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ΝΟΜΟ 2690/1999
‘’ΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΓ
ΔΙΑΣΑΞΓΙ’’

Όπςξ ηνμπμπμηήζεθε θαη ζομπιενώζεθε με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ :
Ν.2880/2001
Ν.3230/2004
Ν.3242/2004
Ν.3345/2005

Γπηζεμαίκεηαη όηη ε πανμύζα θςδηθμπμίεζε είκαη μηα άηοπε δημηθεηηθή
ζοιιμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο Κώδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ θαη ηςκ
δηαηάλεςκ πμο ημκ ηνμπμπμίεζακ ή ημκ ζομπιήνςζακ. Καηά ζοκέπεηα,
θάζε εκδηαθενόμεκμξ πμο ζα πνεηάδεηαη κα ακαηνέπεη ζηηξ δηαηάλεηξ ηεξ
ζοιιμγήξ αοηήξ, δεκ ζα πνέπεη κα μκεμμκεύεη ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ, αιιά ηηξ
μηθείεξ δηαηάλεηξ ημο Ν.2690/1999 θαη ηςκ ζοκαθώκ ζομπιενςμαηηθώκ
ή ηνμπμπμηεηηθώκ δηαηάλεςκ. Οη δηαηάλεηξ ημο Ν.2690/1999 πμο έπμοκ
ηνμπμπμηεζεί ή ζομπιενςζεί δηαθνίκμκηαη έκακηη ηςκ ιμηπώκ, δηόηη έπμοκ
εθηοπςζεί με πιάγηα γνάμμαηα. Μεηά ημ ηέιμξ θάζε άνζνμο
αθμιμοζμύκ- όπμο οπάνπμοκ- ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ.
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Έθδμζε :
Τπμονγείμ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ (ΤΠΓΔΔΑ)
Γεκηθή Γναμμαηεία Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ
Γεκηθή Δηεφζοκζε Δημηθεηηθήξ Ονγάκςζεξ θαη Δηαδηθαζηχκ
Δηεφζοκζε Κςδηθμπμίεζεξ Νμμηθχκ Πιενμθμνηχκ
οκημκηζμόξ Έθδμζεξ :

Μανίκα Πμύιμο, Πνμσζηαμέκε ηεξ
Δηεφζοκζεξ Κςδηθμπμίεζεξ Νμμηθχκ
Πιενμθμνηχκ,
ΤΠ.Γ.Δ.Δ.Α./Γ.Γ.Δ.Δ & Η.Δ

Νμμμηεπκηθή Γπελενγαζία-Γπημέιεηα Ύιεξ: Παναζθεοή Κέζηε, Πνμσζηαμέκε ημο
Σμήμαημξ Νμμμζεζίαξ,
ΤΠ.Γ.Δ.ΔΑ./Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.
Κεημεκμγνάθεζε :
Πακαγηώηα Σζηανδάθε, Τπάιιειμξ
ΤΠΓΔΔΑ/Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.
ύκζεζε-Δηαμόνθςζε θεημέκςκ :
Δηεφζοκζε Φςημζημηπεημζεζίαξ
– Γζκηθυ Σοπμγναθείμ

Γθηύπςζε-Βηβιημζεζία:
Δηεφζοκζε Γθηοπχζεςκ
-Γζκηθυ Σοπμγναθείμ
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ΝΟΜΟ 2690/ 1999 (ΦΓΚ Α΄45/9-3-1999)
«Κύνςζε ημο Κώδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ»

Ο ΠΡΟΓΔΡΟ
ΣΗ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Γθδίδμμε ημκ αθόιμοζμ κόμμ πμο ρήθηζε ε Βμοιή:
Άνζνμ πνώημ
Κονχκεηαη μ Κχδηθαξ Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ, μ μπμίμξ έπεη ζοκηαπζεί
ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παναγνάθμο 6 ημο άνζνμο 76 ημο οκηάγμαημξ
απυ ηεκ Γπηηνμπή πμο ζογθνμηήζεθε θαη΄ ελμοζημδυηεζε ηςκ δηαηάλεςκ ημο
άνζνμο 18 (παν. 18 θαη 24) ημο κ. 2503/1997, με ηεκ ανηζμ.
ΔΙΔΚ/Φ.38/4/2085/15-9-1997 απυθαζε ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα ημο
Τπμονγείμο Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ, υπςξ
ηνμπμπμηήζεθε απυ ηε ΔΙΔΚ/Φ.38/4/27737/16-12-1997 υμμηα ημο ηδίμο
Γεκηθμφ
Γναμμαηέα
θαη
επακαζοζηήζεθε
με
ηεκ
ανηζμ.
ΔΙΔΚ/Φ.38/4/23951/30-11-1998 υμμηα πνμθεημέκμο κα ελεηάζεη ηηξ
παναηενήζεηξ ηςκ Βμοιεοηχκ πμο δηαηοπχζεθακ ζηε Δηανθή Γπηηνμπή
Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ ηεξ Βμοιήξ.
ΠΡΩΣΟ ΚΓΦΑΛΑΙΟ
ΓΓΝΙΚΓ ΔΙΑΣΑΞΓΙ
Άνζνμ 1

Πεδίμ εθανμμγήξ ηςκ δηαηάλεςκ ημο Κώδηθα
Οη δηαηάλεηξ ημο Κχδηθα αοημφ εθανμυδμκηαη ζημ Δεμυζημ, ζημοξ
μνγακηζμμφξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ θαη ζηα άιια κμμηθά πνυζςπα δεμμζίμο
δηθαίμο.
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Άνζνμ 2

Αοηεπάγγειηε εκένγεηα ηεξ Δημίθεζεξ
«Με ηεκ επηθύιαλε ημο επόμεκμο άνζνμο, ηα δημηθεηηθά όνγακα μθείιμοκ
κα πνμβαίκμοκ, αοηεπαγγέιηςξ, ζηηξ εκένγεηεξ πμο πνμβιέπμκηαη από ηηξ
ηζπύμοζεξ δηαηάλεηξ εκηόξ ηςκ μνηδμμέκςκ, ζπεηηθώκ, πνμζεζμηώκ. ε
πενίπηςζε πμο δεκ πνμβιέπεηαη ζπεηηθή πνμζεζμία, ε εκένγεηα
ζοκηειείηαη εκηόξ εοιόγμο πνόκμο, μ μπμίμξ δεκ μπμνεί κα οπενβεί ημ
ηνίμεκμ».
[Σμ άνζνμ 2 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 5 ημο
κ.3242/2004.(ΦΓΚ 102 Α΄/24.5.2004)]

πεηηθέξ δηαηάλεηξ:

•Ν. 3200/2003
(ΦΓΚ 281Α'/2003)
Άνζνμ 25, παν.4

4.Πηζημπμηεηηθά ή άιια έγγναθα με ηα μπμία απμδεηθκφμκηαη πναγμαηηθά
πενηζηαηηθά, ζημηπεία ή έκκμμεξ ζπέζεηξ θαη πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ
ηθακμπμίεζε αηηεμάηςκ ηςκ πμιηηχκ, ακηηθαζίζηακηαη με θαηαθαηηθή ή
ανκεηηθή δήιςζε πμο ακαδεηείηαη θαη γίκεηαη μεηαλφ ηςκ ανμμδίςκ
οπενεζηχκ. Η δηαδηθαζία ηεξ ακαδήηεζεξ θαη δηαβίβαζεξ ηεξ δήιςζεξ μεηαλφ
ηςκ ανμμδίςκ οπενεζηχκ, θαζχξ θαη θάζε άιιε ζπεηηθή ιεπημμένεηα,
νοζμίδμκηαη με θμηκή απυθαζε ημο Τπμονγμφ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ
Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ θαη ημο θαηά πενίπηςζε ανμυδημο Τπμονγμφ.
Με υμμηα απυθαζε θαζμνίδμκηαη ηα πηζημπμηεηηθά ή άιια έγγναθα πμο
ακηηθαζίζηακηαη με δήιςζε.
Άνζνμ 3

Αηηήζεηξ πνμξ ηε Δημίθεζε
1.Αίηεζε ημο εκδηαθενμμέκμο, γηα ηεκ έθδμζε δημηθεηηθήξ πνάλεξ, απαηηείηαη
υηακ ημ πνμβιέπμοκ μη ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ.
2.Ο εκδηαθενυμεκμξ, μπμνεί, πνηκ απυ ηεκ έθδμζε ηεξ δημηθεηηθήξ πνάλεξ, κα
παναηηεζεί απυ ηεκ αίηεζή ημο πςνίξ ζοκέπεηεξ, εθηυξ ακ οπάνπεη εηδηθή
ακηίζεηε νφζμηζε. Ακάθιεζε ηεξ παναίηεζεξ δεκ μπμνεί κα γίκεη.
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3.Γηα ηε δηεοθυιοκζε ηςκ εκδηαθενμμέκςκ, πνεζημμπμημφκηαη έκηοπα
αηηήζεςκ, ηα μπμία πμνεγμφκ οπμπνεςηηθχξ μη δεμυζηεξ ανπέξ, γηα υια ηα
ζέμαηα πμο εμπίπημοκ ζηεκ ανμμδηυηεηά ημοξ. ηα έκηοπα ακαθένμκηαη μη
πνμβιεπυμεκεξ απυ ηε κμμμζεζία πνμτπμζέζεηξ γηα ηεκ ηθακμπμίεζε ημο
αηηήμαημξ, μη εθανμμζηέεξ δηαηάλεηξ, ηα δηθαημιμγεηηθά πμο πνέπεη κα
πνμζθμμίζεη μ εκδηαθενυμεκμξ, θαζχξ θαη μ πνυκμξ μέζα ζημκ μπμίμ ζα δμζεί
ε απάκηεζε. Ακ μ εκδηαθενυμεκμξ δειχζεη υηη δεκ μπμνεί κα γνάρεη, μ
ανμυδημξ οπάιιειμξ, φζηενα απυ πνμθμνηθή έθζεζε ημο αηηήμαημξ ημο
εκδηαθενμμέκμο, μθείιεη κα ζοκηάλεη μ ίδημξ ηεκ αίηεζε.
4.Σα ζημηπεία ηεξ ηαοηυηεηαξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ αίηεζε, υηακ πνυθεηηαη
γηα Έιιεκεξ πμιίηεξ, απμδεηθκφμκηαη απυ ημ δειηίμ ηαοηυηεηαξ ή ηε ζπεηηθή
πνμζςνηκή βεβαίςζε ηεξ ανμυδηαξ ανπήξ ή ημ δηαβαηήνημ. Η ηαοηυηεηα ηςκ
αιιμδαπχκ απμδεηθκφεηαη, ζηεκ πενίπηςζε πμιηηχκ Κνάημοξ- Μέιμοξ ηεξ
Γονςπασθήξ Έκςζεξ, απυ ημ δειηίμ ηαοηυηεηαξ ή ημ δηαβαηήνημ, εκχ, ζηηξ
άιιεξ πενηπηχζεηξ, απυ ημ δηαβαηήνημ, ή άιιμ έγγναθμ βάζεη ημο μπμίμο
επηηνέπεηαη ε είζμδυξ ημοξ ζηε Υχνα, ή ηα έγγναθα πμο έπμοκ εθδχζεη μη
ανμυδηεξ ειιεκηθέξ ανπέξ. Η ηαοηυηεηα ηςκ κμμηθχκ πνμζχπςκ
απμδεηθκφεηαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα απυ ηηξ δηαηάλεηξ πμο ηζπφμοκ ζηεκ
έδνα ημοξ. Όηακ ε αίηεζε δεκ οπμβάιιεηαη αοημπνμζχπςξ, πνέπεη κα
ζοκμδεφεηαη απυ επηθονςμέκμ θςημακηίγναθμ ημο δειηίμο ηαοηυηεηαξ ή ηςκ
ακηίζημηπςκ εγγνάθςκ.

«Αηηήζεηξ γηα έθδμζε δημηθεηηθήξ πνάλεξ πμο οπμβάιιμκηαη μέζς Κ.Γ.Π.
ηα μπμία έπμοκ ηεκ εοζύκε ειέγπμο ηςκ ζημηπείςκ ηεξ ηαοηόηεηαξ,
ζεςνείηαη όηη οπμβάιιμκηαη αοημπνμζώπςξ ζηεκ ανμόδηα γηα ηεκ έθδμζε
ηεξ πνάλεξ οπενεζία».
[Σμ ηειεοηαίμ μέζα ζε « » εδάθημ πνμζηέζεθε με ηεκ παν. 7 ημο άνζνμο 11
ημο κ.3230/2004.(ΦΓΚ 44 Α΄/ 11.2.2004)]

5.Γεγμκυηα ή ζημηπεία πμο δεκ απμδεηθκφμκηαη απυ ημ δειηίμ ηαοηυηεηαξ ή
απυ ηα ακηίζημηπα έγγναθα, ακ εηδηθέξ δηαηάλεηξ δεκ μνίδμοκ δηαθμνεηηθά,
γίκμκηαη δεθηά βάζεη οπεφζοκεξ δήιςζεξ ημο εκδηαθενμμέκμο, ε μπμία θαη
δηαηοπχκεηαη ζε πνμβιεπυμεκμ απυ ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ έκηοπμ. Ίδηα
δήιςζε οπμβάιιεηαη θαη υηακ ηα ζημηπεία ημο δειηίμο ηαοηυηεηαξ γηα ηεκ
μηθμγεκεηαθή θαηάζηαζε, ηε δηεφζοκζε ηεξ θαημηθίαξ θαη ημ επάγγειμα έπμοκ
μεηαβιεζεί.

«6.α. Όηακ γηα ηε δηεθπεναίςζε οπόζεζεξ απαηημύκηαη δηθαημιμγεηηθά,
πηζημπμηεηηθά ή ζημηπεία, πμο ε έθδμζή ημοξ δεκ πνμϋπμζέηεη ηε
ζύμπναλε ημο αηημύκημξ θαη ηα μπμία δεκ ζοκοπμβάιιμκηαη με ηεκ αίηεζή
ημο, ε ανμόδηα οπενεζία, γηα ηεκ έθδμζε ηεξ ηειηθήξ πνάλεξ, ηα
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ακαδεηεί από ηηξ μηθείεξ οπενεζίεξ ημο Δεμμζίμο, ηςκ μνγακηζμώκ
ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ θαη ηςκ κμμηθώκ πνμζώπςκ δεμόζημο δηθαίμο.
β. Γηα ημ ζθμπό αοηόκ πανέπεηαη ζπεηηθή ελμοζημδόηεζε από ημκ
εκδηαθενόμεκμ, ε μπμία εμπενηέπεηαη ζηεκ αίηεζή ημο.
γ. Με θμηκή απόθαζε ημο Τπμονγμύ Γζςηενηθώκ, Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ θαη ημο ανμόδημο, θαηά πενίπηςζε, Τπμονγμύ,
θαζμνίδμκηαη μη οπενεζίεξ ζηηξ μπμίεξ εθανμόδεηαη ε αοηεπάγγειηε
ακαδήηεζε δηθαημιμγεηηθώκ. Με ηεκ ίδηα θμηκή οπμονγηθή απόθαζε μπμνεί
κα θαζμνίδμκηαη θαηεγμνίεξ δηθαημιμγεηηθώκ, ηα μπμία, από ηε θύζε
ημοξ, δεκ είκαη δοκαηό κα ακαδεηεζμύκ αοηεπαγγέιηςξ, θαζώξ θαη θάζε
ζπεηηθή ιεπημμένεηα».
[Η παν. 6 πνμζηέζεθε με ηεκ παν. 2 ημο άνζνμο 5 ημο κ.3242/2004. (ΦΓΚ
102 Α΄/24.5.2004)]

πεηηθέξ δηαηάλεηξ:

• Ν. 3230/2004
(ΦΓΚ 44 Α’/2004)
Άνζνμ 11, παν. 4

4.Σμ Κ.Γ.Π. μθείιεη κα δηαβηβάδεη ζηεκ ανμυδηα οπενεζία ηηξ οπμβιεζείζεξ ζ’
αοηυ αηηήζεηξ εκηυξ ηεξ επμμέκεξ απυ ηεξ οπμβμιήξ ημοξ εμέναξ.

•Ν.3242/2004
(ΦΓΚ 102Α’ /2004)
Άνζνμ 6, παν. 6 θαη 8
6.Οη οπενεζίεξ οπμπνεμφκηαη κα παναιαμβάκμοκ θαη αηηήζεηξ, μη μπμίεξ δεκ
ζοκμδεφμκηαη απυ ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά. ηεκ πενίπηςζε αοηή
γίκεηαη εηδηθή πενηγναθή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ πμο ειιείπμοκ ζηε ζπεηηθή
απυδεηλε παναιαβήξ, ε μπμία πμνεγείηαη απυ ηεκ οπενεζία ζημκ
εκδηαθενυμεκμ.
8. Γηα ηεκ έθδμζε απιχκ δημηθεηηθχκ πνάλεςκ, πμο πνμαπαηημφκ οπμβμιή
αίηεζεξ απυ ημκ εκδηαθενυμεκμ, υηακ αοηή θαηαηίζεηαη ζε Κ.Γ.Π., ιμγίδεηαη
ςξ οπμβιεζείζα ζηεκ θαζ’ φιεκ ανμυδηα οπενεζία. Γηα ημ ζθμπυ αοηυκ ημ
Κ.Γ.Π. απμζηέιιεη ειεθηνμκηθχξ ζπεηηθυ εκεμενςηηθυ ζεμείςμα ζηεκ θαζ’
φιεκ ανμυδηα οπενεζία.
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Ν.3345/2005
(ΦΓΚ 138 Α’/2005)
Άνζνμ 16, παν.1
1. Μεηά ημ πνμηειεοηαίμ εδάθημ ηεξ παν.1 ημο άνζνμο 31 ημο κ.3013/2002
(ΦΓΚ 102 Α’) πνμζηίζεηαη ημ ελήξ εδάθημ:
«Βεβαίςζε ηεξ ηαοημπνμζςπείαξ ακειίθςκ θάης ηςκ δεθαηεζζάνςκ εηχκ, μη
μπμίμη δεκ είκαη θάημπμη δειηίμο αζηοκμμηθήξ ηαοηυηεηαξ ή άιιμο ζοκαθμφξ
δεμμζίμο εγγνάθμο, επεηδή δεκ έπμοκ ζομπιενχζεη ηεκ απαηημφμεκε απυ ημ
κυμμ ειηθία θαη γηα ημοξ μπμίμοξ απαηηείηαη βεβαίςζε ηςκ ζημηπείςκ ηεξ
ηαοηυηεηάξ ημοξ γηα έθδμζε δηαβαηενίμο ή γηα άιιμ κυμημμ ιυγμ».

Άνζνμ 4

Δηεθπεναίςζε οπμζέζεςκ από ηε Δημίθεζε
«1.α.Οη δεμόζηεξ οπενεζίεξ, μη μνγακηζμμί ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ θαη ηα
κμμηθά πνόζςπα δεμόζημο δηθαίμο, όηακ οπμβάιιμκηαη αηηήζεηξ, μθείιμοκ
κα δηεθπεναηώκμοκ ηηξ οπμζέζεηξ ηςκ εκδηαθενμμέκςκ θαη κα
απμθαίκμκηαη γηα ηα αηηήμαηά ημοξ μέζα ζε πνμζεζμία πεκήκηα (50)
εμενώκ, εθόζμκ από εηδηθέξ δηαηάλεηξ δεκ πνμβιέπμκηαη μηθνόηενεξ
πνμζεζμίεξ. Η πνμζεζμία ανπίδεη από ηεκ θαηάζεζε ηεξ αίηεζεξ ζηεκ
ανμόδηα οπενεζία θαη ηεκ οπμβμιή ή ζογθέκηνςζε ημο ζοκόιμο ηςκ
απαηημύμεκςκ δηθαημιμγεηηθώκ, πηζημπμηεηηθώκ ή ζημηπείςκ. Ακ ε αίηεζε
οπμβιεζεί ζε ακανμόδηα οπενεζία, ε οπενεζία αοηή μθείιεη, μέζα ζε
ηνεηξ (3) εμένεξ, κα ηε δηαβηβάζεη ζηεκ ανμόδηα θαη κα γκςζημπμηήζεη
ημύημ ζημκ εκδηαθενόμεκμ. ηεκ πενίπηςζε αοηή ε πνμζεζμία ανπίδεη
από ηόηε πμο πενηήιζε ε αίηεζε ζηεκ ανμόδηα οπενεζία. Γηα οπμζέζεηξ
ανμμδηόηεηαξ πενηζζόηενςκ οπενεζηώκ, ε πνμζεζμία ημο πνώημο
εδαθίμο, παναηείκεηαη θαηά δέθα (10), αθόμε, εμένεξ.
β. Με απόθαζε ημο Τπμονγμύ Γζςηενηθώκ, Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ θαη ημο θαηά πενίπηςζε ανμόδημο Τπμονγμύ μπμνεί κα
μνίδεηαη, θαηά πενίπηςζε, δηαθμνεηηθή πνμζεζμία γηα ηε δηεθπεναίςζε
οπμζέζεςκ, εθόζμκ ημ επηβάιιμοκ εηδηθμί ιόγμη, πμο ακαθένμκηαη νεηώξ
ζ΄ αοηήκ.
2.Γάκ θάπμηα οπόζεζε δεκ μπμνεί κα δηεθπεναηςζεί ιόγς ακηηθεημεκηθήξ
αδοκαμίαξ, εηδηθά αηηημιμγεμέκεξ, ε ανμόδηα οπενεζία μθείιεη, εκηόξ
πέκηε (5) ημοιάπηζημκ εμενώκ πνηκ από ηεκ εθπκμή ημοξ, κα
γκςζημπμηήζεη εγγνάθςξ ζημκ αηημύκηα:
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α)ημοξ ιόγμοξ ηεξ θαζοζηένεζεξ, β)ημκ οπάιιειμ πμο έπεη ακαιάβεη ηεκ
οπόζεζε θαη ημκ ανηζμό ηειεθώκμο ημο, γηα ηεκ πανμπή πιενμθμνηώκ θαη
γ) θάζε άιιε πνήζημε πιενμθμνία».

[Η παν. 1 υπςξ είπε ακηηθαηαζηαζεί με ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 11 παν. 1 ημο
κ.3230/2004 (ΦΓΚ 44 Α΄/11.2.2004) θαζχξ θαη ε παν. 2 ακηηθαηαζηάζεθακ
ςξ άκς με ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 6 ημο κ.3242/2004. (ΦΓΚ 102
Α΄/24.5.2004]

«3. Οη οπενεζίεξ απαιιάζζμκηαη από ηηξ θαηά ηεκ πανάγναθμ 1
οπμπνεώζεηξ ακ ημ αίηεμα είκαη εμθακώξ πανάιμγμ, αόνηζημ, αθαηάιεπημ
ή επακαιαμβάκεηαη θαηά ηνόπμ θαηαπνεζηηθό».
[Η παν. 3 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ηεκ παν. 3 ημο άνζνμο 11 ημο
κ.3230/2004.(ΦΓΚ 44 Α΄/ 11.2.2004)]

4.Οη δημηθεηηθέξ ανπέξ μθείιμοκ, φζηενα απυ αίηεζε ημο εκδηαθενμμέκμο, κα
πμνεγμφκ αμέζςξ πηζημπμηεηηθά θαη βεβαηχζεηξ. Ακ ε άμεζε πμνήγεζε
ημφηςκ δεκ είκαη δοκαηή, αοηά απμζηέιιμκηαη ηαποδνμμηθχξ, μέζα ζε
πνμζεζμία δέθα (10) εμενχκ, ζηε δηεφζοκζε πμο έπεη δειςζεί. Η οπμπνέςζε
αοηή δεκ οθίζηαηαη ακ μ εκδηαθενυμεκμξ, με ηεκ αίηεζή ημο, δειχζεη υηη δεκ
επηζομεί ηεκ ηαποδνμμηθή απμζημιή θαη υηη ζα παναιάβεη ηα έγγναθα αοηά
αοημπνμζχπςξ ή με ελμοζημδμηεμέκμκ εθπνυζςπυ ημο.

«5.Η οπενεζία ζηεκ μπμία οπμβάιιεηαη ε αίηεζε πμνεγεί ζημκ
εκδηαθενόμεκμ απόδεηλε παναιαβήξ όπμο πενηιαμβάκμκηαη μ μηθείμξ
ανηζμόξ πνςημθόιιμο, ε πνμζεζμία εκηόξ ηεξ μπμίαξ οθίζηαηαη
οπμπνέςζε πνμξ δηεθπεναίςζε ηεξ οπόζεζεξ, θαζώξ θαη ε επηζήμακζε
όηη, ζε πενίπηςζε οπένβαζεξ ηςκ πνμκηθώκ μνίςκ πμο θαζμνίδμκηαη ζηηξ
παναγνάθμοξ 1 θαη 2 ημο πανόκημξ άνζνμο, πανέπεηαη δοκαηόηεηα
απμδεμίςζεξ θαηά ηηξ νοζμίζεηξ ηςκ παναγνάθςκ 7 θαη 8 ημο άνζνμο 5
ημο κ.1943/1991 (ΦΓΚ 50/Α), όπςξ ηζπύεη.
6.Οη πνμζεζμίεξ ηςκ παναγνάθςκ 1 θαη 2 ημο πανόκημξ άνζνμο δεκ
ηζπύμοκ γηα ακαγκώνηζε απαηηήζεςκ θαηά ημο Δεμμζίμο, εθόζμκ
οθίζηαηαη ζπεηηθή εθθνεμήξ δίθε, θαζώξ θαη γηα ηηξ πενηπηώζεηξ όπμο
απαηηείηαη εμθάκηζε ημο εκδηαθενμμέκμο εκώπημκ ζοιιμγηθμύ μνγάκμο, θαη
ε με πνμζέιεοζή ημο μθείιεηαη ζε οπμθεημεκηθμύξ ή ακηηθεημεκηθμύξ
ιόγμοξ».

[Οη πανάγναθμη 5 θαη 6 πνμζηέζεθακ με ηεκ παν. 2 ημο άνζνμο 6 ημο
κ.3242/2004.(ΦΓΚ 102 Α΄/24.5.2004)]
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πεηηθέξ δηαηάλεηξ:

●Ν.1943/1991
( ΦΓΚ 50 Α΄/1991)
Άνζνμ 5 παν. 10 θαη 13

10. ΄Οηακ ε Γπηηνμπή απμθαζίζεη ηεκ επηβμιή πνεμαηηθμφ πμζμφ ζε βάνμξ
ημο μηθείμο θμνέα, ε οπυζεζε εηζάγεηαη ζημ ανμυδημ οπενεζηαθυ ζομβμφιημ
θαη, υπμο δεκ οπάνπεη, ζημ δημηθεηηθυ ζομβμφιημ, γηα κα ελεηαζζεί ακ οπάνπεη
οπαηηηυηεηα ηςκ οπαιιήιςκ. Ακ δηαπηζηςζεί οπαηηηυηεηα ηςκ οπαιιήιςκ,
θηκείηαη ζε βάνμξ ημοξ ε πεηζανπηθή δηαδηθαζία ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο
θάζε θμνέα.
13.«οκηζηάηαη ζημ Τπμονγείμ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ Γηδηθή Γπηηνμπή Γθανμμγήξ ηςκ ακςηένς δηαηάλεςκ, γηα
ζέμαηα ανμμδηυηεηαξ ηςκ Τπμονγείςκ, απμηειμφμεκε απυ ζομβμφιμοξ ή
πανέδνμοξ ημο Γιεγθηηθμφ οκεδνίμο ή ημο Νμμηθμφ ομβμοιίμο θαη
οπαιιήιμοξ ημο Τπμονγείμο Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ.
Με απυθαζε ημο Τπμονγμφ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ θαζμνίδεηαη μ ανηζμυξ θαη ε ηδηυηεηα ηςκ μειχκ ηεξ
Γπηηνμπήξ, ηαθηηθχκ θαη ακαπιενςμαηηθχκ. Με ηεκ απυθαζε μνηζμμφ ηςκ
μειχκ μνίδεηαη θαη μ γναμμαηέαξ ηεξ Γπηηνμπήξ με ημκ ακαπιενςηή ημο, απυ
οπαιιήιμοξ ημο Τπμονγείμο.

«Σα ζπεηηθά ζέμαηα εηζεγμύκηαη ζηεκ Γπηηνμπή οπάιιειμη ημο αοημύ ςξ
άκς Τπμονγείμο πμο μνίδμκηαη θάζε θμνά από ημκ θαζ΄ ύιε ανμόδημ
Γεκηθό Δηεοζοκηή ».

οκηζηάηαη ζηεκ έδνα θάζε Πενηθένεηαξ Γηδηθή Γπηηνμπή εθανμμγήξ ηςκ
ακςηένς δηαηάλεςκ, γηα ζέμαηα οπενεζηχκ ημο Δεμυζημο ημμέα υπςξ αοηυξ
μνημζεηείηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 14 ημο κ. 2190/1994, υπςξ ηζπφεη
θάζε θμνά πμο ιεηημονγμφκ ζηεκ ζογθεθνημέκε Πενηθένεηα, απμηειμφμεκε
απυ ζομβμφιμοξ ή πανέδνμοξ ημο Γιεγθηηθμφ οκεδνίμο ή ημο Νμμηθμφ
ομβμφιμο ημο Κνάημοξ ή εθέηεξ δημηθεηηθχκ δηθαζηενίςκ θαη οπαιιήιμοξ
ηεξ Πενηθένεηαξ αοηήξ.
Με απυθαζε ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα ηεξ Πενηθένεηαξ θαζμνίδεηαη μ ανηζμυξ
θαη ε ηδηυηεηα ηςκ μειχκ ηεξ Γπηηνμπήξ, ηαθηηθχκ θαη ακαπιενςμαηηθχκ. Με
ηεκ απυθαζε μνηζμμφ ηςκ μειχκ μνίδεηαη θαη μ Γναμμαηέαξ ηεξ Γπηηνμπήξ με
ημκ ακαπιενςηή ημο απυ οπαιιήιμοξ ηεξ Πενηθένεηαξ.
Σα ζπεηηθά ζέμαηα εηζεγμφκηαη ζηεκ Γπηηνμπή οπάιιειμη ηεξ ίδηαξ
Πενηθένεηαξ, πμο μνίδμκηαη θάζε θμνά απυ ημκ Γεκηθυ Δηεοζοκηή ηεξ
Πενηθένεηαξ.
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Η απμδεμίςζε ηςκ μειχκ, ηςκ εηζεγεηχκ θαη ηςκ γναμμαηέςκ ηςκ
Γπηηνμπχκ, μνίδεηαη με απυθαζε ηςκ Τπμονγχκ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ
Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ θαη Οηθμκμμηθχκ.
Γηα υζεξ πενηπηχζεηξ ε Γηδηθή Γπηηνμπή ηεξ Πενηθένεηαξ θνίκεη υηη είκαη
ακανμυδηα παναπέμπεη ημ δήηεμα ζηε επηηνμπή ημο Τπμονγείμο Γζςηενηθχκ,
Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ ».
[ H παν. 13 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ηεκ παν. β ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο
δεφηενμο ημο Ν. 2690/1999 ( ΦΓΚ 45 Α΄/ 9.3.1999) εθηυξ απυ ηα μέζα ζε
« » ηέηανημ εδάθημ αοηήξ ημ μπμίμ ακηηθαηαζηάζεθε με ηεκ παν.6 ημο
άνζνμο 11 ημο Ν.3230/2004 (ΦΓΚ 44 Α΄/11.2.2004)].

●Ν.3242/2004
(ΦΓΚ Α΄102/2004)
Άνζνμ 7
Απμδεμίςζε πμιηηώκ γηα ηε με ηήνεζε πνμζεζμηώκ δηεθπεναίςζεξ
οπμζέζεςκ από ηε δημίθεζε
1. Η πανάγναθμξ 7 ημο άνζνμο 5 ημο Ν.1943/1991 (ΦΓΚ 50/Α΄)
ακηηθαζίζηαηαη ςξ αθμιμφζςξ:
«7. ε πενίπηςζε με ηήνεζεξ ηςκ πνμζεζμηχκ πμο πνμβιέπμκηαη ζηηξ
δηαηάλεηξ ημο Ν. 2690/1999 ( ΦΓΚ 45/Α΄),υπςξ ηζπφμοκ, θαηαβάιιεηαη
ζημκ αηημφκηα, απυ ημκ μηθείμ θμνέα, πιήνεξ απμδεμίςζε. Η απμδεμίςζε
αοηή αθαηνείηαη απυ ημ ηοπυκ, μεηαγεκεζηένςξ, επηδηθαδυμεκμ πμζυ, εθυζμκ
γίκεη δεθηή απυ ημ ανμυδημ δηθαζηήνημ ζπεηηθή αγςγηθή απαίηεζε, θαηά ηηξ
πενί αζηηθήξ εοζφκεξ δηαηάλεηξ.»
2. Η πανάγναθμξ 8 ημο άνζνμο 5 ημο Ν. 1943/1991, υπςξ ηζπφεη,
ακηηθαζίζηαηαη ςξ ελήξ:
«8. Σμ φρμξ ημο θαηαβιεηέμο πνεμαηηθμφ πμζμφ πμο πνμβιέπεηαη ζηεκ
πνμεγμφμεκε πανάγναθμ θαζμνίδεηαη απυ ηηξ Γπηηνμπέξ ηεξ παναγνάθμο 13
ημο πανυκημξ άνζνμο μεηά απυ εηζήγεζε ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ Δεμυζηαξ
Δημίθεζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ ημο Τπμονγείμο Γζςηενηθχκ,
Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ ή ηεξ Πενηθένεηαξ, πμο
επηιαμβάκμκηαη μεηά απυ αίηεζε ημο πμιίηε.
Γηα ημκ θαζμνηζμυ ημο φρμοξ ηεξ θαηαβιεηέαξ πιήνμοξ απμδεμίςζεξ
ιαμβάκμκηαη οπυρε ηδίςξ:α) ημ μέγεζμξ ηεξ πενημοζηαθήξ δεμίαξ θαη ηεξ
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εζηθήξ βιάβεξ πμο πνμθιήζεθε απυ ηεκ θαζοζηένεζε, β) μη ζοκζήθεξ ζηηξ
μπμίεξ μθείιεηαη ε θαζοζηένεζε, γ) ημ ηοπυκ οθηζηάμεκμ ζπεηηθυ πυνηζμα ημο
οκεγυνμο ημο Πμιίηε. Η απυθαζε ηεξ Γπηηνμπήξ, πμο εθδίδεηαη μέζα ζε
δφμ μήκεξ απυ ηεκ οπμβμιή ηεξ ζπεηηθήξ αίηεζεξ θαη μεηά απυ ελέηαζε ηεξ
ζοκδνμμήξ ηςκ ακςηένς πνμτπμζέζεςκ, θμηκμπμηείηαη ζημκ εκδηαθενυμεκμ,
θαζχξ θαη ζηεκ οπενεζία πμο δεκ εκήνγεζε μέζα ζηεκ κυμημε πνμζεζμία θαη
απμηειεί εκημιή θαηαβμιήξ ζημκ πμιίηε ημο μνηζζέκημξ πμζμφ. Ακ ε
θαηαβμιή αοηή δεκ γίκεη μέζα ζ΄ έκακ μήκα, απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ
απυθαζεξ ηεξ Γπηηνμπήξ, ημ πνεμαηηθυ πμζυ θαηαβάιιεηαη εκηυθςξ. Ο
ηυθμξ οπμιμγίδεηαη γηα θάζε μήκα με ημ επηηυθημ ηεξ Γζκηθήξ Σνάπεδαξ ηεξ
Γιιάδμξ, πμο ηζπφεη γηα ηηξ θαηαζέζεηξ, επί πνμζεζμία δηάνθεηαξ εκυξ
έημοξ».
3. Η πανάγναθμξ 12 ημο άνζνμο 5 ημο Ν. 1943/1991 ακηηθαζίζηαηαη ςξ
αθμιμφζςξ:
«12. Με απυθαζε ηςκ Τπμονγχκ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ θαη Οηθμκμμίαξ θαη Οηθμκμμηθχκ θαζμνίδεηαη μ ηνυπμξ
θαηαβμιήξ ημο, θαηά ηηξ παναγνάθμοξ 7 θαη 8, πνεμαηηθμφ πμζμφ, θαζχξ
θαη θάζε άιιε ακαγθαία ιεπημμένεηα».
4. Με πνμεδνηθυ δηάηαγμα, πμο εθδίδεηαη φζηενα απυ πνυηαζε ημο Τπμονγμφ
Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ, είκαη δοκαηυκ μη
ανμμδηυηεηεξ ηςκ επηηνμπχκ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2 αοημφ ημο
άνζνμο κα ακαηεζμφκ ζημκ οκήγμνμ ημο Πμιίηε. Με ημ ίδημ πνμεδνηθυ
δηάηαγμα νοζμίδμκηαη θαη υια ηα ζέμαηα πμο ακαθφπημοκ απυ ηε μεηαθμνά
αοηχκ ηςκ ανμμδημηήηςκ ζημκ οκήγμνμ ημο Πμιίηε, ηδίςξ δε ηα ζέμαηα
πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ ακαγθαία ζηειέπςζε ηςκ οπενεζηχκ ημο θαη ηεκ
απαηημφμεκε οιηθμηεπκηθή οπμδμμή.

ΚΤΑ ανηζ. ΔΙΚΠΟ/Φ.17/μηθ/17170/3.8.2004 (ΦΓΚ/1226
Β΄/10.8.2004)
«Σνόπμξ θαηαβμιήξ απμδεμίςζεξ πμιηηώκ γηα ηεκ με ηήνεζε
πνμζεζμηώκ δηεθπεναίςζεξ οπμζέζεςκ από ηε Δημίθεζε»
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●Ν.3013/2002
(ΦΓΚ 102 Α΄/2002)
Άνζνμ 31 παν.1
ύζηαζε Κέκηνςκ Γλοπενέηεζεξ Πμιηηώκ
1. «ηηξ Πενηθένεηεξ, ηηξ Γκηαίεξ Νμμανπηαθέξ Αοημδημηθήζεηξ, ηηξ

Νμμανπηαθέξ Αοημδημηθήζεηξ, ημοξ Δήμμοξ θαη ηηξ Κμηκόηεηεξ ζοκηζηώκηαη
Κέκηνα Γλοπενέηεζεξ Πμιηηώκ». Απμζημιή ηςκ Κέκηνςκ αοηχκ είκαη ε
πανμπή δημηθεηηθχκ πιενμθμνηχκ θαη ε δηεθπεναίςζε ηςκ οπμζέζεςκ ηςκ
πμιηηχκ απυ ηεκ οπμβμιή ηεξ αίηεζεξ μέπνη ηεκ έθδμζε ηεξ ηειηθήξ πνάλεξ
ζε ζοκενγαζία με ηηξ θαζ΄φιεκ ανμυδηεξ οπενεζίεξ. Γηδηθυηενα ημ Κ.Γ.Π.:
Γκεμενχκεη θαη πιενμθμνεί ημοξ πμιίηεξ γηα ηηξ εκένγεηεξ πμο απαηημφκηαη
γηα ηε δηεθπεναίςζε δημηθεηηθχκ οπμζέζεςκ.
Παναιαμβάκεη αηηήζεηξ πμιηηχκ, γηα ηε δηεθπεναίςζε οπμζέζεχκ ημοξ απυ
ηηξ οπενεζίεξ ημο Δεμμζίμο, ηα ζημηπεία ηςκ μπμίςκ θαηαπςνεί ζε εηδηθυ
πνςηυθμιιμ. Δηαζέηεη γηα δηεοθυιοκζή ημοξ έκηοπα αηηήζεςκ θαηά ημ άνζνμ
3 πανάγναθμξ 3 ημο Κχδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ (κ.2690/1999).
Γιέγπεη ηεκ πιενυηεηα ηςκ αηηήζεςκ ηςκ πμιηηχκ θαη ζε πενίπηςζε πμο γηα
ηε δηεθπεναίςζε ηεξ οπυζεζεξ απαηημφκηαη δηθαημιμγεηηθά, πμο δεκ
οπμβάιιμκηαη μαδί με ηεκ αίηεζε, ημ Κ.Γ.Π. ηα ακαδεηά θαη ηα παναιαμβάκεη
με μπμημκδήπμηε πνυζθμνμ ηνυπμ, απυ ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ, μεηά απυ
ζπεηηθή ελμοζημδυηεζε ηςκ πμιηηχκ.
Δηαβηβάδεη πιήνεηξ ημοξ θαθέιμοξ ηςκ οπμζέζεςκ ηςκ πμιηηχκ, ζηεκ
ανμυδηα γηα ηε δηεθπεναίςζή ημοξ οπενεζία, με μπμημκδήπμηε πνυζθμνμ
ηνυπμ. Σμ ηειηθυ έγγναθμ απμζηέιιεηαη απυ ηεκ ανμυδηα οπενεζία θαη πάιη
ζημ Κ.Γ.Π. οπμβμιήξ ηεξ ανπηθήξ αίηεζεξ, απυ ημ μπμίμ ημ παναιαμβάκεη μ
πμιίηεξ ή ημο απμζηέιιεηαη απυ ημ Κ.Γ.Π. ζηε δηεφζοκζε πμο έπεη δειςζεί
με ζοζηεμέκε επηζημιή θαη με ακηηθαηαβμιή.
Γπηπιέμκ ημ Κ.Γ.Π. πανέπεη ηηξ ελήξ οπενεζίεξ:
Γπηθφνςζε δημηθεηηθχκ εγγνάθςκ, ζεχνεζε γκεζίμο οπμγναθήξ, πμνήγεζε
παναβυιςκ, θηκεηχκ επηζήμςκ θαη οπεοζφκςκ δειχζεςκ. Υμνήγεζε ημο
απμδεηθηηθμφ θμνμιμγηθήξ εκεμενυηεηαξ μέζς ειεθηνμκηθήξ δηαζφκδεζεξ με
ημ ζφζηεμα TAXIS.

«Βεβαίςζε ηεξ ηαοημπνμζςπείαξ ακειίθςκ θάης ηςκ δεθαηεζζάνςκ
εηώκ, μη μπμίμη δεκ είκαη θάημπμη δειηίμο αζηοκμμηθήξ ηαοηόηεηαξ ή άιιμο
ζοκαθμύξ δεμμζίμο εγγνάθμο, επεηδή δεκ έπμοκ ζομπιενώζεη ηεκ
απαηημύμεκε από ημ κόμμ ειηθία θαη γηα ημοξ μπμίμοξ απαηηείηαη βεβαίςζε
ηςκ ζημηπείςκ ηεξ ηαοηόηεηάξ ημοξ γηα έθδμζε δηαβαηενίμο ή γηα άιιμ
κόμημμ ιόγμ».
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«Με θμηκέξ απμθάζεηξ ημο Τπμονγμύ Γζςηενηθώκ, Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ
θαη Απμθέκηνςζεξ θαη ημο θαηά πενίπηςζε ανμόδημο Τπμονγμύ,
θαζμνίδμκηαη μη δημηθεηηθέξ δηαδηθαζίεξ με ηα ακηίζημηπα έκηοπά ημοξ,
πμο πναγμαημπμημύκηαη θαη από ηα Κ.Γ.Π. Με θμηκέξ οπμονγηθέξ
απμθάζεηξ μπμνμύκ κα θαζμνίδμκηαη δηαδηθαζίεξ ημο εονύηενμο δεμόζημο
ημμέα, μη μπμίεξ μπμνμύκ κα πναγμαημπμημύκηαη θαη από ηα Κ.Γ.Π.»
[ Σμ πνχημ εδάθημ ηεξ παν. 1 ακαδηαηοπχζεθε ςξ άκς με ηεκ παν. 5 ημο
άνζνμο 11 ημο κ.3146/2003 (ΦΓΚ 125 Α’/ 2003). Σμ πνμηειεοηαίμ μέζα ζε
« » εδάθημ πνμζηέζεθε με ηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 16 ημο Ν.
3345/2005 (ΦΓΚ 138 Α’/2005) θαη ημ ηειεοηαίμ επίζεξ μέζα ζε « » εδάθημ
ακηηθαηαζηάζεθε με ηεκ παν. 11 ημο άνζνμο 16 ημο Ν. 3345/2005 (ΦΓΚ 138
Α΄/16.6.2005)].

●Ν.3230/2004
(ΦΓΚ 44 Α΄/2004)
Άνζνμ 10 παν.1-5
Απιμύζηεοζε δηαδηθαζίαξ εθδόζεςξ δημηθεηηθώκ πνάλεςκ
1. Με απμθάζεηξ ημο Τπμονγμφ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ θαη ημο θαηά πενίπηςζε ανμυδημο Τπμονγμφ, μη μπμίεξ
δεμμζηεφμκηαη ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ Κοβενκήζεςξ, μπμνεί κα απιμοζηεφεηαη ε
πνμβιεπυμεκε δηαδηθαζία εθδυζεςξ δημηθεηηθχκ πνάλεςκ, ηδίςξ με
θαζμνηζμυ πνμζεζμίαξ εθδυζεχξ ημοξ ή με ζφκημεζε ηεξ ήδε πνμβιεπυμεκεξ
πνμζεζμίαξ, με ηεκ θαηάνγεζε πηζημπμηεηηθχκ ή άιιςκ δηθαημιμγεηηθχκ πμο
πνμβιέπεηαη κα οπμβάιιμκηαη γηα ηεκ απυδεηλε γεγμκυηςκ ή εκκυμςκ
ζπέζεςκ, με ηεκ ακηηθαηάζηαζε ηέημηςκ πηζημπμηεηηθχκ ή δηθαημιμγεηηθχκ
με οπεφζοκε δήιςζε ημο Ν.1599/1986, θαζχξ θαη με ηεκ οπμπνέςζε ηεξ
οπενεζίαξ πμο είκαη ανμυδηα γηα ηεκ έθδμζε ηεξ ηειηθήξ πνάλεξ κα ακαδεηά
ε ίδηα πηζημπμηεηηθά ή δηθαημιμγεηηθά, πμο εθδίδμκηαη απυ άιιεξ οπενεζίεξ
εθυζμκ ζοκαηκεί ημ πνυζςπμ πμο ημ αθμνμφκ.
2. Η απαίηεζε οπμβμιήξ πηζημπμηεηηθχκ ή άιιςκ δηθαημιμγεηηθχκ απυ
οπενεζίεξ ημο Δεμμζίμο, Ν.Π.Δ.Δ. θαη Ο.Σ.Α. γηα ηεκ έθδμζε δημηθεηηθήξ
πνάλεξ, επηηνέπεηαη μυκμκ εθυζμκ αοηά πνμβιέπμκηαη ζε δηαηάλεηξ κυμςκ ή
άιιςκ θακμκηζηηθχκ πνάλεςκ ηεξ Δημίθεζεξ.
3. ηηξ πενηπηχζεηξ πμο πηζημπμηεηηθά ή άιια δηθαημιμγεηηθά
ακηηθαζίζηακηαη θαηά ηα ακςηένς με οπεφζοκε δήιςζε ημο Ν.1959/1986, ε
οπενεζία ζηεκ μπμία θαηαηέζεθακ μη δειχζεηξ, οπμπνεμφηαη κα δηεκενγεί
δεηγμαημιεπηηθυ έιεγπμ, ζε ημοιάπηζημκ πέκηε επί ημηξ εθαηυ (5%), ηςκ
δειχζεςκ πμο οπμβιήζεθακ θαηά ημ αμέζςξ πνμεγμφμεκμ ηνίμεκμ. Γάκ
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δηαπηζηςζεί θαηά ημκ οπμπνεςηηθυ ή άιιμ έιεγπμ, υηη δειχζεθακ ρεοδή
γεγμκυηα ή απεθνφβεζακ αιεζηκά, ακελάνηεηα απυ ηεκ επηβμιή ηςκ
θονχζεςκ ηεξ παν.6 ημο άνζνμο 22 ημο Ν.1599/1986,ε ζπεηηθή δημηθεηηθή
πνάλε ακαθαιείηαη αμέζςξ.
4. Με υμμηεξ απμθάζεηξ θαζμνίδμκηαη επίζεξ μη δημηθεηηθέξ πνάλεηξ μη μπμίεξ
ηεθμαίνεηαη υηη έπμοκ εθδμζεί ζφμθςκα με ημ ζπεηηθυ αίηεμα, εάκ έπεη
πανέιζεη άπναθηε ζογθεθνημέκε πνμζεζμία απυ ηεκ οπμβμιή ηεξ αίηεζεξ θαη
οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη μη ζπεηηθέξ πνάλεηξ δεκ δεμμζηεφμκηαη ζηεκ
Γθεμενίδα ηεξ Κοβενκήζεςξ. Με ηηξ απμθάζεηξ αοηέξ θαζμνίδμκηαη θαη μη
ηνυπμη εκεμένςζεξ ηςκ εκδηαθενυμεκςκ ηνίηςκ. ηηξ πενηπηχζεηξ πνάλεςκ
ηςκ μπμίςκ ε έθδμζε ηεθμαίνεηαη θαηά ηα ακςηένς, μ πμιίηεξ μπμνεί κα
δεηήζεη ηεκ ζπεηηθή βεβαίςζε απυ ηεκ ανμυδηα γηα ηεκ έθδμζε ηεξ πνάλεξ
δημηθεηηθή ανπή.
5. Δημηθεηηθέξ πνάλεηξ γηα ηεκ έθδμζε ηςκ μπμίςκ απαηηείηαη ζφμθςκα με
ηεκ θείμεκε κμμμζεζία ή έθδμζε πηζημπμηεηηθχκ, ε δηαηφπςζε γκχμεξ, ή ε
έθδμζε άιιεξ δημηθεηηθήξ πνάλεξ απυ οπενεζία δηαθμνεηηθή εθείκεξ πμο
είκαη ανμυδηα γηα ηεκ έθδμζε ηεξ ηειηθήξ πνάλεξ, μπμνεί κα εθδίδμκηαη
φζηενα απυ ζοκδηάζθερε ηςκ οπενεζηχκ πμο είκαη ανμυδηεξ γηα ηεκ έθδμζε
ηςκ επί μένμοξ πηζημπμηεηηθχκ, γκςμχκ ή άιιςκ δημηθεηηθχκ πνάλεςκ. Με
πνμεδνηθυ δηάηαγμα, πμο εθδίδεηαη φζηενα απυ πνυηαζε ημο Τπμονγμφ
Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ θαζμνίδμκηαη μη υνμη, μη
πνμτπμζέζεηξ θαη ε δηαδηθαζία ηεξ ζοκδηάζθερεξ, θαη θάζε ακαγθαία
ιεπημμένεηα. Με θμηκή απυθαζε ηςκ Τπμονγχκ, Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ
Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ θαη ηςκ θαηά πενίπηςζε ανμυδηςκ Τπμονγχκ,
πμο δεμμζηεφεηαη ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ Κοβενκήζεςξ, θαζμνίδμκηαη μη
δημηθεηηθέξ πνάλεηξ πμο εθδίδμκηαη με ηε δηαδηθαζία ηεξ ζοκδηάζθερεξ.

●Ν.3242/2004
(ΦΓΚ 102 A’/ 2004)
Ανζνμ 6-Δηεθπεναίςζε οπμζέζεςκ από ηε Δημίθεζε
παν. 4 θαη 5
4.α. Με απμθάζεηξ ημο Τπμονγμφ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ θαη ημο θαηά πενίπηςζε ανμυδημο Τπμονγμφ μπμνεί κα
θαηανγείηαη ε οπμπνέςζε οπμβμιήξ δηθαημιμγεηηθχκ, υηακ αοηά έπμοκ ήδε
θαηαηεζεί ζε άιιε οπενεζία, μη εκένγεηεξ ηεξ μπμίαξ απμηειμφκ ακαγθαία
πνμτπυζεζε ηςκ επυμεκςκ ζηαδίςκ ηεξ δημηθεηηθήξ δηαδηθαζίαξ.
β. Με υμμηεξ απμθάζεηξ είκαη δοκαηή, πνμθεημέκμο γηα ακακέςζε άδεηαξ, ε
θαηάνγεζε δηθαημιμγεηηθχκ, εθυζμκ αοηά δεκ ακαθένμκηαη ζε ζημηπεία ηςκ
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μπμίςκ πηζακμιμγείηαη ε μεηαβμιή μεηά ηε ιήλε ημο πνυκμο ηζπφμξ ηεξ
ανπηθήξ άδεηαξ.
5.Με πνμεδνηθυ δηάηαγμα, πμο εθδίδεηαη φζηενα απυ πνυηαζε ημο Τπμονγμφ
Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ, θαζμνίδεηαη ε
δηαδηθαζία οπμπνεςηηθήξ ακαζφζηαζεξ θαθέιμο μ μπμίμξ έπεη απςιεζζεί με
οπαηηηυηεηα ηεξ οπενεζίαξ θαη ζημκ μπμίμ εμπενηέπμκηαη πηζημπμηεηηθά θαη
δηθαημιμγεηηθά πμο έπμοκ οπμβιεζεί απυ ημκ εκδηαθενυμεκμ. ημ ίδημ
πνμεδνηθυ δηάηαγμα πνμβιέπμκηαη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα μιμθιήνςζεξ ηεξ
ακαζφζηαζεξ, μη πνμτπμζέζεηξ ζφμπναλεξ ημο εκδηαθενμμέκμο, θαζχξ θαη μη
ηνυπμη πνμζςνηκήξ δηεθπεναίςζεξ ημο αηηήμαημξ γηα ημ πνμκηθυ δηάζηεμα
πμο μεζμιαβεί ςξ ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ ακαζφζηαζεξ (Π.Δ/γμα 114/2005

ΦΓΚ 165 A’/2005 «Τπμπνεςηηθή ακαζύζηαζε θαθέιμο, μ μπμίμξ έπεη
απμιεζζεί από οπαηηηόηεηα ηεξ οπενεζίαξ »).
Άνζνμ 8-Οιμθιενςμέκεξ δημηθεηηθέξ ζοκαιιαγέξ
παν. 1-5

1. Όιεξ μη δημηθεηηθέξ ζοκαιιαγέξ πμο ζοκδέμκηαη με ηεκ έθδμζε αημμηθήξ
πνάλεξ θμνέςκ ημο δεμυζημο ημμέα, υπςξ αοηυξ μνημζεηείηαη ζφμθςκα με ημ
άνζνμ 14 παν. 1 ημο Ν. 2190/1994 (ΦΓΚ 28 Α΄) θαη μη μπμίεξ αθμνμφκ ηεκ
έθδμζε πηζημπμηεηηθχκ ή άιιςκ εγγνάθςκ με ηα μπμία βεβαηχκμκηαη
πναγμαηηθά πενηζηαηηθά, ζημηπεία ή έκκμμεξ ζπέζεηξ, δηεκενγμφκηαη θαη
μιμθιενχκμκηαη απυ ηεκ οπενεζία πμο είκαη ανμυδηα γηα ηεκ έθδμζε ηεξ
ηειηθήξ πνάλεξ θαη με πνήζε ειεθηνμκηθχκ μέζςκ θαη ηδίςξ πνμεγμέκςκ,
πιενμθμνηαθχκ ζοζηεμάηςκ δηαιεηημονγηθυηεηαξ, ζφμθςκα με ηηξ επυμεκεξ
παναγνάθμοξ.
2. Η οπενεζία αοηή πνμβαίκεη ζηεκ ακαδήηεζε ή δηαζηαφνςζε ηςκ
απαηημφμεκςκ ζημηπείςκ απυ ηηξ οπενεζίεξ πμο ηα θαηέπμοκ θαη είκαη
ανμυδηεξ γηα ηεκ έθδμζε ακηίζημηπςκ πηζημπμηεηηθχκ ή βεβαηχζεςκ, μη
μπμίεξ επηβεβαηχκμοκ με ηα θαηά ηα ακςηένς ειεθηνμκηθά μέζα ηε ζοκδνμμή
ηςκ απαηημφμεκςκ πνμτπμζέζεςκ γηα ηεκ έθδμζε αημμηθήξ πνάλεξ.
Γλαηνμφκηαη μη πενηπηχζεηξ υπμο ε ακαδήηεζε θαη ε δηαζηαφνςζε ηςκ
ζημηπείςκ ή ε απμζημιή ηεξ απαηημφμεκεξ πιενμθμνίαξ ζηεκ ανμυδηα γηα ηεκ
έθδμζε ηεξ ηειηθήξ πνάλεξ οπενεζία δεκ μπμνεί κα επηηεοπζεί με ηα
πνμακαθενυμεκα μέζα ή υηακ ιυγμη πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνμζηαζία ηςκ
πνμζςπηθχκ δεδμμέκςκ ημ επηβάιιμοκ.
3. Οη δηαηάλεηξ ηςκ παναγνάθςκ 4 ημο άνζνμο 25 ημο Ν.3200/2003 (ΦΓΚ
281/Α΄) θαη 1 ημο άνζνμο 10 ημο Ν.3230/2004 (ΦΓΚ 44/Α΄) εθανμυδμκηαη
ακαιυγςξ, με ηεκ επηθφιαλε ηςκ δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 1 ημο Π.Δ.
342/2002 (ΦΓΚ 284 Α΄) θαη ηςκ εηδηθχκ δηαηάλεςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ
πνμζςπηθχκ δεδμμέκςκ.
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4. ε πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία γηα ηεκ έθδμζε ηεξ πνάλεξ απαηηείηαη
αίηεζε, ε μπμία, εθυζμκ εηδηθέξ δηαηάλεηξ ημ πνμβιέπμοκ, πνέπεη κα
ζοκμδεφεηαη απυ μνηζμέκα δηθαημιμγεηηθά, πμο πνμθφπημοκ απυ ζπεηηθά
πηζημπμηεηηθά ή άιια βεβαηςηηθά έγγναθα, θαη ε μπμία οπμβάιιεηαη ζηεκ
ανμυδηα γηα ηεκ έθδμζε ηεξ πνάλεξ οπενεζία ή ζε Κέκηνμ Γλοπενέηεζεξ
Πμιηηχκ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 31 ημο Ν.3013/2002 (ΦΓΚ
102 Α΄), μ αηηχκ ζομπιενχκεη θαη οπμγνάθεη ζε θαηάιιεια δηαμμνθςμέκμ
έκηοπμ αίηεζεξ-οπεφζοκεξ δήιςζεξ υιεξ ηηξ ακαγθαίεξ γηα ηεκ έθδμζε ηεξ
πνάλεξ πιενμθμνίεξ. Η οπενεζία ( ή ημ Κ.Γ.Π. πμο παναιαμβάκεη ηεκ αίηεζε)
πνμβαίκεη οπμπνεςηηθά ζε επαιήζεοζε ηςκ ακαγθαίςκ πιενμθμνηχκ, πνηκ
απυ ηεκ έθδμζε ηεξ πνάλεξ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ παναγνάθςκ 1-3
ημο πανυκημξ άνζνμο.
5. Με θμηκή απυθαζε ημο Τπμονγμφ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ θαη ημο θαηά πενίπηςζε, μηθείμο Τπμονγμφ θαζμνίδμκηαη μη
οπενεζίεξ θαη μη πενηπηχζεηξ ζηηξ μπμίεξ εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ ημο
πανυκημξ άνζνμο, θαζχξ θαη θάζε ακαγθαία γηα ηεκ εθανμμγή ημοξ
ιεπημμένεηα.
• Γκςμμδόηεζε ανηζμ.552/2004 ηεξ Οιμμέιεηαξ ημο Νμμηθμύ

ομβμοιίμο ημο Κνάημοξ, ζπεηηθά με ηεκ δηεθπεναίςζε
οπμζέζεςκ ηςκ πμιηηώκ θαη ηεκ πνόζβαζή ημοξ ζε
δημηθεηηθά έγγναθα.
Άνζνμ 5

Πνόζβαζε ζε έγγναθα
1.Κάζε εκδηαθενυμεκμξ έπεη ημ δηθαίςμα, φζηενα απυ γναπηή αίηεζή ημο, κα
ιαμβάκεη γκχζε ηςκ δημηθεηηθχκ εγγνάθςκ. Ωξ δημηθεηηθά έγγναθα κμμφκηαη
υζα ζοκηάζζμκηαη απυ ηηξ δεμυζηεξ οπενεζίεξ, υπςξ εθζέζεηξ, μειέηεξ,
πναθηηθά, ζηαηηζηηθά ζημηπεία, εγθφθιηεξ μδεγίεξ, απακηήζεηξ ηεξ Δημίθεζεξ,
γκςμμδμηήζεηξ θαη απμθάζεηξ.
2.Όπμημξ έπεη εηδηθυ έκκμμμ ζομθένμκ δηθαημφηαη, φζηενα απυ γναπηή αίηεζή
ημο, κα ιαμβάκεη γκχζε ηςκ ηδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο θοιάζζμκηαη ζηηξ
δεμυζηεξ οπενεζίεξ θαη είκαη ζπεηηθά με οπυζεζή ημο ε μπμία εθθνεμεί ζε
αοηέξ ή έπεη δηεθπεναηςζεί απυ αοηέξ.
3.Σμ θαηά ηηξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμοξ δηθαίςμα δεκ οθίζηαηαη ζηηξ
πενηπηχζεηξ πμο ημ έγγναθμ αθμνά ηεκ ηδηςηηθή ή μηθμγεκεηαθή δςή ηνίημο,
ή ακ παναβιάπηεηαη απυννεημ ημ μπμίμ πνμβιέπεηαη απυ εηδηθέξ δηαηάλεηξ. Η
ανμυδηα δημηθεηηθή ανπή μπμνεί κα ανκεζεί ηεκ ηθακμπμίεζε ημο δηθαηχμαημξ
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ημφημο ακ ημ έγγναθμ ακαθένεηαη ζηηξ ζοδεηήζεηξ ημο Τπμονγηθμφ
ομβμοιίμο, ή ακ ε ηθακμπμίεζε ημο δηθαηχμαημξ αοημφ είκαη δοκαηυκ κα
δοζπενάκεη μοζηςδχξ ηεκ ένεοκα δηθαζηηθχκ, «δημηθεηηθώκ», αζηοκμμηθχκ ή
ζηναηηςηηθχκ ανπχκ ζπεηηθχξ με ηεκ ηέιεζε εγθιήμαημξ ή δημηθεηηθήξ
πανάβαζεξ.
[ Η ιέλε «δημηθεηηθχκ» πνμζηέζεθε με ηεκ παν.2 ημο άνζνμο 8 ημο κ.
2880/2001 .(ΦΓΚ 9 Α΄/30.1.2001)]
4.Σμ δηθαίςμα ηςκ παν. 1 θαη 2 αζθείηαη: α) με μειέηε ημο εγγνάθμο ζημ
θαηάζηεμα ηεξ οπενεζίαξ, ή β) με πμνήγεζε ακηηγνάθμο, εθηυξ ακ ε
ακαπαναγςγή ημφημο μπμνεί κα βιάρεη ημ πνςηυηοπμ. Η ζπεηηθή δαπάκε
ακαπαναγςγήξ βανφκεη ημκ αηημφκηα, εθηυξ ακ μ κυμμξ μνίδεη δηαθμνεηηθά. Ακ
πνυθεηηαη γηα πιενμθμνίεξ ηαηνηθμφ παναθηήνα, αοηέξ γκςζημπμημφκηαη ζημκ
αηημφκηα με ηε βμήζεηα γηαηνμφ, μ μπμίμξ μνίδεηαη γηα ημ ζθμπυ αοηυκ.
5.Η άζθεζε ημο θαηά ηηξ παν. 1 θαη 2 δηθαηχμαημξ γίκεηαη με ηεκ επηθφιαλε
ηεξ φπανλεξ ηοπυκ δηθαηςμάηςκ πκεομαηηθήξ ή βημμεπακηθήξ ηδημθηεζίαξ.

«6. Η πνμκηθή πνμζεζμία γηα ηε πμνήγεζε εγγνάθςκ θαηά ηηξ
παναγνάθμοξ 1 θαη 2 ή ηεκ αηηημιμγεμέκε απόννηρε ηεξ ζπεηηθήξ αίηεζεξ
ημο πμιίηε είκαη είθμζη (20) εμένεξ».
[Η παν. 6 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ηεκ παν. 2 ημο άνζνμο 11 ημο
κ.3230/2004.(ΦΓΚ 44 Α΄/11.2.2004)]

Άνζνμ 6

Πνμεγμύμεκε αθνόαζε ημο εκδηαθενμμέκμο
1.Οη δημηθεηηθέξ ανπέξ, πνηκ απυ θάζε εκένγεηα ή μέηνμ ζε βάνμξ ηςκ
δηθαηςμάηςκ ή ζομθενυκηςκ ζογθεθνημέκμο πνμζχπμο, μθείιμοκ κα θαιμφκ
ημκ εκδηαθενυμεκμ κα εθθνάζεη ηηξ απυρεηξ ημο, εγγνάθςξ ή πνμθμνηθχξ, ςξ
πνμξ ηα ζπεηηθά δεηήμαηα.
2.Η θιήζε πνμξ αθνυαζε είκαη έγγναθε, ακαθένεη ημκ ηυπμ, ηεκ εμένα θαη ηεκ
χνα ηεξ αθνυαζεξ, πνμζδημνίδεη δε ημ ακηηθείμεκμ ημο μέηνμο ή ηεξ
εκένγεηαξ. Η θιήζε θμηκμπμηείηαη ζημκ εκδηαθενυμεκμ ημοιάπηζημκ πέκηε (5)
πιήνεηξ εμένεξ πνηκ απυ ηεκ εμένα ηεξ αθνυαζεξ. Ο εκδηαθενυμεκμξ έπεη ημ
δηθαίςμα κα ιάβεη γκχζε ηςκ ζπεηηθχκ απμδεηθηηθχκ ζημηπείςκ θαη κα
πνμβεί ζε ακηαπυδεηλε. Η ηήνεζε ηεξ πνμακαθενυμεκεξ δηαδηθαζίαξ, θαζχξ
θαη ε ιήρε οπυρε ηςκ απυρεςκ ημο εκδηαθενμμέκμο, πνέπεη κα πνμθφπημοκ
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απυ ηεκ αηηημιμγία ηεξ δημηθεηηθήξ πνάλεξ. Σμ οημζεημφμεκμ μέηνμ πνέπεη κα
ιαμβάκεηαη μέζα ζε εφιμγμ πνμκηθυ δηάζηεμα απυ ηεκ αθνυαζε ημο
εκδηαθενμμέκμο.
3.Ακ ε άμεζε ιήρε ημο δοζμεκμφξ μέηνμο είκαη ακαγθαία γηα ηεκ απμηνμπή
θηκδφκμο ή ιυγς επηηαθηηθμφ δεμυζημο ζομθένμκημξ, είκαη, θαη’ ελαίνεζε,
δοκαηή ε, πςνίξ πνμεγμφμεκε θιήζε ημο εκδηαθενμμέκμο, νφζμηζε. Ακ ε
θαηάζηαζε πμο νοζμίζηεθε είκαη δοκαηυκ κα μεηαβιεζεί, ε δημηθεηηθή ανπή,
μέζα ζε πνμκηθυ δηάζηεμα δεθαπέκηε (15) εμενχκ, θαιεί ημκ εκδηαθενυμεκμ
κα εθθνάζεη ηηξ απυρεηξ ημο ζφμθςκα με ηηξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμοξ,
μπυηε θαη πνμβαίκεη ζε ηοπυκ κέα νφζμηζε. Ακ ε πημ πάκς πνμζεζμία
πανέιζεη άπναθηε, ημ μέηνμ παφεη αοημδηθαίςξ, θαη πςνίξ άιιε εκένγεηα, κα
ηζπφεη.
4.Οη δηαηάλεηξ ηςκ παν. 1 θαη 2 εθανμυδμκηαη θαη υηακ μη ζπεηηθέξ με ηε
δοζμεκή δημηθεηηθή πνάλε δηαηάλεηξ πνμβιέπμοκ δοκαηυηεηα άζθεζεξ
δημηθεηηθήξ πνμζθογήξ.

Άνζνμ 7

Αμενμιερία ηςκ δημηθεηηθώκ μνγάκςκ
1.Σα δημηθεηηθά υνγακα, μμκμμειή ή ζοιιμγηθά, πνέπεη κα πανέπμοκ εγγοήζεηξ
αμενυιεπηεξ θνίζεξ θαηά ηεκ άζθεζε ηςκ ανμμδημηήηςκ ημοξ.
2.Σα μμκμμειή υνγακα, θαζχξ θαη ηα μέιε ηςκ ζοιιμγηθχκ μνγάκςκ,
μθείιμοκ κα απέπμοκ απυ θάζε εκένγεηα ή δηαδηθαζία πμο ζοκηζηά ζομμεημπή
ζε ιήρε απυθαζεξ ή δηαηφπςζε γκχμεξ ή πνυηαζεξ εθυζμκ: α)ε ηθακμπμίεζε
πνμζςπηθμφ ζομθένμκηυξ ημοξ ζοκδέεηαη με ηεκ έθβαζε ηεξ οπυζεζεξ, ή
β)είκαη ζφδογμη ή ζογγεκείξ ελ αίμαημξ ή ελ αγπηζηείαξ, θαη΄ εοζεία μεκ
γναμμή απενημνίζηςξ, εθ πιαγίμο δε έςξ θαη ηέηανημο βαζμμφ, με θάπμημκ
απυ ημοξ εκδηαθενμμέκμοξ, ή γ) έπμοκ ηδηαίηενμ δεζμυ ή ηδηάδμοζα ζπέζε ή
επζνυηεηα με ημοξ εκδηαθενμμέκμοξ.
3.Σμ υνγακμ ή ημ μέιμξ ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο, εθυζμκ θνίκεη υηη ζοκηνέπεη
ζημ πνυζςπυ ημο ιυγμξ πμο επηβάιιεη ηεκ απμπή ημο, μθείιεη κα ημ δειχζεη
αμέζςξ ζηεκ πνμσζηάμεκε ανπή ή ζημκ πνμεδνεφμκηα ημο ζοιιμγηθμφ
μνγάκμο, ακηηζημίπςξ, θαη κα απέπεη απυ μπμηαδήπμηε εκένγεηα. ηηξ
πενηπηχζεηξ αοηέξ, ε πνμσζηάμεκε ανπή, ή ημ ζοιιμγηθυ υνγακμ, απμθαίκεηαη
ημ ηαπφηενμ δοκαηυκ.
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4.Αίηεζε ελαίνεζεξ μμκμμειμφξ μνγάκμο, ή μέιμοξ ζοιιμγηθμφ μνγάκμο,
μπμνμφκ κα οπμβάιιμοκ μη εκδηαθενυμεκμη ζε υια ηα ζηάδηα ηεξ δηαδηθαζίαξ.
Η αίηεζε οπμβάιιεηαη ζηεκ πνμσζηάμεκε ανπή, ή ζημκ πνμεδνεφμκηα ημο
ζοιιμγηθμφ μνγάκμο, ή ζημ απμθαζίδμκ υνγακμ, θαηά πενίπηςζε. Καηά ηα
ιμηπά, εθανμυδμκηαη θαη ζηεκ πενίπηςζε αοηή ηα μνηδυμεκα ζηεκ ηειεοηαία
πενίμδμ ηεξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμο.
5.Η ελαίνεζε μπμνεί κα δηαηάζζεηαη θαη αοηεπαγγέιηςξ απυ ηεκ πνμσζηάμεκε
ανπή ή ημ ζοιιμγηθυ υνγακμ.
6.Σα μνηδυμεκα ζηηξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμοξ δεκ εθανμυδμκηαη ζε
πενίπηςζε πμο δειχκεηαη απμπή, ή δεηείηαη ε ελαίνεζε, ηυζςκ μειχκ
ζοιιμγηθμφ μνγάκμο χζηε ηα απμμέκμκηα κα με ζπεμαηίδμοκ ηεκ θαηά ηεκ
παν. 1 ημο άνζνμο 14 απανηία.

Άνζνμ 8

Ακαπιήνςζε ηςκ δημηθεηηθώκ μνγάκςκ
ε πενίπηςζε απμοζίαξ ή θςιφμαημξ, ημκ πνμσζηάμεκμ μνγακηθήξ μμκάδαξ
δεμυζηαξ ανπήξ ακαπιενχκεη μ ακχηενμξ θαηά βαζμυ πνμσζηάμεκμξ ηςκ
οπμθείμεκςκ ζε αοηυκ μνγακηθχκ μμκάδςκ. Ακ δεκ οπάνπμοκ οπμθείμεκεξ
μνγακηθέξ μμκάδεξ, ημκ πνμσζηάμεκμ ακαπιενχκεη μ θαηά βαζμυ ακχηενμξ
οπάιιειμξ ηεξ μμκάδαξ. ε πενίπηςζε μμμημβάζμςκ, ακαπιενςηήξ είκαη μ
πνμσζηάμεκμξ ή μ οπάιιειμξ πμο έπεη ημκ πενηζζυηενμ πνυκμ οπενεζίαξ ζημ
βαζμυ. Πάκηςξ, μ μνηδυμεκμξ ακαπιενςηήξ πνέπεη κα ακήθεη ζε θιάδμ ημο
μπμίμο μη οπάιιειμη, θαηά ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ, μπμνμφκ κα πνμΐζηακηαη.

πεηηθέξ δηαηάλεηξ:
●Ν. 2683/1999
(ΦΓΚ 19 Α’/1999)
Άνζνμ 97, παν. 1,2,3
1. Σμκ Πνμσζηάμεκμ πμο απμοζηάδεη ή θςιφεηαη, ακαπιενχκεη ζηα θαζήθμκηά
ημο, μ ακχηενμξ θαηά βαζμυ πνμσζηάμεκμξ ηςκ οπμθείμεκςκ μνγακηθχκ
μμκάδςκ, θαη επί μμμημβάζμςκ,
μ πνμσζηάμεκμξ πμο έπεη αζθήζεη
πενηζζυηενμ πνυκμ θαζήθμκηα πνμσζηαμέκμο, με ηεκ πνμτπυζεζε υηη ακήθεη
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ζε θιάδμ ημο μπμίμο μη οπάιιειμη πνμβιέπεηαη υηη μπμνμφκ κα πνμίζηακηαη,
ζφμθςκα με ηηξ μηθείεξ μνγακηθέξ δηαηάλεηξ.
Σμ ανμυδημ γηα ηεκ ημπμζέηεζε πνμσζηαμέκςκ υνγακμ, μπμνεί, ηενμομέκμο
ημο πνμβαδίζμαημξ ηςκ βαζμχκ, κα μνίζεη ςξ ακαπιενςηή πνμσζηαμέκμο
μνγακηθήξ μμκάδαξ, πμο απμοζηάδεη ή θςιφεηαη, έκακ απυ ημοξ απυ
πνμσζηαμέκμοξ ηςκ οπμθείμεκςκ μνγακηθχκ μμκάδςκ.
2. Ακ δεκ οπάνπμοκ οπμθείμεκεξ μνγακηθέξ μμκάδεξ, ημκ πνμσζηάμεκμ
ακαπιενχκεη ζηα θαζήθμκηα ημο μ ακχηενμξ θαηά βαζμυ οπάιιειμξ πμο
οπενεηεί ζηεκ ίδηα μνγακηθή μμκάδα, εθυζμκ ακήθεη ζε θιάδμ ημο μπμίμο μη
οπάιιειμη πνμβιέπεηαη υηη μπμνμφκ κα πνμίζηακηαη ζφμθςκα με ηηξ μηθείεξ
μνγακηθέξ δηαηάλεηξ. Ακ οπενεημφκ πενηζζυηενμη οπάιιειμη με ημκ ίδημ
βαζμυ, ακαπιενχκεη αοηυξ πμο έπεη πενηζζυηενμ πνυκμ ζημ βαζμυ ή αοηυξ
πμο μνίδεηαη απυ ημκ πνμσζηάμεκμ ηεξ αμέζςξ οπενθείμεκεξ μμκάδαξ ή
ανπήξ.
3. Σμ ανμυδημ γηα ημ δημνηζμυ υνγακμ μπμνεί με απυθαζή ημο κα μνίζεη ςξ
ακαπιενςηή πνμσζηαμέκμο μνγακηθήξ μμκάδαξ ημκ πνμσζηάμεκμ άιιεξ
μνγακηθήξ μμκάδαξ ημο ίδημο επηπέδμο.
●Ν.2738/1999

(ΦΓΚ 180 Α’/1999)
Άνζνμ 29 παν. 2
2. Ο ηνυπμξ θαη ε δηαδηθαζία ακαπιήνςζεξ πνμσζηαμέκςκ μνγακηθχκ
μμκάδςκ ηςκ δεμμζίςκ οπενεζηχκ θαη ηςκ κμμηθχκ πνμζχπςκ δεμμζίμο
δηθαίμο δηέπεηαη απμθιεηζηηθά απυ ημ άνζνμ 97 ημο Κχδηθα Καηάζηαζεξ
Δεμμζίςκ Πμιηηηθχκ Δημηθεηηθχκ Τπαιιήιςκ, ΝΠΔΔ.

Άνζνμ 9

Μεηαβίβαζε ανμμδηόηεηαξ ηςκ δημηθεηηθώκ μνγάκςκ – Γλμοζημδόηεζε ηςκ
δημηθεηηθώκ μνγάκςκ πνμξ οπμγναθή
1.Η ανμμδηυηεηα ηςκ δημηθεηηθχκ μνγάκςκ θαζμνίδεηαη απυ ηηξ ζπεηηθέξ
δηαηάλεηξ.
2.Σμ ανμυδημ δημηθεηηθυ υνγακμ, ακ ημφημ πνμβιέπεηαη απυ ηηξ ζπεηηθέξ
δηαηάλεηξ, μπμνεί, με θακμκηζηηθή πνάλε ημο, κα μεηαβηβάζεη ηεκ ανμμδηυηεηά
ημο. ηεκ πενίπηςζε αοηή, ε ανμμδηυηεηα αζθείηαη απμθιεηζηηθά απυ ημ
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υνγακμ ζημ μπμίμ μεηαβηβάζηεθε, εθηυξ ακ μη ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ μνίδμοκ υηη,
πανάιιεια, μπμνεί κα αζθείηαη θαη απυ ημ υνγακμ πμο ηε μεηαβίβαζε.
3.Σμ ανμυδημ δημηθεηηθυ υνγακμ, ακ ημφημ πνμβιέπεηαη απυ ηηξ ζπεηηθέξ
δηαηάλεηξ, μπμνεί επίζεξ, με θακμκηζηηθή πνάλε ημο, κα ελμοζημδμηεί
ηενανπηθά οθηζηάμεκυ ημο υνγακμ κα οπμγνάθεη, με εκημιή ημο, πνάλεηξ ή
άιια έγναθα ηεξ ανμμδηυηεηάξ ημο.
4.ημ πνμμίμημ ηςκ δημηθεηηθχκ πνάλεςκ, γηα ηεκ πιενμθυνεζε ηςκ
εκδηαθενμμέκςκ, ακαθένμκηαη μη δηαηάλεηξ πμο θαζμνίδμοκ ηεκ ανμμδηυηεηα
γηα ηεκ έθδμζε ηεξ πνάλεξ, ακ ζοκηνέπεη δε πενίπηςζε θαη ε πνάλε ηεξ
μεηαβίβαζήξ ηεξ ζημ υνγακμ πμο εθδίδεη ηεκ πνάλε ή ε πνάλε ηεξ
ελμοζημδυηεζεξ πνμξ οπμγναθή.

Άνζνμ 10

Πνμζεζμίεξ πνμξ εκένγεηα
1.Οη πνμζεζμίεξ γηα ηεκ οπμβμιή αίηεζεξ, ακαθμνάξ, δήιςζεξ ή άιιμο
εγγνάθμο ημο εκδηαθενμμέκμο, θαζχξ θαη γηα μπμηαδήπμηε άιιε εκένγεηά ημο
είκαη απμθιεηζηηθέξ, εθηυξ ακ παναθηενίδμκηαη εκδεηθηηθέξ απυ ηηξ δηαηάλεηξ
πμο ηηξ πνμβιέπμοκ.
2.Ο εκδηαθενυμεκμξ μπμνεί, μέζα ζηεκ πνμβιεπυμεκε πνμζεζμία, κα
οπμβάιεη ηεκ αίηεζή ημο ή άιιμ έγγναθμ με μεπακηθυ μέζμ εθυζμκ ημ μέζμ
ημφημ αθήκεη απμηφπςμα πμο θαζηζηά ακαμθίβμιε ηεκ ακαγκχνηζε ημο
μεπακήμαημξ απμζημιήξ θαη παναιαβήξ, θαζχξ θαη ηεξ εμενμμεκίαξ θαη χναξ
απμζημιήξ θαη παναιαβήξ. ηε ζοκέπεηα υμςξ μθείιεη κα οπμβάιεη, ζφμθςκα
με ηα μνηδυμεκα ζηα άνζνα 3 θαη 11, ημ ανγυηενμ μέζα ζε πέκηε (5) εμένεξ
απυ ηε ιήλε ηεξ πνμζεζμίαξ, έγγναθμ, πμο θένεη ηεκ ηδηυπεηνε οπμγναθή ημο
θαη έπεη υμμημ πενηεπυμεκμ με αοηυ ημ μπμίμ πανέιαβε, με ημ μεπακηθυ μέζμ,
ε οπενεζία.
3.Ο εκδηαθενυμεκμξ μπμνεί κα οπμβάιεη ημ έγγναθυ ημο με απμζημιή
ζοζηεμέκεξ επηζημιήξ εθυζμκ δεκ ημ απμθιείμοκ μη ζπεηηθέξ εηδηθέξ
δηαηάλεηξ. ηηξ πενηπηχζεηξ αοηέξ, ςξ εμενμμεκία οπμβμιήξ ζεςνείηαη
εθείκε ηεξ θαηάζεζεξ ηεξ επηζημιήξ ζηεκ ηαποδνμμηθή οπενεζία.
4.Ακ μη δηαηάλεηξ επηβάιιμοκ ηε ζοκοπμβμιή πηζημπμηεηηθχκ, δηθαημιμγεηηθχκ ή άιιςκ
δεμυζηςκ εγγνάθςκ θαη αοηά δεκ ζοκοπμβάιιμκηαη γηα ιυγμοξ πμο αθμνμφκ
ηεκ ανμυδηα γηα ηεκ έθδμζή ημοξ δημηθεηηθή ανπή, ανθεί ε εμπνυζεζμε
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οπμβμιή ημο εγγνάθμο ημο εκδηαθενμμέκμο. ηεκ πενίπηςζε αοηή, πνέπεη
ζημ οπμβαιιυμεκμ απυ ημκ εκδηαθενυμεκμ έγγναθμ κα γίκεηαη μκεία ημο ιυγμο
ηεξ με ζοκοπμβμιήξ ηςκ δεμυζηςκ εγγνάθςκ, ηα μπμία, πάκηςξ, μ
εκδηαθενυμεκμξ μθείιεη κα πνμζθμμίζεη υηακ εθιείρεη ε αηηία πμο θαηέζηεζε
αδφκαηε ηε ζοκοπμβμιή ημοξ.
5.Οη πνμζεζμίεξ γηα ηε Δημίθεζε είκαη εκδεηθηηθέξ, εθηυξ ακ απυ ηηξ
δηαηάλεηξ πμο ηηξ πνμβιέπμοκ πνμθφπηεη υηη είκαη απμθιεηζηηθέξ. Οη
πνμζεζμίεξ γηα ηεκ έθδμζε αημμηθχκ δημηθεηηθχκ πνάλεςκ, δοζμεκχκ γηα ημ
πνυζςπμ ημ μπμίμ αθμνμφκ αμέζςξ, είκαη απμθιεηζηηθέξ.

«6.Τπένβαζε ηςκ πνμζεζμηώκ ζογπςνείηαη ζε πενίπηςζε ακώηενεξ βίαξ,
θαζώξ θαη όηακ μ εκδηαθενόμεκμξ επηθαιείηαη ηε ζοκδνμμή γεγμκόηςκ
γκςζηώκ ζηεκ οπενεζία».
[Η παν. 6 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ηεκ παν. 3 ημο άνζνμο 6 ημο
κ.3242/2004. (ΦΓΚ 102 Α΄/ 24.5.2004)]
7.Γηα ημκ οπμιμγηζμυ ηςκ πνμζεζμηχκ, ακ εηδηθέξ δηαηάλεηξ δεκ μνίδμοκ
δηαθμνεηηθά, εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 241-246 ημο Αζηηθμφ
Κχδηθα.

Άνζνμ 11

Βεβαίςζε ημο γκεζίμο ηεξ οπμγναθήξ – Γπηθύνςζε ηςκ ακηηγνάθςκ
1.Η βεβαίςζε ημο γκεζίμο ηεξ οπμγναθήξ ημο εκδηαθενμμέκμο γίκεηαη, απυ
μπμηαδήπμηε δημηθεηηθή ανπή, «ή ηα Κ.Γ.Π» , βάζεη ημο δειηίμο ηαοηυηεηαξ
ή ηςκ ακηίζημηπςκ εγγνάθςκ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 3. «Δεκ

απαηηείηαη βεβαίςζε ημο γκεζίμο ηεξ οπμγναθήξ ημο εκδηαθενμμέκμο,
όηακ πνμζένπεηαη αοημπνμζώπςξ γηα οπμζέζεηξ ημο ζηηξ οπενεζίεξ ημο
δεμόζημο ημμέα ή ηα Κ.Γ.Π., πνμζθμμίδμκηαξ ημ δειηίμ ηαοηόηεηαξ ή ηα
ακηίζημηπα πνςηόηοπα έγγναθα».
[ Η θνάζε «ή ηα Κ.Γ.Π» πνμζηέζεθε με ηεκ πανάγναθμ 3 ημο άνζνμο 16 ημο
κ. 3345/2005 (ΦΓΚ 138 Α’/ 16.6.2005). Γπίζεξ, ημ δεφηενμ εδάθημ
πνμζηέζεθε με ηεκ πανάγναθμ 4 ημο άνζνμο 16 ημο κ. 3345/2005.(ΦΓΚ 138
Α΄/16.6.2005)]

27

«2.Σεκ επηθύνςζε ακηηγνάθμο από ημ πνςηόηοπμ, ή από ημ αθνηβέξ
ακηίγναθμ ηεξ δημηθεηηθήξ ανπήξ πμο ημ ελέδςζε μπμνεί κα δεηήζεη θάζε
εκδηαθενόμεκμξ από όιεξ ηηξ δημηθεηηθέξ ανπέξ θαη ηα Κ.Γ.Π. Ακηίγναθα
ηςκ ακςηένς επηθονώκμκηαη θαη από δηθεγόνμοξ ή ζομβμιαημγνάθμοξ,
ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ πμο δηέπμοκ ηεκ άζθεζε ηςκ ιεηημονγεμάηςκ
ημοξ.
Αθνηβή ακηίγναθα από ακηίγναθα ηδηςηηθώκ εγγνάθςκ ή εγγνάθςκ πμο
έπμοκ εθδμζεί από αιιμδαπέξ ανπέξ, ηα μπμία έπμοκ επηθονςζεί από
δηθεγόνμ ή δεμόζηα ανπή επηθονώκμκηαη από όιεξ ηηξ δημηθεηηθέξ ανπέξ
θαη ηα Κ.Γ.Π. Η επηθύνςζε ακηηγνάθςκ εγγνάθςκ πμο έπμοκ εθδμζεί
από εμεδαπή δημηθεηηθή ανπή δεκ απαηηείηαη ακ ηα ακηίγναθα αοηά
ζοκμδεύμκηαη από ηεκ θαηά ηε παν. 5 ημο άνζνμο 3 οπεύζοκε δήιςζε,
ζηεκ μπμία μ εκδηαθενόμεκμξ βεβαηώκεη ηεκ αθνίβεηα ζημηπείςκ.»
[ Η παν.2 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ηεκ παν. 5 ημο άνζνμο 16 ημο
κ.3345/2005 (ΦΓΚ 138 Α΄/16.6.2005) ]

«3.Σα επηθονςμέκα θαηά ηα ακςηένς ακηίγναθα εγγνάθςκ πμο
ελέδςζε δημηθεηηθή ανπή, θαζώξ θαη ηα απιά ακηίγναθα εγγνάθςκ πμο
ελέδςζε δημηθεηηθή ανπή πμο ζοκμδεύμκηαη από ηεκ θαηά ηεκ παν. 5 ημο
άνζνμο 3 οπεύζοκε δήιςζε, ζηεκ μπμία μ εκδηαθενόμεκμξ βεβαηώκεη ηεκ
αθνίβεηα ηςκ ζημηπείςκ, γίκμκηαη οπμπνεςηηθά απμδεθηά από ηε
Δημίθεζε, όπςξ ηα πνςηόηοπα»
[ Η παν.3 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ηεκ παν. 6 ημο άνζνμο 16 ημο κ.
3345/2005. (ΦΓΚ 138 Α’/ 16.6.2005) ]

«4. Με απόθαζε ημο Τπμονγμύ Γζςηενηθώκ, Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ θαη ημο θάζε θμνά ανμόδημο Τπμονγμύ μπμνεί κα μνίδεηαη,
θαηά πενίπηςζε, ελαίνεζε εγγνάθςκ ή δηαδηθαζηώκ από ηηξ νοζμίζεηξ
ηςκ παναγνάθςκ 2 θαη 3 ημο άνζνμο αοημύ, εθόζμκ ημ επηβάιιμοκ
εηδηθμί ιόγμη πμο ακαθένμκηαη νεηώξ ζε αοηήκ».
[ Η παν. 4 πνμζηέζεθε με ηεκ παν.7 ημο άνζνμο 16 ημο κ. 3345/2005 (ΦΓΚ
138 Α΄/16.6.2005) ].
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πεηηθέξ δηαηάλεηξ:
●Ν.3230/2004
(ΦΓΚ 44 A’/2004)
Ανζνμ 10, παν. 7 θαη 8

7.ηεκ παν. 3 ημο άνζνμο 14 ημο Ν.2672/1988 (ΦΓΚ 290 Α΄/28-12.1998)
πνμζηίζεηαη εδάθημ ςξ ελήξ:
« Σα έγγναθα πμο δηαθηκμφκηαη με ηειεμμμημηοπία μεηαλφ ηςκ οπενεζηχκ ημο
Δεμμζίμο, ηςκ Ν.Π.Δ.Δ. θαη ηςκ Ο.Σ.Α. α΄θαη β΄βαζμίδαξ επηηνέπεηαη κα
επηθονχκμκηαη απυ ημκ ελμοζημδμημφμεκμ οπάιιειμ ηεξ οπενεζίαξ πνμξ ηεκ
μπμία απμζηέιιμκηαη θαη κα έπμοκ ηζπφ αθνηβμφξ ακηηγνάθμο».
8. Τπενεζίεξ ημο Δεμμζίμο, ηςκ Ν.Π.Δ.Δ. θαη ηςκ Ο.Σ.Α. εθυζμκ δηαζέημοκ
ηεκ απαναίηεηε ειεθηνμκηθή οπμδμμή μθείιμοκ κα δηαθηκμφκ με ειεθηνμκηθυ
ηαποδνμμείμ έγγναθα, ηςκ μπμίςκ επηηνέπεηαη , θαηά ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ
ε δηαθίκεζε με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ, πςνίξ ρεθηαθή οπμγναθή.
«Σα έγγναθα, ηα μπμία εμπίπημοκ ζηηξ πενηπηώζεηξ ηςκ δηαηάλεςκ ημο

άνζνμο 14 ημο κ.2672/1988 (ΦΓΚ 290 Α΄) θαη ηςκ άνζνςκ 1 θαη 2 ημο
π.δ.342/2002 (ΦΓΚ 284 Α΄) θαη ηα μπμία εθδίδμκηαη ζύμθςκα με ηα
μνηδόμεκα ζηηξ δηαηάλεηξ ημο π.δ. 150/2001 (ΦΓΚ 125 Α΄) θαη
δηαθηκμύκηαη μεηαλύ ηςκ οπενεζηώκ ημο Δεμμζίμο, ηςκ Ν.Π.Δ.Δ. θαη
ηςκ Ο.Σ.Α. α΄θαη β΄βαζμμύ με ειεθηνμκηθή μμνθή, επηηνέπεηαη κα
επηθονώκμκηαη από ημκ ελμοζημδμηεμέκμ οπάιιειμ ηεξ οπενεζίαξ πνμξ
ηεκ μπμία απμζηέιιμκηαη. Σα επηθονςμέκα αοηά έγγναθα έπμοκ ηζπύ
αθνηβμύξ ακηηγνάθμο. Με απόθαζε ημο Τπμονγμύ Γζςηενηθώκ , Δεμόζηαξ
Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ ζα μνηζζμύκ μη πνμδηαγναθέξ αζθαιείαξ
ακηαιιαγήξ ειεθηνμκηθώκ μεκομάηςκ μεηαλύ ηςκ ακςηένς θμνέςκ».
[Σμ ηειεοηαίμ μέζα ζε « » εδάθημ ηεξ παν. 8 πνμζηέζεθε ςξ άκς με ηεκ παν.
12 ημο άνζνμο 16 ημο κ.3345/2005 (ΦΓΚ 138 Α΄/16-6-2005)].

Γκςμμδόηεζε ανηζ. 233/2000 ηεξ Οιμμέιεηαξ ημο Νμμηθμύ
ομβμοιίμο ημο Κνάημοξ, ζπεηηθά με ηεκ μνημζέηεζε ηςκ
δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 11 ημο κ.2690/1999 .
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Άνζνμ 12

Σήνεζε πνςημθόιιμο οπενεζίαξ-Υμνήγεζε βεβαίςζεξ
γηα ηεκ θαηαπώνηζε εγγνάθμο
Κάζε έγγναθμ πμο πενηένπεηαη ζηεκ οπενεζία με μπμημκδήπμηε ηνυπμ,
θαηαπςνίδεηαη αοζεμενυκ ζημ βηβιίμ εηζενπμμέκςκ, θαη΄ αφλμκηα ανηζμυ, με
παναθηενηζμυ θαη μκεία ημο ζέμαημξ ζημ μπμίμ ακαθένεηαη θαη ημο ανηζμμφ
ηςκ ζημηπείςκ πμο ημ ζοκμδεφμοκ. ημ ίδημ βηβιίμ ακαγνάθμκηαη επίζεξ ημ
υνγακμ πνμξ ημ μπμίμ ημ έγγναθμ απεοζφκεηαη, θαζχξ θαη ε εμενμμεκία
εηζυδμο ημο. Η οπενεζία μθείιεη κα πμνεγεί βεβαίςζε θαηαπχνηζεξ ημο
εγγνάθμο με υια ηα παναπάκς ζημηπεία.

πεηηθέξ δηαηάλεηξ:
Ν.3345/2005
(ΦΓΚ 138 Α’/2005)
Άνζνμ 16 παν. 10
10.Με απμθάζεηξ ημο Τπμονγμφ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ θαη ημο θαζ’ φιεκ ανμυδημο Τπμονγμφ επηηνέπεηαη ε
ειεθηνμκηθή ηήνεζε ηςκ ανπείςκ ηςκ δεμμζίςκ οπενεζηχκ, ηςκ ΝΠΔΔ θαη
ηςκ ΟΣΑ πνχημο θαη δεφηενμο βαζμμφ θαη ε απμζήθεοζή ημοξ ζε μαγκεηηθά
ή μπηηθά μέζα, θαζχξ θαη ζε μπμημδήπμηε άιιμ μέζμ απμζήθεοζεξ
πνμεγμέκεξ ηεπκμιμγίαξ.

ΔΓΤΣΓΡΟ ΚΓΦΑΛΑΙΟ
ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Άνζνμ 13

ογθνόηεζε
1.Γηα ηε κυμημε ζογθνυηεζε ζοιιμγηθμφ μνγάκμο απαηηείηαη μ μνηζμυξ, με
πνάλε, υιςκ ηςκ μειχκ (ηαθηηθχκ θαη ακαπιενςμαηηθχκ) πμο πνμβιέπεη μ
κυμμξ. Ο μνηζμυξ ημο ίδημο πνμζχπμο με πενηζζυηενεξ απυ μηα ηδηυηεηεξ δεκ
επηηνέπεηαη. Ακ μνηζμέκα μέιε εθιέγμκηαη ή οπμδεηθκφμκηαη απυ ηνίημοξ θαη
ηα μέιε αοηά δεκ έπμοκ αθυμε εθιεγεί ή οπμδεηπζεί απυ ηα ανμυδηα υνγακα, ε

30

ζογθνυηεζε είκαη κυμημε ακ έπεη εγθαίνςξ δεηεζεί εγγνάθςξ ε εθιμγή ή ε
οπυδεηλή ημοξ θαη ηα οπυιμηπα μέιε επανθμφκ χζηε κα οπάνπεη απανηία.
2.Σα ζοιιμγηθά υνγακα, ακ ζημ κυμμ δεκ μνίδεηαη δηαθμνεηηθά, ζογθνμημφκηαη
απυ ηνία (3) ημοιάπηζημκ μέιε.
3.Ο πνυεδνμξ θαη μ γναμμαηέαξ ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο μνίδμκηαη, μαδί με
ημοξ ακαπιενςμαηηθμφξ ημοξ, με ηεκ πνάλε ζογθνυηεζήξ ημο. Ακ ημ
ζοιιμγηθυ υνγακμ ζογθνμηείηαη απμθιεηζηηθχξ απυ αηνεηά μέιε, μ πνυεδνμξ,
μ γναμμαηέαξ θαη ηα ιμηπά μέιε ζηα μπμία ακαηίζεηαη ζογθεθνημέκμ αλίςμα,
μαδί με ημοξ ακαπιενςμαηηθμφξ ημοξ, εθιέγμκηαη, με μοζηηθή ρεθμθμνία, απυ
ηα μέιε ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο.
4.Η ηοπυκ θαηά πανάκμμμ ηνυπμ θηήζε ηεξ ηδηυηεηαξ οπυ ηεκ μπμία θάπμημξ
μνίδεηαη μέιμξ ζοιιμγηθμφ μνγάκμο δεκ επενεάδεη ηε κμμημυηεηα ηεξ
ζογθνυηεζεξ ημο μνγάκμο.

5.Σμ ζοιιμγηθυ υνγακμ μπμνεί κα ιεηημονγήζεη, υπη υμςξ πένα απυ έκα
ηνίμεκμ, ακ θάπμηα απυ ηα μέιε ημο εθιείρμοκ ή απμπςνήζμοκ γηα
μπμημκδήπμηε ιυγμ ή απμιέζμοκ ηεκ ηδηυηεηα βάζεη ηεξ μπμίαξ μνίζηεθακ,
εθυζμκ, θαηά ηηξ ζοκεδνηάζεηξ ημο, ηα ιμηπά μέιε επανθμφκ χζηε κα οπάνπεη
απανηία.
6.Όηακ μ κυμμξ πνμβιέπεη ζεηεία γηα ηα μέιε ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο, ε
ακηηθαηάζηαζε μέιμοξ πνηκ απυ ηε ιήλε ηεξ ζεηείαξ ημο είκαη δοκαηή μυκμ
γηα ιυγμκ ακαγυμεκμ ζηεκ άζθεζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημο, μ μπμίμξ θαη πνέπεη
κα βεβαηχκεηαη ζηε ζπεηηθή πνάλε.

πεηηθέξ δηαηάλεηξ:

•Ν.3260/2004
(ΦΓΚ 151 Α’/2004)

Άνζνμ 9 «Τπενεζηαθά ζομβμύιηα»

[Σα δφμ ηειεοηαία εδάθηα ηεξ παν.1 ημο άνζνμο 9 πνμζηέζεθακ με ηεκ
παν.3 ημο άνζνμο 17 ημο κ. 3320/2005 (ΦΓΚ 48 Α’/23.2.2005)].

Άνζνμ 10 «Λήλε ζεηείαξ ζοιιμγηθώκ μνγάκςκ θαη
δημίθεζεξ».
Άνζνμ 11 «Μεηαβαηηθέξ δηαηάλεηξ», παν.4-9.

μνγάκςκ
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•Ν. 2683/1999
(ΦΓΚ 19 Α’/1999)
Άνζνμ 161 παν. 1 «Ονηζμόξ μειώκ», άνζνμ 162 «Θεηεία», άνζνα 165168, ζπεηηθά με ηηξ Τγεημκμμηθέξ Γπηηνμπέξ, υπςξ αοηά ηζπφμοκ.

Άνζνμ 14

ύκζεζε – οκεδνηάζεηξ – Λεηημονγία
1.Σμ ζοιιμγηθυ υνγακμ ζοκεδνηάδεη κμμίμςξ υηακ ζηε ζφκζεζή ημο μεηέπμοκ,
ςξ ηαθηηθά ή ακαπιενςμαηηθά μέιε, πενηζζυηενα απυ ηα μηζά ηςκ
δημνηζμέκςκ ηαθηηθχκ μειχκ (απανηία).Η απανηία πνέπεη κα οπάνπεη ζε υιε
ηε δηάνθεηα ηεξ ζοκεδνίαζεξ. Ακ, θαηά ηεκ πνχηε ζοκεδνίαζε, δηαπηζηςζεί
έιιεηρε απανηίαξ, ημ υνγακμ θαιείηαη εθ κέμο ζε ζοκεδνίαζε, ε μπμία
πναγμαημπμηείηαη ημ κςνίηενμ ζε είθμζη ηέζζενηξ (24) χνεξ, ζημκ ίδημ ηυπμ
θαη με ηεκ ίδηα εμενήζηα δηάηαλε. Καηά ηε ζοκεδνίαζε αοηή, οπάνπεη απανηία
ακ μεηέπμοκ ζηε ζφκζεζε ηαθηηθά ή ακαπιενςμαηηθά μέιε πμο πανηζημφκ
ημοιάπηζημκ ημ έκα ηνίημ (1/3) ημο ζοκυιμο ηςκ δημνηζμέκςκ ηαθηηθχκ μειχκ
ημο θαη εκ πάζε πενηπηχζεη υπη ιηγυηενα ηςκ ηνηχκ (3) ηαθηηθχκ ή
ακαπιενςμαηηθχκ μειχκ. ηα ηνημειή ζοιιμγηθά υνγακα, γηα ηεκ φπανλε
απανηίαξ, απαηηείηαη ε πανμοζία θαη ηςκ ηνηχκ (3) ηαθηηθχκ ή
ακαπιενςμαηηθχκ μειχκ.
2.Ο πνυεδνμξ θαζμνίδεη ηεκ εμένα, ηεκ χνα θαη ημκ ηυπμ ηςκ ζοκεδνηάζεςκ
θαη θαιεί ηα ηαθηηθά θαη ηα ακαπιενςμαηηθά μέιε κα ζομμεηάζπμοκ. Η
πνυζθιεζε, ε μπμία πενηιαμβάκεη ηεκ εμενήζηα δηάηαλε, γκςζημπμηείηαη, απυ
ημ γναμμαηέα, ζηα μέιε ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο ημοιάπηζημκ ζανάκηα μθηχ
(48) χνεξ πνηκ απυ ηε ζοκεδνίαζε, μπμνεί δε κα γίκεη θαη με ηειεθχκεμα,
ηειεγνάθεμα, ηειεμμμημηοπία ή άιιμ πνυζθμνμ μέζμ, εθυζμκ ημ γεγμκυξ
ημφημ απμδεηθκφεηαη απυ ζπεηηθή ζεμείςζε ζε εηδηθυ βηβιίμ, ε μπμία πνέπεη
κα θένεη πνμκμιμγία θαη ηεκ οπμγναθή ημο πνμζχπμο πμο έθακε ηεκ
πνυζθιεζε. Η πνμζεζμία αοηή μπμνεί, ζε πενίπηςζε θαηεπείγμκημξ, κα
ζοκημεζεί, ε πνυζθιεζε υμςξ, ηυηε, πνέπεη κα είκαη έγγναθε θαη κα
βεβαηχκμκηαη ζε αοηήκ μη ιυγμη πμο θαηέζηεζακ ηε ζφκημεζε ακαγθαία.
Πνυζθιεζε ηςκ μειχκ ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο δεκ απαηηείηαη υηακ μη
ζοκεδνηάζεηξ γίκμκηαη ζε εμενμμεκίεξ ηαθηέξ, πμο μνίδμκηαη με απυθαζή ημο,
ε μπμία θαη γκςζημπμηείηαη ζηα μέιε ημο. Πνυζθιεζε δεκ απαηηείηαη, επίζεξ,
υηακ μέιμξ έπεη δειχζεη, πνηκ απυ ηε ζοκεδνίαζε, θχιομα ζομμεημπήξ ημο ζε
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αοηήκ, ή υηακ ημ θχιομα ημφημ είκαη γκςζηυ ζημκ πνυεδνμ ημο ζοιιμγηθμφ
μνγάκμο.
3.Σα ακαπιενςμαηηθά μέιε θαιμφκηαη πνμξ ακαπιήνςζε απυκηςκ ή
θςιουμεκςκ μειχκ ηεξ ίδηαξ θαηεγμνίαξ, εθηυξ ακ μ μνηζμυξ ημοξ δεκ έπεη
γίκεη θαηά ηέημηα ακηηζημηπία.
4.Ακ θαηά ηε ζοκεδνίαζε απμοζηάζεη ηαθηηθυ μέιμξ ημ μπμίμ δεκ είπε
πνμζθιεζεί, ε ζοκεδνίαζε είκαη πανάκμμε. Σμ ίδημ ηζπφεη αθυμε θαη ακ, ακη’
αοημφ, είπε μεηάζπεη ημ ακηίζημηπμ ακαπιενςμαηηθυ μέιμξ. Ακ οπήνλακ
πιεμμέιεηεξ ςξ πνμξ ηεκ θιήηεοζε μέιμοξ, ημ ζοιιμγηθυ υνγακμ ζοκεδνηάδεη
κμμίμςξ ακ αοηυ είκαη πανυκ θαη δεκ ακηηιέγεη γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ
ζοκεδνίαζεξ.
5.Η κμμημυηεηα ηεξ ζφκζεζεξ ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο δεκ επενεάδεηαη απυ
ηεκ ηοπυκ εκαιιαγή ηςκ μεηεπυκηςκ μειχκ ζε δηαδμπηθέξ ζοκεδνηάζεηξ.
6.Μέιε ζοιιμγηθμφ μνγάκμο, ηα μπμία είκαη ζφδογμη ή ζοκδέμκηαη μεηαλφ ηεξ
με ζογγέκεηα έςξ θαη ηέηανημο βαζμμφ ελ αίμαημξ ή αγπηζηείαξ, δεκ
επηηνέπεηαη κα μεηάζπμοκ ζηεκ ίδηα ζοκεδνίαζε.
7.Η ζφγθιεζε ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο πνμξ ζοκεδνίαζε είκαη οπμπνεςηηθή ακ
ημ έκα ηνίημ (1/3) ημοιάπηζημκ ημο ζοκυιμο ηςκ ηαθηηθχκ μειχκ ημο ημ
δεηήζεη εγγνάθςξ απυ ημκ πνυεδνμ, πνμζδημνίδμκηαξ θαη ημ ηεξ ζοδήηεζε
ζέμα.
8.Η εμενήζηα δηάηαλε ζοκηάζζεηαη απυ ημκ πνυεδνμ, μ μπμίμξ ιαμβάκεη ηεξ
ημφημ οπυρε ημο θαη απυρεηξ πμο ηοπυκ δηαηοπχκμκηαη απυ μέιε ημο
ζοιιμγηθμφ μνγάκμο.
9.Ακηηθείμεκμ ηεξ ζοκεδνίαζεξ είκαη μυκμ ηα ζέμαηα πμο πενηιαμβάκμκηαη
ζηεκ εμενήζηα δηάηαλε. Καη’ ελαίνεζε, μπμνμφκ κα ζοδεηεζμφκ θαη ζέμαηα
πμο δεκ πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ εμενήζηα δηάηαλε ακ είκαη πανυκηα υια ηα
ηαθηηθά μέιε θαη ζομθςκμφκ γηα ηε ζοδήηεζή ηεξ.
10.Οη ζοκεδνηάζεηξ, ακ ζημ κυμμ δεκ μνίδεηαη δηαθμνεηηθά, είκαη μοζηηθέξ. Η
θαηά ηε ζοδήηεζε πανμοζία άιιςκ πνμζχπςκ, πιεκ ηςκ μειχκ θαη ημο
γναμμαηέα ή ηςκ ηοπυκ εηδηθχξ μνηδυμεκςκ ζημ κυμμ πνμζχπςκ, δεκ
επηηνέπεηαη. Σμ ζοιιμγηθυ υνγακμ, υμςξ μπμνεί κα θαιέζεη πνμξ πανμπή
πιενμθμνηχκ ή πνμζαγςγή ζημηπείςκ, οπενεζηαθά ή άιια πνυζςπα, ηα μπμία
θαη απμπςνμφκ πνηκ απυ ηεκ έκανλε ηεξ ζοδήηεζεξ.
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11.Όηακ μ κυμμξ πνμβιέπεη δεμυζηα ζοκεδνίαζε ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο,
ακαθμηκχκμκηαη εγθαίνςξ, θαη πάκηςξ ημοιάπηζημκ ζανάκηα μθηχ (48) χνεξ
πνηκ απυ ηε ζοκεδνίαζε, μ ηυπμξ θαη μ πνυκμξ ηεξ ζοκεδνίαζεξ, με πνυζθμνμ
ηνυπμ, χζηε κα θαζίζηαηαη δοκαηή ε πνμζέιεοζε θαη ε πανμοζία ηςκ
εκδηαθενμμέκςκ. Η ηήνεζε ηεξ δεμμζηυηεηαξ πνέπεη κα βεβαηχκεηαη ζημ
μηθείμ πναθηηθυ.
12.Ο πνυεδνμξ θενφζζεη ηεκ έκανλε θαη ηε ιήλε ηςκ ζοκεδνηάζεςκ, δηεοζφκεη
ηεξ ενγαζίεξ θαη θνμκηίδεη γηα ηεκ εθανμμγή ημο κυμμο θαη ηεκ εφνοζμε
ιεηημονγία ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο.

«13.Σα ζοιιμγηθά όνγακα είκαη δοκαηό κα ζοκεδνηάδμοκ θαη με ηε πνήζε
ειεθηνμκηθώκ μέζςκ (ηειεδηάζθερε). ηηξ πενηπηώζεηξ αοηέξ, με
απόθαζε ημο Τπμονγμύ Γζςηενηθώκ, Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ θαζμνίδμκηαη μ ηόπμξ ηεξ ζοκεδνίαζεξ, μ ηνόπμξ
δηαπίζηςζεξ ηεξ απανηίαξ θαη δηαζθάιηζεξ ηεξ μοζηηθόηεηαξ ηεξ
ζοκεδνίαζεξ, μ ηνόπμξ ηήνεζεξ ηςκ πναθηηθώκ θαη θάζε άιιε
ιεπημμένεηα ακαθμνηθά με ηε ιεηημονγία ηςκ ζοιιμγηθώκ μνγάκςκ».
[Η παν. 13 πνμζηέζεθε με ηεκ παν. 7 ημο άνζνμο 6 ημο κ.3242/2004 (ΦΓΚ
102 Α΄/24.5.2004)].

πεηηθέξ δηαηάλεηξ:

•Ν.3320/2005
(ΦΓΚ 48 Α’/2005)

Άνζνμ 17-Ρύζμηζε ζεμάηςκ Τπενεζηαθώκ ομβμοιίςκ.

ΚΤΑ Τπμονγώκ ΓΔΔΑ θαη Οηθμκμμίαξ θαη Οηθμκμμηθώκ ανηζ.
ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (ΦΓΚ 539 Β΄/ 21.4.2005).
«οκεδνίαζε ζοιιμγηθώκ μνγάκςκ με ηειεδηάζθερε»
Άνζνμ 15

Απμθάζεηξ

1.Οη απμθάζεηξ ηςκ ζοιιμγηθχκ μνγάκςκ, ακ μ κυμμξ δεκ μνίδεη δηαθμνεηηθά,
ιαμβάκμκηαη με ηεκ απυιοηε πιεημρεθία ηςκ πανυκηςκ μειχκ. Ακ δεκ
θαζίζηαηαη δοκαηυξ μ ζπεμαηηζμυξ ηεξ πιεημρεθίαξ αοηήξ, ε ρεθμθμνία
επακαιαμβάκεηαη ςζυημο ζπεμαηηζηεί απυιοηε πιεημρεθία με ηεκ
οπμπνεςηηθή πνμζπχνεζε, θάζε θμνά, εθείκμο ή εθείκςκ πμο δηαηοπχκμοκ
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ηεκ αζζεκέζηενε γκχμε, ζε μηα απυ ηηξ επηθναηέζηενεξ. ε θάζε πενίπηςζε,
ακ οπάνλεη ηζμρεθία, οπενηζπφεη ε ρήθμξ ημο πνμέδνμο, εθηυξ ακ ε
ρεθμθμνία είκαη μοζηηθή, μπυηε αοηή επακαιαμβάκεηαη γηα μία αθυμε θμνά, ε
ηοπυκ δε κέα ηζμρεθία ηζμδοκαμεί με απυννηρε. Σμ μέιμξ πμο απέπεη απυ ηεκ
ρεθμθμνία ή δίδεη ιεοθή ρήθμ ζεςνείηαη απυκ.
2. Ακ ε ζοδήηεζε ηεξ οπυζεζεξ δηανθεί πενηζζυηενεξ απυ μία ζοκεδνηάζεηξ, ε
απυθαζε ιαμβάκεηαη απυ ηα μέιε πμο μεηέπμοκ ζηεκ ηειεοηαία ζοκεδνίαζε,
αθμφ πνμεγμομέκςξ, ηα μέιε πμο δεκ μεηείπακ ζηηξ πνμεγμφμεκεξ
ζοκεδνηάζεηξ, εκεμενςζμφκ πιήνςξ ςξ πνμξ ηα μοζηχδε ζεμεία ηςκ θαη΄
αοηέξ ζοδεηήζεςκ. Η εκεμένςζε πνέπεη κα πνμθφπηεη απυ δήιςζε ηςκ
μειχκ αοηχκ, ε μπμία θαη θαηαπςνίδεηαη ζηα πναθηηθά.
3.Η ρεθμθμνία είκαη θακενή, εθηυξ ακ μνίδεηαη δηαθμνεηηθά απυ ημ κυμμ.
4.Γηα ηηξ ζοκεδνηάζεηξ ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο ζοκηάζζεηαη πναθηηθυ, ζημ
μπμίμ μκεμμκεφμκηαη, ηδίςξ, ηα μκυμαηα θαη ε ηδηυηεηα ηςκ πανηζηάμεκςκ
μειχκ, μ ηυπμξ θαη μ πνυκμξ ηεξ ζοκεδνίαζεξ, ηα ζέμαηα πμο ζοδεηήζεθακ
με ζοκμπηηθή αιιά πενηεθηηθή ακαθμνά ζημ πενηεπυμεκυ ημοξ, ε μμνθή θαη ηα
απμηειέζμαηα ηεξ ρεθμθμνίαξ θαη μη απμθάζεηξ πμο ιήθζεθακ.
5. ημ πναθηηθυ θαηαπςνίδμκηαη μη γκχμεξ ηςκ μειχκ πμο μεημρήθεζακ, ζε
πενίπηςζε δε θακενήξ ρεθμθμνίαξ θαη ηα μκυμαηα ημφηςκ.
6.Ακ πνυθεηηαη γηα ζοκεδνίαζε μνγάκμο πνμξ δηαηφπςζε απιήξ γκχμεξ, ζημ
μηθείμ πναθηηθυ θαηαπςνίδμκηαη οπμπνεςηηθχξ υιεξ μη επί μένμοξ γκχμεξ
πμο δηαηοπχζεθακ θαη ηέζεθακ ζε ρεθμθμνία.
7.Σμ πναθηηθυ ζοκηάζζεηαη απυ ημ γναμμαηέα θαη επηθονχκεηαη απυ ημκ
πνυεδνμ.
8.Η οπμγναθή ημο πνμέδνμο ή ημο ακαπιενςηή ημο ανθεί γηα ηε κυμημε
οπυζηαζε θάζε πνάλεξ ημο ζοιιμγηθμφ μνγάκμο.
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ΣΡΙΣΟ ΚΓΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Άνζνμ 16

Πενηεπόμεκμ θαη ηύπμξ

1.Η δημηθεηηθή πνάλε είκαη έγγναθε, ακαθένεη ηεκ εθδμφζα ανπή θαη ηηξ
εθανμμδυμεκεξ δηαηάλεηξ, θένεη δε πνμκμιμγία, θαζχξ θαη οπμγναθή ημο
ανμυδημο μνγάκμο. ηεκ αημμηθή δημηθεηηθή πνάλε ακαθένεηαη, επίζεξ, ε
ηοπυκ δοκαηυηεηα άζθεζεξ ηεξ, θαη’ άνζνμ 25, εηδηθήξ δημηθεηηθήξ, ή
εκδηθμθακμφξ, πνμζθογήξ, γίκεηαη δε μκεία ημο ανμυδημο γηα ηεκ ελέηαζή ηεξ
μνγάκμο, ηεξ πνμζεζμίαξ, θαζχξ θαη ηςκ ζοκεπεηχκ πανάιεηρεξ ηεξ άζθεζήξ
ηεξ. Πνμζθογή πμο αζθείηαη ζφμθςκα με ηηξ πνμακαθενυμεκεξ πιενμθμνίεξ
ηεξ οπενεζίαξ δεκ μπμνεί κα παναγάγεη ζοκέπεηεξ ζε βάνμξ ημο
πνμζθεφγμκημξ. Η πανάιεηρε ακαθμνάξ ηςκ εθανμμδυμεκςκ δηαηάλεςκ,
θαζχξ θαη ηςκ θαηά ηε δεφηενε πενίμδμ ζημηπείςκ, δεκ επάγεηαη αθονυηεηα
ηεξ πνάλεξ.
2.Η αημμηθή δημηθεηηθή πνάλε μπμνεί, θαη΄ ελαίνεζε, κα είκαη πνμθμνηθή
εθυζμκ αοηυ είκαη ακαγθαίμ πνμξ επίηεολε ημο επηδηςθυμεκμο με αοηήκ
ζθμπμφ. Πνμξ ημφημ, επηηνέπεηαη, επίζεξ, ε πνήζε ζομβυιςκ εθυζμκ μη
απμδέθηεξ ηεξ πνάλεξ έπμοκ ηε δοκαηυηεηα κα θαηακμήζμοκ ημ πενηεπυμεκυ
ηεξ.
Άνζνμ 17

Αηηημιμγία
1.Η αημμηθή δημηθεηηθή πνάλε πνέπεη κα πενηέπεη αηηημιμγία, ε μπμία κα
πενηιαμβάκεη ηε δηαπίζηςζε ηεξ ζοκδνμμήξ ηςκ θαηά κυμμ πνμτπμζέζεςκ γηα
ηεκ έθδμζή ηεξ.
2.Η αηηημιμγία πνέπεη κα είκαη ζαθήξ, εηδηθή, επανθήξ θαη κα πνμθφπηεη απυ
ηα ζημηπεία ημο θαθέιμο, εθηυξ ακ πνμβιέπεηαη νεηχξ ζημ κυμμ υηη πνέπεη
κα πενηέπεηαη ζημ ζχμα ηεξ πνάλεξ.
3.Όηακ ε δημηθεηηθή πνάλε εθδίδεηαη αοηεπαγγέιηςξ, ηα απμδεηθηηθά
ζημηπεία ζογθεκηνχκμκηαη με πνςημβμοιία ημο ανμυδημο γηα ηεκ έθδμζή ηεξ
μνγάκμο. Όηακ ηεκ έθδμζε ηεξ δημηθεηηθήξ πνάλεξ δεηά μ εκδηαθενυμεκμξ,
αοηυξ μθείιεη κα οπμβάιεη ηα δηθαημιμγεηηθά πμο θαζμνίδμοκ μη ζπεηηθέξ
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δηαηάλεηξ, εθηυξ ακ ηα ζημηπεία αοηά οπάνπμοκ ζηεκ ανμυδηα γηα ηεκ έθδμζε
ηεξ πνάλεξ δημηθεηηθή ανπή.

Άνζνμ 18

Δεμμζίεοζε

1.Η αημμηθή δημηθεηηθή πνάλε ηειεημφηαη με ηεκ οπμγναθή θαη ηε πνμκμιυγεζή
ηεξ, ή ηε δεμμζίεοζή ηεξ ακ είκαη δεμμζηεοηέα θαηά κυμμ. Η θακμκηζηηθή
δημηθεηηθή πνάλε ηειεημφηαη με ηε δεμμζίεοζή ηεξ ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ
Κοβενκήζεςξ, εθηυξ ακ πνμβιέπεηαη εηδηθυξ ηνυπμξ δεμμζηυηεηαξ.
2.ηεκ πενίπηςζε ηεξ δεμμζίεοζεξ ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ Κοβενκήζεςξ, ςξ
εμενμμεκία δεμμζίεοζεξ ιαμβάκεηαη εθείκε ηεκ μπμία θένεη ημ ζπεηηθυ θφιιμ
ηεξ Γθεμενίδαξ, οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη, θαηά ηεκ εμενμμεκία αοηή, είκαη
δοκαηή ε πμνήγεζε, ζε θάζε εκδηαθενυμεκμ, ακηηηφπμο ημο θφιιμο ή
ζεςνεμέκμο θςημακηηγνάθμο ημο μηθείμο δμθημίμο.
3.Οη ανμυδηεξ οπενεζίεξ οπμπνεμφκηαη κα πμνεγμφκ βεβαίςζε γηα ηε
ζοκδνμμή ηεξ πνμτπυζεζεξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμο ή γηα ηεκ
πναγμαημπμίεζε ηεξ δεμμζίεοζεξ με άιιμ κυμημμ ηνυπμ.
4.Ακ ημ θείμεκμ πμο δεμμζηεφηεθε έπεη γναθηθά ή ιμγηζηηθά ζθάιμαηα
επηηνέπεηαη ε δεμμζίεοζε δηυνζςζήξ ημο, ε μπμία θαη πενημνίδεηαη
απμθιεηζηηθχξ ζηα ζθάιμαηα αοηά.

Άνζνμ 19

Κμηκμπμίεζε

1.Η αημμηθή δημηθεηηθή πνάλε θμηκμπμηείηαη ζημ πνυζςπμ ημ μπμίμ αθμνά.
2.Με ηεκ επηθφιαλε ηςκ ηοπυκ μνηδμμέκςκ ζε εηδηθέξ δηαηάλεηξ, ε
θμηκμπμίεζε γίκεηαη με θάζε πνυζθμνμκ ηνυπμ.
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Άνζνμ 20

Γκώμε – Πνόηαζε

1.Όπμο μ κυμμξ, γηα ηεκ έθδμζε δημηθεηηθήξ πνάλεξ, πνμβιέπεη πνμεγμφμεκε
γκχμε (απιή ή ζφμθςκε) ή πνυηαζε άιιμο μνγάκμο, ε μεκ γκχμε
δηαηοπχκεηαη φζηενα απυ ενχηεμα ημο μνγάκμο πμο έπεη ηεκ απμθαζηζηηθή
ανμμδηυηεηα, ε δε πνυηαζε οπμβάιιεηαη με πνςημβμοιία ημο πνμηείκμκημξ
μνγάκμο. Η γκχμε ή ε πνυηαζε, πνέπεη κα είκαη έγγναθε, αηηημιμγεμέκε θαη
επίθαηνε θαηά ημ πενηεπυμεκυ ηεξ.
2.Σμ υνγακμ πμο έπεη ηεκ απμθαζηζηηθή ανμμδηυηεηα δεκ μπμνεί κα εθδχζεη
πνάλε με πενηεπυμεκμ δηαθμνεηηθυ απυ αοηυ ηεξ ζφμθςκεξ γκχμεξ ή ηεξ
πνυηαζεξ. Η με απμδμπή ηεξ ζεηηθήξ ζφμθςκεξ γκχμεξ ή ηεξ πνυηαζεξ,
θαζχξ θαη ε απυθιηζε απυ ηεκ απιή γκχμε, πνέπεη κα αηηημιμγμφκηαη
εηδηθχξ.
3.Σμ ανμυδημ γηα ηεκ έθδμζε δημηθεηηθήξ πνάλεξ υνγακμ μπμνεί κα δεηήζεη ηε
γκχμε άιιμο μνγάκμο μηθεημζειχξ. ηεκ πενίπηςζε αοηή, εθανμυδμκηαη υζα
ηζπφμοκ γηα ηεκ απιή γκχμε.
4.Ακ ε απιή γκχμε δεκ οπμβιεζεί μέζα ζηεκ πνμζεζμία πμο έπεη ηοπυκ
ηαπζεί πνμξ ημφημ απυ ημ κυμμ ή απυ ημ απμθαζίδμκ υνγακμ ή, ζε θάζε
πενίπηςζε, μέζα ζε εφιμγμ πνυκμ, ε δημηθεηηθή πνάλε μπμνεί κα εθδμζεί θαη
πςνίξ αοηήκ.

Άνζνμ 21

Ακάθιεζε

1.Ανμυδημ γηα ηεκ ακάθιεζε αημμηθήξ δημηθεηηθήξ πνάλεξ υνγακμ είκαη εθείκμ
πμο ηεκ ελέδςζε ή πμο είκαη ανμυδημ γηα ηεκ έθδμζή ηεξ.
2.Γηα ηεκ ακάθιεζε δεκ είκαη απαναίηεημ κα ηενείηαη ε δηαδηθαζία πμο
πνμβιέπεηαη γηα ηεκ έθδμζε ηεξ πνάλεξ, εθηυξ ακ ακαθαιείηαη πνάλε κυμημε
ή πνάλε πανάκμμε φζηενα απυ εθηίμεζε πναγμαηηθχκ πενηζηαηηθχκ.
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ΣΓΣΑΡΣΟ ΚΓΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ

Άνζνμ 22

Σύπμξ

Η δημηθεηηθή ζφμβαζε οπμβάιιεηαη ζημκ έγγναθμ ηφπμ, εθηυξ ακ μ κυμμξ
μνίδεη δηαθμνεηηθά. Γηα ηεκ θαηάνηηζή ηεξ, ε πνυηαζε θαη απμδμπή είκαη
δοκαηυκ κα γίκμκηαη με πςνηζηά έγγναθα.

Άνζνμ 23

Καηάνηηζε

Η δημηθεηηθή ζφμβαζε, πμο ζοκάπηεηαη φζηενα απυ δηαγςκηζμυ ή με
απεοζείαξ ακάζεζε, θαηανηίδεηαη απυ θαη με ηεκ επίδμζε ζημκ εκδηαθενυμεκμ
ηεξ πνάλεξ με ηεκ μπμία ηειεημφηαη μ δηαγςκηζμυξ ή ηεξ πνάλεξ ακάζεζεξ,
ακηηζημίπςξ, εθηυξ ακ ζημ κυμμ μνίδεηαη δηαθμνεηηθά.

ΠΓΜΠΣΟ ΚΓΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΓ ΠΡΟΦΤΓΓ-ΑΝΑΦΟΡΓ
Άνζνμ 24

Αίηεζε ζεναπείαξ – Ιενανπηθή πνμζθογή

1.Ακ απυ ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ δεκ πνμβιέπεηαη ε δοκαηυηεηα άζθεζεξ ηεξ,
θαηά ημ επυμεκμ άνζνμ, εηδηθήξ δημηθεηηθήξ, ή εκδηθμθακμφξ πνμζθογήξ, μ
εκδηαθενυμεκμξ, γηα ηεκ απμθαηάζηαζε οιηθήξ ή εζηθήξ βιάβεξ ηςκ έκκμμςκ
ζομθενυκηςκ ημο πμο πνμθαιείηαη απυ αημμηθή δημηθεηηθή πνάλε μπμνεί, γηα
μπμημκδήπμηε ιυγμ, με αίηεζή ημο, κα δεηήζεη, είηε απυ ηε δημηθεηηθή ανπή ε
μπμία ελέδςζε ηεκ πνάλε, ηεκ ακάθιεζε ή ηεκ ηνμπμπμίεζή ηεξ (αίηεζε
ζεναπείαξ), είηε, απυ ηεκ ανπή ε μπμία πνμΐζηαηαη εθείκεξ πμο ελέδςζε ηεκ
πνάλε, ηεκ αθφνςζή ηεξ (ηενανπηθή πνμζθογή).
2.Η δημηθεηηθή ανπή ζηεκ μπμία οπμβάιιεηαη ε, θαηά ηεκ πνμεγμφμεκε
πανάγναθμ, αίηεζε μθείιεη κα γκςζημπμηήζεη ζημκ εκδηαθενυμεκμ ηεκ
απυθαζή ηεξ γηα ηεκ αίηεζε αοηή ημ ανγυηενμ μέζα ζε ηνηάκηα (30) εμένεξ,
εθηυξ ακ απυ εηδηθέξ δηαηάλεηξ πνμβιέπεηαη δηαθμνεηηθή πνμζεζμία.
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3.Ακ ανμυδηα γηα ηεκ ακάθιεζε ή ηνμπμπμίεζε ή ηεκ αθφνςζε είκαη άιιε
δημηθεηηθή ανπή, εθείκε ζηεκ μπμία θαηαηέζεθε ε αίηεζε ζεναπείαξ ή ε
ηενανπηθή πνμζθογή μθείιεη κα ηε δηαβηβάζεη ζηεκ ανμυδηα ανπή ημ ανγυηενμ
μέζα ζε πέκηε (5) εμένεξ. Καη ζηεκ πενίπηςζε αοηή, ε γκςζημπμίεζε ηεξ
απυθαζεξ ηεξ ανμυδηαξ ανπήξ, ζημκ εκδηαθενυμεκμ, πνέπεη κα γίκεηαη μέζα
ζηεκ θαηά ηεκ πνμεγμφμεκε πανάγναθμ πνμζεζμία.
4.Ακ ε πνάλε αθονςζεί, ε οπυζεζε επακένπεηαη ζηεκ ανπή πμο ελέδςζε ηεκ
πνάλε, εθηυξ ακ μη ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ πνμβιέπμοκ ανμμδηυηεηα ηεξ
πνμσζηάμεκεξ ανπήξ γηα ηεκ έθδμζή ηεξ.

πεηηθέξ δηαηάλεηξ:
Ν.3304/2005
(ΦΓΚ 16 Α΄/2005)
Άνζνμ 13
1. ε πενίπηςζε με ηήνεζεξ ηεξ ανπήξ ηεξ ίζεξ μεηαπείνηζεξ ζημ πιαίζημ
δημηθεηηθήξ δνάζεξ, πανέπεηαη ζημκ βιαπηυμεκμ, πένακ ηεξ δηθαζηηθήξ
πνμζηαζίαξ, πνμζηαζία θαη θαηά ηα άνζνα 24 θαη 27 ημο Κχδηθα Δημηθεηηθήξ
Δηαδηθαζίαξ ( κ. 2690/1999 ΦΓΚ 45 Α΄).
2. Η ιήλε ηεξ ζπέζεξ, ζημ πιαίζημ ηεξ μπμίαξ ζοκηειέζηεθε ε πνμζβμιή, δεκ
απμθιείεη ηεκ πνμζηαζία απυ παναβίαζε ηεξ ανπήξ ηεξ ίζεξ μεηαπείνηζεξ.
3. Νμμηθά πνυζςπα ηα μπμία έπμοκ ζθμπυ ηε δηαζθάιηζε ηεξ ηήνεζεξ ηεξ
ανπήξ ηεξ ίζεξ μεηαπείνηζεξ ακελανηήηςξ θοιεηηθήξ ή εζκμηηθήξ θαηαγςγήξ,
ζνεζθεοηηθχκ ή άιιςκ πεπμηζήζεςκ, ακαπενίαξ, ειηθίαξ ή γεκεηήζημο
πνμζακαημιηζμμφ μπμνμφκ κα ακηηπνμζςπεφμοκ ημκ βιαπηυμεκμ εκχπημκ ηςκ
δηθαζηενίςκ θαη κα ημκ εθπνμζςπμφκ εκχπημκ μπμηαζδήπμηε δημηθεηηθήξ
ανπήξ ή δημηθεηηθμφ μνγάκμο, εθυζμκ πνμεγμομέκςξ παναζπεζεί ε ζοκαίκεζή
ημο με ζομβμιαημγναθηθυ έγγναθμ ή ηδηςηηθυ έγγναθμ, μ μπμίμ ζα θένεη
ζεχνεζε ημο γκεζίμο ηεξ οπμγναθήξ.
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Άνζνμ 25

Γηδηθή δημηθεηηθή πνμζθογή- Γκδηθμθακήξ πνμζθογή
1.Όπμο πνμβιέπεηαη απυ εηδηθέξ δηαηάλεηξ, μ εκδηαθενυμεκμξ, γηα ηεκ
απμθαηάζηαζε οιηθήξ ή εζηθήξ βιάβεξ ηςκ έκκμμςκ ζομθενυκηςκ ημο πμο
πνμθαιείηαη απυ δημηθεηηθή πνάλε, μπμνεί, με πνμζθογή ημο, ε μπμία αζθείηαη
εκχπημκ ημο πνμβιεπυμεκμο απυ ηηξ δηαηάλεηξ αοηέξ δημηθεηηθμφ μνγάκμο θαη
μέζα ζηεκ μνηδυμεκε απυ ηηξ ίδηεξ πνμζεζμία, κα δεηήζεη, θαηά πενίπηςζε,
ηεκ αθφνςζε ή ηεκ ηνμπμπμίεζε ηεξ πνάλεξ.
2.Σμ δημηθεηηθυ υνγακμ, ακάιμγα με ηεκ πνυβιερε ηςκ ζπεηηθχκ δηαηάλεςκ,
είηε ελεηάδεη μυκμ ηε κμμημυηεηα ηεξ πνάλεξ, μπυηε θαη μπμνεί κα ηεκ
αθονχζεη εκ υις ή εκ μένεη ή κα απμννίρεη ηεκ πνμζθογή (εηδηθή δημηθεηηθή
πνμζθογή), είηε ελεηάδεη ηυζμ ηε κμμημυηεηα ηεξ πνάλεξ υζμ θαη ηεκ μοζία
ηεξ οπυζεζεξ, μπυηε θαη μπμνεί κα αθονχζεη εκ υις ή εκ μένεη ή κα
ηνμπμπμηήζεη ηεκ πνάλε ή κα απμννίρεη ηεκ πνμζθογή (εκδηθμθακήξ
πνμζθογή).Σμ ανμυδημ υνγακμ μθείιεη κα γκςζημπμηήζεη ζημκ πνμζθεφγμκηα
ηεκ απυθαζή ημο μέζα ζηεκ πνμζεζμία πμο ηοπυκ ηάζζμοκ μη ζπεηηθέξ
δηαηάλεηξ, αιιηχξ, ζηεκ πενίπηςζε μεκ ηεξ εηδηθήξ πνμζθογήξ, ημ ανγυηενμ
μέζα ζε ηνηάκηα (30) εμένεξ, ζηεκ πενίπηςζε δε ηεξ εκδηθμθακμφξ
πνμζθογήξ, ημ ανγυηενμ μέζα ζε ηνεηξ (3) μήκεξ.
3.Ακ ανμυδημ κα απμθακζεί γηα ηεκ εηδηθή δημηθεηηθή, ή ηεκ εκδηθμθακή,
πνμζθογή είκαη άιιμ δημηθεηηθυ υνγακμ, εθείκμ ζημ μπμίμ αοηή θαηαηέζεθε
μθείιεη κα ηε δηαβηβάζεη ζημ ανμυδημ υνγακμ ημ ανγυηενμ μέζα ζε πέκηε (5)
εμένεξ. Καη ζηεκ πενίπηςζε αοηή, ε γκςζημπμίεζε ηεξ απυθαζεξ ημο
ανμυδημο δημηθεηηθμφ μνγάκμο, ζημκ εκδηαθενυμεκμ, πνέπεη κα γίκεηαη μέζα
ζηηξ θαηά ηεκ παν. 2 πνμζεζμίεξ.

Άνζνμ 26

Κμηκέξ δηαηάλεηξ
Όηακ αζθεζεί δημηθεηηθή πνμζθογή, ε ανμυδηα γηα ηεκ ελέηαζή ηεξ δημηθεηηθή
ανπή μπμνεί, φζηενα απυ αίηεζε ημο εκδηαθενμμέκμο ή θαη αοηεπαγγέιηςξ, κα
ακαζηείιεη ηεκ εθηέιεζε ηεξ δημηθεηηθήξ πνάλεξ ςζυημο απμθακζεί γηα ηεκ
πνμζθογή θαη, πάκηςξ, υπη πένα απυ ηεκ πνμζεζμία πμο μνίδεηαη γηα ηεκ
έθδμζε ηεξ απυθαζήξ ηεξ.
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Άνζνμ 27

Ακαθμνά

Ακ δεκ είκαη δοκαηή ε άζθεζε, ζφμθςκα με ηα άνζνα 24-26, δημηθεηηθήξ
πνμζθογήξ, μ εκδηαθενυμεκμξ, γηα ηεκ απμθαηάζηαζε οιηθήξ ή εζηθήξ βιάβεξ
ηςκ έκκμμςκ ζομθενυκηςκ ημο πμο πνμθαιείηαη απυ εκένγεηα ή πανάιεηρε
εκένγεηαξ δημηθεηηθήξ ανπήξ, μπμνεί, με αίηεζή ημο πνμξ ηεκ ανπή αοηή, κα
δεηήζεη ηεκ επακυνζςζε ή ηεκ ακαηνμπή ηεξ βιάβεξ. Καηά ηα ιμηπά
εθανμυδμκηαη, θαη ζηεκ πενίπηςζε αοηή, υζα μνίδμκηαη ζηηξ παν. 1-3 ημο
άνζνμο 4.

ΓΚΣΟ ΚΓΦΑΛΑΙΟ
ΣΓΛΙΚΓ ΚΑΙ ΜΓΣΑΒΑΣΙΚΓ ΔΙΑΣΑΞΓΙ
Άνζνμ 28

Δηάνθεηα πνμζεζμηώκ

Η δηάνθεηα ηςκ πνμζεζμηχκ πμο είπακ ανπίζεη πνηκ απυ ηεκ έκανλε ηεξ
ηζπφμξ ημο Κχδηθα οπμιμγίδεηαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο μυκμ ακ ε
πνμβιεπυμεκε απυ αοηέξ δηάνθεηά ημοξ είκαη μεγαιφηενε απυ εθείκε πμο
πνμβιεπυηακ απυ ηηξ πνμσζπφμοζεξ δηαηάλεηξ.

Άνζνμ 29

Πανάηαζε θαη ακαζημιή πνμζεζμηώκ
Ωξ πνμξ ηεκ πανάηαζε θαη ηεκ ακαζημιή ηςκ πνμζεζμηχκ, ε μπμία μθείιεηαη
ζε γεγμκυξ πμο επήιζε μεηά ηεκ έκανλε ηεξ ηζπφμξ ημο Κχδηθα,
εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ ημφημο.

Άνζνμ 30

Γπελήγεζε όνςκ
Όπμο ζημκ Κχδηθα ακαθένεηαη μ υνμξ «δημηθεηηθή πνάλε», κμείηαη ε
εθηειεζηή δημηθεηηθή πνάλε.
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Άνζνμ 31

Ακαθμνά ζε δηαηάλεηξ
Όπμο ζημκ Κχδηθα ακαθένεηαη άνζνμ πςνίξ μκεία ημο
κμμμζεηήμαημξ, κμείηαη υηη ημ άνζνμ ακήθεη ζημκ Κχδηθα αοηυκ.

ζπεηηθμφ

Άνζνμ 32

Παναπμμπέξ
Όπμο ζημκ Κχδηθα αοηυκ γίκεηαη παναπμμπή ζε δηαηάλεηξ άιιςκ
κμμμζεηεμάηςκ, μη παναπμμπέξ γίκμκηαη ζηηξ δηαηάλεηξ αοηέξ υπςξ εθάζημηε
ηζπφμοκ.
Άνζνμ 33

Καηανγμύμεκεξ δηαηάλεηξ
1.Απυ ηεκ έκανλε ηεξ ηζπφμξ ημο Κχδηθα, ακ ζε αοηυκ δεκ μνίδεηαη
δηαθμνεηηθά, θαηανγείηαη θάζε γεκηθή δηάηαλε ε μπμία ακαθένεηαη ζε ζέμα
νοζμηδυμεκμ απυ αοηυκ.
2.Όπμο απυ ηεκ θείμεκε κμμμζεζία γίκεηαη παναπμμπή ζε δηαηάλεηξ πμο
θαηανγμφκηαη ζφμθςκα με ηεκ πνμεγμφμεκε πανάγναθμ, ε παναπμμπή
ζεςνείηαη υηη γίκεηαη ζηηξ ακηίζημηπεξ δηαηάλεηξ ημο Κχδηθα.
Άνζνμ δεύηενμ
1.Σα Τπμονγεία, μη Πενηθένεηεξ, ηα κμμηθά πνυζςπα δεμμζίμο ή ηδηςηηθμφ
δηθαίμο ημο δεμυζημο ημμέα, υπςξ αοηυξ μνημζεηείηαη ζφμθςκα με ηηξ
δηαηάλεηξ ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 14 ημο κ.2190/1994, υπςξ ηζπφεη, μη Ο.Σ.Α.
α΄ θαη β΄ βαζμίδαξ, θαζχξ θαη μη Δεμμηηθέξ Γπηπεηνήζεηξ Ύδνεοζεξ θαη
Απμπέηεοζεξ, μπμνμφκ, κα θαηανηίδμοκ Υάνηεξ Τπμπνεχζεςκ πνμξ ημοξ
πμιίηεξ, με ημοξ μπμίμοξ ζοκαιιάζζμκηαη. Γηα υια ηα Τπμονγεία θαη ηα κμμηθά
πνυζςπα πμο εδνεφμοκ ζημκ Νμμυ Αηηηθήξ μη Υάνηεξ θαηανηίδμκηαη με
απυθαζε ημο μηθείμο Τπμονγμφ ή απυ ημ Γεκηθυ Γναμμαηέα Πενηθένεηαξ
Αηηηθήξ πνμθεημέκμο γηα ηα Ν.Π.Δ.Δ. πμο επμπηεφμκηαη απυ αοηυκ, φζηενα
απυ πνυηαζε ηςκ μνγάκςκ δημίθεζεξ. Γηα ηηξ Πενηθένεηεξ θαη ηα κμμηθά
πνυζςπα πμο εδνεφμοκ εθηυξ Νμμμφ Αηηηθήξ θαη γηα ημοξ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄
βαζμίδαξ, ηα κμμηθά ημοξ πνυζςπα δεμμζίμο δηθαίμο, θαζχξ θαη ηηξ
Δεμμηηθέξ Γπηπεηνήζεηξ Ύδνεοζεξ θαη Απμπέηεοζεξ μη Υάνηεξ θαηανηίδμκηαη
με απυθαζε ημο μηθείμο Γεκηθμφ Γναμμαηέα Πενηθένεηαξ φζηενα απυ πνυηαζε
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ημο Δεμμηηθμφ ή Κμηκμηηθμφ ή Νμμανπηαθμφ ομβμοιίμο ή ημο Δημηθεηηθμφ
ομβμοιίμο ηεξ Γπηπείνεζεξ.
Οη Υάνηεξ Τπμπνεχζεςκ μπμνμφκ κα πνμζδημνίδμοκ μπμηεζδήπμηε
δεζμεφζεηξ, πνμκηθέξ ή άιιεξ, ηεξ οπενεζίαξ ή ημο θμνέα, πμο ημκ θαηάνηηζε,
πνμξ ημοξ πμιίηεξ, ζε ζπέζε με ηεκ πμηυηεηα ηςκ πανεπυμεκςκ, ζε αοημφξ,
αγαζχκ ή οπενεζηχκ. Οη εκ ιυγς δεζμεφζεηξ απμηειμφκ οπμπνεχζεηξ πένακ
εθείκςκ, πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηηξ μηθείεξ θακμκηζηηθέξ νοζμίζεηξ, πμο
δηέπμοκ ηηξ θαηά πενίπηςζε αζθμφμεκεξ ανμμδηυηεηεξ. Με ημοξ Υάνηεξ
μπμνμφκ επίζεξ κα πνμζδημνίδμκηαη δηαδηθαζίεξ ειέγπμο ηεξ ηήνεζεξ ημο
πενηεπμμέκμο ημο Υάνηε θαη ηςκ δεζμεφζεςκ πμο έπμοκ ακαιεθζεί.
Με ημοξ Υάνηεξ Τπμπνεχζεςκ μπμνμφκ κα πνμβιεθζμφκ επίζεξ θαη
ζογθεθνημέκεξ δημηθεηηθέξ ζοκέπεηεξ, πμο ζα οπμθηκμφκ ηεκ οπενεζία ή ημ
θμνέα κα ακηαπμθνηζεί ζηηξ οπμπνεχζεηξ πμο έπεη ακαιάβεη, πνμξ ημοξ
ζοκαιιαζζυμεκμοξ πμιίηεξ. Μπμνεί αθυμε κα πνμβιεθζεί ε οπμπνέςζε
άμεζεξ ή εκηυξ νεηήξ ή απμθιεηζηηθήξ πνμζεζμίαξ, θαηαβμιήξ ζογθεθνημέκμο
θαηά πενίπηςζε, πνεμαηηθμφ πμζμφ ή άιιμο είδμοξ απμδεμίςζεξαπμθαηάζηαζεξ ημο πμιίηε γηα ηεκ πιεμμειή εθπιήνςζε ηςκ οπμπνεχζεςκ,
πμο έπμοκ ακαιεθζεί με ημκ μηθείμ Υάνηε. Οη δηαηάλεηξ αοηέξ έπμοκ ακάιμγε
εθανμμγή θαη ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο απυ εηδηθέξ δηαηάλεηξ πνμβιέπμκηαη
οπμπνεχζεηξ ηςκ οπενεζηχκ απέκακηη ζημοξ πμιίηεξ. ηηξ πενηπηχζεηξ πμο
πνμβιέπμκηαη ζογθεθνημέκεξ ζοκέπεηεξ-οπμπνεχζεηξ ηεξ οπενεζίαξ πνμξ
ημοξ πμιίηεξ, ζα πνέπεη μπςζδήπμηε κα πνμβιέπμκηαη θαη μη δηαδηθαζίεξ
δηεθδίθεζεξ ηςκ απαηηήζεςκ ηςκ πμιηηχκ, πμο πνμθφπημοκ απυ παναβηάζεηξ
ημο πενηεπμμέκμο ημο Υάνηε. Απμδεμίςζε ζε πμιίηε μπμνεί κα θαηαβιεζεί
μυκμ μία θμνά γηα ηεκ ίδηα αηηία. Η με θαηαβμιή απμδεμίςζεξ γηα ηεκ ίδηα
αηηία βεβαηχκεηαη με ηεκ οπμβμιή απυ ημκ αηημφκηα πμιίηε ζπεηηθήξ
οπεφζοκεξ δήιςζεξ πνμξ ηεκ ανμυδηα οπενεζία.
Οπμηεζδήπμηε οπμπνεχζεηξ ηεξ οπενεζίαξ ή ημο θμνέα, πμο πνμβιέπμκηαη
απυ ηηξ μηθείεξ θαηά πενίπηςζε θακμκηζηηθέξ νοζμίζεηξ ζε ζπέζε με ηηξ
αζθμφμεκεξ ανμμδηυηεηεξ ζοκεπίδμοκ κα ηζπφμοκ ςξ έπμοκ θαη μπμνμφκ κα
ηνμπμπμηεζμφκ με ημοξ Υάνηεξ Τπμπνεχζεςκ μυκμ ζηεκ πενίπηςζε πμο
εηζάγμοκ εοκμσθυηενεξ νοζμίζεηξ γηα ημοξ πμιίηεξ. Οη δεζμεφζεηξ πμο
ακαιαμβάκμοκ μη μηθείεξ οπενεζίεξ ή θμνείξ με ημοξ Υάνηεξ, ηζπφμοκ
απμθιεηζηηθά θαη μυκμ γηα ηεκ οπενεζία ή θμνέα πμο ημκ ελέδςζε, ε μπμία
μπμνεί κα ημκ ζομπιενχκεη ή κα ημκ ηνμπμπμηεί.
2.α. Σμ πνχημ εδάθημ ηεξ παν.8 ημο άνζνμο 5 ημο κ. 1943/1991 (ΦΓΚ 50 Α’),
ακηηθαζίζηαηαη ςξ ελήξ :
«Σμ ύρμξ ημο θαηαβιεηέμο πνεμαηηθμύ πμζμύ πμο πνμβιέπεηαη ζηεκ

πνμεγμύμεκε πανάγναθμ θαζμνίδεηαη από ηηξ Γπηηνμπέξ ηεξ παναγνάθμο
13 ημο πανόκημξ άνζνμο μεηά από εηζήγεζε ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ
Δεμμζίαξ Δημίθεζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ ημο οπμονγείμο
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Γζςηενηθώκ, Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ ή ηεξ Πενηθένεηαξ,
πμο επηιαμβάκμκηαη μεηά από αίηεζε ημο πμιίηε.
Γηα ημκ θαζμνηζμό ημο ύρμοξ ηεξ θαηαβιεηέαξ πιήνμοξ απμδεμίςζεξ
ιαμβάκμκηαη οπόρε ηδίςξ: α) ημ μέγεζμξ ηεξ πενημοζηαθήξ δεμίαξ θαη ηεξ
εζηθήξ βιάβεξ πμο πνμθιήζεθε από ηεκ θαζοζηένεζε, β)μη ζοκζήθεξ ζηηξ
μπμίεξ μθείιεηαη ε θαζοζηένεζε, γ)ημ ηοπόκ οθηζηάμεκμ πόνηζμα ημο
οκεγόνμο ημο πμιίηε. Η απόθαζε ηεξ Γπηηνμπήξ, πμο εθδίδεηαη μέζα ζε
δύμ μήκεξ από ηεκ οπμβμιή ηεξ ζπεηηθήξ αίηεζεξ θαη μεηά από ελέηαζε
ηεξ ζοκδνμμήξ ηςκ ακςηένς πνμϋπμζέζεςκ, θμηκμπμηείηαη ζημκ
εκδηαθενόμεκμ, θαζώξ θαη ζηεκ οπενεζία πμο δεκ εκήνγεζε μέζα ζηεκ
κόμημε πνμζεζμία θαη απμηειεί εκημιή θαηαβμιήξ ημο πμιίηε ημο
μνηζζέκημξ πμζμύ. Ακ ε θαηαβμιή αοηή δεκ γίκεη μέζα ζ’ έκακ μήκα, από
ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ απόθαζεξ ηεξ Γπηηνμπήξ, ημ πνεμαηηθό πμζό
θαηαβάιιεηαη εκηόθςξ. Ο ηόθμξ οπμιμγίδεηαη γηα θάζε μήκα με ημ
επηηόθηα ηεξ Γζκηθήξ Σνάπεδαξ ηεξ Γιιάδμξ, πμο ηζπύεη γηα ηηξ
θαηαζέζεηξ, επί πνμζεζμία δηάνθεηαξ εκόξ έημοξ. »

[ Η παν.8 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ηεκ παν.2 ημο άνζνμο 7 ηςκ
κ.3242/2004 (ΦΓΑ’102) ]
β. Η παν.13 ημο άνζνμο 5 ημο κ.1943/1991 ακηηθαζίζηαηαη ςξ ελήξ :
«οκηζηάηαη ζημ Τπμονγείμ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ Γηδηθή Γπηηνμπή Γθανμμγήξ ηςκ ακςηένς δηαηάλεςκ, γηα
ζέμαηα ανμμδηυηεηαξ ηςκ Τπμονγείςκ, απμηειμφμεκε απυ ζομβμφιμοξ ή
πανέδνμοξ ημο Γιεγθηηθμφ οκεδνίμο ή ημο Νμμηθμφ ομβμοιίμο θαη
οπαιιήιμοξ ημο Τπμονγείμο Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ.
Με απυθαζε ημο Τπμονγμφ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ θαζμνίδεηαη μ ανηζμυξ θαη ε ηδηυηεηα ηςκ μειχκ ηεξ
Γπηηνμπήξ, ηαθηηθχκ θαη ακαπιενςμαηηθχκ. Με ηεκ απυθαζε μνηζμμφ ηςκ
μειχκ μνίδεηαη θαη μ γναμμαηέαξ ηεξ Γπηηνμπήξ με ημκ ακαπιενςηή ημο, απυ
οπαιιήιμοξ ημο Τπμονγείμο.

«Σα ζπεηηθά ζέμαηα εηζεγμύκηαη ζηεκ Γπηηνμπή οπάιιειμη ημο αοημύ ςξ
άκς Τπμονγείμο πμο μνίδμκηαη θάζε θμνά από ημκ θαζ΄ ύιε ανμόδημ
Γεκηθό Δηεοζοκηή ».

οκηζηάηαη ζηεκ έδνα θάζε Πενηθένεηαξ Γηδηθή Γπηηνμπή εθανμμγήξ ηςκ
ακςηένς δηαηάλεςκ, γηα ζέμαηα οπενεζηχκ ημο Δεμυζημο ημμέα υπςξ αοηυξ
μνημζεηείηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 14 ημο κ. 2190/1994, υπςξ ηζπφεη
θάζε θμνά πμο ιεηημονγμφκ ζηεκ ζογθεθνημέκε Πενηθένεηα, απμηειμφμεκε
απυ ζομβμφιμοξ ή πανέδνμοξ ημο Γιεγθηηθμφ οκεδνίμο ή ημο Νμμηθμφ
ομβμφιμο ημο Κνάημοξ ή εθέηεξ δημηθεηηθχκ δηθαζηενίςκ θαη οπαιιήιμοξ
ηεξ Πενηθένεηαξ αοηήξ.
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Με απυθαζε ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα ηεξ Πενηθένεηαξ θαζμνίδεηαη μ ανηζμυξ
θαη ε ηδηυηεηα ηςκ μειχκ ηεξ Γπηηνμπήξ, ηαθηηθχκ θαη ακαπιενςμαηηθχκ. Με
ηεκ απυθαζε μνηζμμφ ηςκ μειχκ μνίδεηαη θαη μ Γναμμαηέαξ ηεξ Γπηηνμπήξ με
ημκ ακαπιενςηή ημο απυ οπαιιήιμοξ ηεξ Πενηθένεηαξ.
Σα ζπεηηθά ζέμαηα εηζεγμφκηαη ζηεκ Γπηηνμπή οπάιιειμη ηεξ ίδηαξ
Πενηθένεηαξ, πμο μνίδμκηαη θάζε θμνά απυ ημκ Γεκηθυ Δηεοζοκηή ηεξ
Πενηθένεηαξ.
Η απμδεμίςζε ηςκ μειχκ, ηςκ εηζεγεηχκ θαη ηςκ γναμμαηέςκ ηςκ
Γπηηνμπχκ, μνίδεηαη με απυθαζε ηςκ Τπμονγχκ Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ
Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ θαη Οηθμκμμηθχκ.
Γηα υζεξ πενηπηχζεηξ ε Γηδηθή Γπηηνμπή ηεξ Πενηθένεηαξ θνίκεη υηη είκαη
ακανμυδηα παναπέμπεη ημ δήηεμα ζηε επηηνμπή ημο Τπμονγείμο Γζςηενηθχκ,
Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ ».
[Σμ ηέηανημ μέζα ζε « » εδάθημ ηεξ παν. 13 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ηεκ
παν. 6 ημο άνζνμο 11 ημο Ν. 3230/2004 (ΦΓΚ 44 Α’)]
γ. Σμ άνζνμ 9 ημο κ.2477/1997 (ΦΓΚ 59 Α΄), θαηανγείηαη.
Άνζνμ ηνίημ

Έκανλε ηζπύμξ
Η ηζπφξ ημο πανυκημξ κυμμο ανπίδεη απυ ηε δεμμζίεοζή ημο ζηεκ Γθεμενίδα
ηεξ Κοβενκήζεςξ.
Παναγγέιμμε ηε δεμμζίεοζε ημο πανυκημξ ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ Κοβενκήζεςξ
θαη ηεκ εθηέιεζή ημο ςξ Νυμμο ημο Κνάημοξ.

Αζήκα, 5 Μανηίμο 1999
Ο ΠΡΟΓΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΓΦΑΝΟΠΟΤΛΟ
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΓΩΣΓΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΙΑ
ΓΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΓΝΣΡΩΗ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΓΟΤ
Γ. ΠΑΠΑΝΣΩΝΙΟΤ

Θεςνήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θναγίδα ημο Κνάημοξ
Αζήκα, 8 Μανηίμο 1999
Ο ΓΠΙ ΣΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ

46

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΓΝΩΝ ΓΚΔΟΓΩΝ ΣΗ ΔΙΚΝΠ/ΤΠΓΔΔΑ

1. Ν. 1943/1991 ΦΓΚ 50/Α/11.4.91 « Γθζογπνμκηζμυξ ηεξ μνγάκςζεξ
θαη ιεηημονγίαξ ηεξ δεμυζηαξ δημίθεζεξ, ακαβάζμηζε ημο πνμζςπηθμφ
ηεξ θαη άιιεξ ζοκαθείξ δηαηάλεηξ», ΚΓΙΜΓΝΟ-ΑΠΟΦΑΓΙΓΓΚΤΚΛΙΟΙ, 1991, ζει. 433.
2. «ΠΓΡΙΛΗΦΓΙ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ», 1991, ζει. 186 (Ακαηφπςζε 1994).
3. «ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΣΑΞΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
ΤΠΗΡΓΙΩΝ
ΣΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΓΙΟΤ
ΠΡΟΓΔΡΙΑ
ΣΗ
ΚΤΒΓΡΝΗΗ», 1992, ζει.95.
4. «ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΓΙ
ΜΓΛΓΣΓ-ΘΓΜΑΣΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΟ ΤΠΗΡΓΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΓΙΟΤ ΠΡΟΓΔΡΙΑ
ΣΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ 1990»,1992, ζει.196.
5. «ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΓΙ
ΜΓΛΓΣΓ-ΘΓΜΑΣΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΟ ΤΠΗΡΓΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΓΙΟΤ ΠΡΟΓΔΡΙΑ
ΣΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ 1991»,1994, ζει.235.
6. «CODIFICATION ADMINISTRATIVE DES DISPOSITIONS
ORGANISATIONELLES DES SERVICES DU MINISTERE DE LA
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT» (Traduction),1997,ζει. 96.
7. «ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΓΙ
ΜΓΛΓΣΓ-ΘΓΜΑΣΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΟ ΤΠΗΡΓΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΓΙΟΤ ΠΡΟΓΔΡΙΑ
ΣΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ 1992»,1997, ζει.217.
8. «ΤΛΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΓΙΑ Ν.2190/1994»,1998,
ζει.210.
9. «ΛΓΞΙΚΟ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΟΤ
ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ
ΔΙΚΑΙΟΤ, ΓΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ /ΓΑΛΛΟΓΛΛΗΝΙΚΟ», 2000, ζει.51.
10. «ΛΓΞΙΚΟ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΟΤ
ΔΗΜΟΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ
ΔΙΚΑΙΟΤ, ΓΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ/ΑΓΓΛΟΓΛΛΗΝΙΚΟ», 2000, ζει.53.
11. «ΤΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.2683/1999,υπςξ ηνμπμπμηήζεθε
θαη ζομπιενχζεθε μέπνη 30.09.2002)»,2003, ζει. 155.
12. «ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΓΙ
ΜΓΛΓΣΓ-ΘΓΜΑΣΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΟ ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΓΙΑ ΔΗΜΟΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΓΔΔΑ 1993»,2004, ζει.231.

47

