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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 

 

«Μέηπα επιηάσςνζηρ και εξοπθολογιζμού ηηρ διοικηηικήρ 

δίκηρ» 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΣΗ ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ 

ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ 

 

Άπθπο 1 

Σποποποίηζη γενικών δικονομικών κανόνυν  

1. Τν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Π.Γ.18/1989 (ΦΔΚ 

Α΄ 8) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Τα δηθφγξαθα ηεο αίηεζεο αθπξψζεσο, ηεο πξνζθπγήο θαη ηεο αίηεζεο 

αλαηξέζεσο, πνπ αζθνχληαη απφ ηδηψηε, ππνγξάθνληαη κφλν απφ δηθεγφξν». 

2. Τν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17 θαη ε πεξίπησζε α΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ.18/1989 θαηαξγνχληαη.  

3. Σηελ ηξίηε ππνπαξάγξαθν ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

Π.Γ.18/1989, φπσο ηζρχεη κεηά ηηο πξνζζήθεο πνπ έγηλαλ κε ην άξζξν 41 ηνπ 

Ν.4055/2012 (ΦΔΚ Α΄ 51), πξνζηίζεληαη κεηά ην πξνηειεπηαίν εδάθην ηα εμήο:  

«Η απμεκέλε δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη 

επίζεο ζηνλ δηάδηθν πνπ εηηήζεθε, εάλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, ην 

δηθφγξαθφ ηνπ ππεξβαίλεη ζε έθηαζε ην αλαγθαίν κέηξν ελφςεη ησλ ηηζέκελσλ 

κε ην έλδηθν βνήζεκα ή κέζν δεηεκάησλ».   

 

 

Άπθπο 2 

Σποποποίηζη διαηάξευν πεπί ενδίκυν βοηθημάηυν και μέζυν  

1. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Π.Γ.18/1989 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
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«Οη θαηά ην άξζξν 103 ηνπ Σπληάγκαηνο πξνζθπγέο ππαιιήισλ αζθνχληαη 

κέζα ζε εμήληα εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ απνδεδεηγκέλε πιήξε 

γλψζε απφ απηνχο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο».  

2. Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Π.Γ.18/1989, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3900/2010 

(ΦΔΚ Α΄ 213), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Η αίηεζε αλαηξέζεσο επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ πξνβάιιεηαη απφ ηνλ δηάδηθν, 

κε ζπγθεθξηκέλνπο ηζρπξηζκνχο, πνπ πεξηέρνληαη ζην εηζαγσγηθφ δηθφγξαθν, 

φηη δελ ππάξρεη λνκνινγία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή φηη ππάξρεη 

αληίζεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο πξνο ηε λνκνινγία ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή άιινπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ είηε πξνο 

αλέθθιεηε απφθαζε δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Τν απαξάδεθην ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαιχπηεηαη, εάλ κέρξη ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο 

ππφζεζεο πεξηέιζεη εγγξάθσο ζε γλψζε ηνπ δηθαζηεξίνπ κε πξσηνβνπιία 

ηνπ δηαδίθνπ, αθφκε θαη αλ δελ γίλεηαη επίθιεζή ηεο ζην εηζαγσγηθφ 

δηθφγξαθν, απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή άιινπ αλσηάηνπ 

δηθαζηεξίνπ είηε αλέθθιεηε απφθαζε δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, πνπ είλαη 

αληίζεηε πξνο ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε».  

3. Τν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Π.Γ.18/1989, 

φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 12 

ηνπ Ν.3900/2010, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Η έθεζε επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ πξνβάιιεηαη απφ ηνλ δηάδηθν, κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηζρπξηζκνχο, πνπ πεξηέρνληαη ζην ζρεηηθφ δηθφγξαθν, φηη δελ 

ππάξρεη λνκνινγία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή φηη ππάξρεη αληίζεζε 

ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο πξνο ηε λνκνινγία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο ή άιινπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ είηε πξνο αλέθθιεηε απφθαζε 

δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Τν απαξάδεθην ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

θαιχπηεηαη, εάλ κέρξη ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο πεξηέιζεη 

εγγξάθσο ζε γλψζε ηνπ δηθαζηεξίνπ κε πξσηνβνπιία ηνπ δηαδίθνπ, αθφκε θαη 

αλ δελ γίλεηαη επίθιεζή ηεο ζην εηζαγσγηθφ δηθφγξαθν, απφθαζε ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή άιινπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ είηε αλέθθιεηε 

απφθαζε δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ηελ 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε».  
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4. Τν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3900/2010 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Τα αηηήκαηα ησλ δηαδίθσλ ππνγξάθνληαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ απφ 

δηθεγφξν θαη ζπλνδεχνληαη απφ παξάβνιν ηξηαθνζίσλ (300) επξψ, ην νπνίν  

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο».  

 

 

Άπθπο 3 

Αίηηζη επανάλητηρ ηηρ διαδικαζίαρ  

Σην Μέξνο Τξίην ηνπ Π.Γ.18/1989 πξνζηίζεηαη κεηά ην άξζξν 69 Κεθάιαην 

Έβδνκν θαη λέν άξζξν 69Α, σο εμήο:  

«ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ 

Αίηεζε επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο 

Άξζξν 69Α 

1. Γηθαζηηθή απφθαζε, γηα ηελ νπνία θξίζεθε κε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ φηη εθδφζεθε θαηά παξαβίαζε 

δηθαηψκαηνο πνπ αθνξά ηνλ δίθαην ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηεξήζεθε 

ή δηάηαμεο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ηεο Σχκβαζεο, ππφθεηηαη ζε αίηεζε 

επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πνπ ηελ εμέδσζε. 

2. Γηθαίσκα λα αζθήζνπλ ηελ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αίηεζε 

έρνπλ φζνη δηαηέιεζαλ δηάδηθνη ζηε δίθε ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ή νη θαζνιηθνί ή εηδηθνί δηάδνρνί 

ηνπο, εθφζνλ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ. 

3. Η αίηεζε αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία ελελήληα εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ 

ηε δεκνζίεπζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαθξίζεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηεο 

Δπξσπατθήο Σχκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ηεξνπκέλεο θαηά ηα 

ινηπά ηεο ηζρχνπζαο δηαδηθαζίαο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ 

πξνζεζκίαο ππάξμεη δηαδνρή ηνπ ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δηαδίθνπ, ε πξνζεζκία γηα ηνλ δηάδνρν αξρίδεη 

απφ ηφηε πνπ επήιζε ε δηαδνρή. Δηδηθψο ζηελ πεξίπησζε θιεξνλνκηθήο 
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δηαδνρήο, ε πξνζεζκία γηα ηνλ θιεξνλφκν αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ απνπνίεζε ηεο θιεξνλνκίαο». 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΤΝΑΦΔΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ   

 

Άπθπο 4 

σέζη ηηρ διοικηηικήρ με ηην πολιηική και ηην ποινική δίκη 

 Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Τα δηθαζηήξηα δεζκεχνληαη απφ ηηο ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ σο πξνο ηελ ελνρή ηνπ δξάζηε. 

Γεζκεχνληαη επίζεο απφ ηηο ακεηάθιεηεο αζσσηηθέο απνθάζεηο ή ηα 

ακεηάθιεηα απνθαηλφκελα λα κελ γίλεη ε θαηεγνξία βνπιεχκαηα, εθηφο εάλ ε 

απαιιαγή ζηεξίρζεθε ζηελ έιιεηςε αληηθεηκεληθψλ ή ππνθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ δελ απνηεινχλ πξνυπφζεζε ηεο δηνηθεηηθήο παξάβαζεο». 

 

 

Άπθπο 5 

Σποποποίηζη ηος άπθπος 6 ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γικονομίαρ και 

ζςναθείρ διαηάξειρ 

1. Σην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηθνλνκίαο απαιείθεηαη ε θξάζε «Καη’ εμαίξεζε». 

2. Η πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηθνλνκίαο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:   

«β) ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ ελ γέλεη δηαθνξψλ, ησλ νπνίσλ ην 

αληηθείκελν δελ ππεξβαίλεη ηηο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, αλήθεη ζε 

πξψην βαζκφ ζην κνλνκειέο πξσηνδηθείν. Δάλ ην αληηθείκελν ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφλ 
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πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξψ, αλήθεη ζε πξψην βαζκφ ζην ηξηκειέο 

πξσηνδηθείν. Δάλ ην αληηθείκελν ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα 

ρηιηάδσλ (150.000) επξψ, αλήθεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ ζην ηξηκειέο 

εθεηείν». 

3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη ζηηο 

εθθξεκείο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη νξηζζεί δηθάζηκνο. 

4. Τν πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 

ηνπ Ν.2523/1997 (ΦΔΚ Α΄ 179), ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ 

Ν.4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170), ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Ν.2960/2001 (ΦΔΚ Α΄ 265) 

θαη ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Ν.1406/1983 (ΦΔΚ Α΄ 182), ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 51 ηνπ Ν.3659/2008 (ΦΔΚ Α΄ 77), αλήθεη ζηνλ πξφεδξν πξσηνδηθψλ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, ν νπνίνο απνθαίλεηαη αλεθθιήησο». 

5. Σην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4174/2013 πξνζηίζεηαη 

ηειεπηαίν εδάθην, σο αθνινχζσο:  

«Η ππνρξέσζε άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο δελ ηζρχεη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πξνέδξνπ 

πξσηνδηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη». 

 

 

Άπθπο 6 

Σποποποίηζη διαηάξευν για ηην εξαίπεζη δικαζηών 

1. Τν άξζξν 17 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ εμαίξεζε ηνπ δηθαζηή γηα ηνλ νπνίν 

ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ή ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνη πξαγκαηηθνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηε δεκηνπξγία ακθηβνιίαο 

σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, κε έγγξαθε αίηεζε, 

πνπ ππνβάιιεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ζην αθξναηήξην θαηά ηηο 

δηαθξίζεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.  
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2. Η εμαίξεζε πξνηείλεηαη απφ ηνλ δηάδηθν πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 

απφ ηε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην. Αξγφηεξα, θαη έσο ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο 

ζην αθξναηήξην, αίηεζε εμαίξεζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί, κφλν εάλ 

πηζαλνινγείηαη φηη ε πεξίπησζε ή νη ιφγνη ηεο εμαίξεζεο πξνέθπςαλ ή έγηλαλ 

γλσζηνί ζηνλ δηάδηθν κεηά ηελ πάξνδν ηεο πελζήκεξεο πξνζεζκίαο.  

3. Οη δηάδηθνη κε ηελ ίδηα αίηεζε κπνξνχλ επίζεο λα δεηήζνπλ λα θξηζεί ε 

λνκηκφηεηα δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ πνπ έρεη ελεξγήζεη ν δηθαζηήο ηνπ νπνίνπ 

δεηείηαη ε εμαίξεζε ή πνπ έρνπλ ελεξγεζεί κε ηε ζχκπξαμή ηνπ πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο.  

4. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη είηε απφ ηνλ δηάδηθν απηνπξνζψπσο είηε απφ 

πιεξεμνχζην κε εηδηθή πιεξεμνπζηφηεηα, πξέπεη δε λα πεξηέρεη, θαηά ηξφπν 

ζαθή θαη νξηζκέλν, ηνπο ιφγνπο εμαίξεζεο θαη ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απηνί 

απνδεηθλχνληαη, δηαθνξεηηθά είλαη απαξάδεθηε. 

5. Δίλαη απαξάδεθηε ε αίηεζε γηα ηελ εμαίξεζε φισλ ησλ δηθαζηψλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ηνπ Κξάηνπο. 

6. Γελ επηηξέπεηαη αίηεζε εμαίξεζεο: α) φισλ ησλ κειψλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζην 

νπνίν ππεξεηνχλ πξαγκαηηθά πεξηζζφηεξνη απφ πέληε (5) δηθαζηέο, β) κειψλ 

ηνπ δηθαζηεξίνπ ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ηελ αίηεζε εμαίξεζεο θαηά ην άξζξν 

18, γ) πεξηζζνηέξσλ ησλ νθηψ (8) δηθαζηψλ γηα θάζε δηθαζηήξην ζην νπνίν 

ππεξεηνχλ πξαγκαηηθά ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) δηθαζηέο, δ) πεξηζζνηέξσλ 

ησλ ηεζζάξσλ (4) δηθαζηψλ γηα θάζε δηθαζηήξην ζην νπνίν ππεξεηνχλ 

πξαγκαηηθά επηά (7) δηθαζηέο θαη πεξηζζνηέξσλ ησλ δχν (2) φηαλ ππεξεηνχλ 

πξαγκαηηθά ιηγφηεξνη απφ επηά (7) δηθαζηέο, ε) κειψλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ην 

νπνίν απνθαζίδεη γηα ηελ παξαπνκπή ηεο αίηεζεο εμαίξεζεο απφ δηθαζηήξην 

ζε δηθαζηήξην θαηά ηα άξζξα 11 θαη 21.  

7. Δίλαη απαξάδεθηε ε άζθεζε δεχηεξεο αίηεζεο εμαίξεζεο απφ ηνλ δηάδηθν 

θαηά ησλ ίδησλ δηθαζηψλ, ζην πιαίζην ηεο ίδηαο δίθεο».  

2. Τν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Με ηελ απνξξηπηηθή απφθαζε ην δηθαζηήξην, εάλ θξίλεη φηη νη ιφγνη 

εμαίξεζεο είλαη απαξάδεθηνη ή πξνδήισο αβάζηκνη, επηβάιιεη ζε εθείλνλ πνπ 

ππέβαιε ηελ αίηεζε θαη ηηο θπξψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 42».      
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Άπθπο 7  

Σποποποίηζη ηος άπθπος 27 ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γικονομίαρ 

Η πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηθνλνκίαο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«α) θαηά ηελ εθδίθαζε ησλ ρξεκαηηθψλ δηαθνξψλ, φηαλ ην αληηθείκελφ ηνπο 

δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ, αλ πξφθεηηαη 

δε γηα θνξνινγηθή ελ γέλεη δηαθνξά πνπ αθνξά θχξην θαη πξφζζεην θφξν, 

φηαλ ν θχξηνο θφξνο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ». 

 

 

Άπθπο 8 

Σποποποίηζη ηος άπθπος 126 ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γικονομίαρ 

 Τν δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο θαηαξγνχληαη. Η ελ ιφγσ ξχζκηζε θαηαιακβάλεη θαη ηηο 

εθθξεκείο δίθεο.     

 

 

Άπθπο 9 

Σποποποίηζη ηος άπθπος 126Α ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γικονομίαρ 

1. Τν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 126Α ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Οη θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 απνθάζεηο ιακβάλνληαη κφλνλ νκνθψλσο 

θαη κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ θαθέινπ απφ ηε δηνίθεζε, φηαλ ηνχην θξίλεηαη 

απαξαίηεην». 

2. Τν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 126Α αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο:  

«Ο ηειεπηαίνο κπνξεί, κε αίηεζή ηνπ, πνπ θαηαηίζεηαη εληφο πξνζεζκίαο 

εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, θαη πάλησο φρη κεηά ηελ πάξνδν 

δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, λα δεηήζεη ηε ζπδήηεζε 

ηεο ππφζεζεο ζην αθξναηήξην, θαηαβάιινληαο ηξηπιάζην ηνπ θαηά ην άξζξν 

277 νξηδφκελνπ παξαβφινπ ή, φηαλ ε ππφζεζε έρεη εηζαρζεί κε ην έλδηθν 
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βνήζεκα ηεο αγσγήο, ηξηπιάζην ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 277 παξαβφινπ γηα ηελ πξνζθπγή».  

3. Σην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 126Α πξνζηίζεηαη εδάθην σο 

εμήο:  

«Τελ θαηά ηα αλσηέξσ εθδίθαζε ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ κπνξεί λα 

πξνηείλεη ζηνλ πξφεδξν θαη ν νξηζζείο θαηά ην άξζξν 127 σο εηζεγεηήο».  

4. Σην άξζξν 126Α ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 10 σο εμήο:  

«10. Υπνζέζεηο πνπ έρνπλ εηζαρζεί αλαξκνδίσο κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη 

ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην είηε κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ δηεχζπλζεο ή ηνπ δηθαζηή πνπ δηεπζχλεη ην δηθαζηήξην είηε κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 1. Με ηνλ ίδην ηξφπν παξαπέκπεηαη θαη ε ηπρφλ 

εθθξεκήο αίηεζε αλαζηνιήο».   

 

 

Άπθπο 10 

Διζαγυγή ηηρ ενδοδικαζηικήρ ζςμβιβαζηικήρ επίλςζηρ διαθοπών  

1. Μεηά ην άξζξν 126Α ζηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο πξνζηίζεηαη λέν 

άξζξν 126Β σο εμήο:  

«Άξζξν 126Β 

Δλδνδηθαζηηθή ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ζε ζπκβνχιην ησλ δηαθνξψλ απφ 

αγσγέο γηα απαηηήζεηο απφ δηνηθεηηθέο ζπκβάζεηο  

1. Οη δηαθνξέο απφ αγσγέο γηα απαηηήζεηο απφ ηελ εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ  

ζπκβάζεσλ αξκνδηφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ εθεηείσλ, ππφθεηληαη ζηε 

δηαδηθαζία ελδνδηθαζηηθήο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ζε ζπκβνχιην, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ.  

2. Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεχζπλζεο ή ν δηθαζηήο πνπ δηεπζχλεη ην 

δηθαζηήξην ή ν νξηδφκελνο απφ απηφλ δηθαζηήο, ακέζσο κεηά ηελ θαηάζεζε 

ηνπ εηζαγσγηθνχ ηεο δίθεο δηθνγξάθνπ, νξίδεη κε πξάμε ηνπ επ’ απηνχ ην 

αξκφδην ηκήκα γηα ηελ ελδνδηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Ο πξφεδξνο ηνπ 

νηθείνπ ηκήκαηνο νξίδεη εηζεγεηή δηθαζηή κε πξάμε ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη 

ζηνπο δηαδίθνπο. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, νη δηάδηθνη 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκίζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ φια ηα 
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αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Ο εηζεγεηήο επηκειείηαη ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο δηαδίθνπο, απφ ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα δεηά, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, ηελ πξνζθφκηζε 

πξφζζεησλ ζηνηρείσλ, θαη νξγαλψλεη ηελ επηθνηλσλία κε απηνχο πξνο ηνλ 

ζθνπφ επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Πξνο ηνχην νη δηάδηθνη θαινχληαη ζε θνηλή 

ζπλάληεζε απφ ηνλ εηζεγεηή ζε εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ίδην. Μεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ε ππφζεζε εηζάγεηαη ζην 

ζπκβνχιην θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο δειψζεηο ησλ 

δηαδίθσλ θαη ηελ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία επηιχεηαη ε δηαθνξά 

ή δηαπηζηψλεηαη ε κε επίηεπμε ηεο ελδνδηθαζηηθήο επίιπζήο ηεο. 

3. Η απφθαζε ελδνδηθαζηηθήο επίιπζεο, ε νπνία πεξηέρεη ην χςνο ηεο 

απαίηεζεο ρσξίο παξάζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ, ην ρξφλν έλαξμεο ηεο 

ηνθνθνξίαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηηνθίνπ, έρεη ηα απνηειέζκαηα 

ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ζπληζηά εθηειεζηφ ηίηιν θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ παξφληνο Κψδηθα. 

4. Η δηαδηθαζία ελδνδηθαζηηθήο επίιπζεο δηεμάγεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη ην απφξξεην απηήο.  

5. Οη δηάδηθνη, πιελ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη  εθαξκνγή ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

παξφληνο Κψδηθα, εθπξνζσπνχληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

απφ δηθεγφξνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηθεγφξσλ, εθαξκνδφκελεο θαη ηεο 

δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο 

Κψδηθα. Γηα ηελ ελδνδηθαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο απαηηείηαη εηδηθή 

πιεξεμνπζηφηεηα».  

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ λένπ άξζξνπ 126Β ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, 

πνπ ηίζεληαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηαιακβάλνπλ θαη 

ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο.  

 

 

Άπθπο 11 

Διζαγυγή ηος θεζμού ηος ειζηγηηή δικαζηή ζε διαθοπέρ οςζίαρ 

1. Σην άξζξν 127 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 3 σο εμήο:  
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«3. Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεχζπλζεο ή ν δηθαζηήο πνπ δηεπζχλεη ην 

δηθαζηήξην ή ν πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο, ακέζσο κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ 

ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ, κε πξάμε ηνπ επ’ απηνχ, νξίδεη εηζεγεηή ηφζν 

γηα ηηο ππνζέζεηο ηξηκεινχο φζν θαη κνλνκεινχο ζχλζεζεο θαη δίλεη εληνιή λα 

αλαθνηλσζεί ε δηθνγξαθία ζε απηφλ. Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεχζπλζεο 

ή ν δηθαζηήο πνπ δηεπζχλεη ην δηθαζηήξην ή ν πξφεδξνο ηνπ ηκήκαηνο κπνξεί 

νπνηεδήπνηε, αθφκε θαη πξνθνξηθψο, λα αληηθαηαζηήζεη κε άιινλ ηνλ 

εηζεγεηή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο. Δηζεγεηήο δελ νξίδεηαη γηα ην έλδηθν 

βνήζεκα ηεο αγσγήο ή γηα έλδηθν κέζν θαηά απφθαζεο πνπ εθδίδεηαη επί 

αγσγήο. Σε πεξίπησζε ζψξεπζεο πεξηζζφηεξσλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ή 

κέζσλ θαηά ην άξζξν 124, εηζεγεηήο νξίδεηαη εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη γηα έλα 

απφ ηα έλδηθα βνεζήκαηα ή κέζα πνπ ζσξεχνληαη ζην ίδην δηθφγξαθν». 

2. Μεηά ην άξζξν 128 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο πξνζηίζεηαη άξζξν 

128Α σο εμήο:  

«1. Ο εηζεγεηήο, ζε ζπλεξγαζία, εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην, κε ηνλ 

πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεχζπλζεο ή ηνλ δηθαζηή πνπ δηεπζχλεη ην 

δηθαζηήξην ή ηνλ πξφεδξν ηνπ ηκήκαηνο, θξνληίδεη γηα ηε ζπγθέληξσζε θάζε 

ζηνηρείνπ ρξήζηκνπ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο θαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

επηδφζεσλ εθ κέξνπο ηεο γξακκαηείαο.  

2. Ο εηζεγεηήο κπνξεί λα αλαθνηλψλεη ηε δίθε ζηνπο δηθαηνχκελνπο ζε 

παξέκβαζε, λα επηθνηλσλεί κε ηνπο δηαδίθνπο, λα ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηπρφλ 

ηππηθέο παξαιείςεηο θαη λα δεηά απφ απηνχο λα πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία πνπ 

ιείπνπλ ή είλαη νπσζδήπνηε ρξήζηκα.  

3. Οη αξρέο πξνο ηηο νπνίεο απεπζχλεηαη ν εηζεγεηήο γηα ηε ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα απνζηέιινπλ ηα δεηνχκελα ζηνηρεία θαη λα παξέρνπλ ηηο 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο. 

4. Όηαλ αλαθχπηνπλ δεηήκαηα πνπ εξεπλψληαη απηεπαγγέιησο, ν εηζεγεηήο 

ζπληάζζεη ζπλνπηηθή έθζεζε, ε νπνία αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηα δεηήκαηα 

απηά. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε έθζεζε επηζπλάπηεηαη ζηνλ θάθειν ην 

αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 

γλψζε νη δηάδηθνη. Σε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηάζεζεο ηεο έθζεζεο απφ 

ηνλ εηζεγεηή, ν δηάδηθνο δχλαηαη λα δεηήζεη αλαβνιή ηεο εθδίθαζεο ηεο 

ππφζεζεο».  
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3. Τν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Η έθζεζε κε ηνλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηνηθεηηθφ θάθειν 

δηαβηβάδνληαη ζην δηθαζηήξην ηξηάληα εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηε 

δηθάζηκν». 

4. H παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«2. Η ζπλεδξίαζε αξρίδεη κε ηελ πξνεθθψλεζε ησλ ππνζέζεσλ απφ ην 

πηλάθην, θαηά ηε ζεηξά ηεο εγγξαθήο ηνπο ζε απηφ. Τελ πξνεθθψλεζε 

αθνινπζεί ε εθθψλεζε θαη ε ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ. Σε πεξίπησζε πνπ 

έρεη ζπληαρζεί έθζεζε θαηά ην άξζξν 128Α, ε ζπδήηεζε αξρίδεη κε ηελ 

αλάγλσζε απφ ηνλ εηζεγεηή ηεο έθζεζήο ηνπ. Σε εηδηθή ζηήιε ηνπ πηλαθίνπ, ν 

δηθαζηήο πνπ πξνεδξεχεη θαηά ηε ζπλεδξίαζε ζεκεηψλεη, γηα θάζε 

πεξίπησζε, θαηά κελ ηελ πξνεθθψλεζε, αλ ηπρφλ ε ππφζεζε αλαβάιιεηαη ή 

δηαγξάθεηαη, κεηά δε ηελ εθθψλεζε θαη ηε ζπδήηεζε, αλ νη δηάδηθνη 

παξαζηάζεθαλ θαη πψο θαη’ απηήλ, θαζψο θαη φηη ε ππφζεζε ζπδεηήζεθε. Οη 

δηάδηθνη κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ φηη δελ ζα εκθαληζζνχλ ζην αθξναηήξην, 

αιιά ζα παξαζηνχλ κε θνηλή δήισζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο 

πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηνπο. Τέηνηα δήισζε κπνξεί λα γίλεη θαη απφ έλαλ 

ή νξηζκέλνπο κφλν πιεξεμνπζίνπο. Η δήισζε πνπ έρεη γίλεη απφ 

πιεξεμνχζην ηνπ Γεκνζίνπ, ΟΤΑ ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ δελ έρεη θακία δηθνλνκηθή ζπλέπεηα, αλ δελ δηαβηβαζηεί εκπξφζεζκα 

ζην δηθαζηήξην ν δηνηθεηηθφο θάθεινο. Η δήισζε απηή παξαδίδεηαη απφ ηνλ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν ή, ζε πεξίπησζε θνηλήο δήισζεο, απφ έλαλ 

ηνπιάρηζηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ζηνλ αξκφδην γξακκαηέα ην αξγφηεξν ηελ 

παξακνλή ηεο δηθαζίκνπ θαη ζεκεηψλεηαη ακέζσο ζην πηλάθην. Σε πεξίπησζε 

αλαβνιήο ηεο ζπδήηεζεο χζηεξα απφ αίηεζε δηαδίθνπ, δελ θιεηεχεηαη θαηά ηε 

λέα δηθάζηκν ν δηάδηθνο πνπ ππέβαιε δήισζε». 

5. Oη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο εθθξεκείο 

ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη νξηζζεί δηθάζηκνο. 

 

 

Άπθπο 12 

Σποποποίηζη ηος άπθπος 142 ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γικονομίαρ 
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Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Η θαηάξγεζε δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, κε ηελ 

επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 143, ηα νπνία, εθφζνλ 

δελ έρεη νξηζζεί δηθάζηκνο, εθαξκφδνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, δ΄ θαη ε΄ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ». 

 

 

Άπθπο 13 

Σποποποίηζη ηος άπθπος 194 ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γικονομίαρ 

Τν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 194 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηθνλνκίαο, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ 

Ν.3659/2008 (ΦΔΚ Α΄ 77), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Μφιηο ζπκπιεξσζεί ην νθηάκελν, ν Γεληθφο Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο ησλ 

Ταθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ επηιακβάλεηαη θαη εξεπλά αλ είλαη 

δηθαηνινγεκέλε ή κε ε θαζπζηέξεζε».  

 

 

 

Άπθπο 14 

Σποποποίηζη ηος άπθπος 202 και καηάπγηζη ηος άπθπος 209Α ηος 

Κώδικα Γιοικηηικήρ Γικονομίαρ 

1. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, 

φπσο ην άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 34 ηνπ Ν.3900/2010 

(ΦΔΚ Α΄ 213), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Δηδηθψο επί θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη δηαθνξψλ κε ρξεκαηηθφ 

αληηθείκελν, ην δηθαζηήξην κπνξεί, κε ηελ απφθαζή ηνπ, λα νξίζεη φηη ην 

αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα δελ θαηαιακβάλεη ηε ιήςε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο ή δηνηθεηηθψλ κέηξσλ, γηα ηνλ εμαλαγθαζκφ 

ή ηε δηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο, επί ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αηηνχληνο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε».  
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2. Σην άξζξν 202 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 6, σο εμήο:   

«6. Σε θάζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο αλαζηνιήο, κεξηθήο ή νιηθήο, ε ππφζεζε 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, εληφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

απφθαζεο επί ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη, ζηηο θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο 

δηαθνξέο, εληφο έμη κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο». 

3. Τν άξζξν 209Α ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, φπσο πξνζηέζεθε κε 

ην άξζξν 38 ηνπ Ν.3900/2010, θαηαξγείηαη. 

 

 

Άπθπο 15 

Σποποποίηζη ηος άπθπος 276 ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γικονομίαρ 

Οη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 276 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:  

«4. Η απαιιαγή ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δηαδίθνπ. Η ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο δηαθφπηεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ νηθείνπ ελδίθνπ 

βνεζήκαηνο ή κέζνπ, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο 

επ’ απηήο απφθαζεο ζηνλ αηηνχληα. Σε πεξίπησζε ήδε εθθξεκνχο ελδίθνπ 

βνεζήκαηνο ή κέζνπ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. Η αίηεζε πξέπεη ζε θάζε 

πεξίπησζε λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα ζρεηηθά έγγξαθα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.   

5. Γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

αίηεζεο, απνθαίλεηαη ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεχζπλζεο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ ή ν δηθαζηήο πνπ δηεπζχλεη ην δηθαζηήξην ή 

ν νξηδφκελνο απφ απηνχο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν πξφθεηηαη λα 

εηζαρζεί ή εθθξεκεί ε ππφζεζε, κε πξάμε ηνπ, ε νπνία επηδίδεηαη ζηνλ 

αηηνχληα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηνπ 

ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ. Η δηαδηθαζία δηεμάγεηαη αηειψο θαη δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε παξάζηαζε κε δηθεγφξν. Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο 

αίηεζεο είλαη ην νηθείν έλδηθν βνήζεκα ή κέζν λα κελ θξίλεηαη πξνδήισο 

απαξάδεθην ή πξνδήισο αβάζηκν. Γηα ηελ έλδεηα αξθεί ε πηζαλνιφγεζε. Η 

απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο αίηεζεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. Νέα 
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αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί κφλν κία θνξά, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ».   

 

 

Άπθπο 16 

Σποποποίηζη ηος άπθπος 277 ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γικονομίαρ 

Τν ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηθνλνκίαο, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ 

Ν.3994/2011 (ΦΔΚ Α΄ 165), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Ωο αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο ζεσξείηαη ε δηαθνξά ηνπ θχξηνπ θφξνπ, 

δαζκνχ, ηέινπο ή πξνζηίκνπ θαη, επί πξνζβνιήο πιεηφλσλ ζπλαθψλ 

πξάμεσλ κε θνηλή πξνζθπγή, ην άζξνηζκα ηνπ αληηθεηκέλνπ απηψλ».  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΑΥΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΚΗ 

 

Άπθπο 17 

Καηάπγηζη εκκπεμών δικών 

1. Με πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο 

θεξχζζνληαη θαηαξγεκέλεο εθθξεκείο δίθεο γηα αηηήζεηο αθχξσζεο θαη 

απνξξίπηνληαη αηηήζεηο αλαζηνιήο πνπ αζθήζεθαλ κέρξη 31.12.2014 θαη 

αθνξνχλ αθπξσηηθέο δηαθνξέο, ππαγφκελεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ηξηκεινχο 

δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ ή ηνπ ηξηκεινχο δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ, νη νπνίεο 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ πξνζβνιή αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ 

εθδφζεθαλ θαη’ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πεξί αιινδαπψλ (άξζξν 15 ηνπ 

Ν.3068/2002, ΦΔΚ Α΄ 274), εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ. 

2. Οη πιεξεμνχζηνη πνπ ππνγξάθνπλ ηηο αηηήζεηο αθχξσζεο ηεο παξαγξάθνπ 

1 νθείινπλ κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ λα 

θαηαζέζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

αιινδαπνχ δηαδίθνπ, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ, ζηελ 



 15 

νπνία λα δειψλεηαη φηη επηζπκεί ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. Η παξαπάλσ 

δήισζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε απηνπξφζσπε παξάζηαζε ηνπ δηαδίθνπ ζηε 

γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ.  

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε ππνζέζεηο ησλ 

νπνίσλ ε αξρηθή ή κεηά απφ αλαβνιή δηθάζηκνο έρεη νξηζζεί εληφο ηεο 

νξηδφκελεο ζηελ παξάγξαθν 2 εμάκελεο πξνζεζκίαο.       

 

 

Άπθπο 18 

Απμοδιόηηηα για ςποθέζειρ ππο ηος 2013 

Δθθξεκή έλδηθα βνεζήκαηα επί ππνζέζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, 

αξκνδηφηεηαο κνλνκεινχο δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, ηα νπνία αζθήζεθαλ 

κέρξη 31.12.2012, ρσξίο λα έρεη νξηζζεί δηθάζηκνο, εθδηθάδνληαη ζε πξψην 

βαζκφ απφ πξφεδξν πξσηνδηθψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνέδξσλ ηξηκειψλ 

ζπκβνπιίσλ δηεχζπλζεο δηνηθεηηθψλ πξσηνδηθείσλ, θαη ζε δεχηεξν βαζκφ 

απφ εθέηε κνλνκεινχο δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 126Α 

ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ εθδίθαζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

 

 

Άπθπο 19 

Έναπξη ιζσύορ 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο 

ηνπ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.  

 

 

 

 

 

 


