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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 
 

Άρθρο 1 

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα 

με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης 
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Στο ν. 3869/2010 (Α΄ 130) προστίθεται νέο άρθρο 4Α ως εξής :  

«Άρθρο 4Α - Επαναπροσδιορισμός εκκρεμών υποθέσεων. 

1. Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του παρόντος νόμου, που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των 

οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί μετά τις 15.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση 

υποχρεωτικά και αποκλειστικά κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ως συζήτηση νοείται 

τόσο η αρχικώς ορισθείσα όσο και η οριζόμενη μετ’ αναβολή ή μετά από ματαίωση της 

υπόθεσης.  

2. Για την εισαγωγή προς συζήτηση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών του παρόντος 

απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η κατάθεση αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον 

αιτούντα. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού επέχει θέση κλήσης προς συζήτηση. 

3. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω πληρεξουσίου 

δικηγόρου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ) των διαδίκων και των νόμιμων εκπροσώπων τους, των πιστωτών έναντι των 

οποίων ζητείται η ρύθμιση και των προσώπων των οποίων διατάχθηκε η κλήτευση. Εφόσον 

μετέχουν στη διαδικασία νομικά πρόσωπα, αναγράφονται στην αίτηση η εταιρική επωνυμία 

και ο εταιρικός τύπος, η καταστατική έδρα, η διεύθυνση και ο Αριθμός Φορολογικού 

Μητρώου. Στην περίπτωση που ζητείται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, αναγράφονται 

υποχρεωτικά οι αρμόδιες για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών Υπηρεσίες της 

Φορολογικής Διοίκησης,  

β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου 

του, στην οποία δύναται να διενεργείται κάθε κοινοποίηση σχετική με τη δίκη της αίτησης 

ρύθμισης. Εφόσον ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν διαθέτουν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνεται στην αίτηση επί ποινή απαραδέκτου αντίκλητος και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τελευταίου, στην οποία θα διενεργείται το 

σύνολο των κοινοποιήσεων της δίκης της αίτησης ρύθμισης οφειλών, 

γ) τα στοιχεία της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης οφειλών και, ειδικότερα, τον γενικό και 

ειδικό αριθμό κατάθεσης αυτής, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση, 

καθώς επίσης τον αριθμό κατάθεσης τυχόν ενδιάμεσων κλήσεων, που έχουν κατατεθεί και 

αφορούν την αρχική αίτηση, 

δ) το διαδικαστικό ιστορικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναβολών και 

ματαιώσεων που έχουν μεσολαβήσει, καθώς και προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων 

αναστολής που έχουν χορηγηθεί, 

ε) δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών και 

φορολογικών του πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Οι 

πιστωτές δικαιούνται να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα προς τον σκοπό 

άσκησης των δικαιωμάτων της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 10 του παρόντος, χωρίς να απαιτείται συνδρομή της εισαγγελικής Αρχής, αν εκκρεμεί 

κατά των πιστωτών αίτηση του άρθρου 4 του παρόντος,  

στ) δήλωση του έτους ανάληψης της πρώτης δανειακής υποχρέωσης, των δανειακών 

υποχρεώσεων που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης ή 

υποθήκη σε βάρος της κύριας κατοικίας και, εάν δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση, του 

έτους ανάληψης της υψηλότερης δανειακής υποχρέωσης. 
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4. Σε περίπτωση ομοδικίας, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται και από έναν ή 

περισσότερους από τους ομοδίκους. Όσοι ομόδικοι δεν συμπράττουν μνημονεύονται στην 

αίτηση επαναπροσδιορισμού και κλητεύονται σύμφωνα με την παρ. 8.  

5. Από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού αίρεται το φορολογικό απόρρητο 

έναντι των πιστωτών, ως προς τους οποίους ζητείται η ρύθμιση, σχετικά με τα αναφερόμενα 

στην παρ. 13 του παρόντος έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013. 

6. Οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού κατατίθενται επί ποινή απαραδέκτου μέσα στις 

ακόλουθες προθεσμίες: 

α) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν μέχρι και τις 

31.12.2014, από την 1η.10.2020 έως και την 15η.11.2020. 

β) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.1.2015 έως 

και 30.6.2015, από την 1η.10.2020 έως και την 30η.11.2020. 

γ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.7.2015 έως και 

31.12.2015, από την 1η.10.2020 έως και την 15η.12.2020 

δ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.1.2016 έως 

και 30.6.2016, από την 1η.10.2020 έως και την 31η.12.2020. 

ε) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.7.2016 έως και 

31.12.2016, από την 1η.10.2020 έως και την 15η.1.2021. 

στ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.1.2017 έως 

και 30.6.2017, από την 1η.10.2020 έως και την 31η.1.2021. 

ζ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.7.2017 έως και 

31.12.2017, από την 1η.10.2020 έως και την 15η.02.2021. 

η) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.1.2018 έως 

και 30.6.2018, από την 1η.10.2020 έως και την 1η.03.2021. 

θ) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.7.2018 έως 

και 31.12.2018, από την 1η.10.2020 έως και την 15η.03.2021. 

ι) Προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, που κατατέθηκαν από 1ης.1.2019 και 

μετά, από την 1η.10.2020 έως και την 31η.03.2021. 

κ) Προκειμένου για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του 

εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλο§νται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου 

σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 

1η.10.2020 έως και την 31η.7.2021. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία κατατίθεται η αίτηση 

επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος άρθρου και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά 

από την 15η.6.2021. 

7. Οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του 

δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αίτηση ρύθμισης οφειλών. Ο γραμματέας του 

δικαστηρίου συντάσσει πράξη κατάθεσης της αίτησης, την οποία και αναρτά στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

8.Η αίτηση μαζί με την πράξη κατάθεσης κοινοποιούνται προς τον αιτούντα και τα υπόλοιπα 

πρόσωπα της παρ. 3 με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με τον ίδιο 

τρόπο δύναται να ενεργείται και κάθε άλλη κοινοποίηση στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας 

δίκης της εκκρεμούς αίτησης ρύθμισης.  

9. Πρόσωπα εμπλεκόμενα σε δίκες ρύθμισης οφειλών του παρόντος υπό οποιαδήποτε 

ιδιότητα έχουν δικαίωμα από 1ης.10.2020 και εντός δεκαπέντε (15) ημερών να εγγραφούν 
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στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να δηλώσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

των ιδίων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων ή αντικλήτων τους, στην οποία επιθυμούν τη 

διενέργεια των επιδόσεων. Προκειμένου για πιστωτές, που έχουν την ιδιότητα του 

τραπεζικού ιδρύματος, της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοδοτικού φορέα εν γένει, ασφαλιστικής εταιρείας, 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και των αρμοδίων ΔΟΥ 

και του Ελληνικού Δημοσίου, όταν καλούνται ως εγγυητές των προς ρύθμιση οφειλών, οι 

κοινοποιήσεις ενεργούνται αποκλειστικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση της αίτησης και των 

προσαρτημάτων της στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν δηλώσει. 

Εφόσον κάποιο από τα πρόσωπα της περ. α’ της παρ. 3 δεν έχει εγγραφεί στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα ή δεν έχει δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αίτηση 

επαναπροσδιορισμού κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει 

δηλώσει στο σύστημα TAXISNET της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εφόσον υπάρχει, 

ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στον ατομικό του λογαριασμό στο TAXISNET. Σε κάθε 

περίπτωση, ο αιτών μπορεί να ενεργήσει την κοινοποίηση της αίτησης και κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 122-143 ΚΠολΔ. Η επίδοση διενεργείται υποχρεωτικά κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 122-143 ΚΠολΔ για όσα από τα πρόσωπα της περ. α’ της παρ. 3 δεν δηλώθηκε στην 

αίτηση επαναπροσδιορισμού διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Αριθμός 

Φορολογικού Μητρώου. Για όσες κοινοποιήσεις ενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκδίδεται ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο αναρτάται στην 

πλατφόρμα. Οι εκθέσεις για τη διενέργεια των επιδόσεων κατά τα άρθρα 122-143 ΚΠολΔ 

αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με επιμέλεια του επισπεύδοντος την επίδοση. 

10. Εφόσον η αίτηση επαναπροσδιορισμού δεν έχει κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα ή 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 122-143 ΚΠολΔ μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την κατάθεσή της, λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα. Εφόσον συντρέχει 

περίπτωση διενέργειας επίδοσης στην αλλοδαπή, ο χρόνος συντέλεσης αυτής ως προς τον 

επισπεύδοντα την επίδοση καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του 

Κανονισμού (ΕΚ) 1393/2007, το άρθρο 136 του ΚΠολΔ ή στις διεθνείς συμβάσεις. 

11. Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, για τις οποίες δεν υποβάλλεται εμπροθέσμως αίτηση 

επαναπροσδιορισμού, λογίζονται ως μηδέποτε ασκηθείσες. Προσωρινές διαταγές, οι οποίες 

χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αιτήσεων ρύθμισης οφειλών και για τις οποίες δεν υποβλήθηκε 

εμπρόθεσμα αίτηση επαναπροσδιορισμού, καταργούνται αυτοδικαίως. Η γραμματεία του 

δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμούσε η αίτηση, χορηγεί σχετική βεβαίωση σε κάθε πιστωτή, 

που δικαιολογεί έννομο συμφέρον, ως προς τη μη υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης 

επαναπροσδιορισμού. 

12. Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού οι 

διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά 

μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται με αυτές. Μέσα στην ίδια προθεσμία 

κατατίθενται τα αποδεικτικά επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού και της αίτησης 

ρύθμισης οφειλών, καθώς και τα πιστοποιητικά για τη διενέργεια των κοινοποιήσεων μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σε όσα δικαστήρια έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) η 

κατάθεση μπορεί να ενεργείται ηλεκτρονικά και ο φάκελος της δικογραφίας να τηρείται σε 

ηλεκτρονική μορφή.  

13. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας, ο αιτών προσκομίζει τα 
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ακόλουθα έγγραφα με τις προτάσεις του: 

(α) Βεβαίωση υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού, η οποία χορηγείται 

αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

(β) Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων η πράξεις διοικητικού προσδιορισμού 

φόρου εισοδήματος, της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., που καλύπτουν διάστημα τριών (3) ετών πριν από 

τη λήψη του πρώτου χρονικά δανείου, του οποίου ζητείται η ρύθμιση με την αίτηση 

ρύθμισης οφειλών, καθώς και όλο το διάστημα μέχρι την κατάθεση των προτάσεων. 

(γ) τις εκδοθείσες δηλώσεις/πράξεις προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) των τελευταίων πέντε (5) ετών. Η τελευταία εκδοθείσα δήλωση/πράξη 

προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) πρέπει να συνοδεύεται 

κατά περίπτωση είτε από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση στοιχείων 

ακινήτων (Ε9) μετά από αυτήν είτε από την υποβληθείσα, μετά την έκδοση της 

δήλωσης/πράξης προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), δήλωση 

στοιχείων ακινήτων (Ε9). 

Τα έγγραφα των περ. α’ έως και δ’ προσκομίζονται από τον αιτούντα και για τον/την 

σύζυγό του, καθώς επίσης και για τα ανήλικα τέκνα του με περιουσία. 

Στον φάκελο της δικογραφίας τίθενται, με επιμέλεια της γραμματείας του 

δικαστηρίου ή του επιμελέστερου των διαδίκων, και όσα έγγραφα είχαν κατατεθεί από τον 

αιτούντα κατά την κατάθεση της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, καθώς 

επίσης και όσα έγγραφα έχουν ανακτηθεί με επιμέλεια των πιστωτών ή μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά την παρ. 5. 

14. Οι διάδικοι δικαιούνται να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, με την οποία 

σχολιάζονται οι προσκομισθείσες αποδείξεις και αντικρούονται ισχυρισμοί, οι οποίοι 

προβλήθηκαν το πρώτον με τις προτάσεις, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 

την κατάθεση των προτάσεων. Με την προσθήκη προσκομίζονται νέα αποδεικτικά μέσα και 

προβάλλονται νέοι ισχυρισμοί, αποκλειστικά για την αντίκρουση ισχυρισμών που 

προβλήθηκαν το πρώτον με τις προτάσεις ή αφορούν σε αποδεικτικά μέσα που προβλήθηκαν 

το πρώτον με αυτές. Από την παρέλευση της προθεσμίας κατάθεσης της προσθήκης κλείνει 

ο φάκελος της δικογραφίας. 

15. Μέσα επίθεσης και άμυνας προβάλλονται αποκλειστικά με τις προτάσεις επί ποινή 

απαραδέκτου. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη.  

16. Οι κύριες και πρόσθετες παρεμβάσεις ασκούνται με τις προτάσεις εντός της προθεσμίας 

της παρ. 12. Προσεπίκληση ή ανακοίνωση δίκης ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 215 ΚΠολΔ 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κατάθεση της αίτησης 

επαναπροσδιορισμού. Ηλεκτρονικά αντίγραφα των ως άνω δικογράφων αναρτώνται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα και κοινοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 8.  

17. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας με πράξη 

του διευθύνοντος το αρμόδιο ειρηνοδικείο, ορίζεται ειρηνοδίκης για την εκδίκαση της 

υπόθεσης. Συγχρόνως, ορίζεται ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι 

μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες από την παρέλευση της ως άνω δεκαπενθήμερης 

προθεσμίας. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο μπορεί να τηρείται και 

ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των 

διαδίκων. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιμος 

που ορίσθηκε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου των διαδίκων. Κατά την ορισμένη δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρτυρες και η 
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υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων 

τους. Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 241 ΚΠολΔ δεν επιτρέπεται. Μετά από τη 

συζήτηση αυτή εκδίδεται η οριστική απόφαση με βάση τα στοιχεία του φακέλου της 

δικογραφίας. Αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας ο Ειρηνοδίκης κρίνει απολύτως 

αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή την παροχή διευκρινίσεων από τους 

διαδίκους, διατάσσει με διάταξη, που κοινοποιείται στους διαδίκους με ηλεκτρονικά μέσα 

και επέχει θέση κλήτευσης, την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι 

συντομότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες και όχι μεγαλύτερο από εξήντα (60) ημέρες από τη 

δημοσίευση της διάταξης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων ή 

της παροχής διευκρινίσεων από τους διαδίκους θεωρείται συντελεσμένη και η επανάληψη 

της συζήτησης. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εξέταση των μαρτύρων ή την παροχή 

διευκρινίσεων οι διάδικοι δικαιούνται με προσθήκη να προβούν σε αξιολόγηση των 

αποδείξεων αυτών. Νέοι ισχυρισμοί και νέα αποδεικτικά μέσα δεν λαμβάνονται υπόψη και 

δεν κατατίθενται νέες προτάσεις. 

18. Δεν εφαρμόζονται στη διαδικασία του παρόντος η παρ. 2 του άρθρου 115, καθώς και τα 

άρθρα 745, 749 και 751 ΚΠολΔ. Kάθε έλλειψη της δικογραφίας μπορεί να συμπληρωθεί κατά 

το άρθρο 227 ΚΠολΔ. 

19. Κάθε επικοινωνία του δικαστηρίου και των διαδίκων κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων ή 

των αντικλήτων τους και τίθεται στη δικογραφία με επιμέλεια του γραμματέα ή αναρτάται 

στον ηλεκτρονικό φάκελο, σε όσες περιπτώσεις η δικογραφία τηρείται ηλεκτρονικά. 

20. Η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη συζήτηση της αιτήσεως 

επαναπροσδιορισμού και δύναται να αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, 

τηρουμένων πάντων των κείμενων, εθνικών και ευρωπαϊκων, διατάξεων για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων.  

21. Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, κάθε διάδικος έχει τη δυνατότητα να 

προσκαλέσει τους υπόλοιπους διαδίκους (πιστωτές ή αιτούντα) σε απόπειρα εξωδικαστικής 

επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση. Η απόπειρα διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 

5, 7 και 8 του ν. 4640/2019 (Α’ 190). Η πρόσκληση για διαμεσολάβηση δεν αναστέλλει τη 

διαδικασία ή τις προθεσμίες του παρόντος. Η κατάρτιση πρακτικού διαμεσολάβησης 

επάγεται αυτοδίκαιη κατάργηση της δίκης ως προς τους συμβαλλόμενους πιστωτές. Το 

πρακτικό τίθεται στη δικογραφία με επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων.  

22. Πιστωτές που δεν κλητεύθηκαν στην αίτηση ρύθμισης οφειλών, στην αίτηση 

επαναπροσδιορισμού ή στην απόπειρα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση, 

δικαιούνται να ασκήσουν τριτανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη 

δημοσίευση της απόφασης ή την επικύρωση του πρακτικού. Η συζήτηση της τριτανακοπής 

προσδιορίζεται εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της. Αναβολή συζήτησης δεν 

επιτρέπεται. 

23. Οι ρυθμίσεις του παρόντος κατισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του ΚΠολΔ και του ν. 

4640/2019.  

24. Κάθε ζήτημα σχετικό με τη δημιουργία, τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των όρων 

λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών 

εφαρμογής των παρ. 3, 6, 7, 8 και 9 ή κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην ηλεκτρονική 

κατάθεση της αίτησης επαναπροσδιορισμού, των κοινοποιήσεών της, της ηλεκτρονικής 

τήρησης του φακέλου της δικογραφίας και της διεκπεραίωσής της με ηλεκτρονικά μέσα 
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ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. 

25. Με την επιφύλαξη του τρίτου εδάφιου της παρ. 1, υποθέσεις, οι οποίες έχουν 

προσδιορισθεί για συζήτηση σε δικασίμους μεταγενέστερες της 15ης.6.2021, λογίζονται 

αυτοδικαίως αποσυρθείσες.  

26. Ένδικα μέσα και βοηθήματα που ασκούνται κατά των αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται 

κατ’ εφαρμογή του παρόντος, δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 739 επ. 

ΚΠολΔ. Έφεση ασκείται μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 518 ΚΠολΔ, άλλως μέσα 

σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.».  

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 

   
Άρθρο 2 

Προϋπόθεση κτήσης δικηγορικής ιδιότητας - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 

4194/2013 

H παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει 

αναγνωριστεί σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετή κύκλο νομικών σπουδών.».  

 

Άρθρο 3 

Ειδικές προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων - Τροποποίηση του άρθρου 15 

του ν. 4194/2013 

1. H παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν να 

πραγματοποιούν άσκηση στην Ελλάδα, εφόσον: α) είναι πολίτες κράτους - μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο, β) είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής των Πανεπιστημιακών 

Ιδρυμάτων των ανωτέρω υπό (α) Κρατών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 του 

παρόντος και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ως ασκούμενοι δικηγόροι σε 

Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας όπου χορηγήθηκε το πτυχίο.».  

2. Το δέκατο εδάφιο της παρ. 1.Α. του άρθρου 15 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 

1.Α. διαμορφώνεται ως εξής:  

«1.Α. Για το αίτημα εγγραφής στο Μητρώο ασκουμένων αποφαίνεται Επιτροπή Αξιολόγησης, 

η οποία συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών 

Συλλόγων της Χώρας. Η Επιτροπή αποτελείται από τους Προέδρους των Δικηγορικών 

Συλλόγων: α) Αθηνών, ως πρόεδρο, β) Θεσσαλονίκης, γ) Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους 

και δ) έναν Πρόεδρο άλλου Δικηγορικού Συλλόγου ή τον αναπληρωτή του. Η ανωτέρω 

Επιτροπή ορίζεται στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών 
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Συλλόγων, που συγκαλείται μετά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη των προεδρείων των 

Συλλόγων και η θητεία της διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών της. Στην Επιτροπή 

μετέχει επίσης, ως πέμπτο μέλος, και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο 

υποβλήθηκε η αίτηση ή το οριζόμενο από αυτόν μέλος του Συλλόγου αυτού. Αν ο αιτών 

επιθυμεί να εγγραφεί σε σύλλογο ο πρόεδρος του οποίου μετέχει ως μόνιμο μέλος (α έως δ), 

τότε ως πέμπτο μέλος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του συλλόγου αυτού, μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον 

τέσσερεις φορές ετησίως. 

 Εφόσον πληρούνται οι κατά τα ανωτέρω υπό α και β προϋποθέσεις, η Επιτροπή διερευνά αν 

τα εν γένει προσόντα του ενδιαφερομένου είναι αντίστοιχα προς εκείνα που κατά τον 

παρόντα κώδικα απαιτούνται για την εγγραφή πτυχιούχου νομικής ως ασκουμένου. Κατά την 

κρίση της αυτή λαμβάνονται υπόψη οι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, τα γνωστικά 

αντικείμενα τα οποία έχει διδαχθεί, τα δικαιολογητικά που προσκομίζει και η εν γένει 

εμπειρία του σε εργασίες νομικής φύσεως. Λαμβάνονται επίσης, υπόψη οι διαφορές των 

ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη αντιστοιχίας των 

επαγγελματικών προσόντων, η Επιτροπή Αξιολόγησης προσδιορίζει σε ποια γνωστικά 

αντικείμενα διαπιστώνεται αυτή, καθορίζει τα προς εξέταση μαθήματα και παραπέμπει προς 

τούτο τον φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή του άρθρου 16.».  

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 3 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Πτυχιούχοι Νομικών Σχολών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο 

και αντίστοιχο με το απονεμόμενο από τις Νομικές Σχολές των ημεδαπών ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2 

του άρθρου 6 του παρόντος και έχουν τη δυνατότητα εγγραφής ως ασκούμενοι σε 

Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας που χορηγήθηκε το πτυχίο, συμμετέχουν σε δοκιμασία 

επάρκειας, που πιστοποιεί ότι οι γνώσεις και τα προσόντα τους αντιστοιχούν στις γνώσεις 

και τα προσόντα που απαιτούνται από τον Κώδικα για την απόκτηση της ιδιότητας του 

ασκούμενου δικηγόρου. Με τη δοκιμασία αυτή επιδιώκεται να πιστοποιηθεί η γνώση του 

ελληνικού δικαίου, όπως αυτή πιστοποιείται με το πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής 

ελληνικού ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος.». 

  

Άρθρο 4 

Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας - Τροποποίηση του άρθρου 16 

του ν. 4194/2013 

1. Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 2 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Η Επιτροπή αυτή: 

 α) Έχει έδρα την Αθήνα και λειτουργεί στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. β) 

Ορίζεται για τρία (3) έτη. γ) Αποτελείται από: γα) τον Κοσμήτορα ή τον Πρόεδρο του Νομικού 

Τμήματος Νομικών Σχολών της χώρας ή τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, γβ) έναν 

καθηγητή Νομικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τον αναπληρωτή του, ή 
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δικηγόρο δεκαπενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας, και γγ) τους Προέδρους των Δικηγορικών 

Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους. Γραμματέας της 

Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πτυχιούχος νομικής ή 

έμμισθος δικηγόρος του Συλλόγου αυτού. Στην Επιτροπή παρέχεται γραμματειακή 

υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδομή από τις υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών.».  

2. Η παρ. 3.Α. του άρθρου 16 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3.Α. Η επιτροπή είναι αρμόδια για τη διενέργεια της δοκιμασίας, με την οποία οι αιτούντες 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 αποδεικνύουν τη γνώση τους, λόγω της μη αντιστοιχίας των 

ουσιαστικών τους προσόντων. Προς τούτο παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στη 

δοκιμασία επάρκειας του άρθρου 17 μόνον ως προς εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα, για τα 

οποία έχει διαπιστωθεί έλλειψη αντιστοιχίας από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 

15.».  

 

Άρθρο 5 

Καταβολή ποσού υπέρ της συμμετοχής στον διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων - 

Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4194/2013 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 5 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«5. Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο ασκούμενος δικηγόρος υποβάλλει αίτηση 

σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η αίτηση συνοδεύεται από απόδειξη 

καταβολής ποσού υπέρ της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 

προς κάλυψη δαπανών διενέργειας του διαγωνισμού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με 

απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της.».  

 

Άρθρο 6 

Ευθύνη και εποπτεία διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων - Τροποποίηση του άρθρου 19 

του ν. 4194/2013 

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4194/2013 προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Ο διαγωνισμός των υποψήφιων δικηγόρων είναι πανελλήνιος και διεξάγεται ταυτόχρονα 

σε όλες τις έδρες των εφετειακών επιτροπών. Την κεντρική ευθύνη και εποπτεία για τη 

διεξαγωγή του διαγωνισμού έχει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 

Ελλάδος.».  

2. Όπου στο άρθρο 19 του ν. 4194/2013 αναφέρεται η φράση «με απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης», αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής 

της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος» και το άρθρο 19 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 19 

Μορφή και διαδικασία του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός των υποψήφιων δικηγόρων είναι πανελλήνιος και διεξάγεται ταυτόχρονα 

σε όλες τις έδρες των εφετειακών επιτροπών. Την κεντρική ευθύνη και εποπτεία για τη 
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διεξαγωγή του διαγωνισμού έχει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 

Ελλάδος. 

 2. Ο διαγωνισμός διενεργείται δύο φορές το χρόνο τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Ο 

διαγωνισμός προκηρύσσεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των 

Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, τουλάχιστον 40 

ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του. 

 3. Η εξέταση είναι γραπτή. Στους υποψηφίους δίδονται πρακτικά θέματα με περισσότερα 

ερωτήματα στους κλάδους: α) Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, β) Ποινικού 

Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, γ) Εμπορικού Δικαίου, δ) Δημοσίου Δικαίου, Διοικητικής 

Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονομίας και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας. 

Κατά την εξέταση επιτρέπεται η χρήση κειμένων νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή 

σημειώσεις. 

 4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για την 

αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων. Δίδεται 

ξεχωριστή προσοχή στην αποτελεσματική κάλυψη των στοιχείων ταυτότητας των 

εξεταζόμενων, ώστε αυτά να μην είναι γνωστά κατά τη βαθμολόγηση. 

 5. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των 

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την 

προκήρυξη του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή σε αυτόν δικαιολογητικά, 

τον τρόπο ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής 

Εξετάσεων, των Οργανωτικών Επιτροπών και των Ομάδων Βαθμολόγησης, την τήρηση της 

ευταξίας κατά την εξέταση, τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, τη σύνταξη των πινάκων 

επιτυχόντων και αποτυχόντων και καθορίζονται, εν γένει, οι αναγκαίες διαδικασίες και 

εγγυήσεις με σκοπό την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή του διαγωνισμού.». 

 

Άρθρο 7 

Επιτροπές Εξετάσεων – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4194/2013 

Το άρθρο 20 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 20 

Επιτροπές Εξετάσεων 

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κάθε περιόδου συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές:  

1. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων με έδρα την Αθήνα. Αυτή αποτελείται από έναν (1) 

Αρεοπαγίτη ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του 

Αρείου Πάγου, έναν (1) Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίζεται με τον 

αναπληρωτή του από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έναν (1) Πάρεδρο του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον νόμιμο αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου της Επικρατείας,και τρία (3) μέλη της Ολομέλειας των Προέδρων των 

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που ορίζονται από την Συντονιστική Επιτροπή της 

Ολομέλειας. Έκαστος εκ των Προέδρων δύναται να ορίσει ως αναπληρωτή του δικηγόρο παρ’ 

Αρείω Πάγω με δεκαπενταετή τουλάχιστον άσκηση της δικηγορίας, μέλος του Συλλόγου του. 

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων έχει την ευθύνη επιλογής των θεμάτων στα εξεταζόμενα 
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μαθήματα και της ασφαλούς μετάδοσής τους προς τα εξεταστικά κέντρα κατά τρόπο που 

εξασφαλίζει το αδιάβλητο του διαγωνισμού.  

2. Οργανωτικές Επιτροπές σε κάθε έδρα Εφετείων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, οι 

οποίες είναι τριμελείς, αποτελούνται από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των 

Δικηγορικών Συλλόγων, που υπάγονται στο οικείο Εφετείο και ορίζονται μετά των 

αναπληρωτών των με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της 

έδρας του Εφετείου. Οι Οργανωτικές Επιτροπές έχουν την ευθύνη του ελέγχου των 

δικαιολογητικών των υποψηφίων, του αποκλεισμού από τον διαγωνισμό υποψηφίου, που 

δεν συγκεντρώνει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, του ορισμού επαρκούς αριθμού 

επιτηρητών (δικηγόρων ή υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή των οικείων 

Δικηγορικών Συλλόγων) και γενικά την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού στο οικείο 

Εφετείο.  

3. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δύναται να καθορισθούν Εξεταστικά Κέντρα σε 

μικρότερο αριθμό από τα υφιστάμενα Εφετεία, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Σε 

τέτοια περίπτωση επιλαμβάνονται οι Οργανωτικές Επιτροπές, που αντιστοιχούν στα 

Εξεταστικά Κέντρα που έχουν καθορισθεί.  

4. Ομάδες βαθμολόγησης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανάλογα με τον αριθμό των 

υποψηφίων, οι οποίες αποτελούνται από έναν (1) εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων ή έναν 

εφέτη Διοικητικών δικαστηρίων ή έναν Αντεισαγγελέα εφετών, που ορίζονται με απόφαση 

του Προϊσταμένου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του οικείου Δικαστηρίου ή του 

Διευθύνοντος την οικεία Εισαγγελία αντίστοιχα, για τη βαθμολόγηση των πρακτικών 

θεμάτων στους αντίστοιχους κλάδους δικαίου και δύο (2) δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω με 

δεκαπενταετή τουλάχιστον άσκηση της δικηγορίας, που ορίζονται με απόφαση της 

Συντονιστικής Επιτροπής. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής καθορίζεται ο τόπος 

βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων εκάστου Εφετείου. Με την ίδια απόφαση 

δύναται να οριστούν Ομάδες βαθμολόγησης και σε άλλες πόλεις, όπου εδρεύει Εφετείο 

πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.  

Οι βαθμολογητές δεν πρέπει να έχουν την ιδιότητα αιρετού εκπροσώπου δικηγορικού 

συλλόγου. Οι Ομάδες Βαθμολόγησης έχουν την ευθύνη της βαθμολόγησης των γραπτών 

δοκιμίων των υποψήφιων και ο αριθμός τους καθορίζεται με την προκήρυξη του 

διαγωνισμού.  

5. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται 

η αποζημίωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Οργανωτικών Επιτροπών 

των Εφετείων και των Ομάδων Βαθμολόγησης.».  

 

Άρθρο 8 

Διορισμός διακριθέντων αθλητών - Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 προστίθενται εδάφια και η παρ. 2 

διαμορφώνεται ως εξής:  

 «2. Δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι των σωμάτων 

ασφαλείας, των οργανισμών αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, οι οποίοι είχαν αποκτήσει προηγουμένως την ιδιότητα του δικηγόρου, 

δύνανται να ζητήσουν να επαναδιορισθούν ως δικηγόροι μέσα σε πέντε έτη από την 
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παραίτηση τους. Επίσης δύνανται να το ζητήσουν και μετά την πάροδο της πενταετίας, 

εφόσον αποδείξουν ότι ασκούσαν καθήκοντα συναφή με τη νομική επιστήμη και πρακτική, 

όπως προκύπτει από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου ή το 

καθηκοντολόγιο ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση 

απαγορεύεται για μία πενταετία η άσκηση δικηγορίας των πιο πάνω στην Εφετειακή 

Περιφέρεια που είχε την έδρα της η υπηρεσία που υπηρετούσαν την τελευταία πενταετία. 

Οι συμβολαιογράφοι επαναδιορίζονται ως δικηγόροι μέσα σε οκτώ χρόνια από την 

παραίτηση τους με τις ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις. Οι Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες 

που είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου κατά τον διορισμό τους σύμφωνα με την παρ. 9 του 

άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) μπορούν, μέσα σε πέντε έτη από την αποχώρηση τους 

από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσαν, να επαναδιορισθούν δικηγόροι, εφόσον δεν 

έχουν απολυθεί εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος ή λόγω πνευματικής ανικανότητας και 

δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος 

Κώδικα.» 

 

Άρθρο 9 

Έργο του δικηγόρου και διαμεσολάβηση - Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 

To τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και να υπερασπίζεται τον 

εντολέα του σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης 

χώρας, στα δικαστήρια, τις υπηρεσίες και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στα διεθνή 

δικαστήρια, στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια, καθώς και η κατάθεση σημάτων και 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Επίσης η παροχή νομικών συμβουλών προς οποιοδήποτε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς οποιοδήποτε νομικό ή 

φυσικό πρόσωπο και Αρχή.  

 Στο έργο αυτού περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση για την αναζήτηση συμβιβαστικής 

λύσης στο πλαίσιο νόμου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας, για την επίτευξη δε της λύσης 

αυτής, ο δικηγόρος επικοινωνεί και με τον οφειλέτη του εντολέα ή τον δικηγόρο αυτού στο 

μέτρο των εκάστοτε αναγκών. Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων με ή δια δικηγόρου 

είναι υποχρεωτική για όλες τις υποθέσεις και σε όλες τις διαδικασίες, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά από το νόμο.». 

 

 

Άρθρο 10 

Διανομή κερδών στους εταίρους των δικηγορικών εταιρειών - Τροποποίηση του άρθρου 

54 του ν. 4194/2013 

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4194/2013 προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 3 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Οι Εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες της Εταιρείας με βάση τα ποσοστά των 

μεριδίων τους. Το Καταστατικό δύναται να προβλέπει διαφορετική μέθοδο διανομής των 

κερδών, καθώς και την καταβολή εκτάκτων αμοιβών για τους Εταίρους, που θα επιδεικνύουν 

ιδιαίτερη δραστηριότητα, ζήλο, απόδοση και συνεργασία. Κατά τα ποσά αυτά μειώνονται 

ανάλογα τα έσοδα των λοιπών Εταίρων. Με απόφαση του διαχειριστή, η οποία λαμβάνεται 
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εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών καθαρών εσόδων (κερδών) στους 

εταίρους με την προϋπόθεση ότι καταρτίζεται σχετική προσωρινή κατάσταση 

αποτελεσμάτων από την οποία προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά. Το 

ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με 

βάση την ετήσια διανομή καθαρών εσόδων της παρ. 2.». 

 

Άρθρο 11 

Έκδοση ενός ενιαίου γραμματίου προείσπραξης - Τροποποίηση του άρθρου 61 του ν. 

4194/2013 

Η παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4194/2013 (Α΄208) αντικαθίσταται ως εξής:  

«4.Ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, καθώς και για 

την παράστασή του κατά τη συζήτηση των ανωτέρων ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον 

των δικαστηρίων και δικαστών οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παρ. 

1, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η αντίστοιχη διαδικαστική πράξη 

είναι απαράδεκτη. Στην τακτική διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου, του Μονομελούς και 

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (κατά τη διάταξη του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας) ο δικηγόρος οφείλει να καταθέτει ενιαίο γραμμάτιο για τις προτάσεις και την 

παράσταση. Η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση κάθε είδους 

ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων θεωρείται τυπική παράλειψη η οποία μπορεί να καλυφθεί 

μετά τη συζήτηση και πριν από την έκδοση της απόφασης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση 

του πληρεξούσιου δικηγόρου από τo δικαστήριο. Επίσης, για την παράσταση ενώπιον των 

ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού, των ανακριτών ή ανακριτικών υπαλλήλων ή δικαστικών 

συμβουλίων, οφείλει να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η παράστασή 

του δεν γίνεται δεκτή. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο δικηγόρος καταθέτει 

ένα γραμμάτιο ανεξαρτήτως του αριθμού των εντολέων που εκπροσωπεί. Ειδικώς, επί 

ποινικών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, η παράλειψη προσκόμισης γραμματίου, επισύρει 

μόνον τις κυρώσεις της παρ. 5. Στην περίπτωση παράστασης δικηγόρου κατά τη διαδικασία 

λήψης ενόρκων βεβαιώσεων, ο δικηγόρος εκδίδει ένα γραμμάτιο, ανεξαρτήτως του αριθμού 

των ενόρκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο του ίδιου ενδίκου βοηθήματος ή 

μέσου. 

Δεν υπάρχει υποχρέωση της προκαταβολής της παρ. 1: α) σε περίπτωση παραίτησης από το 

δικόγραφο, και β) σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της συζήτησης, τυχόν δε 

καταβληθείσα προκαταβολή αναζητείται από τον δικηγόρο που προέβη σε αυτήν, άλλως 

αυτή ισχύει για τη νέα συζήτηση.». 

 

Άρθρο 12 

Παράσταση δικηγόρου σε συμβόλαιο - Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 4194/2013 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 4 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«4. Στην περίπτωση παράστασης δικηγόρου σε συμβόλαιο γίνεται ειδική μνεία στο 

συμβόλαιο. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος εκδίδει τριπλότυπη απόδειξη για κάθε 

παράσταση δικηγόρου σε συμβόλαιο ενώπιον Συμβολαιογράφου, ένα από τα αντίτυπα της 

οποίας προσαρτάται από τον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο.».  
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Άρθρο 13 

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης - Τροποποίηση του άρθρου 92 του ν. 4194/2013 

Η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4194/2013 (Α΄208) αντικαθίσταται ως εξής:  

«2. Ειδικά για τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι 

αρμοδιότητες του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 ανατίθενται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, εφόσον το τελευταίο αποφασίσει σχετικά με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του 

όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.».  

 

Άρθρο 14 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης - Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4194/2013 

Στο άρθρο 98 του ν. 4194/2013 (Α΄208) προστίθεται παρ. 5, η οποία έχει ως εξής:  

«5. Σε Δικηγορικούς Συλλόγους, στην περιφέρεια των οποίων ανήκουν περισσότερα του ενός 

νησιά, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου ή όπου 

ορισθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Τα μέλη του Συλλόγου, που εδρεύουν σε 

διαφορετικό τόπο από τον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε 

αυτήν από την έδρα τους και μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα ως άνω ισχύουν και για τις Γενικές 

Συνελεύσεις των ΛΕΑΔ, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα.».  

 

Άρθρο 15 

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης - Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4194/2013 

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 4194/2013 προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«Οι δικηγόροι που προσέρχονται στο χώρο της συνέλευσης υπογράφουν σε ειδικούς 

καταλόγους, οι οποίοι τηρούνται από υπαλλήλους του Συλλόγου για τη διαπίστωση της 

απαρτίας. Σε κάθε δικηγόρο, που εγγράφεται στους καταλόγους, παραδίδεται ένα λευκό 

χαρτί με τη σφραγίδα του Συλλόγου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του μητρώου του.Η 

συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σημειώνεται στον 

κατάλογο μελών από τον τηρούντα τα πρακτικά γενικό γραμματέα του Συλλόγου.».  

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4194/2013 προστίθεται εδάφιο και η παρ. 2 

διαμορφώνεται ως εξής: «Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία, προκειμένου για 

το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 2.000 μελών, για το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 1.400 

και για καθέναν από τους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους το 1/4 των εγγεγραμμένων στο 

μητρώο μελών του. Η διαπίστωση της ύπαρξης ή μη απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο, όταν 

συμπληρωθεί μισή ώρα από εκείνη που είχε οριστεί για την έναρξη της συνέλευσης. Στην 

απαρτία της Γενικής Συνέλευσης συνυπολογίζονται και οι μετέχοντες μέσω τηλεδιάσκεψης». 

3.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 99 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 4 

διαμορφώνεται ως εξής: 
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«Για την ύπαρξη απαρτίας στην επαναληπτική Συνέλευση αρκεί η παρουσία, αυτοπρόσωπη 

ή μέσω τηλεδιάσκεψης, του ημίσεως των μελών που αναφέρονται στην παρ. 2. Εάν 

διαπιστωθεί και πάλι η μη ύπαρξη της απαιτούμενης απαρτίας, δεν συγκαλείται τρίτη κατά 

σειρά συνέλευση, αλλά ματαιώνεται, οπότε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 

συνέλευσης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.».  

 

Άρθρο 16 

Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης - Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 4194/2013 

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4194/2013 (Α΄208) προστίθεται 

εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Ο κατάλογος των ομιλητών συντάσσεται με ευθύνη και επιμέλεια του Προέδρου της 

συνέλευσης. Το μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη συζήτηση αναγράφει το όνομα του 

σε χαρτί και το παραδίδει σε εντεταλμένο υπάλληλο του Συλλόγου, και ο τελευταίος στον 

Πρόεδρο της συνέλευσης, ο οποίος το τοποθετεί σε κληρωτίδα. Στην περίπτωση μέλους που 

μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και επιθυμεί να λάβει τον λόγο, το όνομά του καταχωρείται 

στον κατάλογο ομιλητών από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης. Ο κατάλογος των ομιλητών της 

συνέλευσης καταρτίζεται κατά τη σειρά κλήρωσης τους. Θέματα, τα οποία δεν 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, δεν επιτρέπεται να συζητηθούν στη συνέλευση.».  

 

Άρθρο 17 

Αποφάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4194/2013 

Η παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:  

«1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 

μελών που μετέχουν στη συνέλευση αυτοπρόσωπα ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.  

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επαρκέσει ο χρόνος για τη λήψη απόφασης, η συζήτηση 

συνεχίζεται άλλη ημέρα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

επομένη εκείνης που διακόπηκε η συνέλευση.  

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους, είναι 

δε δυνατόν να καταγράφονται με ηλεκτρονικά μέσα.».  

 

Άρθρο 18 

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών - Τροποποίηση του άρθρου 107 του ν. 

4194/2013 

Στο άρθρο 107 του ν. 4194/2013 (Α΄208) προστίθεται παρ. 3, η οποία έχει ως εξής:  

«3. Σε Δικηγορικούς Συλλόγους, στην περιφέρεια των οποίων ανήκουν περισσότερα του ενός 

νησιά, δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορισθούν τόποι ψηφοφορίας 

και σε νησιά εκτός της έδρας του Συλλόγου, με ορισμό αντίστοιχων Εφορευτικών Επιτροπών, 

όπου δύνανται να ψηφίσουν τα μέλη που εδρεύουν στα νησιά αυτά. Η ψηφοφορία στα νησιά 
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αυτά διεξάγεται την προηγούμενη της καθορισμένης ημέρας εκλογών. Αμέσως μετά από το 

πέρας της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ενημερώνει, με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, τον Σύλλογο για τον αριθμό και τα ονόματα των ψηφισάντων, ώστε να 

υπάρξει σχετική σημείωση στον εκλογικό κατάλογο, προς αποφυγή διπλοψηφίας. Με 

ευθύνη του δε, το εκλογικό υλικό και οι σφραγισμένοι φάκελοι ψηφοφορίας μεταφέρονται 

το ταχύτερο δυνατό στην έδρα του Συλλόγου, ώστε να ανοιχθούν μετά το τέλος της εκεί 

ψηφοφορίας και να προσμετρηθούν στο εκλογικό αποτέλεσμα.». 

 

Άρθρο 19 

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 141 του ν. 

4194/2013 

Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 141 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) αντικαθίστανται και το άρθρο 

141 διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 141 

Παραγραφή 

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται τρία (3) έτη μετά από την ημέρα που 

διαπράχθηκαν. 

2. Πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν 

από την παραγραφή του τελευταίου. Για τα παραπτώματα αυτά οι πράξεις της ποινικής 

διαδικασίας, μέχρι την περάτωσή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αναστέλλουν την παραγραφή 

του πειθαρχικού παραπτώματος. 

3. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος αναστέλλεται με την άσκηση της 

πειθαρχικής δίωξης, για χρόνο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. 

4. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται με την τέλεση άλλου πειθαρχικού 

παραπτώματος που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του πρώτου ή στη ματαίωση έγερσης 

πειθαρχικής δίωξης για αυτό.». 

 

Άρθρο 20 

Χρηματικό πρόστιμο ως πειθαρχική ποινή - Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 

4194/2013 

Το πρώτο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) 

αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι: 

 α) η σύσταση, 

 β) η επίπληξη, 

γ) το πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, 

δ) προσωρινή παύση από το δικηγορικό λειτούργημα έως δύο (2) χρόνια και 

 ε) οριστική παύση από το δικηγορικό λειτούργημα.». 
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Άρθρο 21 

Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια - Τροποποίηση του άρθρου 147 του ν. 4194/2013 

 

Στη παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4194/2013 (A’208) προστίθενται εδάφια, και η παρ. 1 

διαμορφώνονται ως εξής:  

«1. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια είναι πενταμελή και συγκροτούνται ως 

ακολούθως: 

 

 α) Εντός του μηνός Μαρτίου, μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών των δικηγορικών 

συλλόγων, η συντονιστική επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων μετά από 

πρόταση ενός ή περισσοτέρων συλλόγων αποφασίζει τον αριθμό των πειθαρχικών 

συμβουλίων στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου και τον αναγκαίο αριθμό μελών, τακτικών 

και αναπληρωματικών, για τη συγκρότηση τους. Στις περιπτώσεις που το πολιτικό Εφετείο 

εδρεύει σε νησιωτική περιφέρεια, στην οποία υπάγονται περισσότεροι του ενός Δικηγορικοί 

Σύλλογοι, δύναται η σύνταξη του καταλόγου να γίνεται και με το διπλάσιο του αναγκαίου 

αριθμού των μελών για το πειθαρχικό συμβούλιο. Με πρόταση των διοικητικών συμβουλίων 

των Δικηγορικών Συλλόγων της έδρας κάθε πολιτικού εφετείου και κατά την αναλογία των 

μελών κάθε συλλόγου, συντάσσεται κατάλογος με «τριπλάσιο» του αναγκαίου αριθμού 

μελών για το πειθαρχικό συμβούλιο στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου για την επόμενη 

θητεία. Η συντονιστική επιτροπή μετά από πρόταση ενός ή περισσοτέρων Δικηγορικών 

Συλλόγων μπορεί να προβλέψει περισσότερο του ενός πειθαρχικά συμβούλια στην έδρα 

συγκεκριμένων πολιτικών εφετείων. 

β) Εντός του μηνός Μαρτίου γίνεται δημόσια κλήρωση των μελών του πειθαρχικού 

συμβουλίου στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου με απόφαση του Προέδρου Εφετών και την 

παρουσία αυτού και των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας αυτού. 

Στους Δικηγορικούς Συλλόγους νησιωτικής περιφέρειας η δημόσια κλήρωση των μελών 

δύναται να γίνεται με την παρουσία του οικείου Προέδρου Εφετών, του Προέδρου του 

Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου και των Προέδρων των Δικηγορικών 

Συλλόγων που υπάγονται στο πολιτικό Εφετείο και δύνανται να συμμετέχουν σ’ αυτήν ή των 

νόμιμων αναπληρωτών τους. 

 γ) Οι δικηγόροι συμμετέχουν στην κλήρωση μετά από έγγραφη δήλωσή τους για τη 

διαδικασία αυτή. «Η διενέργεια της κλήρωσης χωρίς την προηγούμενη υποβολή έγγραφης 

δήλωσης δικηγόρου για τη συμμετοχή του σε αυτή, δεν επιφέρει καμία ακυρότητα και οι 

κληρωθέντες δικηγόροι δύνανται να αποδεχθούν τη θέση ή να παραιτηθούν, με σχετική 

δήλωσή τους στο οικείο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή και για τις μέχρι σήμερα κληρώσεις μελών πειθαρχικών 

συμβουλίων.  

 

 δ) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται κατά Πειθαρχικό Τμήμα και 

κατατάσσονται κατά σειρά κλήρωσης. Συμπληρωματική κλήρωση για την πλήρωση κενών 
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θέσεων ενός ή περισσότερων πειθαρχικών συμβουλίων δεν αποκλείεται να διενεργηθεί, 

οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο κάθε Δικηγορικού Συλλόγου. 

 

 ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει το 40% των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου και το υπόλοιπο 60% των τακτικών και αναπληρωματικών μελών 

εκλέγεται με την πιο πάνω διαδικασία. 

 

 στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να διορίζει τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη εφόσον έχει εξαντληθεί ο κατάλογος που καταρτίζεται σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.» 

 

 

 

Άρθρο 22 

Διαδικασία άσκησης πειθαρχικής δίωξης - Τροποποίηση του άρθρου 152 του ν. 

4194/2013 

5. Η παρ. 7 του άρθρου 152 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:  

«7. α) Ο αρμόδιος Εισαγγελέας, σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος δικηγόρου, 

οφείλει να γνωστοποιεί την ποινική δίωξη, με περίληψη του θέματος, στον οικείο Δικηγορικό 

Σύλλογο. β) Οι Γραμματείς των δικαστηρίων ή δικαστικών συμβουλίων, οφείλουν να 

διαβιβάζουν στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα 

του πρώτου και του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας, καθώς και τις πρωτόδικες, τελεσίδικες 

και αμετάκλητες καταδικαστικές ή απαλλακτικές αποφάσεις που αφορούν δικηγόρο.».  

  

Άρθρο 23 

Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων - Τροποποίηση του άρθρου 154 του ν. 

4194/2013 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Ο Πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου ή του τμήματος του πειθαρχικού συμβουλίου 

που έχει τελικά χρεωθεί την υπόθεση ορίζει εισηγητή της υπόθεσης, στον οποίο ανατίθεται 

η διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας που είναι μυστική.».  

2. Η παρ. 5 του άρθρου 154 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Μετά από την ολοκλήρωση του έργου του εισηγητή, ολόκληρος ο φάκελος με την έκθεση 

της πειθαρχικής ανάκρισης διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του αρμοδίου πειθαρχικού 

συμβουλίου για τον ορισμό της δικασίμου, μαζί με τον κατάλογο των μαρτύρων που πρέπει 

να κληθούν και το αποδεικτικό επίδοσης της πράξης αυτής στον πειθαρχικά διωκόμενο 

δικηγόρο.». 

3. Η παρ. 7 του άρθρου 154 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«7. Κατά την ακροαματική διαδικασία μπορούν να παραστούν ο Πρόεδρος του δικηγορικού 

συλλόγου που άσκησε την πειθαρχική δίωξη ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τον 
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αναπληρώνει ή αντικαθιστά. Ο ασκήσας την ποινική δίωξη Πρόεδρος του Δικηγορικού 

Συλλόγου ή ο αντικαταστάτης του έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει τον λόγο από τον 

Πρόεδρο του πειθαρχικού συμβουλίου για να αναπτύξει την υπόθεση για την οποία άσκησε 

πειθαρχική δίωξη. Η μη παράσταση του Προέδρου του δικηγορικού Συλλόγου ή του 

αναπληρωτή του δεν αποτελεί λόγο αναβολής ούτε καθιστά άκυρη τη σύνθεση του 

πειθαρχικού συμβουλίου. Κατά την ακροαματική διαδικασία δεν παρίσταται όποιος υπέβαλε 

αναφορά κατά δικηγόρου.». 

 

Άρθρο 24 

Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεων του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου ενώπιον 

του Συμβουλίου της Επικρατείας - Τροποποίηση του άρθρου 157 του ν. 4194/2013 

Η παρ. 5 του άρθρου 157 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  

«5. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, η απόφαση του Ανωτάτου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου είναι αμετάκλητη. Η απόφαση διαβιβάζεται μαζί με τη δικογραφία στον 

πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου χωρίς καθυστέρηση, ο οποίος οφείλει να κοινοποιήσει 

αντίγραφο της απόφασης στο δικηγόρο που τιμωρήθηκε. Η απόφαση του Ανωτάτου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης και σε αίτηση αναστολής ενώπιον 

του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τις διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).». 

 

Άρθρο 25 

Επικαιροποίηση Παραρτημάτων I και II του ν. 4194/2013 

1. Οι υποπερ. 2 και 3 της περ. Γ’ (Τακτική - Εκουσία) υπό τον τίτλο «Μονομελές Πρωτοδικείο» 

του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις) του Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 

αντικαθίστανται ως εξής : «2. Παράσταση – Προτάσεις 219». 

2. Η υποπερ. 4 της περ. Γ’ (Τακτική - Εκουσία) του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις – 

Μονομελές Πρωτοδικείο) του Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 αναριθμείται σε 3. 

3. Οι υποπερ. 2 και 3 της περ. α’ [Εκουσία διαδικασία - Τακτική (Μη αποτιμητές)] υπό τον τίτλο 

«Πολυμελές Πρωτοδικείο» του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις) του Παραρτήματος Ι του 

ν. 4194/2013 αντικαθίστανται ως εξής : «2. Παράσταση – Προτάσεις 256». 

4. Οι υποπερ. 2 και 3 της περ. β’ [Τακτική διαδικασία (αποτιμητές) από 250.001 έως 350.000€] 

υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο» του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις) του 

Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 αντικαθίστανται ως εξής : «2. Παράσταση – Προτάσεις 

566». 

5. Οι υποπερ. 2 και 3 της περ. β’ [Τακτική διαδικασία (αποτιμητές) από 350.001 έως 800.000€] 

υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο» του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις) του 

Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 αντικαθίστανται ως εξής : «2. Παράσταση – Προτάσεις 

726». 

6. Οι υποπερ. 2 και 3 της περ. β’ [Τακτική διαδικασία (αποτιμητές) από 800.001 έως 

1.500.000€] υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο» του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις) 

του Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 αντικαθίστανται ως εξής : «2. Παράσταση – Προτάσεις 

1.132». 
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7. Οι υποπερ. 2 και 3 της περ. β [Τακτική διαδικασία (αποτιμητές) από 1.500.001 € και άνω] 

υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο» του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις) του 

Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 αντικαθίστανται ως εξής : «2. Παράσταση – Προτάσεις 

1.644». 

8. Στο Παράρτημα II του ν. 4194/2013 προστίθεται η φράση: «Για παράσταση ενώπιον 

συμβολαιογράφου για τη ρύθμιση θεμάτων του άρθρου 1441 ΑΚ μετά από την έκδοση της 

πράξης βεβαίωσης λύσης του γάμου 64 €». 

 

Άρθρο 26 

Μεταβατική διάταξη 

Οι διατάξεις των άρθρων 19 έως και 24 εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον 

των πειθαρχικών συμβουλίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

 
Άρθρο 27 

Έργο δικαστικών επιμελητών – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2318/1995 

Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2318/1995 (Α’ 126) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Έργο του δικαστικού επιμελητή είναι : 

α) η ενέργεια επιδόσεως δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων, καθώς και η κοινοποίηση, 

γνωστοποίηση, διαβίβαση ή άλλης συναφής διαδικαστική πράξη με φυσικό τρόπο ή με 

ηλεκτρονικά μέσα.  

β) η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 904 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

εκτελεστών τίτλων,  

γ) η σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων για πραγματικά περιστατικά, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση και  

δ) η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, που του έχει ανατεθεί με νόμο.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Άρθρο 28 

Αγωγή κακοδικίας – Τροποποίηση του άρθρου 73 του Εισαγωγικού Νόμου Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας 

Η παρ. 1 του άρθρου 73 του Εισαγωγικού Νόμου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος 

κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 503/1985 (Α’ 182), τροποποιείται ως εξής: 

«1. Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου, συμβολαιογράφου, αμίσθου υποθηκοφύλακα, 

διαιτητή, δικαστικού γραμματέα και δικαστικού επιμελητή υπάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο, 

κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, πολυμελές πρωτοδικείο που δικάζει 

κατά την τακτική διαδικασία».  

 

Άρθρο 29 
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Επιπρόσθετα έγγραφα που καταθέτει ο δικαστικός επιμελητής στον υπάλληλο του 

πλειστηριασμού μετά την εκτέλεση – Τροποποίηση του άρθρου 995 του π.δ. 503/1985 

Η παρ. 4 του άρθρου 995 του π.δ. 503/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάσχεση, να 

καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της 

επιταγής της εκτέλεσης, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον 

οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το 

μητρώο, το πιστοποιητικό βαρών, καθώς και σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, την έκθεση 

εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή του π.δ. 59/2016. Ο υπάλληλος του πλειστηριασμού 

συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει 

τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό 

φορολογικού μητρώου αυτών και, εαν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον 

αριθμό φορολογικού τους μητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε 

κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και όσα παραρτήματα 

συγκατάσχονται, καθώς και μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω 

στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, 

τους όρους του πλειστηριασμού, που τυχόν θέτει ο υπέρ ου η εκτέλεση και που 

γνωστοποιήθηκαν στον δικαστικό επιμελητή με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927 και 

το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την 

ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από τον δικαστικό επιμελητή και 

δημοσιεύεται με επιμέλεια αυτού μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση στην 

ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 

Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Στο 

απόσπασμα περιλαμβάνεται και η τυχόν βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή, σχετικά με την 

αδυναμία ορισμού συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης ή της περιφέρειας του 

συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης. Το απόσπασμα επιδίδεται μέσα στην 

ίδια προθεσμία στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές. Ο 

πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων 

εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος. Ο δικαστικός επιμελητής παραδίδει στον υπάλληλο του 

πλειστηριασμού σε ηλεκτρονική μορφή, φωτογραφίες του κατασχεθέντος ακινήτου, τις 

οποίες λαμβάνει κατά την επιτόπια μετάβασή του σε αυτό. Η λήψη τους από τον υπάλληλο 

του πλειστηριασμού αναφέρεται στην παραπάνω έκθεση. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, 

τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, καθώς και η έκθεση 

του πιστοποιημένου εκτιμητή και οι φωτογραφίες αναρτώνται από τον υπάλληλο του 

πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού.».  

 

Άρθρο 30 

Παράδοση στον δικαστικό επιμελητή της εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή και σε 

ηλεκτρονική μορφή - Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 59/2016 

Το άρθρο 2 του π.δ. 59/2016 (Α’ 95) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 2 

Τρόπος υπολογισμού εμπορικής αξίας ακινήτου 

Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός προθεσμίας που του τίθεται, να συντάξει 

εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή, σε έντυπη και 

ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, 
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δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος 

θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. 19928/292/10.5.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

(Β΄1147).».  

 

Άρθρο 31 

Μεταβατική διάταξη 

Η παρ. 4 του άρθρου 995 του π.δ. 503/1985, όπως τροποποιείται με το άρθρο 30, 

εφαρμόζεται επί κατασχέσεων ακινήτων, που επιβάλλονται από την 1η.10.2020.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Εφαρμογή αρχής ne bis in idem, αναστολή παραγραφής αδικημάτων επί ασφαλιστικών 
εισφορών, διοικητικές κυρώσεις επί καταργηθέντων πταισμάτων 

 
Άρθρο 32 

Δικονομικές διατάξεις για την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem και του 

τεκμηρίου αθωότητας – Τροποποίησεις του ν. 2960/2001 και του ν. 4174/2013 

1. Η παρ. 5 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001 (A’ 265) αντικαθίσταται ως εξής: 
«5. H έκδοση πράξης επιβολής πολλαπλού τέλους σε βάρος ορισμένου προσώπου, σύμφωνα 
με την παρ. 1, για παράβαση που συνιστά συγχρόνως και το έγκλημα της λαθρεμπορίας κατά 
τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, αναστέλλει την προθεσμία της παραγραφής του σχετικού 
ποινικού αδικήματος και συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη αναβολή ή αναστολή της 
αντίστοιχης ποινικής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό, η τελωνειακή αρχή που εξέδωσε την 
πράξη αποστέλλει αμελλητί αντίγραφο αυτής στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εάν δεν έχει 
ασκηθεί ποινική δίωξη, ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών αναβάλλει με πράξη του 
κάθε περαιτέρω ενέργεια της ποινικής διαδικασίας. Εάν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και η 
υπόθεση εκκρεμεί στην κύρια ανάκριση, ο ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα 
διατάσσει την αναστολή της ποινικής διαδικασίας. Εάν η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο 
ακροατήριο, αρμόδιο να διατάξει την αναστολή της ποινικής διαδικασίας είναι το ποινικό 
δικαστήριο, σε κάθε άλλη δε περίπτωση το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Η αναστολή της 
προθεσμίας της παραγραφής και η αναβολή ή αναστολή της ποινικής διαδικασίας διαρκούν 
μέχρι την οριστικοποίηση της ως άνω πράξης επιβολής πολλαπλού τέλους λόγω άπρακτης 
παρόδου της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή μέχρις ότου καταστεί αμετάκλητη η 
απόφαση του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου επί της προσφυγής που ασκήθηκε. Η 
τελωνειακή αρχή που εξέδωσε την πράξη ή η γραμματεία του οικείου διοικητικού 
δικαστηρίου ενημερώνουν αμελλητί τον αρμόδιο εισαγγελέα, αντιστοίχως, για την 
οριστικοποίηση της ως άνω πράξης ή για την έκδοση αμετάκλητης απόφασης του αρμόδιου 
διοικητικού δικαστηρίου και του υποβάλλουν, κατά περίπτωση, υπηρεσιακό αντίγραφο του 
διοικητικού φακέλου ή της δικογραφίας της υπόθεσης. Σε περίπτωση αναστολής της 
προθεσμίας της παραγραφής σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας δεν ισχύει ο 
χρονικός περιορισμός της αναστολής του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 113 ΠΚ.». 
2. Η παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (Α΄170) καταργείται. 
3.Η παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«3. Εάν με βάση εκτελεστή πράξη της φορολογικής αρχής συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή 
απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής, εκ των οριζομένων στο άρθρο 66 του 
παρόντος νόμου, η έκδοση τέτοιας πράξης αναστέλλει την προθεσμία της παραγραφής του 
σχετικού εγκλήματος και συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη αναβολή ή αναστολή της 
αντίστοιχης ποινικής διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό, η οικεία φορολογική αρχή ενημερώνει 
αμελλητί τον αρμόδιο εισαγγελέα και του αποστέλλει αντίγραφο της ως άνω διοικητικής 
πράξης. Εάν δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών 
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αναβάλλει με πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια της ποινικής διαδικασίας. Εάν έχει 
ασκηθεί ποινική δίωξη και η υπόθεση εκκρεμεί στην κύρια ανάκριση, ο ανακριτής με 
σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα διατάσσει την αναστολή της ποινικής διαδικασίας. Εάν η 
υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο, αρμόδιο να διατάξει την αναστολή της ποινικής 
διαδικασίας είναι το ποινικό δικαστήριο, σε κάθε άλλη δε περίπτωση το αρμόδιο δικαστικό 
συμβούλιο. Η αναστολή της προθεσμίας της παραγραφής και η αναβολή ή αναστολή της 
ποινικής διαδικασίας διαρκούν μέχρι την οριστικοποίηση της οικείας πράξης της 
φορολογικής αρχής, λόγω άπρακτης παρόδου της προθεσμίας άσκησης προσφυγής, ή μέχρις 
ότου καταστεί αμετάκλητη η απόφαση του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου επί της 
προσφυγής που ασκήθηκε. Η φορολογική αρχή που εξέδωσε την οικεία πράξη ή η 
γραμματεία του οικείου διοικητικού δικαστηρίου ενημερώνουν αμελλητί τον αρμόδιο 
εισαγγελέα, αντιστοίχως, για την οριστικοποίηση της ως άνω πράξης λόγω μη άσκησης 
προσφυγής ή για την έκδοση αμετάκλητης απόφασης του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου 
επί της ασκηθείσας προσφυγής και του υποβάλλουν, κατά περίπτωση, υπηρεσιακό 
αντίγραφο του διοικητικού φακέλου ή της δικογραφίας της υπόθεσης. Σε περίπτωση 
αναστολής της προθεσμίας της παραγραφής σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός της αναστολής του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 113 ΠΚ.» 
4. Η παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 καταργείται. 
5. Το άρθρο 55Α του ν. 4174/2013 καταργείται. 
 

Άρθρο 33 

Αναστολή της παραγραφής των ποινικών αδικημάτων που 

σχετίζονται με την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 28 

του ν. 4321/2015 

Στην περ. β΄ της παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) προστίθεται δεύτερο εδάφιο 

και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής: 

«15. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται 
οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές: 

 α. Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και 

το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής 

ενημερότητας. 

 Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, 

που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης με τις διατάξεις της παρούσας και είναι συνεπείς 

με τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμών 

δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το 

πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης 

οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση τη συνολική 

οφειλή του έργου. 

β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 

2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση 

της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Σε περίπτωση 

αναστολής της ποινικής δίωξης κατά τα ανωτέρω, δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός της 
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αναστολής της προθεσμίας της παραγραφής του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 

113 ΠΚ. 

γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή 

ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της 

ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. 

 δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).».  

Άρθρο 34 

Τιμώρηση καταργηθέντων πταισμάτων ως διοικητικών κυρώσεων  

1. Σε όποιον διαπράττει τις παραβάσεις που χαρακτηρίζονταν από το νόμο ως πταίσματα, τα 

οποία καταργήθηκαν με το άρθρο 468 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), 

επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, από εκατό (100) έως εξακόσια (600) ευρώ, με την 

επιφύλαξη εφαρμογής άλλης ειδικότερης διάταξης. 

2. Το πρόστιμο της παρ. 1 επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στην οποία 

ανήκει το διοικητικό όργανο που ήταν κατά την 30η.6.2019 (άρθρο δεύτερο, ν. 4619/2019) 

καθ’ ύλην αρμόδιο για τη διαπίστωση της παράβασης και, εάν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, 

το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, στην εδαφική 

αρμοδιότητα του οποίου διαπιστώθηκε πως τελέσθηκε η ως άνω παράβαση. 

3. Πριν επιβληθεί το πρόστιμο της παρ. 1, καλείται από το αρμόδιο, για την επιβολή του 

προστίμου, όργανο, το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να 

εκφέρει τις απόψεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 

2690/1999, Α΄ 45). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 
 

 

Άρθρο 35 

Πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 

4640/2019 

Στο άρθρο 31 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190), προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 31 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 31 

Νομική βοήθεια 

Οι διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α΄ 24) για τη νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος 

εφαρμόζονται αναλογικά στους διαμεσολαβητές και τους νομικούς παραστάτες του άρθρου 

2 του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης 

καθορίζονται η διαδικασία καταβολής, οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης των 

προσώπων αυτών, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. Με 

την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται η αποζημίωση των προσώπων του 

πρώτου εδάφιου, που έχουν ήδη διορισθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και 
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πριν από τη δημοσίευση απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί δημιουργίας Μητρώου 

Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29.». 

 

Άρθρο 36 

Αρμόδια αρχή για τον διορισμό διαμεσολαβητών στη νομική βοήθεια – Τροποποίηση του 

άρθρου 8 του ν. 3226/2004 

Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24), προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Αρμόδια Αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής βοήθειας σε υποθέσεις 

αστικού και εμπορικού χαρακτήρα είναι ο Ειρηνοδίκης, ο δικαστής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου ή ο Πρόεδρος του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η 

δίκη και, εάν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες με δίκη, ο Ειρηνοδίκης της κατοικίας 

του αιτούντος. Στις πράξεις που είναι άσχετες με δίκη συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις που 

συντάσσονται από συμβολαιογράφο σχετικά με υποθέσεις συναινετικού διαζυγίου. H Αρχή 

του πρώτου εδαφίου είναι αρμόδια και για την εξέταση της αίτησης παροχής νομικής 

βοήθειας στις υποθέσεις που υπάγονται στον ν. 4640/2019 (Α΄ 190).». 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 

Άρθρο 37 

Διασκέψεις εξ αποστάσεως 

Οι διασκέψεις σε όλα τα δικαστήρια της Χώρας μπορούν να γίνονται και εξ αποστάσεως με 

τη χρήση τεχνολογικών μέσων, εφόσον δεν είναι εφικτή η φυσική συμμετοχή ενός ή 

περισσοτέρων δικαστών σε αυτές. 

 

Άρθρο 38  

Κατάργηση απόσπασης Εφέτη στη Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων 

Η παρ. 2 του άρθρου 361 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) καταργείται από τότε που ίσχυσε. 

 

 

Άρθρο 39  

Αύξηση θέσεων υπαλλήλων κλάδου πληροφορικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και 

δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη ή μεταφορά υπηρετούντων ήδη 

υπαλλήλων στο ΣτΕ, τη Γενική Επιτροπεία των ΤΔΔ και στα ΤΔΔ 

 

 1. Συστήνονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας είκοσι (20) θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του 

κλάδου πληροφορικής, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω κατηγορίες και ειδικότητες: 

 α. Κατηγορία ΠΕ κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, με ειδικότητες επιστήμης υπολογιστών και 

μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής,,δικτύων και συστημάτων πέντε ( 5) θέσεις. 
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 β. Κατηγορία ΤΕ κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, με ειδικότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστημάτων, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής και Πολυμέσων, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, 

δέκα (10) θέσεις.  

 γ. Κατηγορία ΔΕ κλάδος ΔΕ Πληροφορικής, Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ή ΔΕ 

Πληροφορικής), πέντε (5) θέσεις.  

2. Η πλήρωση των συνιστώμενων και των υφισταμένων κενών θέσεων δικαστικών 

υπαλλήλων του κλάδου πληροφορικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας γίνεται είτε με 

διορισμό μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2812/2000 (Κώδικα 

Δικαστικών Υπαλλήλων), είτε με την τήρηση της διαδικασίας των παραγράφων 3 και 4. 

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2812/2000, του ν. 4440/2016 και κάθε άλλης 

γενικής ή ειδικής διάταξης, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου η 

πλήρωση κενών θέσεων και με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και 

των νπδδ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, το οποίο αξιολογεί και τα προσόντα των υποψηφίων. Το αρμόδιο όργανο του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει και διαβιβάζει σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, στους 

ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νπδδ σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση για τη μετάταξη, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ανακοίνωση καθορίζονται ο 

αριθμός των θέσεων, οι κατηγορίες και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, η προθεσμία 

υποβολής των αιτήσεων, η αρμόδια υπηρεσία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι φορείς στους 

οποίους διαβιβάζεται η πρόσκληση-ανακοίνωση υποχρεούνται να τη γνωστοποιούν στους 

υπαλλήλους του κλάδου πληροφορικής με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η μετάταξη 

πραγματοποιείται μετά από απλή γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου στο οποίο 

υπάγεται ο υπάλληλος και σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Συμβουλίου 

της Επικρατείας με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

του οικείου Υπουργείου. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν και 

πάντως μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης.  

4. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις παρ. 2 και 3 και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 

διάταξης, επιτρέπεται η κάλυψη των αναγκών κενών θέσεων και μέχρι 2 θέσεων της περ. α΄, 

μέχρι 6 θέσεων της περ. β΄ και μέχρι 2 θέσεων της περ. γ΄ της παρ. 1 με μεταφορά 

αντίστοιχων θέσεων υπαλλήλων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και υπηρετούν με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού, σε νπδδ ή νπιδ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει αναοριοθετηθεί 

με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101). Η μεταφορά των θέσεων και των υπαλλήλων 

πραγματοποιείται με την ίδια σχέση και τους αυτούς όρους εργασίας με τους οποίους 

υπηρετούν, ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της 

Συμβουλίου της Επικρατείας, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και του οικείου Υπουργού. Η δαπάνη μισθοδοσίας και εν γένει όλες οι 

οφειλόμενες εισφορές και κρατήσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδίδει και διαβιβάζει σε όλες 

τις υπηρεσίες του Δημοσίου, στους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού, τα νπδδ και τα νπιδ του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, όπως έχει αναοριοθετηθεί με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990, σχετική 

ανακοίνωση-πρόσκληση για τη μετάταξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
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Κυβερνήσεως. Με την ανακοίνωση καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων, οι κατηγορίες και 

τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η αρμόδια 

υπηρεσία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι φορείς στους οποίους διαβιβάζεται η πρόσκληση-

ανακοίνωση υποχρεούνται να τη γνωστοποιούν στους υπαλλήλους του κλάδου 

πληροφορικής με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η ανακοίνωση-πρόσκληση της παρούσας 

παραγράφου μπορεί να είναι ενιαία με την ανακοίνωση της παρ. 3. 

Σε περίπτωση εφαρμογής της παρούσας και μέχρι την αποχώρηση καθ'οιονδήποτε τρόπο 

του προσωπικού που έχει μεταφερθεί δεν επιτρέπεται η κάλυψη οργανικών θέσεων με 

μόνιμο προσωπικό σε αριθμό ίσο προς τον αριθμό του προσωπικού που έχει μεταφερθεί. 

Με την αποχώρηση του προσωπικού που μεταφέρεται, οι θέσεις του προσωπικού ΙΔΑΧ οι 

οποίες έχουν μεταφερθεί καταργούνται.  

5. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 εφαρμόζονται και για την κάλυψη, με πρόσληψη, μετάταξη 

ή μεταφορά, υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου 

πληροφορικής της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των ΤΔΔ και των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, όπου στις παρ. 3 και 4 

αναφέρεται το υπηρεσιακό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας, απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του οικείου Διοικητικού Εφετείου. Ως προς 

τη μεταφορά θέσεων και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου επιτρέπεται η 

κάλυψη μέχρι το ήμισυ κάθε κατηγορίας των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων.  

6. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, μπορεί, και κατά τροποποίηση των διατάξεων των παρ. 2, 3, 4 και 5 του 

παρόντος άρθρου καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, να εξειδικεύονται 

ή να συμπληρώνονται τα προσόντα των υποψηφίων ή να τροποποιούνται οι προϋποθέσεις, 

οι όροι και η διαδικασία για την πρόσληψη, μετάταξη ή τη μεταφορά των υπαλλήλων των 

παραγράφων 3, 4 και 5.  

7. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να μεταφέρονται κενές θέσεις του 

κλάδου πληροφορικής των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων στη Γενική Επιτροπεία της 

Επικρατείας των ΤΔΔ. 

 

 

Άρθρο 40 

Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών και λοιπών προσώπων σε ομάδες εργασίας για έργα 

πληροφορικής της Δικαιοσύνης  

 

1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δύναται να συστήνονται ομάδες εργασίας για την υλοποίηση 

έργων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο πλαίσιο προγραμμάτων και 

δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Οι ομάδες αυτές 

συγκροτούνται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ψηφιακής 

διακυβέρνησης και του εκάστοτε καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού, ως μέλη δε αυτών μπορεί 

να ορίζονται δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί ανήκοντες στον κλάδο της δικαιοσύνης τον 

οποίο αφορούν οι υλοποιούμενες δράσεις, δικαστικοί υπάλληλοι, μέλη Διδακτικού - 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), δικηγόροι, ειδικοί πληροφορικής και ηλεκτρονικών 
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υπολογιστών, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλων συναφών με το εκάστοτε αντικείμενο 

υπηρεσιών. Η επιλογή του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος μετέχει στην ως 

άνω ομάδα γίνεται με πράξη του οργάνου που διευθύνει το Δικαστήριο ή την Εισαγγελία, την 

οργάνωση του οποίου ή της οποίας αφορούν οι δράσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην 

παρ. 5 του άρθρου 41 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 

Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄35). 

2. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 

4354/2015 (Α΄ 176) εξαιρετικές περιστάσεις, στα μέλη των επιτροπών της παρ. 1 

καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τη διαδικασία και κατά τους όρους της ανωτέρω 

διάταξης. 

3. Στο άρθρο 41 του ν. 1756/1988 προστίθεται παρ. 5 ως ακολούθως: 

«5. Η συμμετοχή δικαστικών ή εισαγγελικών λειτουργών στην υλοποίηση προγραμμάτων και 

δράσεων με αντικείμενο την ανάπτυξη, την προώθηση και τη βελτίωση της ηλεκτρονικής 

δικαιοσύνης, συνιστά δικαστικό έργο, το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών 

καθηκόντων τους. Η επιλογή του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού που μετέχει σε 

ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων και δράσεων, γίνεται με 

πράξη του οργάνου που διευθύνει το Δικαστήριο ή την Εισαγγελία, στην οργάνωση του 

οποίου ή της οποίας αποσκοπούν οι προς υλοποίηση δράσεις και στο οποίο υπηρετεί ο 

επιλεγόμενος λειτουργός.». 

4. Στο άρθρο 30 του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) προστίθεται παρ. 3 ως εξής: 

«3. Η συμμετοχή δικαστικών υπαλλήλων στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων με 

αντικείμενο την ανάπτυξη, την προώθηση και τη βελτίωση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, 

εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. Η επιλογή του δικαστικού 

υπαλλήλου που μετέχει σε ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων 

και δράσεων γίνεται με πράξη του οργάνου που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία, 

στην οργάνωση του οποίου ή της οποίας αποσκοπούν οι προς υλοποίηση δράσεις και στο 

οποίο υπηρετεί ο επιλεγόμενος υπάλληλος». 

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα υπό εξέλιξη έργα, τα οποία εντάσσονται 

στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων/δράσεων για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, 

χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα οποία έχουν ήδη 

συναφθεί οι σχετικές συμφωνίες επιδότησης, είτε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, είτε από το 

όργανο που διευθύνει το Δικαστήριο. Ειδικώς, για τα ανωτέρω υπό εξέλιξη έργα οι συνέπειες 

συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της παρ. 1 ανατρέχουν στην ημερομηνία σύναψης 

των ήδη συναφθεισών συμφωνιών.  

 

Άρθρο 41 

Επεξεργασία διαταγμάτων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.) – Τροποποίηση του π.δ. 18/1989 

1. Στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) προστίθεται άρθρο 16Α ως εξής: 

«Άρθρο 16Α Επεξεργασία διαταγμάτων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

Τα σχέδια διαταγμάτων που αποστέλλονται προς επεξεργασία προς το Συμβούλιο της 

Επικρατείας, τα στοιχεία που κατά νόμο τα συνοδεύουν και η σχετική γνωμοδότηση του 

Δικαστηρίου διακινούνται αποκλειστικά με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
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Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), που διατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το Ελληνικό 

Δημόσιο, καθώς και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της 

Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.). Τα σχέδια των διαταγμάτων, τα κρίσιμα στοιχεία 

που τα συνοδεύουν και το αντίγραφο της γνωμοδότησης του Δικαστηρίου που αποστέλλεται 

στη Διοίκηση φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του Κανονισμού 

(ΕΕ) 910/2014. Η Διοίκηση παρέχει στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους που 

υπηρετούν στο Δικαστήριο πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες και στα έγγραφα που είναι 

αναγκαία για την επεξεργασία των διαταγμάτων. Η Διοίκηση οφείλει να αποστείλει σε 

έγχαρτη μορφή οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει σκόπιμο ο Εισηγητής ότι, λόγω της φύσης του, 

είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του σχεδίου.». 

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70α του π.δ. 18/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 27 και των αιτήσεων περί ευεργετήματος πενίας, 

όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται η κατάθεση δικογράφου ή εγγράφου σε 

έντυπη μορφή, από την 1η.1.2021 νοείται αποκλειστικώς η ηλεκτρονική κατάθεσή τους, 

εφόσον τα δικόγραφα ή έγγραφα αυτά φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την 

έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.». 

 

 

Άρθρο 42 

Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών – Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 1756/1988 

 Στο άρθρο 51 ν. 1756/1988 (A΄ 35) προστίθεται παρ. 8 ως εξής : 

«8. Δικαστικοί λειτουργοί γονείς ανήλικου τέκνου, των οποίων οι σύζυγοι έχουν μετατεθεί σε 

κενή οργανική θέση και υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι στον διπλωματικό κλάδο ή 

εξομοιούμενο με αυτόν, του Υπουργείου Εξωτερικών, σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, 

επιτρέπεται να αποσπώνται στην ίδια πόλη με την αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους, 

είτε στην ίδια την αρχή είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση 

του/της συζύγου τους και ιδίως στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε όργανα, σε οργανισμούς, μονάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου διεθνούς οργανισμού με κοινή 

απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, που 

εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Οι 

αποσπώμενοι δικαστικοί λειτουργοί λαμβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, οι 

οποίες καταβάλλονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεν δικαιούνται επιδόματος 

υπηρεσίας αλλοδαπής. Η απόσπαση γίνεται αποκλειστικά για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας σε 

αντικείμενα συναφή με τη δικαστική ιδιότητα για χρόνο όχι μεγαλύτερο της τριετίας. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος απόσπασης δύναται να παραταθεί με τις ίδιες 

προϋποθέσεις για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) ακόμη χρόνια.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ  
 

Άρθρο 43 

Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων στο δημόσιο αναλογικών δικαιωμάτων  

 

Στο άρθρο 14 του ν. 3156/2003 (Α’ 157) προστίθεται παρ. 2α ως εξής: 

 «2α. Μετά την τελεσιδικία δικαστικών αποφάσεων που καταδικάζουν υποθηκοφύλακες, 

προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων ή ενεχυροφύλακες να αποδώσουν εισπραχθέντα 

αναλογικά και πάγια δικαιώματα πλέον τόκων και εξόδων, δεχόμενες ότι τα είχαν εισπράξει 

κατά παράβαση των οριζομένων στις παρ. 1 και 2, άμα τη καταβολή τους στον νικήσαντα 

διάδικο, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων, στα οποία είχε 

λάβει χώρα η επίδικη καταχώριση κατά το παρελθόν ή οι ενεχυροφύλακες, δύνανται όσα 

ποσά έχουν αποδώσει αχρεωστήτως στο Δημόσιο από την άνω αιτία, να τα συμψηφίσουν, 

μετά την ως άνω καταβολή, με εισπραττόμενα, αναλογικά και πάγια, αποδοτέα όμως στο 

Δημόσιο, δικαιώματα από μεταγραφές, εγγραφές, καταχωρίσεις, σημειώσεις, άρσεις και 

διαγραφές στα Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία και Ενεχυροφυλακεία. Η 

προθεσμία παραγραφής των σχετικών αξιώσεων υποθηκοφυλάκων, προϊσταμένων 

κτηματολογικών γραφείων και ενεχυροφυλάκων, εν ενεργεία και αποχωρησάντων, κατά του 

Δημοσίου για συμψηφισμό ποσών, τα οποία εισπράχθηκαν και καταβλήθηκαν αχρεωστήτως 

από αυτούς στο Δημόσιο από την ως άνω αιτία, αρχίζει από τον χρόνο κατά τον οποίο οι 

δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες καταδικάζουν αυτούς στην απόδοση εισπραχθέντων 

δικαιωμάτων, κατέστησαν αμετάκλητες.» 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
 

Άρθρο 44 

Αντίγραφο ποινικού μητρώου για την Τράπεζα της Ελλάδος – Τροποποίηση του άρθρου 4 

του ν. 4261/2014  

Στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 

7 διαμορφώνεται ως εξής: 

«7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ιδρυμάτων και, κατά περίπτωση, των 

χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών 

συμμετοχών, με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 

και είναι αρμόδια να εξετάζει πιθανές παραβιάσεις αυτών. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται 

για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των εποπτευόμενων φυσικών προσώπων, καθώς και 

όσων διατελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπεύθυνοι κρίσιμων λειτουργιών, 

αρμόδια διευθυντικά στελέχη κατά την έννοια του άρθρου 38 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) ή 

αποκτούν άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή, όπως ορίζεται στο σημείο 36 της παρ. 1 του 

άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στα εποπτευόμενα σύμφωνα με το άρθρο 55Α 
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του Καταστατικού της και τους ειδικότερους νόμους ιδρύματα, επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, να ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης κατά 

την έννοια του άρθρου 572 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
 

Άρθρο 45 

Αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών τoυ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.  

1. Eπιτρέπεται η απόσπαση στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) 

υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής, δικαστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ των κλάδων Διοικητικού – 

Οικονομικού ή Οικονομολόγων ή Λογιστών, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εκδίδεται το αργότερο 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αποκλειστικά και 

μόνο για την εκκαθάριση απαιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας. Οι ως άνω 

αποσπάσεις χωρούν κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και κατόπιν 

αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων 

καταβάλλονται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 
Άρθρο 46 

 Μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Υπάλληλοι, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που 

υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, δύνανται να μεταταχθούν σε αυτή και σε κενή οργανική θέση κλάδου 

αντίστοιχου των τυπικών τους προσόντων.  

Η μετάταξη διενεργείται μετά από αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, 

με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.  

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση 

του παρόντος.  

Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη διενεργείται σε προσωποπαγή θέση και ο μεταταγείς 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η 

προσωποπαγής θέση, η οποία ομοίως καταργείται με την κατά οποιοδήποτε τρόπο 

αποχώρησή του από την Υπηρεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙB’ 

 

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 

Άρθρο 47 

Κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των Δικαστηρίων της Χώρας – Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του ν. 2190/1994 

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α` 28) τροποποιείται και η παρ. 

9 διαμορφώνεται ως εξής: 

«9. Η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της 

παρ. 1 του άρθρου 14 είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του 

ΑΣΕΠ και του οικείου φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου 

διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε 

όμοιους κλάδους - ειδικότητες και σε πρόσθετα προσόντα και ότι έχει υποβληθεί αίτημα για 

έγκριση προς την Επιτροπή της υπ` αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ., πριν παρέλθουν εννέα (9) μήνες από 

τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με 

την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α` 40). 

Στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω εδαφίου εμπίπτουν και τα αιτήματα φορέων που έχουν 

υποβληθεί για έγκριση στην ανωτέρω Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή των Δικαστηρίων της Χώρας είναι δυνατόν, να 

πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα 

επιλαχόντων: α) προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., για την κάλυψη θέσεων της Αρχής 

ή των Δικαστηρίων της Χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν 

όμοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και ότι δεν έχουν παρέλθει τρία (3) 

χρόνια από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α` 40), όπως εκάστοτε 

ισχύει, β) από προκηρύξεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α` 234), 

εφόσον ταυτίζονται τα προσόντα και τα πρόσθετα προσόντα της κατηγορίας τους, με τις 

αντίστοιχες, προς πλήρωση, ειδικότητες και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη 

δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α` 40), όπως εκάστοτε ισχύει. Η διάταξη αυτή 

καταλαμβάνει και την προκήρυξη 8Κ/2017 ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 23).». 

 

Άρθρο 48 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.  
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