτοί έχουν υποχρέωση
να αποδεχθούν την εντολή και να παράσχουν νοµική
βοήθεια, χωρίς αξίωση προκαταβολής αµοιβής ή δικαιωµάτων.
2. Σε περίπτωση διορισµού δικηγόρου, η επιλογή γίνεται, εφόσον τούτο είναι εφικτό, από κατάλογο που καταρτίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και αποστέλλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
κάθε έτους.
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 324
Υπαγωγή στον προσυµβατικό έλεγχο
1. Στις συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,
καθώς και στις συµβάσεις αγοράς ακινήτων, που συνάπτονται από το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους πρόσωπα, τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τις δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµούς, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του φόρου προστιθέµενης αξίας, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας, πριν από τη σύναψή τους από Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Στις συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,
καθώς και στις συµβάσεις αγοράς ακινήτων, που συνάπτονται από το Δηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και τα
λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των
τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του φόρου προστιθέµενης αξίας, και µέχρι το
όριο της παρ. 1, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας πριν από τη σύναψή τους από τον Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρµόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασµών των υπηρεσιών ή φορέων αυτών.
3. Ειδικά για τις συµβάσεις των παρ. 1 και 2, που συγχρηµατοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας πριν από τη σύναψή τους από Κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη, µη συµπεριλαµβανοµένου του φόρου προστιθέµενης αξίας, υπερβαίνει το
ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000,00) ευρώ.

4. Στον έλεγχο των παρ. 1 έως 3 συµπεριλαµβάνονται:
(α) οι προγραµµατικές συµβάσεις για τη µελέτη και την
εκτέλεση έργων, την εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προµηθειών κάθε είδους, εφόσον ο προϋπολογισµός των συµβάσεων αυτών υπερβαίνει τα αντιστοίχως
προβλεπόµενα όρια,
(β) τα δυναµικά συστήµατα αγορών, σύµφωνα µε την
παρ. 11 του άρθρου 33 και την παρ. 11 του άρθρου 270
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
(γ) οι συµφωνίες πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών
συµβάσεις, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 39 και
την παρ. 3 του άρθρου 273 του ν. 4412/2016,
(δ) οι συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών
στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας, που διέπονται από τον ν. 3978/2011 (Α΄ 137), των οποίων η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει τα όρια της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου, µε εξαίρεση τις συµβάσεις των περ.
α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και θ΄ του άρθρου 17 του ως άνω νόµου,
(ε) οι συµβάσεις αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου και των εταιρειών, των οποίων το µετοχικό
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άµεσα ή έµµεσα στο Ταµείο, εφόσον το τίµηµα ή το αντάλλαγµα της αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000,00) ευρώ, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά όσων ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.
3986/2011 (Α΄ 152),
(στ) οι συµβάσεις που συνάπτει το νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πράσινο Ταµείο»
(πρώην Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων), µε δικαιούχους για την εκτέλεση
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, των οποίων η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει τα όρια των παρ. 1 και 2,
(ζ) οι συµβάσεις εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης
έργων, καθώς και των συναφών προµηθειών και εργασιών, που συνάπτει η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«Πρόγραµµα Ήλιος Ανώνυµη Εταιρεία Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας» ή εταιρείες των οποίων το µετοχικό
κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα σε αυτή, των οποίων η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υπερβαίνει
τα όρια των παρ. 1 και 2.
5. Σε προσυµβατικό έλεγχο υπάγονται οι τροποποιήσεις των συµβάσεων των παρ. 1 έως και 4 όταν:
α) η αρχική σύµβαση υποβλήθηκε σε έλεγχο, εφόσον
η τροποποίηση είναι ουσιώδης,
β) η αρχική σύµβαση δεν υποβλήθηκε σε έλεγχο λόγω
ποσού, εφόσον µε την τροποποίηση προσαυξάνεται το
οικονοµικό αντικείµενο, ώστε η προκύπτουσα συνολική
δαπάνη της σύµβασης υπερβαίνει το όριο των παρ.1 και
2.
6. Ο αρµόδιος υπουργός ή φορέας µπορεί να ζητεί τη
διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας και για επιµέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της υποκείµενης σε έλεγχο σύµβασης.
Άρθρο 325
Εξαιρέσεις από τον προσυµβατικό έλεγχο
1. Από τον έλεγχο των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 324 εξαιρούνται οι συµβάσεις:
(α) οι οποίες συνάπτονται στο πλαίσιο του Προγράµ-
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µατος Δανεισµού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού
Δηµοσίου (παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998, Α΄
151),
(β) για την προετοιµασία, την έκδοση και τη διάθεση
µετοχοποιήσιµων τίτλων (παρ. 8 του άρθρου 10 του ν.
2642/1998, Α΄ 216),
(γ) οι οποίες αφορούν σε χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή
τη µεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια των ν. 3606/2007 (A΄ 195) και
4514/2018 (Α΄ 14), σε υπηρεσίες που παρέχονται από
κεντρικές τράπεζες και συναλλαγές µε το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, καθώς και οι συµβάσεις
που αφορούν σε δάνεια είτε συνδέονται είτε όχι µε την
έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη µεταβίβαση τίτλων
ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων (περ. ε΄ και στ΄ του
άρθρου 10 του ν. 4412/2016), µε εξαίρεση τις συµβάσεις
δανείων που συνάπτονται από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
(δ) οι οποίες συνάπτονται από το ελληνικό Δηµόσιο
για την προετοιµασία, την έκδοση και τη διάθεση τίτλων
προεσόδων.
2. Κατ’ εξαίρεση όσων προβλέπονται στο άρθρο 324,
οι συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας για την εκτέλεση δροµολογίων στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές,
σύµφωνα µε τις παρ. 8, 9 και 11 του άρθρου όγδοου του
ν. 2932/2001 (Α΄ 145), µπορούν να συναφθούν χωρίς
προηγούµενη υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδίου
σύµβασης µε τον σχετικό φάκελο για έλεγχο νοµιµότητας, ή πριν από την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου.
Στις περιπτώσεις αυτές, η συναφθείσα σύµβαση και ο
σχετικός φάκελος υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της. Αν η σύµβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσµίας ή αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, η σύµβαση θεωρείται ως µηδέποτε συναφθείσα.
Άρθρο 326
Διαδικασία άσκησης του προσυµβατικού ελέγχου
1. Για τον σκοπό του ελέγχου που προβλέπεται στο
παρόν Κεφάλαιο, υποβάλλεται στο οικείο κατά περίπτωση Κλιµάκιο Προσυµβατικού Ελέγχου ή στον Επίτροπο
από τον αρµόδιο υπουργό ή φορέα ο φάκελος µε όλα τα
σχετικά έγγραφα και στοιχεία. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο του σχετικού φακέλου. Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων, αυτά ζητούνται από τον αρµόδιο φορέα πριν από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, η οποία, στην περίπτωση αυτή, διακόπτεται. Η έκδοση µη οριστικής κατά τα ανωτέρω πράξης
από το Κλιµάκιο ή τον Επίτροπο επιτρέπεται µία µόνο
φορά.
2. Η οριστική πράξη του Κλιµακίου ή του Επιτρόπου
κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στον αρµόδιο
φορέα, ο οποίος υποχρεούται αµελλητί να την κοινοποιήσει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε όλους τους υποψηφίους που συµµετείχαν στην ελεγχόµενη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου. Προϊστάµενοι υπηρεσιών ή άλλα
αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση της υποχρέωσης που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο πα-

ραπέµπονται στην αρµόδια πειθαρχική δικαιοδοσία. Οι
κοινοποιήσεις του πρώτου εδαφίου µπορούν να γίνονται
και µε τηλεοµοιοτυπία έως την 31η Δεκεµβρίου 2020.
3. Στο πλαίσιο του ελέγχου που προβλέπεται στο παρόν, το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να διασφαλίσει το απόρρητο των στοιχείων του φακέλου.
4. Σηµαντικές για την ενότητα της νοµολογίας υποθέσεις ή υποθέσεις στις οποίες αυτό ενδείκνυται λόγω αντικειµένου της σύµβασης ή για άλλον σπουδαίο λόγο,
µπορεί να εισάγονται απευθείας, µε πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη µείζονα Ολοµέλεια.
Άρθρο 327
Συνέπεια της µη άσκησης του προσυµβατικού ελέγχου
Αν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος που προβλέπεται στις
παρ. 1 έως 3 του άρθρου 324, η σύµβαση που συνάπτεται είναι άκυρη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Άρθρο 328
Προσφυγή ανάκλησης
1. Προσφυγή ανάκλησης της πράξης του Κλιµακίου
Προσυµβατικού Ελέγχου ή του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία κρίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή της ελεγχόµενης σύµβασης, υποβάλλεται στη
γραµµατεία του αρµόδιου Τµήµατος σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγµατα ή τον νόµο, από όποιον έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο ή από τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου χάριν του δηµόσιου συµφέροντος, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από
την κοινοποίηση της πράξης του Κλιµακίου ή του Επιτρόπου στον αρµόδιο φορέα και τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Η προσφυγή ανάκλησης κοινοποιείται χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση, µε επιµέλεια του αιτούντος, σε καθέναν
που έχει έννοµο συµφέρον. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος
µπορεί να διατάξει τη γνωστοποίηση, µε οποιονδήποτε
τρόπο, της προσφυγής ανάκλησης και σε άλλους, οι οποίοι έχουν κατά την κρίση του έννοµο συµφέρον. Δεύτερη προσφυγή ανάκλησης από τον ίδιο αιτούντα κατά
της αυτής πράξης δεν επιτρέπεται.
3. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ασκήσει
εγγράφως ή προφορικώς παρέµβαση µέχρι τη συζήτηση
της προσφυγής ανάκλησης στο ακροατήριο.
4. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος ορίζει εισηγητή της υπόθεσης πριν από τη συζήτησή της. Οι διάδικοι µπορούν να
υποβάλουν υπόµνηµα µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη
συζήτηση στο ακροατήριο της προσφυγής .
5. Η έκδοση µη οριστικής απόφασης επιτρέπεται µία
µόνο φορά. Αν εκδοθεί αναβλητική απόφαση λόγω έλλειψης στοιχείων, ορίζεται προθεσµία που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες, εντός της οποίας πρέπει
να συµπληρωθούν τα στοιχεία του φακέλου. Μετά την
πάροδο της προθεσµίας που έχει ορισθεί η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση στην αµέσως επόµενη δικάσιµο.
Η απόφαση για την προσφυγή ανάκλησης εκδίδεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη συζήτησή της.
6. Το Τµήµα µπορεί, µε απόφασή του, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Γενικού Επιτρόπου της Επι-
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κρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να υποβάλει ερώτηµα στην Ολοµέλεια, αν, κατά την εξέταση προσφυγής,
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 ή αν κρίνει ότι ανακύπτει ζήτηµα µείζονος σπουδαιότητας ή γενικότερης σηµασίας.
Άρθρο 329
Προσφυγή αναθεώρησης
1. Προσφυγή αναθεώρησης κατά της απόφασης του
Τµήµατος, µε την οποία απορρίφθηκε προσφυγή ανάκλησης, υποβάλλεται στη γραµµατεία του Δικαστηρίου, σε
περίπτωση πλάνης περί τα πράγµατα ή τον νόµο, από το
Δηµόσιο, την αναθέτουσα αρχή ή φορέα, τον παρεµβάντα κατά την εκδίκαση της προσφυγής ανάκλησης ή από
τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Η προσφυγή αναθεώρησης ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίηση, µε επιµέλεια της γραµµατείας του Τµήµατος, της προσβαλλόµενης απόφασης στον προσφεύγοντα. Η προσφυγή αναθεώρησης κοινοποιείται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µε επιµέλεια του αιτούντος, στο
Δηµόσιο και σε όσους είχαν µετάσχει στην εκδίκαση της
προσφυγής ανάκλησης. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου
µπορεί να διατάξει τη γνωστοποίηση, µε οποιονδήποτε
τρόπο, της προσφυγής αναθεώρησης και σε άλλους που
έχουν κατά την κρίση του έννοµο συµφέρον.
3. Δεύτερη προσφυγή αναθεώρησης από τον ίδιο αιτούντα κατά της αυτής απόφασης δεν επιτρέπεται.
4. Η προσφυγή αναθεώρησης εκδικάζεται κατά την επόµενη της κατάθεσής της προγραµµατισµένη συνεδρίαση της ελάσσονος Ολοµέλειας, εφόσον από την κατάθεση της προσφυγής αναθεώρησης µέχρι τη δικάσιµο µεσολαβεί διάστηµα οκτώ (8) τουλάχιστον ηµερών. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η ελάσσων Ολοµέλεια συγκαλείται εκτάκτως από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Οι
παρ. 4 και 5 του άρθρου 328 εφαρµόζονται αναλόγως και
για την εκδίκαση της προσφυγής αναθεώρησης από την
ελάσσονα Ολοµέλεια.
5. Αν γίνει δεκτή η προσφυγή αναθεώρησης, η ελάσσων Ολοµέλεια αποφασίζει οριστικά για την ελεγχόµενη
σύµβαση.
Άρθρο 330
Περιεχόµενο του δικογράφου των προσφυγών
1. Στα δικόγραφα των προσφυγών επί διαφορών από
τον προσυµβατικό έλεγχο αναφέρονται:
(α) ο δικαστικός σχηµατισµός ενώπιον του οποίου απευθύνονται,
(β) ως προς τους διαδίκους και τους νόµιµους αντιπροσώπους τους, το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο, ο αριθµός φορολογικού µητρώου, η διεύθυνση κατοικίας, µε
προσδιορισµό οδού και αριθµού, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα,
εταιρείες χωρίς νοµική προσωπικότητα, ενώσεις προσώπων και οµάδες περιουσίας, η επωνυµία, η έδρα τους,
καθώς και η ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

(γ) το αντικείµενο της προσφυγής, κατά τρόπο σαφή,
ορισµένο και συνοπτικό,
(δ) ο τόπος και ο χρόνος σύνταξής τους.
Οι προσφυγές πρέπει να φέρουν στο τέλος την υπογραφή του πληρεξουσίου του διαδίκου.
2. Προσφυγή που δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 1
τότε µόνον είναι άκυρη, όταν, κατά την κρίση του αρµόδιου δικαστικού σχηµατισµού, οι ελλείψεις την καθιστούν εντελώς αόριστη.
3. Κάθε µεταβολή δηλωθείσας διεύθυνσης πρέπει να
γνωστοποιείται, είτε µε τα κατατιθέµενα υποµνήµατα είτε µε αυτοτελές έγγραφο, που κατατίθεται στη γραµµατεία του Δικαστηρίου και τίθεται στον φάκελο της προσφυγής.
Άρθρο 331
Μη αναστολή προθεσµιών
κατά τις δικαστικές διακοπές
Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής ανάκλησης και της προσφυγής αναθεώρησης δεν αναστέλλεται
κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών.
Άρθρο 332
Προδικασία συζήτησης
1. Ο Πρόεδρος του αρµόδιου δικαστικού σχηµατισµού
ορίζει, µε πράξη του, την ηµέρα και την ώρα συζήτησης
της προσφυγής, η οποία δεν µπορεί να απέχει λιγότερο
από οκτώ (8) πλήρεις ηµέρες από την κατάθεσή της.
2. Η κλήση για συζήτηση κοινοποιείται στον προσφεύγοντα, στους παρεµβαίνοντες και σε κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο, την κλήτευση του οποίου θεωρεί αναγκαία ο
Πρόεδρος του Τµήµατος τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις
ηµέρες πριν από τη συζήτηση.
3. Οι ανωτέρω προθεσµίες µπορεί να συντµηθούν, µε
πράξη του Προέδρου, όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι.
4. Κλήτευση είναι και η προφορική ανακοίνωση, από τη
γραµµατεία, της ηµέρας και της ώρας συζήτησης της
προσφυγής, εφόσον βεβαιώνεται µε έγγραφο, υπογραφόµενο από τον αρµόδιο υπάλληλο και από αυτόν στον
οποίο απευθύνεται η ανακοίνωση.
5. Η κλήση για συζήτηση µπορεί να συντάσσεται και µε
χρήση ΤΠΕ και εγκεκριµένης ηλεκτρονικής υπογραφής.
Η επίδοση της κλήσης του προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε χρήση ΤΠΕ, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα
του εγγράφου από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα
τεχνικά θέµατα και οι λεπτοµέρειες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής επίδοσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 333
Προαπόδειξη
1. Οι προσφεύγοντες και οι παρεµβαίνοντες προσκοµίζουν κατά τη συζήτηση της προσφυγής όλα τα κρίσιµα
έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που έχουν στη
διάθεσή τους.
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2. Ύστερα από αίτηµα των διαδίκων, που µπορεί να υποβληθεί και προφορικά κατά τη συζήτηση ή, αν τούτο
ζητηθεί, από τον εισηγητή της υπόθεσης, κατά την προδικασία, παρίστανται στη συζήτηση για την παροχή εξηγήσεων στο Δικαστήριο πρόσωπα ικανά να το ενηµερώσουν επί τεχνικής φύσης ζητηµάτων. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων επικουρεί το Ελεγκτικό
Συνέδριο κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του επί διαφορών προσυµβατικού ελέγχου. Παρεµβαίνει ως amicus
curiae στις σχετικές δίκες, ή εκτελεί καθήκοντα συµβούλου σε τεχνικής ιδίως φύσεως ζητήµατα όποτε της ζητηθεί από τον πρόεδρο του αρµόδιου σχηµατισµού ή από
το Δικαστήριο.
3. Το Δικαστήριο δύναται να διακόψει τη συζήτηση ή
να εκδώσει προδικαστική απόφαση, αν κρίνει ότι η διευκρίνιση τεχνικής φύσης ζητήµατος είναι αναγκαία για
τον έλεγχο νοµιµότητας που ασκεί.
Άρθρο 334
Συζήτηση
1. Η συζήτηση της προσφυγής ανάκλησης και της προσφυγής αναθεώρησης γίνεται µε τη συµµετοχή του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε δηµόσια συνεδρίαση, η οποία επιτρέπεται να αναβληθεί µία µόνο φορά, αν συντρέχει σοβαρός λόγος.
2. Από τη συζήτηση της προσφυγής ανάκλησης και της
προσφυγής αναθεώρησης αποκλείεται ο δικαστικός λειτουργός που µετείχε στην έκδοση της επίδικης πράξης
του Κλιµακίου Προσυµβατικού Ελέγχου. Οµοίως, από τη
συζήτηση της προσφυγής αναθεώρησης αποκλείεται ο
δικαστικός λειτουργός που µετείχε στην έκδοση της απόφασης του Τµήµατος, κατά της οποίας στρέφεται η
προσφυγή αναθεώρησης.
3. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής ανάκλησης και
της προσφυγής αναθεώρησης, οι άλλοι, πλην του Δηµοσίου και των εξοµοιούµενων µε αυτό αιτούντες, παρίστανται µετά ή διά πληρεξούσιου δικηγόρου.
4. Περισσότερες προσφυγές ανάκλησης ή προσφυγές
αναθεώρησης µπορεί να συνεκδικαστούν, όταν στρέφονται κατά της ίδιας πράξης ή απόφασης, αντιστοίχως,
καθώς και όταν οι πράξεις ή οι αποφάσεις, των οποίων
ζητείται η ανάκληση ή η αναθεώρηση, αντιστοίχως, είναι
συναφείς.
Άρθρο 335
Παράβολα
1. Για τις προσφυγές ανάκλησης κατά των πράξεων
των Κλιµακίων Προσυµβατικού Ελέγχου ή των πράξεων
των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του προσυµβατικού ελέγχου, καταβάλλεται παράβολο εκατό
(100) ευρώ.
2. Για τις προσφυγές αναθεώρησης κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των προσφυγών ανάκλησης της
παρ. 1 καταβάλλεται παράβολο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
Άρθρο 336
Εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στα Κεφάλαια 53
και 54, στην εκδίκαση των διαφορών από τον προσυµβατικό έλεγχο εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 5 και 10,

τα Κεφάλαια 2 έως και 6, το άρθρο 41, τα άρθρα 50 και
51, το Κεφάλαιο 9, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55, τα άρθρα 56 και 57, τα άρθρα 61, 62 και 63, τα
Κεφάλαια 12, 13 και 14, το άρθρο 84, το Κεφάλαιο 16, τα
άρθρα 106 έως και 109, τα άρθρα 187, 188, 189, 190,
191, 192 και 194, το Κεφάλαιο 29, τα Κεφάλαια 33 έως
και 46, τα άρθρα 300 και 302, τα Κεφάλαια 48 και 49, το
άρθρο 312 και το Κεφάλαιο 51.
2. Στη διαδικασία για την εξέταση της προσφυγής αναθεώρησης δεν εφαρµόζεται το Κεφάλαιο 27.
Άρθρο 337
Άρση αµφισβήτησης ή αµφιβολίας
1. Η αµφισβήτηση για την έννοια διατάξεων τυπικού
νόµου που γεννώνται από την έκδοση αντίθετων πράξεων Κλιµακίων Προσυµβατικού Ελέγχου ή αντίθετων αποφάσεων του Τµήµατος επί προσφυγών ανακλήσεως, καθώς και η αµφιβολία για την έννοια των διατάξεων αυτών σε εκκρεµείς υποθέσεις, αίρονται από την ελάσσονα
Ολοµέλεια.
2. Η αίτηση άρσης της αµφισβήτησης υποβάλλεται ενώπιον της ελάσσονος Ολοµέλειας αυτεπάγγελτα από
τον Πρόεδρο του Κλιµακίου ή του Τµήµατος ή από τον
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή µε πρωτοβουλία αυτού που έχει έννοµο συµφέρον.
3. Σε περίπτωση αµφιβολίας για την έννοια διατάξεων
τυπικού νόµου, το Κλιµάκιο Προσυµβατικού Ελέγχου ή
το Τµήµα που είναι αρµόδιο να αποφαίνεται επί των προσφυγών ανάκλησης, παραπέµπει το ζήτηµα στην ελάσσονα Ολοµέλεια µε πρακτικό.
4. Η ελάσσων Ολοµέλεια εκδίδει απόφαση άρσης της
αµφισβήτησης ή της αµφιβολίας µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κατάθεση αυτής στη γραµµατεία του.
5. Στη διαδικασία για την άρση της αµφισβήτησης ή
αµφιβολίας εφαρµόζεται το παρόν Κεφάλαιο.
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 338
Ολοµέλεια
Το άρθρο 4 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Ολοµέλεια
1. Η πλήρης Ολοµέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο,
τους Αντιπροέδρους και τους Συµβούλους.
2. Η Ολοµέλεια λειτουργεί σε µείζονα και σε τρεις ελάσσονες σχηµατισµούς, οι οποίοι µειώνονται ή αυξάνονται µε απόφαση της πλήρους Ολοµέλειας. Η µείζων Ολοµέλεια συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και είκοσι Συµβούλους που προκύπτουν από κλήρωση. Οι είκοσι κληρωθέντες Σύµβουλοι συµµετέχουν
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στη µείζονα Ολοµέλεια κατά τη διάρκεια ενός δικαστικού έτους. Κατά το επόµενο δικαστικό έτος συµµετέχουν υποχρεωτικά στη συγκρότηση της µείζονος Ολοµέλειας οι Σύµβουλοι που δεν είχαν κληρωθεί το προηγούµενο έτος και όσοι κληρωθούν στη νεότερη κλήρωση. Η
ελάσσων Ολοµέλεια συγκροτείται από τον Πρόεδρο του
Δικαστηρίου και δεκατέσσερις (14) Αντιπροέδρους και
Συµβούλους. Οι Αντιπρόεδροι κατανέµονται µε σειρά αρχαιότητας σε καθένα από τους τρεις σχηµατισµούς της
ελάσσονος Ολοµέλειας µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός τους. Οι Σύµβουλοι προκύπτουν από κλήρωση. Αν
για τη συγκρότηση των τριών σχηµατισµών της ελάσσονος Ολοµέλειας απαιτείται Σύµβουλος να συµµετέχει σε
δύο από αυτούς, επιλέγεται ο νεότερος Σύµβουλος. Στις
ελάσσονες και τη µείζονα Ολοµέλεια µπορεί να προβλέπεται και η συµµετοχή δύο Παρέδρων µε συµβουλευτική
ψήφο.
Με απόφαση της πλήρους Ολοµέλειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρµοδιότητες των σχηµατισµών της Ολοµέλειας,
µειώνεται ή αυξάνεται ο αριθµός των σχηµατισµών της
ελάσσονος Ολοµέλειας και ρυθµίζονται λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή της παρούσας. Με όµοια απόφαση
µπορεί να ορίζεται ότι µη δικαιοδοτικά θέµατα υπάγονται
στην αρµοδιότητα της πλήρους Ολοµέλειας.
3. Για την ύπαρξη απαρτίας στις περιπτώσεις των παρ.
1 και 2 απαιτείται να παρίστανται οι µισοί συν ένας από
τον συνολικό αριθµό των µελών της Ολοµέλειας, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου ή του νόµιµου αναπληρωτή του. Ο αριθµός των µελών διατηρείται περιττός µε
την αποχώρηση του νεότερου Συµβούλου ή, αν αυτός είναι εισηγητής στη κρινόµενη υπόθεση, µε την αποχώρηση του αµέσως αρχαιοτέρου του.
4. Οι ελάσσονες σχηµατισµοί µπορούν να παραπέµψουν υπόθεση στη µείζονα Ολοµέλεια. Ο Πρόεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να παραπέµπει υπόθεση
απευθείας στη µείζονα Ολοµέλεια λόγω µείζονος σπουδαιότητας.
5. Οι συµµετέχοντες στις δηµόσιες συνεδριάσεις της
Ολοµέλειας φορούν τήβεννο, η οποία καθορίζεται µε
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης και σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας.»
Άρθρο 339
Ρυθµίσεις για τα Τµήµατα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το άρθρο 8 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Αρµοδιότητες Τµηµάτων - Κλιµακίων
και κατανοµή δικαστικών λειτουργών
1. Ο αριθµός των Τµηµάτων µε δικαστικές αρµοδιότητες ορίζεται σε επτά (7). Η κατανοµή σε αυτά των υποθέσεων δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου γίνεται
ως εξής:
(α) Πρώτο Τµήµα: Οι καταλογιστικές διαφορές Δηµοσίου και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Δηµόσιο, καθώς και οι διαφορές από επιχορηγήσεις και κάθε είδους χρηµατοδοτήσεις του Δηµοσίου
προς ιδιωτικά νοµικά πρόσωπα ή ιδιώτες,
(β) Δεύτερο Τµήµα: Οι καταλογιστικές διαφορές οργα-

νισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε αυτά, καθώς και οι διαφορές από
επιχορηγήσεις και κάθε είδους χρηµατοδοτήσεις των ανωτέρω προς ιδιωτικά νοµικά πρόσωπα ή ιδιώτες,
(γ) Τρίτο Τµήµα: Εφέσεις και εφέσεις-αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών,
(δ) Τέταρτο Τµήµα: Αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών,
(ε) Πέµπτο Τµήµα: Εφέσεις και εφέσεις - αγωγές σε
συνταξιοδοτικές υποθέσεις στρατιωτικών συνταξιούχων,
(στ) Έκτο Τµήµα: Αγωγές σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις στρατιωτικών συνταξιούχων,
(ζ) Έβδοµο Τµήµα: Οι διαφορές από την άσκηση του
προσυµβατικού ελέγχου και οι καταλογιστικές διαφορές
από δηµοσιονοµικές διορθώσεις και ανακτήσεις εις βάρος υπόχρεων δηµόσιας λογοδοσίας.
Το τεκµήριο της αρµοδιότητας για τις καταλογιστικές
διαφορές ορίζεται υπέρ του Πρώτου Τµήµατος και για
τις συνταξιοδοτικές διαφορές υπέρ του Τρίτου. Το γενικό τεκµήριο αρµοδιότητας ορίζεται υπέρ του Έβδοµου
Τµήµατος.
Με απόφαση της Ολοµέλειας, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί, µε κριτήρια τη λειτουργικότητα και την επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης, να ανακατανέµονται στα επτά (7) Τµήµατα οι
κατηγορίες διαφορών που υπάγονται στη δικαιοδοσία
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να ρυθµίζεται κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε τη λειτουργία των Τµηµάτων. Με όµοια
απόφαση ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα σχετικό µε τη µεταφορά των υποθέσεων στα επτά Τµήµατα.
2. Με απόφαση της Ολοµέλειας, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο τρόπος
της συστηµατικής παρακολούθησης από τα Τµήµατα δικαστικής αρµοδιότητας του δηµοσιονοµικού υπόβαθρου
των κατηγοριών υποθέσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους, προκειµένου να διατυπώσουν προτάσεις
στο Τµήµα Ελέγχων για τη διενέργεια στοχευµένων ελέγχων επιδόσεων.
3. Στις δηµόσιες συνεδριάσεις των Τµηµάτων εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 5 του άρθρου 4.
4. Ο αριθµός των Κλιµακίων και οι αρµοδιότητες κάθε
Κλιµακίου καθορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με πράξη του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται στην αρχή κάθε δικαστικού έτους οι πρόεδροι µε
τους αναπληρωτές τους και τα µέλη των Κλιµακίων. Με
όµοια πράξη µπορεί να µεταβάλλεται, κατά τη διάρκεια
του δικαστικού έτους, η σύνθεση των Κλιµακίων, εφόσον
τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρθρο 340
Τµήµα Ελέγχων
Μετά το άρθρο 5 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο προστίθεται άρθρο 5Α, ως εξής:
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«Άρθρο 5Α
Τµήµα Ελέγχων
1. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Ελέγχων υπάγονται ο καθορισµός της στρατηγικής ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο σχεδιασµός και η παρακολούθηση
του ετήσιου και του πολυετούς προγράµµατος ελέγχων,
η έκδοση των κάθε είδους εκθέσεων ελέγχου, εφόσον
αυτές δεν παραπέµπονται στην Ολοµέλεια για έγκριση,
ο προγραµµατισµός και η παρακολούθηση των στοχευµένων ελέγχων του άρθρου 40, καθώς και η επεξεργασία των διαδηλώσεων και της ετήσιας έκθεσης.
2. Το Τµήµα Ελέγχων έχει το γενικό τεκµήριο αρµοδιότητας για κάθε θέµα που σχετίζεται µε τον προγραµµατισµό και τη διενέργεια κάθε είδους ελέγχων.
3. Στο Τµήµα προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου
µε αναπληρωτή του έναν (1) Αντιπρόεδρο που ορίζεται
από την Ολοµέλεια κατά την έναρξη του δικαστικού έτους.»
Άρθρο 341
Έλεγχος αποτελεσµατικότητας συστηµάτων
εσωτερικού ελέγχου – Νοµική προστασία ελεγκτών
1. Η περ. α΄ της παρ. 1 και η παρ. 7 του άρθρου 22 του
Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιούνται και το άρθρο 22 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 22
1. Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
α) ασκούν τον προληπτικό έλεγχο της περίπτωσης α΄
του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου των ελεγχόµενων από αυτούς υπηρεσιών και φορέων,
β) ασκούν κατασταλτικό έλεγχο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 38, 39 και 51 του παρόντος,
γ) εξελέγχουν, µε τη βοήθεια των υπαλλήλων της υπηρεσίας τους, τους λογαριασµούς των υπολόγων και συντάσσουν έκθεση σχετικά µε αυτούς,
δ) επιµελούνται για την έγκαιρη και ακριβή διεξαγωγή
του έργου των υπηρεσιών τους,
ε) επιβλέπουν το προσωπικό που ανήκει στην υπηρεσία τους και
στ) υπογράφουν µε εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου
τα προπαρασκευαστικά έγγραφα των υποθέσεων της
αρµοδιότητας τους, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ύστερα από ειδική
γι΄ αυτό εντολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Επιτρόπου στη Γραµµατεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι προϊστάµενοι των
τµηµάτων αυτής παρίστανται στις συνεδριάσεις και συντάσσουν τα πρακτικά τους, επιµελούνται για την έγκαιρη και ακριβή διεξαγωγή των εργασιών της υπηρεσίας
τους και επικυρώνουν τα αντίγραφα των πράξεων και
των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και
των εγγράφων αλληλογραφίας. Ο Επίτροπος ασκεί επίσης τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και εποπτεύει το προσωπικό που ανήκει στην υπηρεσία του.
3. Ο Επίτροπος της προηγούµενης παραγράφου, σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του, αναπληρώνεται

από προϊστάµενο τµήµατος της ίδιας υπηρεσίας και όταν
ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, από υπάλληλο ΠΕ
κατηγορίας µε βαθµό Β ή Γ΄ της αυτής υπηρεσίας κατά
σειρά αρχαιότητας.
4. Ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Επιτρόπου Αρχείου επιµελείται για την ταχεία διεξαγωγή της υπηρεσίας και την
ασφάλεια των εγγράφων και των παραστατικών διαχειρίσεων που φυλάσσονται σε αυτήν και επιβλέπει το προσωπικό της υπηρεσίας του.
5. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Ταξινόµων συνίστανται στην ταξινόµηση και αρχειοθέτηση των
φυλασσόµενων στα Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου
λογιστικών στοιχείων και παραστατικών διαχειρίσεων
που ελέγχονται από αυτό, καθώς και στην εκτέλεση κάθε εργασίας συναφούς µε τα καθήκοντα αυτά.
6. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται σύµφωνα
µε το άρθρο 94, ορίζονται ειδικότερα τα καθήκοντα των
Επιτρόπων και του λοιπού προσωπικού του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
7. Οι επίτροποι, που καταλαµβάνουν τις θέσεις που συστήθηκαν µε το άρθρο 39 παρ. 1 του ν. 3772/2009 (Α΄
112), είναι αρµόδιοι για τον εντοπισµό και την αποτροπή
φαινοµένων κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή
διαφθοράς και για την εν γένει διασφάλιση της χρηστής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης των καταστηµάτων κράτησης. Ασκούν τακτικούς και εκτάκτους ελέγχους στη δηµοσιονοµική διαχείριση και στις πάγιες προκαταβολές
κάθε καταστήµατος κράτησης και ελέγχουν αν τα ποσά
που δαπανώνται, χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς
για τους οποίους εγκρίθηκαν ή χορηγήθηκαν. Δικαιούνται άµεσης πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο
που αφορά ή είναι χρήσιµο στην άσκηση του έργου τους
και εισηγούνται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κάθε κατάλληλο και αναγκαίο µέτρο για την αποτελεσµατικότερη οικονοµική
διαχείριση των καταστηµάτων κράτησης. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου εφαρµόζονται αναλόγως οι περί ελέγχου διατάξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την επιφύλαξη των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της παρ. 1
του άρθρου 46 το έλλειµµα καταλογίζεται από τον αρµόδιο, σύµφωνα µε την παρούσα, Επίτροπο.
8. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που εκδίδεται κατόπιν
προτάσεως του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
καθορίζεται η έδρα των Επιτρόπων, που είναι αρµόδιοι
για τους ελέγχους, τα καταστήµατα κράτησης που ελέγχει ο επίτροπος, το αναγκαίο προσωπικό από υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που µετακινείται για επικουρία των επιτρόπων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των
διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου.»
2. Η παρ. 9 του άρθρου 28 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιείται και αναριθµείται ως
παρ. 10, προστίθεται παρ. 9 και το άρθρο 28 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 28
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο:
α) Δύναται να ενηµερώνεται δια των αρµόδιων Επιτρόπων του για τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε
βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού, από τα βιβλία που τηρούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης και εντολής πληρωµής των δαπανών.
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β) Ασκεί, κατά το άρθρο 98 του Συντάγµατος, τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α. ή άλλων
νοµικών προσώπων που υπάγονται µε ειδική διάταξη νόµου στον έλεγχο του, µε σκοπό τη βεβαίωση ότι υπάρχει
γι΄ αυτές πίστωση που έχει νόµιµα χορηγηθεί και ότι κατά την πραγµατοποίηση τους τηρήθηκαν οι διατάξεις του
νόµου για το δηµόσιο λογιστικό ή κάθε άλλη διάταξη νόµου, διατάγµατος ή κανονιστικής απόφασης.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξελέγχει τους λογαριασµούς που υποβάλλονται σε αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, επιφέρει τις µεταβολές που τυχόν
ενδείκνυνται από τον έλεγχο και εκδίδει τα σχετικά µε
τις µεταβολές αυτές φύλλα χρέωσης και πίστωσης των
υπολόγων.
3. Κατά τον έλεγχο που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτρέπεται η εξέταση και των ζητηµάτων που αναφύονται παρεµπιπτόντως, µε την επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικασµένο.
4. Ο έλεγχος που ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος, διενεργείται δειγµατοληπτικά κατά τα οριζόµενα µε αποφάσεις της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Εφόσον από τον δειγµατοληπτικό έλεγχο
προκύψουν υπόνοιες για την ύπαρξη διαχειριστικών ανωµαλιών, ο έλεγχος αυτός επεκτείνεται στο σύνολο
της διαχείρισης.
5. Ο έλεγχος της σκοπιµότητας των διοικητικών πράξεων εκφεύγει της αρµοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Σε περίπτωση αµφιβολιών του Επιτρόπου, που αναφέρονται στο ουσιαστικό µέρος της δαπάνης, θεωρείται
µεν το ένταλµα, αναφέρεται δε συγχρόνως η περίπτωση
στο αρµόδιο Τµήµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο
ύστερα από αξιολόγηση την ανακοινώνει στον Υπουργό
Οικονοµικών και στον αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργό.
7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο µνηµονεύει επίσης ύστερα
από αξιολόγηση τις περιπτώσεις αυτές στην ετήσια έκθεση του προς τη Βουλή.
8. Κατά την άσκηση του ελέγχου των λογαριασµών
των υπολόγων δύναται να εξετασθεί από τον αρµόδιο Επίτροπο και το ουσιαστικό µέρος της διαχείρισης. Αν
προκύψουν αµφιβολίες, το Κλιµάκιο ανακοινώνει την περίπτωση αυτή στον Υπουργό Οικονοµικών και στον αρµόδιο Υπουργό.
9. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, µέσω των Υπηρεσιών Επιτρόπου του, παρακολουθεί την εγκατάσταση και εφαρµογή συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου στους φορείς
που υπάγονται στην ελεγκτική δικαιοδοσία του και κρίνει
την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων αυτών για
την αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών κινδύνων. Με απόφαση της Ολοµέλειας ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα σχετικό
µε τη διαδικασία για την εφαρµογή όσων ορίζονται στην
παρούσα.
10. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) εφαρµόζεται αναλόγως και για το Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς
την άσκηση των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων του προσωπικού του.»
Άρθρο 342
Στοχευµένοι έλεγχοι
Το άρθρο 40 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 40
Διενέργεια στοχευµένων ελέγχων
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που το διέπουν, στοχευµένους ελέγχους σε
τοµείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, µε βάση το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων που εγκρίνεται από την Ολοµέλειά του.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που το διέπουν, στοχευµένους ελέγχους επιδόσεων σε τοµείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος,
µε βάση το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων που εγκρίνεται
από την Ολοµέλειά του.
3. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2
πραγµατοποιούνται από τις Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αν κριθεί αναγκαίο, µπορεί µε απόφαση της Ολοµέλειας, ύστερα από πρόταση του Τµήµατος Ελέγχων, να επιτραπεί οι έλεγχοι που προβλέπονται
στις παρ. 1 και 2, να διενεργηθούν από ειδικό κλιµάκιο αποτελούµενο από δικαστικούς λειτουργούς ή ελεγκτές
δικαστικούς υπαλλήλους ή δικαστικούς λειτουργούς επικουρούµενους από ελεγκτές του Δικαστηρίου. Τα µέλη
του ειδικού κλιµακίου ορίζονται από το Τµήµα Ελέγχων.
Εφόσον στο ειδικό κλιµάκιο συµµετέχουν δικαστικοί λειτουργοί, ορίζονται κατά προτεραιότητα µεταξύ των υπηρετούντων στο Τµήµα Ελέγχων. Όταν οι δικαστικοί λειτουργοί που συµµετέχουν στους ανωτέρω ελέγχους επικουρούνται από ελεγκτές δικαστικούς υπαλλήλους, στο
υπόµνηµα σχεδιασµού ελέγχου, µε βάση το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος, οριοθετούνται µε ακρίβεια οι ελεγκτικές ενέργειες που ανατίθενται στους δικαστικούς λειτουργούς. Αν κατά τους ελέγχους αυτούς διαπιστωθεί
έλλειµµα, αρµόδιο για τον καταλογισµό είναι Κλιµάκιο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 46.
4. Εκτός από τους ελέγχους που αναφέρονται στις
παρ. 1 έως 3, το Ελεγκτικό Συνέδριο προγραµµατίζει και
διενεργεί κάθε χρόνο ειδικούς ελέγχους επί ζητηµάτων
γενικότερου ενδιαφέροντος µε σκοπό τον εντοπισµό και
τη διάγνωση συστηµικής φύσης παθογενειών στη δηµόσια διαχείριση, την ανάλυση των αιτίων των παθογενειών αυτών και τη διατύπωση συστάσεων για την αντιµετώπισή τους. Η αποτύπωση των ευρηµάτων περιλαµβάνεται σε ειδικές εκθέσεις που απευθύνονται στην Βουλή
και την Κυβέρνηση.
5. Ο προγραµµατισµός των ελέγχων που αναφέρονται
στις παρ. 1 έως 4 γίνεται από το Τµήµα Ελέγχων, αφού
ληφθούν υπόψη οι σχετικές προτάσεις των Τµηµάτων µε
δικαστικές αρµοδιότητες. Οι εκθέσεις ελέγχου εγκρίνονται από το Τµήµα Ελέγχων, εκτός αν αυτό κρίνει ότι επιβάλλεται η έγκριση της έκθεσης ελέγχου από την Ολοµέλεια.
6. Οι έλεγχοι που προβλέπονται στις παρ. 4, 5 και στο
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 66, διενεργούνται από ειδικά κλιµάκια, όπως ορίζεται στην παρ. 3. Ανάλογα µε το
θεµατικό αντικείµενο και τη δυσχέρεια που ενδέχεται να
παρουσιάζουν οι εν λόγω έλεγχοι, η Ολοµέλεια µπορεί
να αποφασίσει την απαλλαγή των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων που συµµετέχουν σε αυτούς από κάθε άλλη απασχόληση.
7. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί κάθε είδους έκτακτο έλεγχο.
8. Υπάλληλοι ή συνεργάτες δηµόσιων υπηρεσιών ή
φορέων µε εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία διατίθε-
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νται από την υπηρεσία ή τον φορέα, όπου απασχολούνται, στο Ελεγκτικό Συνέδριο αποκλειστικά ή µε παράλληλη άσκηση καθηκόντων για τη διεξαγωγή ελέγχου
που απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις ή εµπειρία. Για
τη διάθεση εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου υπουργού
ύστερα από αίτηµα του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι διατιθέµενοι, κατά την απασχόλησή τους στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, εξακολουθούν να υπάγονται οργανικά και για τις αποδοχές τους στην υπηρεσία ή τον φορέα από τον οποίο προέρχονται.»
Άρθρο 343
Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου προγράµµατος
ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ρυθµίσεις
για τον έλεγχο του απολογισµού και του γενικού
ισολογισµού του Κράτους και τις Διαδηλώσεις
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Το άρθρο 66 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιείται, προστίθεται σ’ αυτό παρ. 4 και αναριθµείται σε άρθρο 66Α και τίθεται νέο άρθρο 66, τα οποία διαµορφώνονται ως εξής:
«Άρθρο 66
Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου προγράµµατος
ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσιάζει
κάθε έτος στη Βουλή το ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων του
Δικαστηρίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό
της. Δέκα (10) µέρες πριν από την παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος ελέγχων του Δικαστηρίου κατά το
προηγούµενο εδάφιο κοινοποιεί το πρόγραµµα στον
Πρόεδρο της Βουλής. Κατά την ακρόαση του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Βουλή, όπως ορίζεται στον
Κανονισµό της, µπορεί να προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε ορισµένους από τους ελέγχους που έχουν προγραµµατισθεί. Μπορεί ακόµη να εκφράσει ενδιαφέρον
για τη διενέργεια και άλλων ελέγχων, πέραν των προγραµµατισµένων, έως τριών κατ’ έτος, ιδίως µε αντικείµενο αδυναµίες στα συστήµατα δηµόσιας διαχείρισης.
Άρθρο 66Α
Έλεγχος απολογισµού και γενικού ισολογισµού
του Κράτους - Διαδηλώσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Ο έλεγχος της δηµόσιας διαχείρισης ολοκληρώνεται µε τον έλεγχο του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του Κράτους.
2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει τον απολογισµό
και τον ισολογισµό του Κράτους µε βάση τις κείµενες
διατάξεις και σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε απόφαση
της Ολοµέλειας του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Η εξέταση γίνεται σύµφωνα µε το οικείο εγχειρίδιο ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου ενσωµατώνονται τα σχετικά διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επιστρέφει τον απολογισµό και τον ισολογισµό του Κράτους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µαζί µε τις σχετικές διαδηλώσεις
του εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρ. 1
του άρθρου 167 του ν. 4270/2014.
3. Οι διαδηλώσεις εκδίδονται από την Ολοµέλεια µε
βάση τις ελεγκτικές εργασίες της αρµόδιας Υπηρεσίας

Επιτρόπου. Το Τµήµα Ελέγχων, αφού τις επεξεργασθεί,
τις υποβάλλει στην Ολοµέλεια, η οποία αποφασίζει για
την έκδοσή τους.
4. Μετά την αποστολή των διαδηλώσεων στη Βουλή
και µέχρι τη συµπλήρωση του νόµιµου χρόνου παραγραφής, επιτρέπεται ο έλεγχος των λογαριασµών του Δηµοσίου και των υποκείµενων στους λογαριασµούς συναλλαγών και πράξεων µόνον αν αυτό προβλεφθεί θεµατικά
και δειγµατοληπτικά στο ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων ή
αν διαταχθεί έκτακτος έλεγχος κατά τις κείµενες διατάξεις.»
Άρθρο 344
Ρυθµίσεις για την Ετήσια έκθεση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Βουλή
Το άρθρο 67 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 67
Ετήσια έκθεση προς τη Βουλή
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κάθε έτος, µε έκθεση της Ολοµέλειάς του προς τη Βουλή, που εγχειρίζεται στον
Πρόεδρό της από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκθέτει το αποτέλεσµα των εργασιών του µε κατηγοριοποιηµένα ευρήµατα από την άσκηση του ελεγκτικού
του έργου. Στην έκθεση µπορεί να ενσωµατώνονται τα
πορίσµατα των στοχευµένων ελέγχων. Η έκθεση µπορεί
επίσης να περιλάβει συστάσεις για µεταρρυθµίσεις που
καθίστανται αναγκαίες προς θεραπεία παθογενειών που
διαπιστώθηκαν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του.
2. Οι παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της
οικονοµικής διαχείρισης του Κράτους, που περιέχονται
στην ετήσια έκθεσή του, γνωστοποιούνται απαραίτητα,
πριν από την εγχείριση της έκθεσης στον Πρόεδρο της
Βουλής, στους αρµόδιους διατάκτες των υπουργείων
µέσω του Υπουργού Οικονοµικών. Οι απαντήσεις των υπουργών περιλαµβάνονται σε ιδιαίτερο τεύχος και αποστέλλονται µε µέριµνα του Υπουργού Οικονοµικών, µέσα σε διάστηµα δύο (2) µηνών από τη γνωστοποίηση της
έκθεσης, στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος στη συνέχεια τις διαβιβάζει, µαζί µε την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Πρόεδρο της Βουλής. Η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου µαζί µε
τις απαντήσεις των αρµοδίων διατακτών συνδηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η ετήσια έκθεση προς τη Βουλή προετοιµάζεται από
το Τµήµα Ελέγχων µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό από τους δικαστικούς σχηµατισµούς και
τις Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το
Τµήµα Ελέγχων, αφού την επεξεργασθεί, την υποβάλλει
στην Ολοµέλεια, η οποία αποφασίζει για την έκδοσή
της.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 345
Αρµοδιότητα καταλογισµού
1. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του Κώδικα Νόµων για το Ε-
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λεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται, η παρ. 2 καταργείται,
οι παρ. 3, 4, 5, 6 και 7 αναριθµούνται σε παρ. 2, 3, 4, 5 και
6 και το άρθρο 38 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 38
1. Ο έλεγχος των λογαριασµών των δηµόσιων υπολόγων, των απολογισµών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των ειδικών λογαριασµών, καθώς και των λοιπών
λογαριασµών που αναφέρονται στην παρ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 1, ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος από τον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου,
στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγονται. Στην αρµοδιότητα του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκει
και η διατύπωση ελεγκτικής γνώµης επί των παραπάνω
λογαριασµών. Αµφισβητήσεις που ανακύπτουν από τον
ως άνω καθορισµό των αρµοδιοτήτων, επιλύονται κάθε
φορά µε απόφαση της Ολοµέλειας.
2. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου των λογαριασµών
των υπολόγων δύναται να ζητείται από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες, τους υπολόγους, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο, αν δε συντρέχει περίπτωση, µπορεί
να διενεργηθεί και επιτόπια έρευνα.
3. Για τις ελλείψεις που διαπιστώνονται ή τις αµφιβολίες που δηµιουργούνται κατά την επεξεργασία των λογαριασµών, συντάσσεται φύλλο µεταβολών και ελλείψεων, που αποστέλλεται αρµοδίως για την αναπλήρωση
των διαπιστούµενων ελλείψεων και την παροχή των απαιτούµενων πληροφοριών εντός προθεσµίας όχι µεγαλύτερης των δεκαπέντε ηµερών, η οποία µπορεί να παραταθεί για εύλογο χρόνο.
4. Διαφορές, οι οποίες προκύπτουν κατά τον έλεγχο
των λογαριασµών σε χρέωση ή πίστωση των υπολόγων
και είναι κατώτερες ποσού που ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ύστερα από γνώµη
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαγράφονται και οι λογαριασµοί αυτοί εξισώνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ίδια ως άνω απόφαση.
5. Σε ζητήµατα που αναφύονται κατά την επεξεργασία
των λογαριασµών, µπορεί, σε περίπτωση αµφιβολιών, να
προκληθεί εκ των προτέρων η γνώµη του αρµόδιου Κλιµακίου για τα ζητήµατα αυτά ύστερα από έκθεση του οικείου Επιτρόπου προς αυτό. Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται, αν κρίνει τούτο αναγκαίο λόγω
της σοβαρότητας ή της γενικότητας του θέµατος, να
προκαλεί τη γνώµη της Ολοµέλειας, η οποία είναι υποχρεωτική για τους Επιτρόπους, τα Κλιµάκια και τα Τµήµατα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την έκδοση των
σχετικών πράξεων και αποφάσεων τους.
6. Αν κατά τον έλεγχο των λογαριασµών διαπιστωθεί
ποινικώς κολάσιµη πράξη, ανακοινώνεται τούτο στον αρµόδιο εισαγγελέα, στον Υπουργό ή άλλο αρµόδιο όργανο στον οποίο υπάγεται ο υπόλογος, καθώς και στον
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
2. Ο τίτλος, καθώς και οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 46
του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιούνται και το άρθρο 46 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 46
Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου
1. Ο αρµόδιος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
έχοντας υπόψη την έκθεση που συντάσσεται κατά περίπτωση σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 1 ή την παρ. 5
του άρθρου 22 αποφαίνεται για την ορθότητα ή µη των
λογαριασµών και κηρύσσει µε πράξη του τούς λογαριασµούς ως ορθώς έχοντες ή καταλογίζει τον υπόλογο µε
το έλλειµµα που διαπιστώθηκε ή µε εκείνο που προκύπτει από την παράλειψη είσπραξης ή βεβαιώνει σε πίστωση αυτού το τυχόν πλεόνασµα. Για ελλείµµατα άνω
των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, αρµόδιο για τον
καταλογισµό είναι Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στην περίπτωση αυτή, ο Επίτροπος, αφού τηρήσει τη νόµιµη προδικασία, διαβιβάζει στο Κλιµάκιο αίτηση καταλογισµού συνοδευόµενη από έκθεση ελέγχου και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό. Το Κλιµάκιο, χωρίς να επαναλάβει τον έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι η αίτηση θεµελιώνεται
επαρκώς στα στοιχεία του φακέλου, καλεί τους υπευθύνους σε ακρόαση και στη συνέχεια αποφαίνεται επί της
αίτησης καταλογισµού. Αν το Κλιµάκιο κρίνει ότι η αίτηση δεν θεµελιώνεται επαρκώς, αναπέµπει την υπόθεση
στον Επίτροπο για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.
Με απόφαση της Ολοµέλειας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ανωτέρω χρηµατικό όριο, ύστερα από εκτίµηση
της αποτελεσµατικότερης κατανοµής του ελεγκτικού
έργου.
2. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, το όργανο, που είναι
αρµόδιο σύµφωνα µε την παρ. 1, δύναται να προβεί στον
καταλογισµό του υπολόγου και πριν αποφανθεί για τους
λογαριασµούς του.
3. Σε βάρος του υπολόγου καταλογίζονται οι προσαυξήσεις που καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις για το δηµόσιο λογιστικό και για την είσπραξη
των δηµοσίων εσόδων. Οι προσαυξήσεις αυτές υπολογίζονται, για µεν την παράλειψη εισπράξεων, από τότε που
ο υπόλογος όφειλε να ενεργήσει την είσπραξη, για δε
την παράλειψη εισαγωγής των εισπράξεων, από τότε
που αυτός όφειλε να εισαγάγει τα εισπραχθέντα στο δηµόσιο ταµείο. Σε περίπτωση ελλείµµατος, οι προσαυξήσεις υπολογίζονται από την ηµέρα κατά την οποία εξακριβώθηκε ότι έλαβε χώρα το έλλειµµα και εφόσον η εξακρίβωση αυτή καθίσταται αδύνατη, από τότε που ανακαλύφθηκε κατά την επιθεώρηση ή την παράδοση της
διαχείρισης του υπολόγου το έλλειµµα. Αν η εξακρίβωση
του ελλείµµατος γίνεται µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους στη διαχείριση του οποίου αναφέρεται το έλλειµµα
και είναι αδύνατος ο προσδιορισµός της ηµέρας ή του
µήνα που έλαβε χώρα τούτο, οι προσαυξήσεις υπολογίζονται από τη λήξη του οικονοµικού έτους της διαχείρισης. Ο υπόλογος απαλλάσσεται των προσαυξήσεων, εφόσον αποδείξει ότι η παράλειψη ή το έλλειµµα δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αµέλεια του.
4. Μη νόµιµες δαπάνες που πληρώθηκαν µε τίτλους
πληρωµής που δεν εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου καταλογίζονται σε κάθε περίπτωση
από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύµφωνα µε το άρθρο 96 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).»
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3. Ο τίτλος, καθώς και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 47
του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιούνται και διαµορφώνονται ως εξής:
«Άρθρο 47
Εκτελεστότητα πράξεων - Κοινοποίηση
1. Οι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 46 και κοινοποιούνται στον υπόλογο σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε προεδρικό διάταγµα, είναι εκτελεστές. Κατά των πράξεων αυτών δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στα άλλα δικαστήρια, τα
ποσά δε που καταλογίζονται µε τις πράξεις αυτές εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.
2. Αντίγραφα των πράξεων που εκδίδονται σύµφωνα
µε το άρθρο 46, διαβιβάζονται µαζί µε τους σχετικούς
φακέλους από τη Γραµµατεία τους στον Γενικό Επίτροπο
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τυχόν άσκηση ένδικων µέσων από αυτόν.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 56 του
Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται και το άρθρο 56 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 56
1. Τα δικαιολογητικά των ενταλµάτων προπληρωµής
θεωρούνται από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι επικουρούνται στο έργο του ελέγχου από το προσωπικό που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτόν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
2. Κατά τον έλεγχο και τη θεώρηση των δικαιολογητικών απόδοσης λογαριασµού των ενταλµάτων προπληρωµής, το Ελεγκτικό Συνέδριο, ύστερα από εισήγηση
του αρµόδιου Επιτρόπου που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή
µε αίτηση του υπολόγου, αποφαίνεται και για τις δαπάνες που τυχόν απορρίφθηκαν από τα αρµόδια όργανα
για την αναγνώριση και εκκαθάριση τους.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται
αναλόγως και για τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασµού των ενταλµάτων προπληρωµής δευτερευόντων
διατακτών που δεν υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο.
4. Ο καταλογισµός σε βάρος εκείνων που έλαβαν χρήµατα από το Δηµόσιο µε την υποχρέωση να αποδώσουν
λογαριασµό και δεν τον υπέβαλαν εµπρόθεσµα ή τον υπέβαλαν µόνο για µέρος των χρηµάτων που έλαβαν, ασκείται µε πράξη των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την επιφύλαξη κατά τα λοιπά των διατάξεων
του άρθρου 6 παρ.4 και 5 του π.δ. 136/1998 (Α΄ 107).
5. Οι Επίτροποι προβαίνουν σε ανάκληση των ανωτέρω καταλογιστικών πράξεων τους, εφόσον θεωρηθούν
από αυτούς τα οικεία δικαιολογητικά.
6. Δαπάνες οι οποίες αναγνωρίστηκαν και εκκαθαρίστηκαν από τα αρµόδια όργανα, αλλά κρίνονται ως µη
νόµιµες ή ως µη στηριζόµενες σε νόµιµα δικαιολογητικά,
καταλογίζονται από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Κατά των καταλογιστικών πράξεων του παρόντος
άρθρου επιτρέπεται το προβλεπόµενο στο άρθρο 48 ένδικο µέσο της αναθεώρησης, το οποίο ασκείται ενώπιον
του οργάνου που τις εξέδωσε χωρίς την καταβολή παραβόλου.
8. Η αίτηση αναθεώρησης δεν υπόκειται σε περιορισµό

προθεσµίας, εφόσον στηρίζεται στην υποβολή νέων δικαιολογητικών για τη διάθεση των χρηµάτων ή στη συµπλήρωση εκείνων που υποβλήθηκαν. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 38 παρ. 2 και 6, 46 και
47. Επίσης επιτρέπεται και η κατά το άρθρο 80 έφεση ενώπιον του αρµόδιου Τµήµατος.»
5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 63 του Κώδικα Νόµων για
το Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιούνται και το άρθρο 63
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 63
1. Το αρµόδιο σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 46
όργανο, ύστερα από αίτηση του υπολόγου ή και αυτεπαγγέλτως, αποφαίνεται για την απαλλαγή από την ευθύνη των υπολόγων που λογοδοτούν ενώπιον του για
κάθε απώλεια, έλλειψη ή φθορά χρηµάτων, υλικού ή δικαιολογητικών και παραστατικών πληρωµής κάθε είδους, είτε µε την πράξη που εκδίδεται κατά τον έλεγχο
των ετήσιων λογαριασµών είτε και προηγουµένως µε ιδιαίτερη πράξη. Ο υπόλογος, που ζητεί την απαλλαγή, υποχρεούται να αποδείξει την απώλεια, έλλειψη ή φθορά
που επήλθε και επιπλέον ότι δεν τον βαρύνει υπαιτιότητα, διότι έχει συµµορφωθεί πλήρως µε όσα ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις και επιδείξει την επιµέλεια που
δείχνει στις δικές του υποθέσεις.
2. Το αρµόδιο σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 46
όργανο, αποφαίνεται επίσης µε πράξη του, ύστερα από
αίτηση των υπολόγων ή και αυτεπαγγέλτως, για την απαλλαγή από την ευθύνη τους από εντάλµατα προπληρωµής, προσωρινά εντάλµατα, εντάλµατα πάγιας προκαταβολής ή χρηµατικές προκαταβολές από το δηµόσιο ταµείο, καθώς και από την ευθύνη τους για την απώλεια,
έλλειψη ή φθορά χρηµάτων ή δικαιολογητικών της διαχείρισης των χρηµάτων που έλαβαν. Ο υπόλογος υποχρεούται να αποδείξει την απώλεια των χρηµάτων ή την
προσήκουσα διάθεση αυτών και την απώλεια των δικαιολογητικών της διάθεσης τους και επιπλέον ότι δεν τον
βαρύνει υπαιτιότητα.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 64 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο τροποποιείται και το άρθρο 64 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 64
1. Ο έλεγχος των διαχειρίσεων, των οποίων τα στοιχεία καταστράφηκαν ή απολέσθηκαν ολικά ή µερικά στο
Ελεγκτικό Συνέδριο από ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός
και των οποίων η απώλεια ή καταστροφή διαπιστώνεται
µε πράξη του αρµόδιου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενεργείται κατά τα οριζόµενα µε αποφάσεις της
Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι αποφάσεις αυτές, που εκδίδονται ύστερα από
πρόταση της αρµόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζουν τον τρόπο του ελέγχου
των διαχειρίσεων αυτών, τα στοιχεία που θα υποβληθούν σε αναπλήρωση εκείνων που απολέσθηκαν ή καταστράφηκαν, τους υπόχρεους και την προθεσµία για την
υποβολή τους, καθώς και κάθε άλλη χρήσιµη λεπτοµέρεια για τον έλεγχο.»
7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 80 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται
και το άρθρο 80 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 80
1. Κατά καταλογιστικών πράξεων των υπουργών, µονοπρόσωπων ή συλλογικών διοικητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, οικονοµικών επιθεωρητών ή άλλου φορέα επί διαχείρισης υλικού, αξιών ή χρηµατικού του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση από όποιον έχει έννοµο συµφέρον µέσα σε προθεσµία εξήντα
(60) ηµερών, η οποία αρχίζει από την επίδοση ή την καθ’
οποιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγµένα
πλήρη γνώση της προσβαλλόµενης πράξης. Εάν ο έχων
έννοµο συµφέρον για την άσκηση έφεσης διαµένει στην
αλλοδαπή, η αντίστοιχη προθεσµία ορίζεται σε ενενήντα
ηµέρες.
2. Η προθεσµία για την άσκηση της έφεσης κατά των
ανωτέρω πράξεων για το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και για
τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είναι εξήντα ηµέρες και αρχίζει από την περιέλευση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτούς.
3. Με την άσκηση της έφεσης εξαντλείται η αρµοδιότητα του οργάνου που εξέδωσε την καταλογιστική πράξη.»
Άρθρο 346
Ρυθµίσεις για τους ελέγχους σε οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
1. Η παρ. 8 του άρθρου 51 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται και το άρθρο 51 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 51
1. Από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά
κατασταλτικός έλεγχος των λογαριασµών των δήµων,
των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων,
των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων. 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. Σε κάθε
περίπτωση ο έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται ιδίως: α)
η τήρηση της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, 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 καταβολή
του µεριδίου τυχόν συµµετοχής ενός ή περισσοτέρων
Ο.Τ.Α. σε κάθε φύσεως νοµικά πρόσωπα αυτών ή σε
προγραµµατικές συµβάσεις, ε) η νόµιµη λήψη δανείων, η
παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών συµβάσεων, στ) η νόµιµη διαχείριση της κινητής και
ακίνητης περιουσίας και ζ) 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.
3. Αρµόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο είναι ο ίδιος
Επίτροπος που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των υπόχρεων φορέων. Για τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες αρµόδιος είναι ο Επίτροπος της έδρας τους. Ειδικά για την Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής αρµόδιοι για τις οικείες περιφερειακές ενότητες είναι οι Επίτροποι που ορίζονται από την Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Ο κατασταλτικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί
µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής του
αντιγράφου του απολογισµού ή ισολογισµού του υπόχρεου για κατασταλτικό έλεγχο φορέα, ο οποίος συνοδεύεται: α) από τις σχετικές εκθέσεις και πράξεις των
αρµοδίων οργάνων του, β) την έκθεση των ορκωτών λογιστών ελεγκτών και γ) από κάθε σχετικό µε τον έλεγχο
στοιχείο, που καθορίζεται µε απόφαση της Ολοµέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε κάθε περίπτωση εντός
του εποµένου διαχειριστικού έτους, από αυτό που αφορά ο κατασταλτικός έλεγχος.
5. Η σχετική έκθεση περί των αποτελεσµάτων του διενεργηθέντος κατασταλτικού ελέγχου, για το σύνολο
των υπόχρεων φορέω διαβιβάζεται στους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, καθώς και στην Επιτροπή Διαφάνειας και θεσµών της Βουλής.
6. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου µπορεί να διατάξει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο της διαχείρισης ενός Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου αυτού.
7. Σε περίπτωση µη υποβολής του απολογισµού ή και
του ισολογισµού Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρο 163 παρ. 5 εδάφιο α΄ του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, επιβάλλονται σε βάρος
των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 45 του παρόντος
νόµου και παράλληλα διενεργείται έκτακτος έλεγχος
σύµφωνα µε το άρθρο 163 παρ. 5 εδάφιο β΄ του ίδιου
Κώδικα.
8. Ο έλεγχος των λογαριασµών των φορέων που αναφέρονται στην παρ. 1 επιτρέπεται να ενεργείται στο Κατάστηµά τους.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο αντικαθίσταται και το άρθρο 53 διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 53
1. Κατά τον έλεγχο των απολογισµών των λοιπών
Ν.Π.Δ.Δ. και των άλλων ελεγχόµενων φορέων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος που αφορούν τον έλεγχο των λογαριασµών των δηµοσίων υπο-
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λόγων.
2. Ο έλεγχος των λογαριασµών των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των λοιπών νοµικών προσώπων επιτρέπεται να ενεργείται στο Κατάστηµά τους.
3. Ο έλεγχος του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων ασκείται στο Κατάστηµα του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του ν. 992/
1979.
4. Κάθε δηµόσια υπηρεσία υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο τη σύσταση ή κατάργηση κάθε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου φορέα που
τελεί υπό την εποπτεία της.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 54 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο καταργείται και οι υφιστάµενες παρ.
5 και 6 αναριθµούνται σε παρ. 4 και 5, αντίστοιχα και το
άρθρο 54 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 54
1. Η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδει κατ’
έτος πρόγραµµα ελέγχου λογαριασµών των Ν.Π.Δ.Δ. εκτός από τους Ο.Τ.Α.. Με το πρόγραµµα καθορίζονται:
α) τα Ν.Π.Δ.Δ. που θα ελεγχθούν,
β) η περίοδος της διαχείρισης ανά οικονοµικά έτη που
θα υποβληθεί στον έλεγχο,
γ) το ποσοστό της δειγµατοληψίας, το οποίο σε κάθε
περίπτωση δεν µπορεί να αφορά λιγότερες από τριάντα
πράξεις διαχείρισης και το πέντε τοις εκατό των πιστώσεων του προϋπολογισµού κάθε οικονοµικού έτους που
ελέγχεται,
δ) το όριο ανοχής σφάλµατος, η υπέρβαση του οποίου
επιβάλλει τη διενέργεια καθολικού ελέγχου, το οποίο
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το ενάµισι τοις εκατό των πράξεων διαχείρισης ή του ύψους των πιστώσεων που ελέγχθηκαν,
ε) ο χώρος διενέργειας του ελέγχου, που µπορεί να είναι και το Κατάστηµα του νοµικού προσώπου που ελέγχεται ή άλλος χώρος όπου φυλάσσονται τα κρίσιµα στοιχεία,
στ) Η ηµεροµηνία περάτωσης του ελέγχου.
2. Το πρόγραµµα ελέγχου κοινοποιείται, µέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοση του, στους αρµόδιους για
την εποπτεία των νοµικών προσώπων Υπουργούς και
στα νοµικά πρόσωπα, τα οποία θα υποβληθούν στον έλεγχο.
3. Ο έλεγχος διενεργείται από τις αρµόδιες καθ’ ύλην
Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από
οµάδες ελέγχου οριζόµενες από τον Πρόεδρο για το
σκοπό αυτόν. Το νοµικό πρόσωπο, για το οποίο αποφασίστηκε ο επιτόπιος έλεγχος, ενηµερώνεται από τον αρµόδιο Επίτροπο ή τον Πρόεδρο για την ηµεροµηνία έναρξης του ελέγχου πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από την
έναρξη του ελέγχου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο µπορεί
να παρίσταται και εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου.
Για κάθε νοµικό πρόσωπο συντάσσεται µετά τον έλεγχο
και ειδική έκθεση, στην οποία διατυπώνονται αιτιολογηµένα παρατηρήσεις σχετικές µε τη βελτίωση της διαχείρισης του νοµικού προσώπου και η οποία αποστέλλεται
στους αρµόδιους φορείς.
4. Σε επείγουσες ή έκτακτες περιπτώσεις, το πρόγραµ-

µα ελέγχου για µεµονωµένα νοµικά πρόσωπα δύναται
να εκδώσει και ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
οπότε ισχύουν τα ανωτέρω αναλόγως εφαρµοζόµενα.
5. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου και του π.δ. 1225/1981.»
Άρθρο 347
Ελεγκτική διαδικασία
Μετά το άρθρο 54 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο προστίθεται άρθρο 54Α, ως εξής:
«Άρθρο 54Α
Ελεγκτική διαδικασία
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεκτιµώντας τις ελεγκτικές του δυνατότητες, προγραµµατίζει τους ελέγχους
των ειδικών λογαριασµών, των λογαριασµών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου και των λοιπών φορέων που υπάγονται
στην ελεγκτική του αρµοδιότητα, έτσι ώστε κάθε φορέας να µπορεί να υποβάλλεται σε έλεγχο µία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τέσσερα (4) έτη.
2. Λογαριασµοί που παρέµειναν ανέλεγκτοι, µε την επιφύλαξη της συµπλήρωσης του νόµιµου χρόνου παραγραφής, ελέγχονται θεµατικά και δειγµατοληπτικά σύµφωνα όσα ορίζονται στο ετήσιο πρόγραµµα ελέγχων ή
µε έκτακτο έλεγχο που διατάσσεται κατά την παρ. 7 του
άρθρου 40.
3. Αν ο Επίτροπος κρίνει ότι το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου του ελεγχόµενου από αυτόν ειδικού λογαριασµού ή οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου ή άλλου φορέα που υπάγεται στην ελεγκτική αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου λειτούργησε αποτελεσµατικά κατά το κρίσιµο οικονοµικό έτος, περιορίζοντας στο ελάχιστο τον δηµοσιονοµικό κίνδυνο, µπορεί, ύστερα από έγκριση του Τµήµατος Ελέγχων, να µην ασκήσει έλεγχο στις υποκείµενες στους λογαριασµούς συναλλαγές και πράξεις.
4. Με απόφαση της Ολοµέλειας, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να προβλέπεται η φύλαξη, για τις ανάγκες του ελέγχου, των διαχειριστικών στοιχείων των λογαριασµών που αναφέρονται
στην παρ. 1 εντός των Καταστηµάτων των ελεγχόµενων
φορέων. Τα στοιχεία αυτά, εφόσον ζητηθούν, πρέπει, ανάλογα µε το αίτηµα, είτε να διαβιβάζονται αµελλητί στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη
πρόσβαση σε αυτά των ορισθέντων ελεγκτών. Με όµοια
απόφαση ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της
παρούσας.»
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 348
Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με απόφαση της Ολοµέλειας, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λαµβάνεται σε
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προθεσµία εννέα (9) µηνών από την έναρξη του επόµενου δικαστικού έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορεί, για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία
του Δικαστηρίου, να τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισµός του µε την εναρµόνισή του µε τις διατάξεις του παρόντος.
2. Με κανονιστική απόφαση του αρµοδίου οργάνου
της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα
32Αεπ. του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και λαµβάνεται σε προθεσµία εννέα (9) µηνών από την έναρξη του επόµενου δικαστικού έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
µπορεί, για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της, να
τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισµός της µε την εναρµόνισή του µε τις διατάξεις του παρόντος.

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται και στις
εκκρεµείς, κατά την έναρξη της ισχύος του, ενστάσεις
του άρθρου 90 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Οι ενστάσεις της παρ. 1 λογίζονται ως εφέσεις και
εκδικάζονται από το αρµόδιο Τµήµα µε τις ίδιες προϋποθέσεις παραδεκτού που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία κατάθεσής τους. Μέχρι την πρώτη συζήτησή τους στο ακροατήριο, οι εκκαλούντες µπορούν να συµπληρώσουν
ελλείψεις του δικογράφου, ιδίως την υπογραφή του δικογράφου από πληρεξούσιο δικηγόρο και την καταβολή
του προσήκοντος παραβόλου.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 349
Εκκρεµείς δίκες και διαδικασίες

Άρθρο 353
Κατάργηση διατάξεων του Κώδικα Νόµων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο

1. Σε δίκες εκκρεµείς κατά την έναρξη της ισχύος του
παρόντος, οι διαδικαστικές πράξεις που δεν έχουν συντελεστεί διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η παρ. 10 του άρθρου 28 του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις
άσκησης ελεγκτικών αρµοδιοτήτων των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πριν
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 350
Μεταβατικές διατάξεις για την άσκηση
ένδικων βοηθηµάτων και µέσων
1. Η άσκηση ένδικων βοηθηµάτων κατά διοικητικών
πράξεων, που εκδίδονται µετά την έναρξη της ισχύος
του παρόντος, διέπεται από τις διατάξεις αυτού.
2. Η άσκηση ένδικων µέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, που εκδίδονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διέπεται από τις διατάξεις του.
Άρθρο 351
Μεταβατικές διατάξεις για τις προθεσµίες
1. Ως προς την αφετηρία των προθεσµιών εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν στον χρόνο κατά τον οποίο
συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε.
2. Η διάρκεια των προθεσµιών που είχαν αρχίσει πριν
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, υπολογίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του, µόνον αν η προβλεπόµενη από αυτές διάρκειά τους είναι µεγαλύτερη από εκείνη
που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.
3. Ως προς την παράταση, την αναστολή και τη διακοπή των προθεσµιών, η οποία οφείλεται σε γεγονός που
επήλθε µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, εφαρµόζονται οι διατάξεις του.

Άρθρο 352
Μεταβατικές διατάξεις για τις ενστάσεις του άρθρου
90 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 35 έως και 37, 70 έως και 75, 77, 79 και 82
έως και 91 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Άρθρο 354
Κατάργηση διατάξεων για τις ενστάσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 90 του Κώδικα Νόµων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλων διατάξεων
1. Από την έναρξη της ισχύος του Πρώτου Τµήµατος
του παρόντος καταργούνται:
(α) το άρθρο 5 του ν. 4448/1964 (Α΄ 253),
(β) το β. δ. 598/1965 (Α΄ 130),
(γ) το άρθρο 2 του ν.δ. 442/1970 (Α΄ 39),
(δ) η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 1141/1972 (Α΄ 64),
(ε) η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 368/1976 (Α΄ 164),
(στ) η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 550/1977 (Α΄ 57),
(ζ) η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 787/1978 (Α΄ 101),
(η) η παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 831/1978 (Α΄ 207),
(θ) η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1203/1981 (Α΄ 249),
(ι) το άρθρο 63 του π.δ. 774/1980 (Α΄ 189),
(ια) το άρθρο 38 του π.δ. 850/1980 (Α΄ 211),
(ιβ) το άρθρο 38 του π.δ. 167/2007 (Α΄ 208),
(ιγ) η παρ. 4 του άρθρου 107 και το τρίτο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 112 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209),
(ιδ) η παρ. 4 του άρθρου 67 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).
2. Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που παραπέµπει στο
άρθρο 5 του ν. 4448/1964 και αφορά στην ένσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.
3. Καταργείται επίσης κάθε διάταξη ειδικού νοµοθετήµατος που προβλέπει προθεσµία έφεσης διαφορετική από την προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 113.
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Άρθρο 355
Κατάργηση διατάξεων του π.δ. 1225/1981
Από την έναρξη της ισχύος του Πρώτου Τµήµατος του
παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 123 του π.δ.
1225/1981 (Α΄ 304).
Άρθρο 356
Κατάργηση άλλων διατάξεων
Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία αναφέρεται σε θέµα ρυθµιζόµενο από αυτό.
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 357
Έναρξη ισχύος του Πρώτου Τµήµατος
Οι διατάξεις του Πρώτου Τµήµατος αρχίζουν να ισχύουν από το επόµενο δικαστικό έτος της έναρξης ισχύος
του παρόντος.
Το ίδιο ισχύει και για το Κεφάλαιο 55 σε ό,τι αφορά
στη λειτουργία των σχηµατισµών της Ολοµέλειας και
την εκδίκαση των υποθέσεων από τα Τµήµατα, µετά την
ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων τους.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 358
Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας
Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat)
1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης συστήνεται Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, µε αντικείµενα:
(α) τη συστηµατική συλλογή στατιστικών στοιχείων, είτε µέσω των οικείων πληροφοριακών συστηµάτων, είτε
µετά από διαβίβαση από όλα τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Xώρας για κάθε κατηγορία υποθέσεων και
διαδικασία ενώπιόν τους. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ιδίως: στον αριθµό, στη φύση και στο αντικείµενο των υποθέσεων, στο ύψος των διεκδικουµένων απαιτήσεων,
στη χρονική διάρκεια της διαδικασίας και στην, κατά το
δυνατό, εκτίµηση του κόστους της διαδικασίας,
(β) τη συστηµατική συλλογή στατιστικών στοιχείων και
αναλυτικών πληροφοριών, είτε µέσω των οικείων πληροφοριακών συστηµάτων, είτε µετά από διαβίβαση από
τους αρµόδιους φορείς, για τις υποθέσεις που διευθετήθηκαν µε διαµεσολάβηση και δικαστική µεσολάβηση, καθώς και για τις υποθέσεις που έχουν υπαχθεί σε διαιτησία,
(γ) τη δηµιουργία ποσοτικών και ποιοτικών µεταβλητών, προκειµένου να υποβληθούν τεκµηριωµένες από-

ψεις στα αρµόδια δικαστικά όργανα για τη δηµιουργία, επέκταση και επικαιροποίηση των οικείων πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και για την ανάλυση και µελέτη
των στατιστικών δεδοµένων,
(δ) τη µέτρηση, βάσει των στατιστικών στοιχείων των
περ. (α) και (β), της απόδοσης κάθε δικαστικής µονάδας
ανά περιοχή και βαθµό δικαιοδοσίας και κάθε δικαστικής
περιφέρειας συνολικά, προς διευκόλυνση της αξιολόγησής τους από τα αρµόδια δικαστικά όργανα,
(ε) την υποβολή εκτιµήσεων στα αρµόδια δικαστικά
όργανα, βάσει των στατιστικών στοιχείων των περ. (α)
και (β), για τις αναµενόµενες εισροές και εκροές υποθέσεων ανά κατηγορία, τόσο για το επόµενο δικαστικό έτος όσο και σε ορίζοντα πενταετίας,
(στ) την υποβολή τεκµηριωµένων απόψεων στα αρµόδια δικαστικά όργανα, βάσει των στατιστικών στοιχείων
των περ. (α) και (β), για τη διευθέτηση της οµαλής ροής
των δικαστικών υποθέσεων και την αντιµετώπιση των
οργανωτικών στρεβλώσεων, καθώς και για τη δηµιουργία νέων οργανωτικών µονάδων και δοµών,
(ζ) την υποβολή τεκµηριωµένων απόψεων στα αρµόδια δικαστικά όργανα, βάσει των στατιστικών στοιχείων
των περ. (α) και (β), προκειµένου να προσδιοριστεί ο
βέλτιστος αριθµός ανθρώπινου δυναµικού (δικαστικών
λειτουργών, υπάλληλων κ.λπ.) για τη διεκπεραίωση των
εκκρεµών υποθέσεων, καθώς και να προβλεφθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό σε ορίζοντα πενταετίας,
(η) την υποβολή τεκµηριωµένων απόψεων στα αρµόδια δικαστικά όργανα για τη δηµιουργία συστηµάτων αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων που αναµένεται
να προκαλέσουν ιδιαίτερη επιβάρυνση στα δικαστήρια
της Xώρας,
(θ) την κατ’ έτος αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας
των νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορούν στην απονοµή της δικαιοσύνης, καθώς και των συναφών µέτρων.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζονται
τα ζητήµατα που αφορούν στη συγκρότηση, οργάνωση
και λειτουργία του Γραφείου, ιδίως ως προς τη στελέχωσή του, τις επιµέρους αρµοδιότητες, τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων και
κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα.
Άρθρο 359
Ειδικά τµήµατα πολιτικών δικαστηρίων
1. Στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και
Θεσσαλονίκης είναι δυνατή η σύσταση ειδικών τµηµάτων, µε τροποποίηση του οικείου κανονισµού, σύµφωνα
µε την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 14 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, για την εκδίκαση, κατά την τακτική διαδικασία,
των ένδικων βοηθηµάτων και των αντίστοιχων ένδικων
µέσων, που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητά τους
και έχουν ως αντικείµενο διαφορές µεταξύ ιδιωτών, οι οποίες αφορούν το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ενέργειας και της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ως άνω
τροποποίηση του κανονισµού γίνεται µετά από πρόταση
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του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης προς την Ολοµέλεια του οικείου δικαστηρίου, η οποία αποφασίζει επί της
πρότασης εντός διµήνου από την υποβολή της.
2. Για την εκδίκαση των ως άνω υποθέσεων η αρµοδιότητα: α) των ειδικών τµηµάτων του Πρωτοδικείου και του
Εφετείου Αθηνών καλύπτει τις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Στερεάς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Λαµίας, Ναυπλίου, Πατρών, Καλαµάτας και Εύβοιας και β) των ειδικών
τµηµάτων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Θεσσαλονίκης καλύπτει τις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης, Βορείου Αιγαίου,
Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Λάρισας.
3. Στα ειδικά τµήµατα της παρ. 1 τοποθετούνται, µε
τριετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί, κατά προτίµηση
δικαστές µε εξειδίκευση ή ιδιαίτερη εµπειρία στη συγκεκριµένη κατηγορία διαφορών, η οποία προκύπτει είτε από σχετικούς µεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους
σπουδών είτε από προγενέστερη συναφή δραστηριότητα.
4. Στα ειδικά τµήµατα της παρ. 1, εφόσον είναι κατά
τόπον αρµόδια κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,
µπορεί να εισαχθούν για εκδίκαση και άλλες υποθέσεις,
αν, κατά την κρίση του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης, τούτο απαιτείται λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
Άρθρο 360
Ειδικά τµήµατα διοικητικών δικαστηρίων
Η παρ. 6 του άρθρου 4 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται και το άρθρο 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Τα πολιτικά - ποινικά δικαστήρια συγκροτούνται ως
εξής: α. Το ειρηνοδικείο και το πταισµατοδικείο, από ειρηνοδίκη και πταισµατοδίκη αντιστοίχως, β. το µονοµελές πρωτοδικείο ή πληµµελειοδικείο, από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη, γ. το πολυµελές πρωτοδικείο ή
τριµελές πληµµελειοδικείο, από πρόεδρο πρωτοδικών
και δύο πρωτοδίκες, δ. το µονοµελές εφετείο (πολιτικό ή
ποινικό) από πρόεδρο εφετών ή εφέτη και το τριµελές εφετείο (πολιτικό ή ποινικό) από πρόεδρο εφετών ή εφέτη και δύο εφέτες, ε. το πενταµελές εφετείο (πολιτικό ή
ποινικό) από πρόεδρο εφετών και τέσσερεις εφέτες, στ.
το µονοµελές δικαστήριο ανηλίκων, από έναν πρόεδρο
πρωτοδικών σε κάθε πρωτοδικείο, ο οποίος ορίζεται µαζί
µε έναν αναπληρωτή, πρόεδρο ή πρωτοδίκη, σύµφωνα
µε τη διάταξη του άρθρου 26, ζ. το τριµελές δικαστήριο
ανηλίκων, από τον δικαστή ανηλίκων του προηγούµενου
εδαφίου και δύο νεότερούς του, αν είναι δυνατόν, πρωτοδίκες, η. το εφετείο ανηλίκων, από έναν εφέτη ή τον
αναπληρωτή του, που ορίζονται σε κάθε εφετείο σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 26, και από δύο άλλους νεότερούς του, αν είναι δυνατόν, εφέτες, που ορίζονται εφέτες ανηλίκων από αυτόν που διευθύνει το δικαστήριο,
θ. το µικτό ορκωτό δικαστήριο, από πρόεδρο πρωτοδικών, δύο πρωτοδίκες και τέσσερις ενόρκους, ι. το µικτό
ορκωτό εφετείο, από πρόεδρο εφετών, δύο εφέτες και
τέσσερις ενόρκους. Οι ένορκοι εκλέγονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 379-400 του κώδικα ποινικής
δικονοµίας.
2. Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια συγκροτούνται ως
εξής: α. το µονοµελές διοικητικό πρωτοδικείο, από πρόεδρο πρωτοδικών ή πρωτοδίκη, ειδικώς τα αυτοτελή µο-

νοµελή πρωτοδικεία συγκροτούνται από πρωτοδίκη, β.
το τριµελές διοικητικό πρωτοδικείο, από πρόεδρο πρωτοδικών και δύο πρωτοδίκες, γ. Το µονοµελές διοικητικό
εφετείο, από πρόεδρο εφετών ή εφέτη, δ. το τριµελές
διοικητικό εφετείο από πρόεδρο εφετών και δύο εφέτες
ε. Το πενταµελές διοικητικό εφετείο, από πρόεδρο εφετών και τέσσερις εφέτες.
3. Κατά τις συνεδριάσεις των πολυµελών δικαστηρίων
προεδρεύει ο ανώτερος κατά βαθµό ή, αν δεν υπάρχει ή
κωλύεται, ο αρχαιότερος δικαστής. Στις συνεδριάσεις
των πολιτικών δικαστηρίων µπορεί, όπου ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας, να παρίσταται ο αρµόδιος εισαγγελέας, ο οποίος αναπτύσσει τη γνώµη του τελευταίος, εκτός αν είναι διάδικος.
4. Στις συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων παρίσταται υποχρεωτικά ο αρµόδιος εισαγγελέας. Στα µονοµελή και τριµελή δικαστήρια ανηλίκων παρίσταται πάντοτε ένας εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών
και στο εφετείο ανηλίκων ένας αντεισαγγελέας εφετών
ή ο αναπληρωτής του, που ορίζονται εισαγγελείς ανηλίκων για µια τριετία από εκείνον που διευθύνει την αντίστοιχη εισαγγελία. Στο πταισµατοδικείο παρίσταται ο
αρµόδιος δηµόσιος κατήγορος, µπορεί όµως να παρίσταται και ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών ή ο νόµιµος αναπληρωτής του.
5. Τα δικαστήρια, αν το επιτρέπει ο αριθµός των δικαστών που υπηρετούν σε αυτά, διαιρούνται σε τµήµατα.
Σχετική γνωστοποίηση γίνεται στο χώρο των ανακοινώσεων.
6. Στα διοικητικά πρωτοδικεία και τα διοικητικά εφετεία, στα οποία λειτουργούν τρία (3) τουλάχιστον τµήµατα, είναι δυνατή η σύσταση ειδικών τµηµάτων µε βάση
το αντικείµενο και τον αριθµό συγκεκριµένων κατηγοριών διοικητικών διαφορών, καθώς και η κατ’ αποκλειστικότητα ή µη, εισαγωγή σε αυτά των υποθέσεων των εν
λόγω κατηγοριών, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5 του
άρθρου 17 του παρόντος, µετά από πρόταση του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, προς την Ολοµέλεια του οικείου δικαστηρίου, η οποία αποφασίζει επί της πρότασης εντός διµήνου από την υποβολή της. Τα ως άνω τµήµατα στελεχώνουν µε τριετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί, κατά
προτίµηση, δικαστές µε εξειδίκευση ή ιδιαίτερη εµπειρία
στη συγκεκριµένη κατηγορία διαφορών, η οποία προκύπτει είτε από σχετικούς µεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλων σπουδών είτε από προγενέστερη συναφή
δραστηριότητα.
7. Στα Ειρηνοδικεία, στο οποία λειτουργούν τµήµατα,
µπορεί να συνιστώνται, µε απόφαση του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή του προϊσταµένου του δικαστηρίου, ειδικό ή ειδικά τµήµατα εκδίκασης των υποθέσεων
του ν. 3859/2010 «Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», τα οποία
στελεχώνονται µε δικαστές σε ποσοστό ανάλογο του
ποσοστού των σχετικών υποθέσεων που εκκρεµούν σε
κάθε δικαστήριο. Έως το τέλος του δικαστικού έτους,
κατά το οποίο εκδίδεται η παραπάνω απόφαση, η Ολοµέλεια του οικείου δικαστηρίου τροποποιεί αναλόγως τον
κανονισµό του, σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 7 του
άρθρου 14 του παρόντος. Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί τροποποίηση του κανονισµού, τα ειδικά τµήµατα
παύουν να λειτουργούν από το επόµενο δικαστικό έτος.»
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Άρθρο 361
Τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
και του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
1. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται και το άρθρο 15 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Τα δικαστήρια διευθύνονται: α) από τον πρόεδρο
του δικαστηρίου και αν οι πρόεδροι είναι περισσότεροι από τον αρχαιότερο, β) από τον ειρηνοδίκη το ειρηνοδικείο και τον πταισµατοδίκη το πταισµατοδικείο και, αν
αυτοί είναι περισσότεροι, από τον αρχαιότερο.
2.Τα πολιτικά και διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά και τα Ειρηνοδικεία
Αθηνών και Θεσσαλονίκης διευθύνονται από τριµελές
συµβούλιο.
3. Το συµβούλιο αποτελείται: α) για το πολιτικό και διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το πολιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, από έναν πρόεδρο Εφετών ως πρόεδρο και
δύο Εφέτες ως µέλη, β) για τα πολιτικά και διοικητικά
Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, από έναν πρόεδρο Πρωτοδικών ως πρόεδρο και δύο Πρωτοδίκες ως µέλη, και γ) για τα Ειρηνοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, από έναν Ειρηνοδίκη Α΄ τάξεως ως πρόεδρο
και δύο Ειρηνοδίκες ως µέλη.
4. Ο πρόεδρος και τα µέλη των συµβουλίων και οι αναπληρωτές τους, εκλέγονται µε µυστική ψηφοφορία από τις Ολοµέλειες των οικείων δικαστηρίων, οι οποίες
συνέρχονται αυτοδικαίως για τον σκοπό αυτόν ανά διετία την 11η πρωινή ώρα του τρίτου Σαββάτου του µηνός
Σεπτεµβρίου. Αν κατά τη συνεδρίαση αυτή δεν υπάρχει η
απαρτία που προβλέπεται από τις διατάξεις των δύο
πρώτων εδαφίων της παρ. 5 του άρθρου 14, οι ολοµέλειες συνέρχονται την ίδια ώρα του επόµενου Σαββάτου και
η εκλογή γίνεται από τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση
µέλη. Υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου του συµβουλίου είναι υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι σε αριθµό ίσο µε
το 1/4 κατά σειρά αρχαιότητας από τους υπηρετούντες
προέδρους στο Πρωτοδικείο Αθηνών και σε αριθµό ίσο
µε το 1/2 κατά σειρά αρχαιότητας από τους υπηρετούντες προέδρους ή Ειρηνοδίκες Α΄ τάξεως στα λοιπά δικαστήρια. Για τις θέσεις των µελών του συµβουλίου, υποψήφιοι είναι υποχρεωτικά οι αρχαιότεροι Εφέτες,
Πρωτοδίκες, Ειρηνοδίκες, που υπηρετούν στα παραπάνω δικαστήρια και σε αριθµό ίσο µε το 1/2 των αντίστοιχων οργανικών θέσεων. Η εκλογή διενεργείται από τριµελή εφορευτική επιτροπή, αποτελούµενη από τον νεότερο πρόεδρο και τους δύο νεότερους από τους υπηρετούντες δικαστές, µε χωριστά ψηφοδέλτια για τον πρόεδρο και τα µέλη, στα οποία αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά τα ονόµατα των εκλόγιµων. Κάθε µέλος της Ολοµέλειας εκφράζει την προτίµησή του σε έναν µόνο υποψήφιο πρόεδρο και σε έως δύο από τα µέλη µε σταυρό προτίµησης που τίθεται στο ψηφοδέλτιο δίπλα από το
όνοµα του υποψηφίου. Πρόεδρος του συµβουλίου εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους
και ο αµέσως επόµενος σε αριθµό ψήφων εκλέγεται αναπληρωτής του. Τακτικά µέλη του συµβουλίου εκλέγονται οι δύο πρώτοι κατά σειρά ψήφων και οι δύο επόµε-

νοι αναπληρωτές τους. Αν υπάρξει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
5. Η θητεία του συµβουλίου είναι διετής. Αρχίζει την
1η Οκτωβρίου του έτους της εκλογής και λήγει στις 30
Σεπτεµβρίου του µεθεπόµενου έτους. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως προέδρου ή τακτικού µέλους συµβουλίου στον ίδιο βαθµό ιεραρχίας επιτρέπεται µία (1)
µόνο φορά. Ο πρόεδρος δεν επιτρέπεται να µετατεθεί
για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής, παραµένει στη θέση του και ασκεί τα καθήκοντά του έως τη
λήξη της θητείας του. Τα τακτικά µέλη του συµβουλίου
δεν επιτρέπεται να µετατεθούν, εκτός αν προαχθούν, οπότε τη θέση τους καταλαµβάνουν οι αναπληρωµατικοί
κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν. Ο πρόεδρος και
τα τακτικά µέλη του συµβουλίου εκπίπτουν από τη θέση
τους, αν τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή βαρύτερη της
επίπληξης. Αν οι ανωτέρω αδυνατούν προσωρινά να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, αναπληρώνονται από τους
αναπληρωτές τους και οι τελευταίοι από τους επόµενους κατά σειρά ψήφων δικαστές και, σε κάθε περίπτωση, από τους αρχαιότερους δικαστές που υπηρετούν στο
οικείο εφετείο, πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύµατα της παρ. 6. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή µε οποιονδήποτε τρόπο
εξόδου από την υπηρεσία του προέδρου, των τακτικών
και των αναπληρωµατικών µελών του συµβουλίου, τη θέση τους καταλαµβάνουν οι αµέσως επόµενοι κατά σειρά
ψήφων δικαστές. Η θητεία των ανωτέρω λήγει µαζί µε τη
θητεία των λοιπών µελών. Κατ’ εξαίρεση, αν η αποµένουσα θητεία του προέδρου ή τακτικού µέλους υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, διεξάγεται, για την κενή ή τις κενές θέσεις, αναπληρωµατική εκλογή, για την οποία εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία της παρ. 4.
6. Η θέση του προέδρου και των µελών του συµβουλίου είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του διοικητικού συµβουλίου δικαστικών ενώσεων. Δεν µπορεί
να είναι υποψήφιοι ως πρόεδροι και ως µέλη συµβουλίων, όσοι: α) έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, εκτός από την επίπληξη, ή έχει κινηθεί εναντίον τους η διαδικασία για να τεθούν εκτός υπηρεσίας ή
έχουν τεθεί εκτός αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 57Α του παρόντος, β) εναντίον τους εκκρεµεί
ποινική δίωξη για κακούργηµα ή πληµµέληµα που τελέστηκε µε δόλο, γ) έχουν κριθεί µη προακτέοι στον επόµενο βαθµό από αυτόν που κατέχουν.
7. Τα όργανα που διευθύνουν τα δικαστήρια έχουν τις
εξής αρµοδιότητες: α) Το τριµελές συµβούλιο: αα) ορίζει
τους δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους που θα µετέχουν σε επιτροπές, συλλογικά όργανα της Διοίκησης,
συµβούλια ή άλλα µη δικαιοδοτικά όργανα, που προβλέπονται από τον νόµο ή τον κανονισµό του δικαστηρίου,
ββ) καταρτίζει τις συνθέσεις των τµηµάτων του δικαστηρίου πριν από την έναρξη του δικαστικού έτους, εφόσον
ο νόµος ή ο κανονισµός του δικαστηρίου δεν ορίζει διαφορετικά. Στα δικαστήρια που λειτουργούν περισσότερα
των δυο τµηµάτων, ο δικαστής δεν επιτρέπεται να υπηρετεί στο ίδιο τµήµα του δικαστηρίου πέραν της τετραετίας, γγ) παραπέµπει τα σηµαντικά θέµατα στην ολοµέλεια του δικαστηρίου, δδ) αποφασίζει για οποιοδήποτε
άλλο θέµα, το οποίο δεν υπάγεται ρητά από τον νόµο ή
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τον κανονισµό στην αρµοδιότητα του προέδρου του
συµβουλίου ή της ολοµέλειας (τεκµήριο αρµοδιότητας),
εε) τοποθετεί δικαστικούς υπαλλήλους στα διάφορα
τµήµατα και υπηρεσίες του δικαστηρίου, στστ) µετακινεί
δικαστές από ένα τµήµα σε άλλο κατά τη διάρκεια του
δικαστικού έτους, εφόσον το επιβάλλουν ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες.Το συµβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία και πάντοτε µε τριµελή σύνθεση. β) Ο πρόεδρος του
συµβουλίου: αα) εκπροσωπεί το δικαστήριο και φροντίζει για την εύρυθµη διεξαγωγή των εργασιών του, ββ) αποφασίζει για τη σύγκληση της ολοµέλειας του δικαστηρίου στις προβλεπόµενες από τον νόµο ή τον κανονισµό
του δικαστηρίου περιπτώσεις, καθορίζει την ηµερήσια
διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της, γγ) ορίζει τους
κατά το άρθρο 5 αναπληρωτές δικαστές, δδ) προσδιορίζει κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, σε επείγουσες περιπτώσεις, συζητήσεις υποθέσεων καθ’ υπέρβαση
του αριθµού, που έχει καθοριστεί από την ολοµέλεια ή
τον κανονισµό του δικαστηρίου και σε ποσοστό που δεν
υπερβαίνει το 20% του αριθµού αυτού, εε) συγκαλεί το
συµβούλιο µε πρόσκληση που επιδίδεται µε απόδειξη
στα µέλη του συµβουλίου και εκτελεί τις αποφάσεις του
συµβουλίου και της ολοµέλειας του δικαστηρίου, στστ)
έχει την επιµέλεια της αλληλογραφίας του δικαστηρίου,
ζζ) προΐσταται της γραµµατείας του δικαστηρίου, ηη) εγκρίνει τη χορήγηση αντιγράφων, θθ) βεβαιώνει την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, ιι) αποφαίνεται για τις αιτήσεις κατά προτίµηση προσδιορισµού συζήτησης υπόθεσης σε
σύντοµη δικάσιµο. Οι κατά προτίµηση προσδιοριζόµενες υποθέσεις δεν µπορούν να υπερβαίνουν τον αριθµό
που έχει καθοριστεί από την ολοµέλεια ή τον κανονισµό
του δικαστηρίου, ιαια) ορίζει το ανακριτικό τµήµα, στο οποίο εισάγεται κάθε υπόθεση για την οποία παραγγέλθηκε κύρια ανάκριση. Στην άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών ο πρόεδρος επικουρείται από τα µέλη του συµβουλίου, στα οποία µπορεί να αναθέτει ορισµένες από αυτές.
γ) Ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο: όλες τις αρµοδιότητες του τριµελούς συµβουλίου και του προέδρου
του.
8. Οι πράξεις και οι αποφάσεις του τριµελούς συµβουλίου για όλα τα θέµατα των αρµοδιοτήτων του, καθώς
και του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο για τις αντίστοιχες αρµοδιότητες, υπόκεινται σε προσφυγή στην ολοµέλεια του δικαστηρίου, που συγκαλείται σύµφωνα µε
τη διάταξη του όρθρου 14 παρ. 2 περ. α΄, καθώς και αν
ζητηθεί από το µέλος ή τα µέλη της ολοµέλειας, στα οποία αφορούν οι πράξεις και οι αποφάσεις αυτές, όπως
και από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους για θέµατα που άπτονται της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος. Οι πράξεις και αποφάσεις του προέδρου του
τριµελούς συµβουλίου κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του της παρ. 7 περ. α6, καθώς και οι αντίστοιχες του
δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, υπόκεινται σε προσφυγή στην ολοµέλεια του δικαστηρίου, σύµφωνα µε τη
διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 περιπτ. α΄.
9. Στα δικαστήρια στα οποία δεν εκλέγονται διοικήσεις
και στα οποία υπηρετούν περισσότεροι του ενός πρόεδροι δεν µπορεί να ασκεί τη διεύθυνση αυτού ο πρόεδρος για τον οποίο συντρέχουν τα υπό στοιχεία α΄, β΄,
και γ΄ κωλύµατα της παρ. 6 του παρόντος.»

2. Στο άρθρο 28 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών προστίθεται
παρ. 5 και το άρθρο 28 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας είναι ιδιαίτερος κλάδος δικαστικών λειτουργών που έχει ως αντικείµενο την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των τακτικών 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 αντεπιτρόπων. Τους δικαστικούς αυτούς λειτουργούς συνδέει
σχέση υπηρεσιακής εξάρτησης µε προϊστάµενο τον γενικό επίτροπο.
3. Ο επίτροπος αναπληρώνει τον γενικό επίτροπο, αν
κωλύεται ή απουσιάζει και ασκεί τα καθήκοντά του αν
δεν υπάρχει. Ο αρχαιότερος από τους αντιεπιτρόπους αναπληρώνει τον επίτροπο, αν κωλύεται ή 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 Εφετείων
Αθηνών και Πειραιά.
4. Ο γενικός επίτροπος µπορεί να αναθέτει οποιαδήποτε αρµοδιότητά του, µε πράξεις του ανακαλούµενες ή
τροποποιούµενες οποτεδήποτε, σε άλλο µέλος της Γενικής Επιτροπείας, ή να κατανέµει τις αρµοδιότητές του
µεταξύ των µελών της Γενικής Επιτροπείας.
5. Στη Γενική Επιτροπεία µπορεί να αποσπάται για διάστηµα δύο (2) ετών ένας δικαστικός λειτουργός µε βαθµό εφέτη των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται, αναλόγως, τα άρθρα 49 παρ. 1
και 51 παρ. 1 έως και 5. Την ανάκληση της απόσπασης
µπορεί να ζητήσει για σπουδαίο λόγο και ο Γενικός Επίτροπος.»
3. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 63 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών αντικαθίστανται και το άρθρο 63 διαµορφώνεται ως
εξής:
«1. Σε θέση αντεπιτρόπου διορίζεται, εφ’ όσον έχει είκοσι έτη δικαστικής υπηρεσίας: α) πρόεδρος εφετών διοικητικών δικαστηρίων µε διετή υπηρεσία στον βαθµό
αυτόν ή µε πενταετή συνολική υπηρεσία στον βαθµό του
και στον βαθµό του εφέτη διοικητικών δικαστηρίων και β)
εφέτης διοικητικών δικαστηρίων µε εξαετή υπηρεσία
στον βαθµό του.
2. Μέσα σε έναν (1) µήνα από τότε που δηµιουργείται
κενή θέση εισαγωγικού βαθµού Αντεπιτρόπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης µε ανακοίνωσή του, που αναρτάται
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους να υποβάλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αίτηση διορισµού, συνοδευόµενη
µε τα κατά την κρίση τους δικαιολογητικά των προσόντων τους. Για την ανάρτηση αυτή ενηµερώνονται αµελλητί όλα τα διοικητικά εφετεία της Χώρας.
3. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσα
σε έναν (1) µήνα από την ανάρτηση που αναφέρεται
στην παρ. 2.
4. Οι αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά τους, καθώς και οι
ατοµικοί υπηρεσιακοί φάκελοι διαβιβάζονται στο Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, που ύ-
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στερα από σύγκριση των υποψηφίων, προκρίνει µε αιτιολογηµένη απόφασή του τον καταλληλότερο για διορισµό. Η αρχαιότητα στο βαθµό δεν αποτελεί, µόνη αυτή,
στοιχείο υπεροχής.
5. Ο διοριζόµενος δίνει τον νόµιµο όρκο σε δηµόσια
συνεδρίαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με τη δόση του όρκου ο δικαστικός λειτουργός
θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από τη θέση του
που κατείχε και επέρχεται αυτοδικαίως λύση της υπηρεσιακής σχέσης χωρίς καµία άλλη διατύπωση.
6. Στο βαθµό του επιτρόπου προάγεται ο αντεπίτροπος, εφ’ όσον έχει: α) υπηρεσία ενός έτους στον βαθµό
αυτόν ή β) προϋπηρεσία τριών ετών στο βαθµό του προέδρου εφετών διοικητικών δικαστηρίων ή γ) προϋπηρεσία έξι ετών συνολικώς στους βαθµούς του προέδρου εφετών και εφέτη διοικητικών δικαστηρίων.
7. Η προαγωγή στο βαθµό του Γενικού Επιτρόπου των
Διοικητικών Δικαστηρίων ενεργείται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργικού
Συµβουλίου, ύστερα από γνώµη της Διάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής και εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε
επιλογή µεταξύ των µελών της Γενικής Επιτροπείας που
έχουν συνολική τετραετή υπηρεσία στους βαθµούς του
Επιτρόπου, του Αντεπιτρόπου και του Προέδρου Εφετών
ή µεταξύ των Προέδρων Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων µε τετραετή υπηρεσία στον βαθµό αυτόν. Κατά τα
λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των περ. α΄ και β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 49 του παρόντος.»
4. Στο άρθρο 128 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97) προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο
128 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Αντίγραφο του δικογράφου που κατατέθηκε, µε
µνεία της χρονολογίας κατάθεσής του, επιδίδεται, µε τη
φροντίδα της γραµµατείας, στους καθ’ ων τούτο στρέφεται, εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δικάσιµο. Ειδικώς, αν πρόκειται για ένδικο βοήθηµα που
στρέφεται κατά πράξης οργάνου του Δηµοσίου, µε την
οποία εγκρίθηκε πράξη νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, η επίδοση γίνεται και προς το νοµικό πρόσωπο,
καθίσταται δε διάδικος και αυτό.
2. Η γραµµατεία φροντίζει, επίσης, ώστε να επιδοθούν
κλήσεις προς τους διαδίκους για να παρασταθούν κατά
τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Η κλήση αυτή επιδίδεται εξήντα τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δικάσιµο.
3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο Κλήση µπορεί
να γίνει και µε προφορική ανακοίνωση της δικασίµου από τη γραµµατεία. Τούτο βεβαιώνεται µε έγγραφο, που
υπογράφεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και από εκείνον προς τον οποίο έγινε η ανακοίνωση.
4. Εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι προθεσµίες των προηγούµενων παραγράφων µπορούν, µε
πράξη του προέδρου του συµβουλίου ή του δικαστή που
διευθύνει το δικαστήριο, να συντέµνονται, σε κάθε περίπτωση όµως δεν µπορούν να είναι µικρότερες των δεκαπέντε ηµερών.
5. Σε περίπτωση µαταίωσης της συζήτησης του συνόλου των υποθέσεων της δικασίµου για οποιονδήποτε λόγο, οι υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί, επαναπροσδιορίζονται οίκοθεν µε πράξη του προέδρου του τριµε-

λούς συµβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, σε προσεχείς δικασίµους, χωρίς κλήτευση των διαδίκων, εφόσον είχαν κλητευθεί νοµίµως.
Οι διάδικοι ενηµερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων στα αντίστοιχα Τµήµατα και την εµφάνιση των εκθεµάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου, οι
οποίες, στην περίπτωση αυτή, γίνονται δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δικάσιµο. Ειδικά, σε περίπτωση µαταίωσης συζήτησης σε µεταβατική έδρα, η ενηµέρωση των διαδίκων γίνεται και µε προφορική ανακοίνωση από τη γραµµατεία µε σχετική επισηµείωση
στον φάκελο της υπόθεσης.»
Άρθρο 362
Εκδίκαση υποθέσεων µεταβολής
φορολογικής κατοικίας
1. Στην αρµοδιότητα του τριµελούς διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες
γεννώνται από την προσβολή ατοµικών διοικητικών πράξεων που αφορούν την απόρριψη αιτήµατος περί µεταβολής φορολογικής κατοικίας από τη Φορολογική Αρχή.
2. Για την εκδίκαση των διαφορών της παρ. 1 αρµόδιο
κατά τόπο είναι το τριµελές διοικητικό πρωτοδικείο,
στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική Αρχή
που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη.
3. Η διάταξη της παρ. 1, εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις. Ως εκκρεµείς,
νοούνται οι υποθέσεις των οποίων η πρώτη συζήτηση
δεν έχει λάβει χώρα, κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος. Οι υποθέσεις αυτές διαβιβάζονται στα κατά τόπο αρµόδια τριµελή διοικητικά πρωτοδικεία µε πράξη του αρµοδίου οργάνου διεύθυνσης του δικαστηρίου
στο οποίο εκκρεµούν.
4. Για την εκδίκαση των διαφορών της παρ. 1 εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 4
του ν. 702/1977 (A΄ 268). Οι αποφάσεις των τριµελών διοικητικών πρωτοδικείων που εκδίδονται επί των διαφορών της παρ. 1 δεν υπόκεινται σε έφεση.
Άρθρο 363
Αναστολή εφαρµογής του άρθρου 63
του Κώδικα Δικαστικού Σώµατος Ενόπλων Δυνάµεων
Αναστέλλεται για ένα (1) έτος, από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, η εφαρµογή του άρθρου 63 του Κώδικα
του Δικαστικού Σώµατος Ενόπλων Δυνάµεων που κυρώθηκε µε τον ν. 2304/1995 (Α΄ 83).
Άρθρο 364
Περιγραφή του έργου του δικηγόρου
Η παρ. 2 του άρθρου 36 του Κώδικα Δικηγόρων
(ν. 4194/2013, Α΄ 208 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οµοίως, στο έργο του δικηγόρου περιλαµβάνονται:
α) Η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και
κτηµατολογικών γραφείων, καθώς και η σύνταξη των
σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων. Η αίτηση και η λήψη των πιστοποιητικών και αντιγράφων δεν απαιτούν
παράσταση ή διαµεσολάβηση δικηγόρου.
β) Η έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν στη µεταγρα-
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φή, την ιδιοκτησία, τα βάρη και τις διεκδικήσεις επί ακινήτων, που υπάγονται στην τοπική αρµοδιότητα εµµίσθου υποθηκοφυλακείου. Οι ως άνω βεβαιώσεις επέχουν, ως προς όλες τις έννοµες συνέπειες, θέση πιστοποιητικού (µεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών ή διεκδικήσεων αντίστοιχα), ισόκυρου προς εκείνο που εκδίδεται
από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο. Οι ισχύουσες διατάξεις για τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών από τα
υποθηκοφυλακεία και τα κτηµατολογικά γραφεία δεν θίγονται.
γ) Η έκδοση επικυρωµένων αντιγράφων κάθε είδους
εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και
έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νοµικών προσώπων.
δ) Η µετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε
ξένη γλώσσα, καθώς και η µετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η µετάφραση έχει
πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωµένο αντίγραφο
του εγγράφου που µεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς
την οποία µετάφρασε.
ε) Η βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του εντολέα του, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου
42 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, καθώς και σε κάθε
άλλη ειδική διάταξη.»
Άρθρο 365
Θητεία µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
Δικηγορικών Συλλόγων
Στην παρ. 5 του άρθρου 97 του ν. 4194/2013 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παράγραφος διαµορφώνεται
ως εξής:
«Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να
εκλεγεί για δύο (2) συνεχόµενες θητείες και τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου για τρεις (3). Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για Συλλόγους, που την 30ή Σεπτεµβρίου
του έτους των εκλογών έχουν µέχρι και τετρακόσια(400)
µέλη.»
Άρθρο 366
Βεβαιώσεις ακινήτων
1. Στο τέλος του Παραρτήµατος Ι του ν. 4194/2013
προστίθεται περίπτωση Ζ΄ ως εξής:
«Ζ. Έκδοση βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση
πιστοποιητικού µεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) εξήντα (60) ευρώ ανά ακίνητο.»
2. Στο τέλος του Παραρτήµατος ΙΙΙ του ν. 4194/2013
προστίθεται περίπτωση ως εξής:
«ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Έκδοση βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση πιστοποιητικού µεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) Δικηγορικός Σύλλογος δυόµισι (2,5) ευρώ ανά ακίνητο.»
Άρθρο 367
Αµοιβή δικαστικού επιµελητή
για ηλεκτρονικές επιδόσεις
Στο άρθρο 122Α του π.δ. 503/1985 (Α΄ 85) προστίθεται
παρ. 10 ως εξής:

«10. Η αµοιβή του δικαστικού επιµελητή για τις επιδόσεις του παρόντος άρθρου καθορίζεται όπως και η αµοιβή της επίδοσης της παρ. 5 του άρθρου 122 ΚΠολΔ..»
Άρθρο 368
Διατάξεις για τo ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου επιτρέπεται να αποκτά, να µεταβιβάζει, να µισθώνει, να εκµισθώνει και να παραχωρεί κατά χρήση,
χωρίς διαγωνισµό και κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του π.δ. 715/1979 (Α΄ 212), ακίνητα από και προς το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, µε ή χωρίς αντάλλαγµα. Η παραπάνω απόφαση εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και, σε περίπτωση που µε αυτή προκαλείται δαπάνη ή απώλεια εσόδων, και από τον Υπουργό Οικονοµικών. Το τίµηµα ή το µίσθωµα, όταν προβλέπεται, καθορίζεται κατόπιν συµφωνίας των µερών, ύστερα από έγγραφη γνώµη της οικείας Δ.Ο.Υ. περί της αγοραίας αξίας
του ακινήτου, µε την επιφύλαξη, ως προς τα ανταλλάξιµα ακίνητα, των διατάξεων του ν. 357/1976 (Α΄ 156), όπως ισχύει.
Επίσης δύναται, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
να παραχωρεί κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγµα, προς το
Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, ακίνητα για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, µε σκοπό την ανέγερση επί αυτών Δικαστικών Κτιρίων ή τη συντήρηση και επισκευή αυτών, η οποία δύναται να υλοποιείται ως Σύµπραξη Δηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3389/2005 (Α΄ 232). Στην περίπτωση αυτή ο φορέας στον οποίο παραχωρείται η χρήση
του ακινήτου από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. δύναται να προβεί, για
τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου και γενικά για την εκτέλεση της Σύµβασης Σύµπραξης, σε περαιτέρω παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου στον ανάδοχο του έργου, για όσο χρόνο απαιτείται, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο για τον οποίον έχει παραχωρηθεί η
χρήση του ακινήτου από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στον φορέα του
Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου εκτέλεσης του έργου, δύναται, δε, να παρατείνεται µετά από
αίτηση του δηµοσίου φορέα και απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., η οποία εγκρίνεται από
τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
β. Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, µπορεί να αποδέχεται την παραχώρηση σε αυτό κατά χρήση ακινήτων από το Δηµόσιο, τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, χωρίς αντάλλαγµα ή χωρίς διαγωνισµό και έναντι ανταλλάγµατος που καθορίζεται µε συµφωνία των µερών.
Με την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. η αποδοχή της παραχώρησης χρήσης έναντι
ανταλλάγµατος κρίνεται συµφέρουσα µε ειδική αιτιολογία, λαµβανοµένης ιδίως υπόψη σχετικής έκθεσης του
Οικονοµικού Επιµελητηρίου ή Πιστοποιηµένου Εκτιµητή,
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εγγεγραµµένου στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλων αρµόδιων φορέων ανάλογα µε το είδος του ανταλλάγµατος.»
Άρθρο 369
Κυρώσεις για καθυστέρηση καταβολής αποδοχών
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου µόνου του α.ν.
690/1945 (Α΄292), προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Από τα ανωτέρω εξαιρούνται και δεν φέρουν ποινική
ευθύνη τα φυσικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, τα οποία εκπροσωπούν εταιρίες, οργανισµούς και γενικά οποιασδήποτε µορφής νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε τακτική
χρηµατοδότηση από το Ελληνικό Δηµόσιο, που, βάσει
του καταστατικού τους, επιδιώκουν καλλιτεχνικούς ή
πολιτιστικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς. Τα φυσικά
πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου εξακολουθούν να
φέρουν ποινική ευθύνη, εάν καταδικάστηκαν αµετακλήτως για αξιόποινη πράξη, η οποία προκάλεσε αιτιωδώς
την αδυναµία εµπρόθεσµης καταβολής στους απασχολούµενους των ανωτέρω πάσης φύσεως αποδοχών που
οφείλονται συνεπεία της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας.»
Άρθρο 370
Ρυθµίσεις για τους δικηγόρους ΕΚΧΑ ΑΕ
Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την υποβολή της δήλωσης της υποπερ. αα) της
περ. β) θεωρείται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επαναδιορισµού κατά το άρθρο 27 του ν. 4194/2013 (Α΄
208) σε Δικηγορικό Σύλλογο της Χώρας και δεν συντρέχει η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4194/2013.»
Άρθρο 371
Αύξηση οργανικών θέσεων Υπουργείου Δικαιοσύνης
Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνιστώνται οργανικές
θέσεις προσωπικού των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών ως
εξής:
1. Κατηγορία ΠΕ
α) Κλάδος ΠΕ Ιατροδικαστών, θέσεις δεκαπέντε (15).
β) Κλάδος ΠΕ Χηµικών-Χηµικών Μηχανικών-Βιοχηµικών-Βιολόγων, θέσεις εννέα (9).
γ) Κλάδος ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Παθολογοανατόµων), θέσεις οκτώ (8).
2. Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Υγείας, θέσεις δεκαπέντε (15).
Άρθρο 372
Σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής
για εκπόνηση Κώδικα Οργανικών Διατάξεων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Συνιστάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ενδεκαµελής
νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την εκπόνηση Κώδικα Οργανικών Διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Στον Κώδικα αυτόν θα ενσωµατωθούν οι οργανικές ρυθµίσεις για το Ελεγκτικό Συνέδριο που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.
Στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή συµµετέχουν ως µέ-

λη ένδεκα (11) δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνέδριου, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και για
τη συµµετοχή τους σε αυτή δεν καταβάλλεται σε αυτούς
καµία αποζηµίωση ή πρόσθετη αµοιβή.
Άρθρο 373
Ρυθµίσεις θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης
δηµοσίων υπαλλήλων
1. Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 113 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) καταργείται.
2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 79
του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2019 οι
αποφάσεις απόσπασης ή µετάταξης εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσµία έως τις 15.7.2020. Δεν επιτρέπεται
οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της αποκλειστικής προθεσµίας της
15ης.7.2020, µε µόνη εξαίρεση τις αποφάσεις µετάταξης, οι οποίες έχουν σταλεί για δηµοσίευση στο Εθνικό
Τυπογραφείο µέχρι και την ηµεροµηνία αυτή ή αποσπάσεις, για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύµφωνη γνώµη
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης.»
β) Η παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019,
η προθεσµία της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως τροποποιείται µε το άρθρο 51
του παρόντος, αρχίζει τη 15η Ιουλίου 2020 και λήγει στις
31 Δεκεµβρίου 2020.»
Άρθρο 374
Συµµετοχή λειτουργών του ΝΣΚ σε επιτροπές
και συλλογικά όργανα
Λειτουργοί του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, οι
οποίοι έχουν οριστεί εκ της ιδιότητάς τους να µετέχουν
σε επιτροπές και συλλογικά όργανα του Δηµοσίου κατ’
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων και εφόσον κατά τη
διάρκεια της θητείας τους επήλθε απώλεια της ιδιότητας
λόγω αυτοδίκαιης συνταξιοδότησης, συνεχίζουν να µετέχουν νοµίµως στις επιτροπές και στα συλλογικά όργανα αυτά µέχρι την ολοκλήρωση του έργου τους ή τη λήξη της θητείας τους αντίστοιχα.
Άρθρο 375
Παράταση προθεσµιών
1. Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134), η ηµεροµηνία «30.6.2020» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «31.8.2021». Ειδικά για το πιστοποιητικό
πυρασφάλειας της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του
π.δ. 99/2017 (Α΄ 141), η προθεσµία παρατείνεται έως
31.10.2020.
2. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), η οποία παρατάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020
Π.Ν.Π., που κυρώθηκε µε τον ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνεται από τη λήξη της, έως τις 31.8.2020. Ειδικά για
τις περιπτώσεις που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου
102 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), η προθεσµία παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στη
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017. Η
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προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
222 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) παρατείνεται από τη λήξη
της έως 31.8.2020.
Άρθρο 376
Πλήρης άσκηση αρµοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών
και Υπηρεσιών Δόµησης από τους ΟΤΑ α΄ βαθµού
1. Το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 97Α
Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ)
1. Από την 1η.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές µονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε δήµο
λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόµησης (ΥΔΟΜ), σε
επίπεδο Τµήµατος.
2. Εφόσον ο Δήµαρχος διαπιστώνει αδυναµία λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόµησης, οι αρµοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 4674/2020 (Α΄ 53) ή το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α΄
87).
3. Η δοµή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται
µε την πρώτη τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του οικείου δήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 10
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 134). Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου δεν έχει εφαρµογή στους δήµους
που έχουν συγκροτήσει ΥΔΟΜ στους Οργανισµούς τους
και δεν κωλύει τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόµησης από την ηµεροµηνία της παρ. 1.»
2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήµους των
αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζοµένων στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1η.11.2020. Μέχρι τις 31.10.2020 συνεχίζουν να εφαρµόζονται και οι ρυθµίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98),
συνεχίζει να ισχύει.
3. Εκκρεµείς δίκες κατά την 1η.11.2020, που αφορούν
υποθέσεις στο πλαίσιο της παροχής διοικητικής υποστήριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από τον δήµο στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου αφορά η προσβληθείσα πράξη. Ανεκτέλεστες δικαστικές
αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν
στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης από 1.1.2011 έως 31.8.2020, εκτελούνται από τον δήµο στα διοικητικά
όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόµενη πράξη.
4. Εκκρεµείς υποθέσεις κατά την 1η.11.2020 στο πλαίσιο παροχής διοικητικής υποστήριξης συνεχίζονται από
τον κατά τόπο αρµόδιο δήµο. Για την παράδοση των φακέλων των υποθέσεων αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο
παράδοσης και παραλαβής από τους ενδιαφεροµένους
δήµους µε ρητή αναφορά του σταδίου εκκρεµότητας της
σχετικής υπόθεσης. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση έως
31.12.2020. Φάκελοι αρχειοθετηµένων υποθέσεων, που
καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη, παραµένουν στα αρχεία τους.
5. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
το άρθρο 5 του ν. 4674/2020.

β. Από την 1η.11.2020 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010.
Άρθρο 377
Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Η δωδεκάµηνη προθεσµία του άρθρου 20 του ν.
4305/2014 (Α΄ 237) για τη σύναψη συµβάσεων ορισµένου χρόνου από τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) κατ’ επίκληση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./101/11442/25.4.2019 εγκριτικής απόφασης
της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ.
33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 280), παρατείνεταί από τη λήξη της και λήγει εξήντα (60) ηµέρες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 378
Κωλύµατα εγγραφής - Περιορισµοί
1. Οι παρ. 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 8 του του άρθρου 3 του ν.
2725/1999 (Α΄ 121) τροποποιούνται και το άρθρο αυτό
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Κωλύµατα εγγραφής - Περιορισµοί
1. Δεν µπορεί να είναι µέλος αθλητικού σωµατείου ή
µέλος των οργάνων διοίκησης σωµατείου, ένωσης, οµοσπονδίας, επαγγελµατικού συνδέσµου ή αθλητικής ανώνυµης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε µπορεί να αναλάβει µε οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των
ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρµοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά µε την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
α) Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο
(18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο για κακούργηµα µε κλητήριο θέσπισµα ή µε αµετάκλητο βούλευµα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει
καταδικασθεί αµετακλήτως για τέλεση κακουργήµατος,
καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθµό πληµµελήµατος µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε
την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της
ποινής, για τα ποινικά αδικήµατα του παρόντος νόµου
και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιµωρείται σύµφωνα
µε το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόµου ή για χρήση ή
διάθεση ουσιών ή µεθόδων φαρµακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εµπορία
επιρροής – µεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, περί
όπλων και περί µεσαζόντων.
γ) Όποιος δυνάµει αµετάκλητης δικαστικής απόφασης
έχει τιµωρηθεί µε τις παρεπόµενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωµάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωµάτων, για όσο χρονικό διάστηµα
διαρκούν οι στερήσεις αυτές.
δ) Όποιος έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόµου και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τιµωρία.
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2. Τα κωλύµατα της περ. β΄ της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν και για τους µετόχους αθλητικής ανώνυµης εταιρείας (Α.Α.Ε.), µόνον στην περίπτωση καταδίκης του µετόχου µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν
διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου για οποιονδήποτε µέτοχο αθλητικής
ανώνυµης εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού, λαµβανοµένου υπόψη και του βαθµού εταιρικής
συµµετοχής, δύναται να µην χορηγεί το πιστοποιητικό
της παρ. 3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόµου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού περί
µη χορήγησης του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές οµοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συµµετοχή οποιασδήποτε
Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης της αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού περί µη χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, µε απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής
οµοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε.,
πρόστιµο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση
αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούµενη
καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίµου που έχει επιβληθεί.
3. Οι εν ενεργεία διαιτητές οµαδικού αθλήµατος, µέλη
των οικείων συνδέσµων διαιτητών και οι εν ενεργεία
προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου που καλλιεργεί
τον ίδιο κλάδο άθλησης. Η κατά παράβαση της διάταξης
αυτής συµµετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωµατείου,
ένωσης ή οµοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σηµειωτές,
οι κριτές, οι χρονοµέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές,
καθώς και όσοι, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµµετέχουν
σε διαιτητικό έργο οµαδικού αθλήµατος.
4. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονοµέτρες και
όσοι άλλοι συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο ατοµικού αθλήµατος, µέλη των οικείων συνδέσµων, µπορούν να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου που καλλιεργεί τον ίδιο
κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όµως να είναι µέλη του
διοικητικού συµβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής
του σωµατείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του
σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες.
Το κώλυµα του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για
τους διαιτητές και τους κριτές των αθληµάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού µπριτζ, του αεραθλητισµού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, και
τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθληµάτων του µηχανοκίνητου αθλητισµού.
5. Αθλητής µπορεί να εγγραφεί ως µέλος σε αθλητικό
σωµατείο, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος µετά
την τελευταία συµµετοχή του σε επίσηµο αθλητικό αγώνα. Επίσηµος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που
διοργανώνεται από την οικεία αθλητική οµοσπονδία ή
διεξάγεται µε την έγκρισή της.
6. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθληµάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του µπιλιάρδου, του µπόουλιγκ,
της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισµού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, καθώς επίσης και οι αθλητές των µηχανοκίνη-

των και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, µπορούν
να εγγράφονται ως µέλη σε αθλητικό σωµατείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να µετέχουν στο Δ.Σ.
και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείµενων ενώσεων ή
της αθλητικής οµοσπονδίας, εφόσον έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.
Στην εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται
και οι αθλητές των αθληµάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού µπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.
7. Δεν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου
το προσωπικό του σωµατείου, για όσο χρόνο διαρκεί η
πάσης φύσεως σύµβαση εργασίας του µε αυτό και για έναν (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι
συνάπτουν σύµβαση µε το σωµατείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αµοιβή, είτε ατοµικά είτε
ως οµόρρυθµοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή
Ι.Κ.Ε. ή µέλη διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο µετά τη λήξη, µε οποιονδήποτε τρόπο, της σύµβασης ή την
παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι µέτοχοι, εταίροι,
διαχειριστές και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου αθλητικής ανώνυµης εταιρείας, δεν επιτρέπεται να είναι
µέλη διοικητικού συµβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής
αθλητικού σωµατείου ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε
υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες.
8. Δεν επιτρέπεται να είναι µέλος, µέλος του Δ.Σ. ή
άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικού σωµατείου που διατηρεί Τ.Α.Α., µέτοχος Α.Α.Ε. που συµµετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια
στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, µέλος του
Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου αθλητικής
ένωσης ή αθλητικής οµοσπονδίας που καλλιεργεί άθληµα για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, διαχειριστής Τ.Α.Α. που συµµετέχει σε αγώνες για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, µέτοχος,
διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος, µέλος του Δ.Σ. ή
διευθυντικό στέλεχος Α.Α.Ε. που συµµετέχει σε αγώνες
για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων
προκαθορισµένης απόδοσης, µέλος του Δ.Σ. ή άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου, διευθυντικό στέλεχος επαγγελµατικής ένωσης του άρθρου 96 ή άλλου φορέα
διοργάνωσης αγώνων για τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, διαιτητής, βοηθός διαιτητή, παρατηρητής, επόπτης, κριτής, σηµειωτής, χρονοµέτρης, κοµισάριος ή µέλος του Δ.Σ. ή
άλλου διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συνδέσµου ή οµοσπονδίας διαιτητών αθλήµατος για το οποίο διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, αθλητής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, βοηθός
προπονητή, µέλος του προπονητικού ή του ιατρικού επιτελείου ή του υποστηρικτικού προσωπικού αθλητικής οµάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που συµµετέχει σε αγώνες για
τους οποίους διεξάγονται παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης, όποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που έχει µία ή περισσότερες από τις εξής ιδιότητες:
(α) Είναι µέτοχος ή εταίρος, κατά τρόπο που του επιτρέπει να ελέγχει: αα) την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρεία που
παρέχει παιχνίδια στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης σύµφωνα µε τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180) ή ββ) εταιρεία συνδεδεµένη µε τις εταιρείες της
περίπτωσης αα΄, κατά την έννοια του άρθρου 32 του
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ν. 4308/2014 (Α΄ 251) ή γγ) άλλη εταιρεία στην οποία οι
εταιρείες της περίπτωσης αα΄ έχουν αναθέσει, µε σύµβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων
στοιχηµατισµού ή τον προσδιορισµό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονοµικού κινδύνου
του στοιχηµατισµού. Ο έλεγχος που απαιτείται για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης υφίσταται στην περίπτωση φυσικού ή νοµικού προσώπου που είναι κύριος
ή συγκύριος µετοχών ή εταιρικών µεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή κατέχει δικαιώµατα ψήφου σε ποσοστό µεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου
των δικαιωµάτων ψήφου στη Γ.Σ. της εταιρείας. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων είναι δυνατόν να διαπιστώνεται η
συνδροµή της προϋπόθεσης του ελέγχου και να εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσας και σε περιπτώσεις
µικρότερου ποσοστού σε σχέση µε τα προβλεπόµενα
στο προηγούµενο εδάφιο.
(β) Είναι µέτοχος ή εταίρος κατά τρόπο που του επιτρέπεται να ελέγχει άλλα νοµικά πρόσωπα που είναι µέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περίπτωσης α΄ ή µέτοχοι ή
εταίροι των νοµικών αυτών προσώπων ή των µετόχων ή
εταίρων τους, απεριόριστα µέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει τόσες µετοχές ή εταιρικά µερίδια ή δικαιώµατα ψήφου, στην εταιρεία της περίπτωσης α΄, που του προσδίδουν τον έλεγχο του νοµικού
προσώπου, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις της
περ. α΄.
(γ) Είναι διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος, διαχειριστής, µέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περίπτωσης α΄ και
(δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής µέχρι δεύτερου βαθµού
προσώπου που έχει µία από τις ιδιότητες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄.
9. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από
τα κωλύµατα του παρόντος άρθρου χάνουν αυτοδικαίως
την ιδιότητά τους.
β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από
το Διοικητικό Συµβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα, µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών, αφότου έλαβε γνώση του κωλύµατος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω
προθεσµίας, η πράξη εκδίδεται από το αρµόδιο, σύµφωνα µε τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όργανο της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού, µέσα στην ίδια ως άνω προθεσµία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωµα του µέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη µη έκδοση της ως άνω πράξης Μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες
διατάξεις.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιείται µε την παρ. 1, τίθεται σε ισχύ τρεις (3) µήνες
από τη δηµοσίευση του παρόντος. Μέχρι την έναρξη ισχύος της διατηρείται σε ισχύ η παρ. 8 του άρθρου 3 του
ν. 2725/1999, όπως έχει προστεθεί µε το άρθρο 33 του ν.
4603/2019 (Α΄ 48).

Άρθρο 379
Κωλύµατα – περιορισµοί συµµετοχής σε καταστατικό
όργανο αθλητικής ένωσης
Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 του ν. 2725/1999 τροποποιούνται και το άρθρο 12 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Κωλύµατα – περιορισµοί συµµετοχής σε καταστατικό
όργανο αθλητικής ένωσης
1. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος εφαρµόζονται αναλογικά στα πρόσωπα που συµµετέχουν στα προβλεπόµενα από το καταστατικό και τους κανονισµούς
όργανα διοίκησης και επιτροπές των οικείων αθλητικών
ενώσεων.
2. Δεν επιτρέπεται να ανακηρυχθεί υποψήφιος προκειµένου να εκλεγεί µέλος του διοικητικού συµβουλίου
ή άλλου από το καταστατικό προβλεπόµενου οργάνου αθλητικής ένωσης όποιος :
α) είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας,
β) είναι υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας,
γ) είναι υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
Επιτρέπεται να ανακηρυχθεί υποψήφιος προκειµένου
να εκλεγεί µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή άλλου
καταστατικού οργάνου αθλητικής ένωσης, όποιος υπήρξε υπάλληλος αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας, εφόσον κατά τον χρόνο ανακήρυξης της υποψηφιότητάς του
έχει παρέλθει ένας (1) τουλάχιστον µήνας από την µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη της εργασιακής σχέσης του αν
πρόκειται για υπάλληλο αθλητικής ένωσης και δύο (2)
τουλάχιστον µήνες, αν πρόκειται για υπάλληλο αθλητικής οµοσπονδίας.
3. Ο υποψήφιος για να εκλεγεί µέλος του διοικητικού
συµβουλίου ή άλλου, από το καταστατικό προβλεπόµενου, οργάνου αθλητικής ένωσης απαιτείται κατά τον
χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας, να είναι µέλος αθλητικού σωµατείου που αποτελεί µέλος της αθλητικής
ένωσης, µε δικαίωµα να εκλέγει και να εκλέγεται. Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωµατείου, που αποτελεί µέλος της αθλητικής ένωσης.
4. Τα µέλη του προεδρείου του διοικητικού συµβουλίου της αθλητικής ένωσης πρέπει να έχουν την κατοικία
τους στην περιφέρεια που καλύπτει η αθλητική ένωση.»
Άρθρο 380
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών

Στην παρ. 1 του πρώτου άρθρου της από 10.8.2018
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 149) που κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196) προστίθεται περ. δ) ως εξής:
«δ) Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών είναι αρµόδιες, ανεξάρτητα της αρµοδιότητας
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άλλων φορέων, να προβαίνουν σε πράξεις κατεδάφισης,
κατόπιν έκδοσης ατοµικής διοικητικής πράξης κατ’ άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) του αρµόδιου Γενικού
Διευθυντή, για κάθε είδους δοµικές κατασκευές που κρίθηκαν κατεδαφιστέες κατά τη διενέργεια αυτοψίας ή
των οποίων η αποκατάσταση κρίνεται ασύµφορη, κατόπιν αίτησης που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης αυτών, ανεξάρτητα αν θεωρούνται ως νόµιµες ή αυθαίρετες. Η ανάθεση των ανωτέρω κατεδαφίσεων υλοποιείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και δύναται να
λάβει χώρα και κατ’ εφαρµογή των όρων και προϋποθέσεων της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4412/2016. Η χρηµατοδότηση των ανωτέρω ενεργειών βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό Αρωγής Πυρόπληκτων της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 που συστάθηκε µε
την υπ’ αρ. οικ. 2/57679/ΔΛΓΚ/25.07.2018 (Β΄ 3014) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζονται ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 381
Τροποποίηση του Οργανισµού Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών
1. Η παρ. 3 του άρθρου 54 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών συγκροτείται από τα ακόλουθα τµήµατα:
α. Τµήµα Μελετών και Προγραµµατισµού.
β. Τµήµα Κατασκευών.
γ. Τµήµα Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Αθήνας (περιοχών
Περιφερειών, Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου).»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 54 του π.δ.
123/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Στις αρµοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ (ΤΚΕ) Αθήνας (περιοχών Περιφερειών Αττικής,
Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου).
περιλαµβάνονται: ».
3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 57 του π.δ. 123/2017 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Δηµοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ και ΘΡΑΚΗΣ, µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη, η οποία αντιστοιχεί σε οργανική µονάδα
επιπέδου Υποδιεύθυνσης. Η λειτουργία της ΕΥΔΕ διέπεται από τις διατάξεις του ν. 679/1977 (Α΄ 245) και η διάρκειά της ορίζεται οκταετής από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Η ΕΥΔΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ και ΘΡΑΚΗΣ υπάγεται κατά κατηγορία έργου ή κατά αρµοδιότητα στην καθ’ ύλην αρµόδια Γενική Διεύθυνση.
2. Η ΕΥΔΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ και ΘΡΑΚΗΣ ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για όλα τα έργα αρµοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδοµών, πλην των έργων που εκτελούνται στο
πλαίσιο συµβάσεων παραχώρησης και της Γενικής Διεύ-

θυνσης Υδραυλικών, Λιµενικών και Κτηριακών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών, τα οποία ανήκουν χωρικά στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης.»
4. Τα άρθρα 59, 60, 62 και 63 του π.δ. 123/2017 καταργούνται.
5. Στο άρθρο 91 προστίθενται παρ. 3, 4, 5 και 6 ως εξής:
«3. Το προσωπικό που υπηρετεί στις καταργούµενες
ΕΥΔΕ/ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΥΔΕ/ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΕΥΔΕ/ΕΒΡΟΥ κατά τη δηµοσίευση του παρόντος µεταφέρεται στις ΕΥΔΕ που αναλαµβάνουν χωρικά
την αρµοδιότητα που ασκούσαν οι καταργούµενες ΕΥΔΕ.
4. Το προσωπικό που υπηρετεί στην καταργούµενη
ΕΥΔΕ/ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ κατά τη δηµοσίευση του παρόντος αποσπάται στην ανώνυµη εταιρεία µε
την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης, διατηρώντας το σύνολο των
µισθολογικών δικαιωµάτων τηρουµένων των προϋποθέσεων καταβολής, καθώς και των λοιπών εργασιακών δικαιωµάτων του. Η ως άνω απόσπαση έχει διάρκεια δύο
(2) ετών και δύναται να παραταθεί για ίσο χρόνο µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών που εκδίδεται πριν από τη λήξη της. Οι
αποδοχές του αποσπασµένου ως άνω προσωπικού καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής ΟΑΚ ΑΕ.
5. Είναι δυνατή µε αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών η σύσταση κλιµακίων επί τόπου ή
πλησίον εκτελούµενων έργων, για την υποβοήθηση των
ΕΥΔΕ σε θέµατα επίβλεψης ή διαχείρισης έργων. Με την
απόφαση αυτή καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα για
την εφαρµογή της παρούσας.
6. Όπου σε οιαδήποτε διάταξη του παρόντος Οργανισµού προβλέπεται συγκρότηση συλλογικών οργάνων
στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών αποκλειστικά
από υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών,
νοούνται από τούδε και στο εξής υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που έχουν τον προβλεπόµενο από τις οικείες διατάξεις βαθµό.»
Άρθρο 382
Η συζήτηση εµπροθέσµως ασκηθέντων ενδίκων µέσων που ασκήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από την
1.1.2011 µέχρι την 22.12.2017 ενώπιον των Διοικητικών
Δικαστηρίων και απορρίφθηκαν αµετάκλητα λόγω µη καταβολής του προβλεπόµενου στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 277 του ν.2717/1999 (Α΄ 97,
Κ.Δ.Δ.) παραβόλου, προσδιορίζεται εκ νέου µε αίτηση
των διαδίκων που τα άσκησαν, η οποία υποβάλλεται εντός εκατό (100) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, υπό τον όρο καταβολής του συνόλου του παραβόλου µέχρι την συζήτηση του ενδίκου µέσου.
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Άρθρο 383
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2020
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