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ΣΗΣΛΟ Η
ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ
Άξζξν 1
Αληηθείκελν ηεο Κσδηθνπνίεζεο
Με ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Σίηιν απηφ θσδηθνπνηνχληαη ζε
εληαίν θείκελν, ηξνπνπνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα
ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Ειεγθηηθνχ
πλεδξίνπ.

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ
ΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ
Κεθάιαην 1
Ζ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ
Άξζξν 2
Έθηαζε ηεο δηθαηνδνζίαο
Σν Ειεγθηηθφ πλέδξην απνηειεί πιήξε θαη απηνηειή δηθαηνδνηηθφ θιάδν.
ηε δηθαηνδνζία ηνπ ππάγνληαη νη δηαθνξέο πνπ αλαηίζεληαη ζ’ απηφ κε βάζε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 3
Αξκνδηόηεηα δηθαζηηθώλ ζρεκαηηζκώλ
1. Η δηθαηνδνζία ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ αζθείηαη απφ ηελ Οινκέιεηα θαη
ηα Σκήκαηα απηνχ. Όπνπ ζε δηάηαμε ηνπ Tίηινπ απηνχ γίλεηαη αλαθνξά ρσξίο άιιν
πξνζδηνξηζκφ ζε "δικαζηήριο" λνείηαη ν ζρεκαηηζκφο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ
δηέπεηαη απφ ηε δηάηαμε ζηελ νπνία γίλεηαη ε αλαθνξά θαη φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε
"πρόεδρο ηου δικαζηηρίου" λνείηαη ην φξγαλν πνπ είλαη πξφεδξνο ηνπ ζρεκαηηζκνχ
απηνχ.
2. ηελ Οινκέιεηα ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ ππάγεηαη ε εθδίθαζε ησλ
αηηήζεσλ αλαίξεζεο πνπ αζθνχληαη θαηά ησλ νξηζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ Σκεκάησλ
θαζψο θαη ησλ πξνδηθαζηηθψλ παξαπνκπψλ γηα επίιπζε γεληθφηεξεο ζεκαζίαο
δεηεκάησλ.
3. Σα Σκήκαηα έρνπλ ην ηεθκήξην ηεο δηθαηνδνζίαο γηα ηελ εθδίθαζε θάζε
αίηεζεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο πνπ εηζάγεηαη ζην Ειεγθηηθφ πλέδξην.
4. Η θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ νξίδεηαη κε
απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο.

5. Αλ δηαθνξά εηζήρζε ζε αλαξκφδην Σκήκα, παξαπέκπεηαη ζην αξκφδην. Η
απφθαζε πεξί παξαπνκπήο κπνξεί λα ιεθζεί ζε ζπκβνχιην, αλ δελ έρεη ρσξήζεη
ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. Η ηπρφλ εθδίθαζή ηεο απφ ην Σκήκα ζην νπνίν εηζήρζε δελ
ηδξχεη ιφγν αλαίξεζεο.
Άξζξν 4
Παξεκπίπηνληα δεηήκαηα
Καηά ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ, εθφζνλ ζηνλ λφκν πνπ δηέπεη ηε ζρέζε δελ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, επηηξέπεηαη:
(α) κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί δεδηθαζκέλνπ, λα θξηζνχλ
παξεκπηπηφλησο δεηήκαηα ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ πνιηηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ
δηθαζηεξίσλ, αλ απφ ηα δεηήκαηα απηά εμαξηάηαη ε επίιπζε ηεο έλδηθεο δηαθνξάο, ή
(β) λα αλαζηαιεί ε πξφνδνο ηεο δίθεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο
γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ δηαδίθσλ, αλ παξεκπίπηνληα δεηήκαηα πξφθεηηαη λα θξηζνχλ
κε δχλακε δεδηθαζκέλνπ ζε δίθε πνπ εθθξεκεί ζην θαηά δηθαηνδνζία αξκφδην
δηθαζηήξην.
Άξζξν 5
Γέζκεπζε από απνθάζεηο άιισλ δηθαζηεξίσλ
1. Σν δηθαζηήξην δεζκεχεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Εηδηθνχ Δηθαζηεξίνπ ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ πληάγκαηνο σο πξνο ην λνκηθφ δήηεκα πνπ επέιπζε κε ηελ απφθαζή
ηνπ, θαζψο θαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο θαη ησλ
δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, θαηά ην κέξνο πνπ απηέο απνηεινχλ δεδηθαζκέλν,
ζχκθσλα κε φζα νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
2. Σν δηθαζηήξην δεζκεχεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ,
νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ηζρχνπλ έλαληη φισλ. Δεζκεχεηαη,
επίζεο, απφ ηηο ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ
σο πξνο ηηο δηαπηζηψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ζηα νπνία
ζεκειηψλεηαη ε θξίζε επί ηεο ελνρήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, απφ ηηο ακεηάθιεηεο
αζσσηηθέο απνθάζεηο, θαζψο θαη απφ ηα βνπιεχκαηα πνπ απνθαίλνληαη ακεηάθιεηα
λα κε γίλεη ε θαηεγνξία, εθηφο εάλ ε αζψσζε ή ε απαιιαγή ζηεξίρζεθε ζε έιιεηςε
αληηθεηκεληθψλ ή ππνθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ απνηεινχλ πξνυπφζεζε
εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ ζηελ έλδηθε δηαθνξά ελψπηνλ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
3. Ωο πξνο ηηο απνθάζεηο ησλ αιινδαπψλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ, έρνπλ
αλάινγε εθαξκνγή φζα νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 323 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο,
φπσο απηφ εθάζηνηε ηζρχεη.
4. Σν δηθαζηήξην ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην δεδηθαζκέλν θαη απηεπαγγέιησο,
εθφζνλ ηνχην πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο.
Άξζξν 6
Έιιεηςε δηθαηνδνζίαο
1. Αηηήζεηο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ
πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θαηαηίζεληαη ζην Ειεγθηηθφ πλέδξην απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.

2. Οη δηαθνξέο πνπ αλήθνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο
παξαπέκπνληαη, κε απφθαζε νπνηνπδήπνηε ζρεκαηηζκνχ επηιεθζεί απηψλ, ζην
πκβνχιην ηεο Επηθξαηείαο ή ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην.
3. Οη δηαθνξέο πνπ αλήθνπλ ζηελ εμαηξεηηθή δηθαηνδνζία ηνπ Εηδηθνχ
Δηθαζηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ πληάγκαηνο, παξαπέκπνληαη ζε απηφ, εθηφο αλ ην
ηηζέκελν λνκηθφ δήηεκα έρεη ήδε επηιπζεί κε πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ.
Άξζξν 7
Δμέηαζε δηθαηνδνζίαο
1. Σν δηθαζηήξην εμεηάδεη θαη απηεπαγγέιησο ηε δηθαηνδνζία ηνπ.
2. Απφθαζε Σκήκαηνο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη
αίηεζε δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο σο ππαγφκελε ζηε δηθαηνδνζία ησλ πνιηηηθψλ
δηθαζηεξίσλ ή κε ηελ νπνία παξαπέκπεηαη ππφζεζε ζηε δηνηθεηηθή δηθαηνζχλε
θνηλνπνηείηαη ακειιεηί απφ ηνλ γξακκαηέα ηνπ ζρεκαηηζκνχ πνπ ηελ εμέδσζε ζηνλ
Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο, ν νπνίνο κπνξεί λα ηελ πξνζβάιεη κε αίηεζε
αλαίξεζεο. Σελ απφθαζε απηή κπνξεί λα πξνζβάιινπλ θαη νη δηάδηθνη.
Άξζξν 8
Απόξξηςε έλδηθνπ βνεζήκαηνο από άιια δηθαζηήξηα
1. Αλ έλδηθν βνήζεκα απνξξηθζεί ηειεζηδίθσο απφ ην δηθαζηήξην ζην νπνίν
αζθήζεθε γηα έιιεηςε δηθαηνδνζίαο, ην αληίζηνηρν έλδηθν βνήζεκα ζην Ειεγθηηθφ
πλέδξην πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο κπνξεί λα αζθεζεί ελψπηφλ ηνπ εληφο αλαηξεπηηθήο
πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ηειεζίδηθεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο
ζηνλ ελδηαθεξφκελν ή αθφηνπ θαηαζηεί ηειεζίδηθε ε επηδνζείζα πξσηφδηθε
απφθαζε. ηελ πεξίπησζε απηή ινγίδεηαη, σο πξνο φιεο ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο, φηη
αζθήζεθε θαηά ην ρξφλν ηεο άζθεζεο εθείλνπ πνπ απνξξίθζεθε.
2. Σν δηθαζηηθφ έλζεκν, πνπ ηπρφλ έρεη θαηαβιεζεί γηα ην έλδηθν βνήζεκα
πνπ απνξξίθζεθε, ζπλππνινγίδεηαη θαη γηα ην έλδηθν βνήζεκα πνπ αζθείηαη ελψπηνλ
ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Άξζξν 9
Αλάζεζε δηαδηθαζηηθώλ πξάμεσλ ζε άιιεο αξρέο
1. Σν δηθαζηήξην, αλ δηαδηθαζηηθή πξάμε δελ είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί
ζηελ έδξα ηνπ, κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηελέξγεηά ηεο απφ πνιηηηθφ ή δηνηθεηηθφ
δηθαζηήξην πνπ εδξεχεη ζηνλ ηφπν φπνπ απηή πξέπεη λα δηελεξγεζεί.
2. Σν δηθαζηήξην δχλαηαη λα δεηήζεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθήο πξάμεο απφ
ειιεληθή πξνμεληθή αξρή ή θαη απφ αιινδαπή αξρή κε ηε κεζνιάβεζε ησλ αξκφδησλ
Τπνπξγψλ εθφζνλ απηφ δελ παξαβηάδεη θαλφλα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή, ε πξάμε είλαη έγθπξε έζησ θαη αλ είλαη ζχκθσλε κφλν κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο ρψξαο φπνπ δηελεξγήζεθε.
3. Σν δηθαζηήξην δχλαηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ λα αλαζέηεη ηε
δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Κσδηθνπνίεζε ζε
δηνηθεηηθέο αξρέο.

Άξζξν 10
Γηαπίζησζε παξάλνκσλ ελεξγεηώλ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ
1. Αλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο πξνθχςεη φηη ζπληξέρεη πεξίπησζε
πεηζαξρηθήο δίσμεο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ επεηδή απηφ ελ γλψζεη ηνπ έρεη εθδψζεη
πξάμε ή έρεη πξνβεί ζε πιηθή ελέξγεηα, πξνδήισο παξάλνκε, ή ελ γλψζεη ηνπ θαη
θαηά πξφδειε παξάβαζε ηνπ λφκνπ έρεη παξαιείςεη νθεηιφκελε ελέξγεηα, ην
δηθαζηήξην, κε εηδηθή απφθαζή ηνπ πνπ εθδίδεηαη ζε ζπκβνχιην, παξαπέκπεη ην
δήηεκα ζηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ νξγάλνπ πξνο
άζθεζε ηεο δίσμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λφκν.
2. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη φηαλ
ζπληξέρεη πεξίπησζε πεηζαξρηθήο δίσμεο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Δεκνζίνπ ή
νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ
γηα παξάβαζε ησλ θαλφλσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 20.
3. Αλ απφ ηελ έξεπλα ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο πξνθχςνπλ ζνβαξέο
ππφλνηεο γηα παξάλνκε ελέξγεηα ή παξάιεηςε δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, ε νπνία κπνξεί
λα επηζχξεη θαηά λφκν ηνλ πξνζσπηθφ θαηαινγηζκφ ηνπ, απνζηέιιεηαη, κε
πξσηνβνπιία ηνπ εηζεγεηή δηθαζηή, αληίγξαθν ηεο απφθαζεο, απφ ηελ νπνία
πξνθχπηεη ε ζρεηηθή ελέξγεηα, παξάιεηςε ή πιεκκέιεηα, κε εηδηθή επηζήκαλζε απηήο
ζην νηθείν δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν, ζηνλ Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο.

Κεθάιαην 2
ΘΔΜΔΛΗΧΓΔΗ ΑΡΥΔ

Άξζξν 11
Αξρή ηεο ηζόηεηαο ησλ δηαδίθσλ
Ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, νη δηάδηθνη είλαη ίζνη.
Άξζξν 12
Μέξηκλα γηα ηελ πξόνδν ηεο δίθεο
Σν δηθαζηήξην κεξηκλά απηεπαγγέιησο γηα ηελ πξφνδν ελ γέλεη ηεο δίθεο,
δηαηάζζνληαο ηελ απαηηνχκελε θαηά ηνλ λφκν δηαδηθαζηηθή πξάμε γηα ηε δηαθξίβσζε
ηεο αιήζεηαο θαη ηελ ηαρχηεξε πεξάησζε ηεο δίθεο.
Άξζξν 13
Έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ
Σν δηθαζηήξην ειέγρεη θαη απηεπαγγέιησο ηε ζπλδξνκή ησλ δηαδηθαζηηθψλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο δίθεο.

Άξζξν 14
πλέπεηεο εξεκνδηθίαο
Σν δηθαζηήξην εμεηάδεη θαη θξίλεη ηηο ελψπηνλ απηνχ εηζαγφκελεο ππνζέζεηο
θαη φηαλ απνπζηάδνπλ νη δηάδηθνη, ρσξίο λα ηεθκαίξεηαη νκνινγία απφ ηελ απνπζία
ηνπο.
Άξζξν 15
Δξκελεία ησλ δηθνλνκηθώλ θαλόλσλ
Σν δηθαζηήξην αληηκεησπίδεη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δίθαηεο δίθεο ηα
εξκελεπηηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηθνλνκηθψλ θαλφλσλ
έηζη ψζηε, ιακβάλνληαο ππφςε θάζε θνξά ηε ζνβαξφηεηα ηνπ δηαθπβεχκαηνο, λα
απνθαίλεηαη ζε πλεχκα δίθαηεο ηζνξξνπίαο.
Άξζξν 16
Αξρή ηεο ππνρξεσηηθήο έγγξαθεο πξνδηθαζίαο.
Η δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην ζηεξίδεηαη ζηελ έγγξαθε πξνδηθαζία. Κακία
θχξηα ή παξεκπίπηνπζα αίηεζε γηα δηθαζηηθή πξνζηαζία δελ κπνξεί λα εηζαρζεί ζην
δηθαζηήξην ρσξίο λα ηεξεζεί πξνδηθαζία, εθηφο αλ ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. Η
αίηεζε πνπ έρεη εηζαρζεί ρσξίο πξνδηθαζία απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη
απηεπαγγέιησο.
Άξζξν 17
Υξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηθώλ
1. Οη δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη πξάμεηο, νη εθζέζεηο, ηα δηθφγξαθα θαη θάζε
άιιν έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζην Ειεγθηηθφ πλέδξην ή εθδίδεηαη απ’ απηφ
επηηξέπεηαη λα θαηαηίζεληαη, λα επηδίδνληαη θαη λα δηαθηλνχληαη κε ειεθηξνληθά
κέζα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
2. Είλαη δπλαηφλ επίζεο κε ειεθηξνληθά κέζα:
(α) λα εμεηάδνληαη, θαη’ αίηεζε ησλ δηαδίθσλ ή απηεπαγγέιησο, κάξηπξεο,
πξαγκαηνγλψκνλεο θαη δηάδηθνη ρσξίο απηνί λα παξίζηαληαη ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξίαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ,
(β) λα ηεξνχληαη ηα βηβιία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα
ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη
(γ) λα θαηαβάιινληαη παξάβνια, δηθαζηηθά έλζεκα θαη νπνηαδήπνηε ηέιε
ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιισλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.
Άξζξν 18
Γεκνζηόηεηα
1. Σν δηθαζηήξην ζπλεδξηάδεη δεκφζηα ζην αθξναηήξην, ε δε δηαδηθαζία
ελψπηφλ ηνπ δηεμάγεηαη πξνθνξηθά.
2. Σν δηθαζηήξην δελ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα, αλ θξίλεη κε απφθαζή ηνπ φηη
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ
πληάγκαηνο.
3. Η πξνδηθαζία θαη ε δηαδηθαζία εθηφο αθξναηεξίνπ δελ είλαη δεκφζηεο.

4. ηηο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζηηο νπνίεο ηίζεληαη
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηεξνχληαη νη εθάζηνηε
ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο.
Άξζξν 19
Μπζηηθόηεηα ησλ δηαζθέςεσλ θαη θαζήθνλ ερεκύζεηαο
1. Οη δηαζθέςεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ πξνο έθδνζε απνθάζεσλ επί ησλ
ππνζέζεσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ είλαη κπζηηθέο.
2. Όζνη ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηεξνχλ απαξέγθιηηα ην θαζήθνλ ηεο
ερεκχζεηαο γηα φ,ηη δηακείθζεθε.
Άξζξν 20
Καιόπηζηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο
1. Οη δηάδηθνη, νη λφκηκνη αληηπξφζσπνη, νη εθπξφζσπνη θαη νη δηθαζηηθνί
πιεξεμνχζηνη νθείινπλ λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη
ησλ ρξεζηψλ εζψλ, λα ηεξνχλ ην θαζήθνλ ηεο αιήζεηαο θαη λα απνθεχγνπλ ελέξγεηεο
πνπ πξνδήισο παξειθχνπλ ηε δίθε.
2. Αλ παξαβηαζζεί ε ππνρξέσζε πνπ ζεζπίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, ην δηθαζηήξην κε ηελ νξηζηηθή ηνπ απφθαζε επηβάιιεη ζην πξφζσπν πνπ
θξίλεη ππεχζπλν γηα ηελ παξαβίαζε ρξεκαηηθφ πξφζηηκν έσο ρηιίσλ πεληαθνζίσλ
(1.500) επξψ. Πξηλ απφ ηελ επηβνιή ηνπ, ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, χζηεξα απφ
απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο δηάζθεςεο, θαιεί κε
πξάμε ηνπ ην θεξφκελν σο ππεχζπλν πξφζσπν λα εθζέζεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ
ζην δηθαζηήξην κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία. Με ηελ πξάμε ηνπ πξνέδξνπ
θνηλνπνηείηαη θαη απφζπαζκα ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηάζθεςεο.

Κεθάιαην 3
ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΣΖ ΑΜΔΡΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ
Άξζξν 21
Λόγνη απνθιεηζκνύ θαη απαιιαγήο
1. Ο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο απνθιείεηαη απφ ηελ άζθεζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο
ηνπ ζε δίθε,
(α) φηαλ απφ ηελ έθβαζε ηεο δίθεο έρεη άκεζν ή έκκεζν πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ
ή φηαλ ζ' απηήλ δηάδηθνο είλαη ζχδπγνο ή εμνκνηνχκελνο θαηά ηνλ λφκν κε ζχδπγν,
κλεζηήξαο ή πξφζσπν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ζπγγέλεηα αίκαηνο ή αγρηζηείαο έσο
θαη ηνλ ηξίην βαζκφ ή πξφζσπν κε ην νπνίν ζπλδέεηαη κε πηνζεζία ή αλαδνρή,
(β) φηαλ ε δίθε αθνξά ππφζεζε ζηελ νπνία έρεη αλακεηρζεί κε ηελ ηδηφηεηα
ηνπ
πιεξεμνπζίνπ,
αληηπξνζψπνπ,
εθπξνζψπνπ,
δηαηηεηή,
κάξηπξα,
πξαγκαηνγλψκνλα, πεηζαξρηθνχ δηθαζηή ή κέινπο πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ ή φηαλ
έρεη γλσκνδνηήζεη γη’ απηήλ.
(γ) φηαλ ε δίθε αθνξά δηνηθεηηθή πξάμε ή δηθαζηηθή απφθαζε ζηελ έθδνζε
ησλ νπνίσλ είρε ζπκπξάμεη.
2. Ο ιφγνο απνθιεηζκνχ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
πεξίπησζε γ΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ηζρχεη γηα ηελ εθδίθαζε απφ ηνλ

δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ αίηεζεο δηφξζσζεο ή εξκελείαο, αλαθνπήο εξεκνδηθίαο θαη
αίηεζεο αλαζεψξεζεο, εθηφο αλ πξνβάιιεηαη ν ιφγνο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
183, ή δίθαηεο ηθαλνπνίεζεο.
3. Η γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ νθείιεη λα εξεπλά θαη λα ελεκεξψλεη ηνλ
πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ην δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ γηα ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 πεξίπησζε γ΄ ηνπ άξζξνπ απηνχ.
4. Ο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο πνπ πηζηεχεη φηη ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη
εππξέπεηαο πνπ επηβάιινπλ ηελ απνρή ηνπ απφ ζπγθεθξηκέλε δίθε, έρεη δηθαίσκα λα
δεηήζεη απαιιαγή απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δίθε απηή.
Άξζξν 22
Γηαδηθαζία απνθιεηζκνύ θαη απαιιαγήο
1. Ο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, κφιηο αληηιεθζεί ην ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ,
νθείιεη λα ην δειψζεη ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ. Αλ ν ιφγνο απνθιεηζκνχ
ζπληξέρεη ζηνλ πξφεδξν, επηιακβάλεηαη ν ακέζσο κεηά απηφλ αξραηφηεξνο
δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο.
2. Σν δηθαζηήξην, ζπλεδξηάδνληαο ζε ζπκβνχιην, απνηεινχκελν απφ ηνπο
ηξεηο αξραηφηεξνπο δηθαζηέο ηνπ θαη αθνχ αθνχζεη ηε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ
Επηθξαηείαο, απνθαζίδεη αλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ή αλ εθείλνο πνπ ππέβαιε
ηελ αίηεζε απαιιαγήο δηθαηνχηαη λα απαιιαγεί απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπ. Η απφθαζε θαηαρσξίδεηαη ζε εηδηθφ πξσηφθνιιν.
Άξζξν 23
Αίηεζε εμαίξεζεο
Αίηεζε εμαίξεζεο δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ κπνξεί λα ππνβιεζεί απφ δηάδηθν
γηα δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ σο πξνο ηνλ νπνίν ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ή ζην
πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηε
δεκηνπξγία ακθηβνιίαο σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθά ή ππνθεηκεληθά ακεξφιεπηε
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Άξζξν 24
Δμέηαζε ηεο αίηεζεο εμαίξεζεο
1. Η αίηεζε εμαίξεζεο ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηε γξακκαηεία ηνπ
δηθαζηεξίνπ ή πξνθνξηθψο ζην αθξναηήξην, σο ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ηεο
ππφζεζεο.
2. Αλ δεηείηαη ε εμαίξεζε νιφθιεξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε αίηεζε θαηαηίζεηαη
νθηψ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε. Δελ δχλαηαη λα δεηεζεί ε εμαίξεζε ηφζσλ
κειψλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηεο Γεληθήο Επηηξνπείαο ηεο Επηθξαηείαο, ψζηε κε ηνλ
αξηζκφ πνπ απνκέλεη λα κελ είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζή ηνπο.
3. Αλ ν ιφγνο εμαίξεζεο πξνηαζεί πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο,
απνθαίλνληαη γη’ απηήλ νη ηξεηο αξραηφηεξνη δηθαζηέο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ρσξίο ηε
ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε εμαίξεζε.
4. Αλ ν ιφγνο πξνηαζεί θαηά ηε ζπδήηεζε, ην δηθαζηήξην απνθαίλεηαη γηα ην
βάζηκν απηήο ακέζσο, απνηεινχκελν απφ ηνπο ηξεηο αξραηφηεξνπο δηθαζηέο ηνπ
δηθαζηεξίνπ πνπ είλαη παξφληεο ζην θαηάζηεκα ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ εκέξα ηεο
ζπδήηεζεο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε εμαίξεζε.
5. Η πξναπφδεημε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αηηνχληα.

Άξζξν 25
Απόθαζε γηα ηελ εμαίξεζε
1. Αλ ν ιφγνο απνθιεηζκνχ ή εμαίξεζεο θξηζεί βάζηκνο, απαγγέιιεηαη ε
αθπξφηεηα ησλ πξάμεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ν δηθαζηήο ηνπ νπνίνπ ε εμαίξεζε
απνθαζίζζεθε.
2. Αλ ν ιφγνο απνθιεηζκνχ ή εμαίξεζεο θξηζεί αβάζηκνο, ε αίηεζε
απνξξίπηεηαη. Αλ ν ιφγνο εμαίξεζεο θξηζεί πξνθαλψο αβάζηκνο, κπνξεί λα
επηβιεζνχλ ζ’ απηφλ πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε εμαίξεζεο νη θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 20.
Άξζξν 26
Απνθιεηζκόο δηθαζηηθώλ ππαιιήισλ
Οη ξπζκίζεηο γηα ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηελ εμαίξεζε δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ
εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο γξακκαηείαο. Σηο ζρεηηθέο απνθάζεηο
ιακβάλεη ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ.

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
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Άξζξν 27
Ηθαλόηεηα δηαδίθνπ ησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ
1. Ιθαλφηεηα λα είλαη δηάδηθνη έρνπλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα.
2. Δηάδηθνο είλαη θαη ην θπνθνξνχκελν εθφζνλ ινγίδεηαη σο θπζηθφ πξφζσπν.
Άξζξν 28
Γηάδηθνη ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθόηεηα
Οη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ επηδηψθνπλ νξηζκέλν ζθνπφ ρσξίο λα είλαη
ζσκαηεία, νη εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, θαζψο θαη νη νκάδεο
πεξηνπζίαο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη δηάδηθνη ζε ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ
ζθνπφ ή αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.

Κεθάιαην 5
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Άξζξν 29
Γηθαληθή ηθαλόηεηα ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ
1. Ιθαλφηεηα λα απνθαζίδεη γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ έρεη ην
θπζηθφ πξφζσπν :
(α) κε πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα ή
(β) κε πεξηνξηζκέλε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα, σο πξνο ηηο δηαδηθαζηηθέο
πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ξχζκηζε ζρέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ζεσξείηαη ηθαλφ.
2. Ο αιινδαπφο έρεη δηθαληθή ηθαλφηεηα, εθφζνλ είλαη δηθαηνπξαθηηθά
ηθαλφο, είηε θαηά ην δίθαην ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ, είηε θαηά ην ειιεληθφ δίθαην.
3. Αλ ην πξφζσπν δελ έρεη δηθαληθή ηθαλφηεηα, γηα ηε δηελέξγεηα
δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ απνθαζίδεη ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ.
4. Καη' εμαίξεζε, γηα λα απνηξαπεί ηπρφλ επηθείκελνο θίλδπλνο, επηηξέπεηαη
θαη ζε κε ηθαλφ πξφζσπν λα απνθαζίδεη γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ,
χζηεξα απφ άδεηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα
εηζαρζεί ή εθθξεκεί ε ππφζεζε.
Άξζξν 30
Γηθαληθή ηθαλόηεηα ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ
1. Σν Δεκφζην εθπξνζσπείηαη ζηε δίθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. ηηο
δίθεο επί αλαθνπήο εθηέιεζεο, ην Δεκφζην εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
δεκφζηαο ππεξεζίαο πνπ επηζπεχδεη ηελ εθηέιεζε.
2. Σα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ εθπξνζσπνχληαη απφ
ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
3. Η εθπξνζψπεζε ησλ αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, εθφζνλ εηδηθή
δηάηαμε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηεο έδξαο ηνπο.
Άξζξν 31
Δθπξνζώπεζε δηαδίθσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθόηεηα
Οη ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ επηδηψθνπλ νξηζκέλν ζθνπφ ρσξίο λα απνηεινχλ
ζσκαηείν, νη εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, θαζψο θαη νη νκάδεο
πεξηνπζίαο εθπξνζσπνχληαη απφ ηα πξφζσπα ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε δηαρείξηζε
ησλ ππνζέζεψλ ηνπο.
Άξζξν 32
Γεληθή θαη εηδηθή εμνπζηνδόηεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο
1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο απφ ηνλ λφκηκν
αληηπξφζσπν ηνπ αλίθαλνπ δηαδίθνπ ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ απαηηείηαη πξνεγνχκελε άδεηα ή εμνπζηνδφηεζε, ε ρσξίο πεξηνξηζκφ
παξαζρεζείζα άδεηα ή εμνπζηνδφηεζε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο
θαη ελέξγεηεο κέρξη ην ακεηάθιεην ηεο απφθαζεο.
2. Ο ζπκβηβαζκφο, ε αλαγλψξηζε, ε παξαίηεζε θαη ε ζπκθσλία γηα δηαηηεζία
είλαη αλίζρπξεο ρσξίο εηδηθή άδεηα ή εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ελέξγεηα ησλ πξάμεσλ
απηψλ.

Άξζξν 33
Ννκηκνπνίεζε λόκηκσλ αληηπξνζώπσλ θαη εθπξνζώπσλ
Σα ζηνηρεία λνκηκνπνίεζεο ησλ λφκηκσλ αληηπξνζψπσλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ
δηαδίθσλ ππνβάιινληαη ζην δηθαζηήξην έσο ηελ πξψηε ζπδήηεζε. Αλ ζπληξέρνπλ
ειιείςεηο πνπ κπνξεί λα ζπκπιεξσζνχλ σο πξνο ηε δηθαληθή ηθαλφηεηα ησλ δηαδίθσλ
θαη ηε λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπο ή σο πξνο ηελ απαηηνχκελε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο
δίθεο άδεηα ή εμνπζηνδφηεζε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 232.
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Άξζξν 34
Γηελέξγεηα δηαδηθαζηηθώλ πξάμεσλ
1. Οη δηάδηθνη, νη λφκηκνη αληηπξφζσπνη θαη νη εθπξφζσπνί ηνπο δηελεξγνχλ
ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο θαη παξίζηαληαη θαηά ηε ζπδήηεζε κε δηθαζηηθνχο
πιεξεμνπζίνπο.
2. Καη’ εμαίξεζε, νη ηδηψηεο δηάδηθνη ή νη λφκηκνη αληηπξφζσπνη θαη νη
εθπξφζσπνί ηνπο κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο θαη λα παξίζηαληαη
θαηά ηε ζπδήηεζε ρσξίο δηθαζηηθφ πιεξεμνχζην θαηά ηελ εθδίθαζε ζην Σκήκα
αγσγψλ γηα θαζπζηεξνχκελεο ζπληάμεηο, φηαλ ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ είλαη
αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο δελ ππεξβαίλεη ηα 1.500 επξψ.
3. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ν πξφεδξνο ηνπ
δηθαζηεξίνπ κπνξεί, εθηηκψληαο ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο, λα ππνρξεψζεη ηνλ
δηάδηθν λα πξνζιάβεη δηθαζηηθφ πιεξεμνχζην.
Άξζξν 35
Γηθαζηηθνί πιεξεμνύζηνη ηνπ Γεκνζίνπ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ
Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο δηθαζηηθνχο πιεξεμνπζίνπο ηνπ Δεκνζίνπ,
ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηηο δίθεο πνπ δηέπνληαη απφ ηελ Κσδηθνπνίεζε.
Άξζξν 36
Γηθαζηηθνί πιεξεμνύζηνη ησλ ινηπώλ δηαδίθσλ
1. Δηθαζηηθνί πιεξεμνχζηνη ησλ ινηπψλ δηαδίθσλ, πιελ ηνπ Δεκνζίνπ θαη
φισλ ησλ άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, νξίδνληαη δηθεγφξνη
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δηθεγφξσλ. Καη’ εμαίξεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 34, δηθαζηηθνί πιεξεμνχζηνί ηνπο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ
θαη ν ζχδπγνο, ε ζχδπγνο ή νη εμνκνηνχκελνη θαηά ηνλ λφκν κε απηνχο θαζψο θαη ην
πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο δηαδίθνπο απηνχο κε ζπγγέλεηα αίκαηνο ή αγρηζηείαο
έσο θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ ή νκφδηθφο ηνπο.
2. Ο δηνξηζκφο ηνπ πιεξεμνπζίνπ γίλεηαη κε έγγξαθν ή κε πξνθνξηθή δήισζε
ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, ε νπνία θαηαρσξίδεηαη
ζηα πξαθηηθά.

3. Σν έγγξαθν κε ην νπνίν παξέρεηαη ε πιεξεμνπζηφηεηα δχλαηαη λα είλαη
δεκφζην ή θαη ηδησηηθφ. Η γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ εληνιέα πξέπεη λα
βεβαηψλεηαη επί ηνπ ηδησηηθνχ εγγξάθνπ απφ ζπκβνιαηνγξάθν ή απφ δεκφζηα ή
δεκνηηθή αξρή.
4. Αλ ν δηάδηθνο δελ κπνξεί λα ππνγξάςεη, ην ηδησηηθφ έγγξαθν ππνγξάθεηαη
απφ δχν κάξηπξεο, πνπ ε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπο βεβαηψλεηαη ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 3.
5. Αλ ε πξάμε κε ηελ νπνία παξέρεηαη ε πιεξεμνπζηφηεηα έρεη θαηαξηηζζεί
απφ αιινδαπή αξρή, ε πξάμε απηή δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ θαηάξηηζήο ηεο.
6. Σα πιεξεμνχζηα έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζην δηθαζηήξην.
Άξζξν 37
Έθηαζε, δηάξθεηα θαη ιήμε ηεο πιεξεμνπζηόηεηαο
1. Η ρξνληθή δηάξθεηα θαη ε έθηαζε ηεο εμνπζίαο ηνπ δηθαζηηθνχ
πιεξεμνπζίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ην πιεξεμνχζην έγγξαθν. Σν γεληθφ πιεξεμνχζην,
αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, παξέρεη ηελ εμνπζία γηα ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθψλ
πξάμεσλ, ηελ άζθεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ, θαζψο θαη ηνλ δηνξηζκφ
άιισλ δηθαζηηθψλ πιεξεμνπζίσλ.
2. Καη` εμαίξεζε, απαηηείηαη εηδηθή πιεξεμνπζηφηεηα:
(α) γηα ηνλ δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ,
(β) γηα ηελ παξαίηεζε απφ έλδηθν βνήζεκα ή κέζν πνπ έρεη αζθεζεί,
(γ) γηα ηελ πξνζβνιή εγγξάθνπ σο πιαζηνχ,
(δ) φπνπ αιινχ πξνβιέπεηαη ηνχην ξεηψο απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.
3. Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην γεληθφ πιεξεμνχζην, ε δηθαζηηθή
πιεξεμνπζηφηεηα ιήγεη κε ηελ πάξνδν πεληαεηίαο απφ ηε ρξνλνινγία θαηάξηηζεο ηνπ
ζρεηηθνχ εγγξάθνπ. Αλ φκσο ε δίθε έρεη αξρίζεη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεληαεηίαο ή
ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηπρφλ έρεη νξηζηεί, ην γεληθφ πιεξεμνχζην ηζρχεη έσο θαη ηελ
επίδνζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο.
4. Ο πιεξεμνχζηνο είλαη ππνρξεσηηθά θαη αληίθιεηνο ηνπ εληνιέα ηνπ ζηηο
θνηλνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δίθε ζηελ νπνία παξίζηαηαη, πεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο.
Άξζξν 38
Παύζε δηθαζηηθήο πιεξεμνπζηόηεηαο
1. Η πιεξεμνπζηφηεηα παχεη
(α) κε ηελ θαηάξγεζε ηεο δίθεο ή ηελ πεξάησζε ηεο δηαδηθαζηηθήο πξάμεο,
γηα ηελ νπνία απηή είρε δνζεί,
(β) κε ηνλ ζάλαην ηνπ πιεξεμνπζίνπ ή ηελ απψιεηα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα
ελεξγεί σο πιεξεμνχζηνο,
(γ) κε ηελ αλάθιεζε ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο ή ηελ παξαίηεζε ηνπ
πιεξεμνπζίνπ απφ απηήλ,
(δ) κε ηελ παξαίηεζε, ηελ παχζε ή ηελ έθπησζε ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ
απφ ην δηθεγνξηθφ ιεηηνχξγεκα.
2. Η αλάθιεζε ηεο πιεξεμνπζηφηεηαο, θαζψο θαη ε παξαίηεζε ηνπ δηθαζηηθνχ
πιεξεμνπζίνπ απφ απηήλ, γίλνληαη είηε κε πξνθνξηθή δήισζε ζην αθξναηήξην, πνπ
θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά θαη ηζρχεη έλαληη φισλ, είηε κε έγγξαθε δήισζε, ε
νπνία θνηλνπνηείηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, ζηνλ πιεξεμνχζην ή ζηνλ εληνιέα, θαηά
πεξίπησζε, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο δηαδίθνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαηίζεηαη ζηε

γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ καδί κε ηα απνδεηθηηθά ησλ θνηλνπνηήζεσλ, απφ ηφηε δε
θαη ηζρχεη έλαληη φισλ.
3. Ο δηθαζηηθφο πιεξεμνχζηνο νθείιεη, θαη κεηά ηελ θαηά ηελ παξαγξάθνπ 2
παξαίηεζή ηνπ, εθφζνλ δελ δηνξίζηεθε άιινο, λα πξνβαίλεη, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηξηάληα (30) εκεξψλ, ζηε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ πνπ είλαη
απαξαίηεηεο πξνο απνηξνπή επηθείκελνπ θηλδχλνπ γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ εληνιέα
ηνπ. Η πξνζεζκία απηή παξαηείλεηαη γηα άιιεο ηξηάληα (30) εκέξεο αλ ν επηθείκελνο
θίλδπλνο πνπ είρε εκθαληζζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο δελ έρεη εθιείςεη.
4. Η πιεξεμνπζηφηεηα δελ παχεη κε ην ζάλαην ή ηε κεηαβνιή ηεο πξνζσπηθήο
θαηάζηαζεο εθείλνπ πνπ ηελ έδσζε ή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, αιιά
εμαθνινπζεί θαη παχεη κφλνλ φηαλ δηαθνπεί ε δίθε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απηνχο.
Άξζξν 39
Ννκηκνπνίεζε δηθαζηηθώλ πιεξεμνπζίσλ
1. Γηα ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο θαη θιήζεηο κέρξη ηελ επ’
αθξναηεξίνπ ζπδήηεζε, ε πιεξεμνπζηφηεηα ζεσξείηαη ππάξρνπζα.
2. Αλ, σο ηελ πξψηε ζπδήηεζε, δελ έρνπλ ππνβιεζεί ηα ζηνηρεία ηεο
λνκηκνπνίεζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 229.
3. Αλ ν δηθαζηηθφο πιεξεμνχζηνο ηειηθψο δελ λνκηκνπνηεζεί, θεξχζζνληαη
άθπξεο νη δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ απηφλ, θαζψο θαη νη θιήζεηο
πξνο απηφλ γηα ζπδήηεζε, ην δε ζρεηηθφ έλδηθν βνήζεκα ή κέζν απνξξίπηεηαη.

Κεθάιαην 7
Ζ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
Άξζξν 40
Κύξηα παξέκβαζε
1. Αλ ηξίηνο δηεθδηθεί νιηθψο ή κεξηθψο ην αληηθείκελν ηεο δίθεο πνπ
εθθξεκεί ζην Σκήκα χζηεξα απφ άζθεζε αγσγήο, κπνξεί λα αζθήζεη θχξηα
παξέκβαζε.
2. Η άζθεζε θχξηαο παξέκβαζεο έρεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε
άζθεζε αγσγήο.
Άξζξν 41
Πξόζζεηε παξέκβαζε
1. ε δίθε πνπ εθθξεκεί ζην Σκήκα χζηεξα απφ άζθεζε έθεζεο ή αγσγήο,
κπνξεί λα παξέκβεη ηξίηνο, πξνο ππνζηήξημε ηνπ δηαδίθνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ λα απνβεί ε δίθε.
2. Ο παξεκβαίλσλ επηρεηξεί φιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ πξνβιέπεη ν
λφκνο εθφζνλ δελ αληηηίζεληαη ζην ζπκθέξνλ θαη ηηο πξάμεηο ηνπ δηαδίθνπ ππέξ ηνπ
νπνίνπ παξεκβαίλεη, έρεη δε δηθαίσκα λα αζθήζεη φια ηα έλδηθα κέζα.

Άξζξν 42
Άζθεζε παξέκβαζεο
1. ηα πξφζσπα πνπ, θαηά ηα άξζξα 40 θαη 41 λνκηκνπνηνχληαη λα αζθήζνπλ
παξέκβαζε, αλαθνηλψλεηαη ε δίθε, κε θνηλνπνίεζε ηνπ εηζαγσγηθνχ δηθνγξάθνπ θαη
γλσζηνπνίεζε ηεο δηθαζίκνπ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ
απηήλ, απφ νπνηνλδήπνηε δηάδηθν.
2. Η παξέκβαζε αζθείηαη κε ηδηαίηεξν δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 55, ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη,
κε ηε θξνληίδα ηνπ παξεκβαίλνληνο, επηδίδεηαη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, ζε θπξσκέλν
αληίγξαθν ζηνπο δηαδίθνπο, ηνπιάρηζηνλ έμη (6) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε
ζπδήηεζε. Η παξάιεηςε ηεο αλσηέξσ επίδνζεο θαιχπηεηαη, αλ εθείλνο πξνο ηνλ
νπνίν απηή έπξεπε λα γίλεη παξίζηαηαη ζην αθξναηήξην θαη δελ αληηιέγεη.
3. Οη δηαηάμεηο γηα ηελ νκνδηθία, ηε ζπλάθεηα θαη ηνλ ρσξηζκφ δηθνγξάθσλ
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ παξέκβαζε.
4. Απνθάζεηο, πξάμεηο θαη δηθφγξαθα πνπ πξνβιέπεηαη φηη επηδίδνληαη ζηνπο
δηαδίθνπο, κεηά ηελ άζθεζε ηεο παξέκβαζεο, επηδίδνληαη θαη ζηνπο παξεκβαίλνληεο.
Άξζξν 43
Αλεπίηξεπην παξέκβαζεο ζε δίθε ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο
Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 161, 162, 163 θαη 178, παξέκβαζε ζε δίθε
ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο δελ επηηξέπεηαη.
Άξζξν 44
Παξέκβαζε ζε δίθε επί αλαθνπήο εθηέιεζεο
ε δίθε πνπ εθθξεκεί ζην Σκήκα χζηεξα απφ άζθεζε αλαθνπήο εθηέιεζεο, ε
παξέκβαζε αζθείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 149. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη ε
παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 41 θαη νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 42.

Κεθάιαην 8
Ζ ΟΜΟΓΗΚΗΑ
Άξζξν 45
Αλαγθαζηηθή νκνδηθία
1. Πεξηζζφηεξνη νκνδηθνχλ αλαγθαζηηθψο, εθφζνλ:
(α) ε δηαθνξά απφ ηε θχζε ηεο επηδέρεηαη κφλν εληαία ξχζκηζε ή
(β) ε ηζρχο ηεο απφθαζεο πνπ ζα εθδνζεί εθηείλεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν,
ζε φινπο ηνπο νκνδίθνπο ή
(γ) θαηά ηνλ λφκν, ζπγθεθξηκέλν έλδηθν βνήζεκα κφλν απφ θνηλνχ κπνξεί λα
αζθεζεί απφ απηνχο ή θαη’ απηψλ ή
(δ) ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο, δελ είλαη δπλαηφλ λα
ππάξμνπλ αληίζεηεο απνθάζεηο.
2. Οη δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο θάζε αλαγθαζηηθψο νκνδίθνπ, εθφζνλ ν λφκνο
πνπ δηέπεη ηε ζρέζε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, δεζκεχνπλ θαη ηνπο ινηπνχο

αλαγθαζηηθψο νκνδίθνπο. Γηα ην θχξνο φκσο ησλ πξάμεσλ ζπκβηβαζκνχ,
αλαγλψξηζεο, παξαίηεζεο θαη ζπκθσλίαο γηα δηαηηεζία, απαηηείηαη νκνθσλία φισλ
ησλ αλαγθαζηηθψο νκνδίθσλ.
3. Σν δηθαζηήξην εθηηκά ειεπζέξσο ηνπο ηπρφλ αληηθαηηθνχο ηζρπξηζκνχο ησλ
αλαγθαζηηθψο νκνδίθσλ.
Άξζξν 46
Πξνζεπίθιεζε ησλ αλαγθαζηηθώο νκνδίθσλ
1. Αλ νξηζκέλνη, σο πξνο ηνπο νπνίνπο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο
αλαγθαζηηθήο νκνδηθίαο, δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θνηλφ δηθφγξαθν,
πξνζεπηθαινχληαη ζηε δίθε, κε θνηλνπνίεζε ηνπ εηζαγσγηθνχ δηθνγξάθνπ θαη
γλσζηνπνίεζε ηεο δηθαζίκνπ, απφ νπνηνλδήπνηε νκφδηθν, δεθαπέληε (15)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε.
2. Σελ πξνζεπίθιεζε αλαγθαζηηθψο νκνδίθνπ έρεη ηελ εμνπζία λα δηαηάμεη
θαη απηεπαγγέιησο ην δηθαζηήξην, κε απφθαζε πνπ νξίδεη κε επηκέιεηα πνίνπ
δηαδίθνπ ζα γίλεη ε πξνζεπίθιεζε θαη ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν πξέπεη απηή λα γίλεη.
Άξζξν 47
πκκεηνρή ζηε δίθε ησλ αλαγθαζηηθώο νκνδίθσλ
Ο θαηά ην άξζξν 46 πξνζεπηθαινχκελνο κεηέρεη ζηε δίθε κε εηδηθφ
δηθφγξαθν, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη
επηδίδεηαη, ζε θπξσκέλν αληίγξαθν, κε ηε θξνληίδα ηνπ, ζηνπο άιινπο δηαδίθνπο, σο
ηελ πξνηεξαία ηεο ζπδήηεζεο.
Άξζξν 48
πλέπεηεο κε ζπκκεηνρήο ζηε δίθε ησλ αλαγθαζηηθώο νκνδίθσλ
Αλαγθαζηηθψο νκφδηθνο, ν νπνίνο, αλ θαη πξνζεπηθιήζεθε, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 46, δελ κεηείρε ζηε δίθε, ζεσξείηαη φηη αληηπξνζσπεχεηαη, θαηά ηε δηάξθεηά
ηεο, απφ θνηλνχ απφ φινπο ηνπο ινηπνχο αλαγθαζηηθψο νκνδίθνπο πνπ κεηέρνπλ ζε
απηήλ. Αλ δελ είρε πξνζεπηθιεζεί θαη δελ είρε παξαζηαζεί θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο
ππφζεζεο, έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη θαηά ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλαθνπή
εξεκνδηθίαο.
Άξζξν 49
Άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο νκνδηθίαο
1. Αλ αζθεζεί έλδηθν κέζν απφ θάπνηνλ ή θαηά θάπνηνπ απφ ηνπο
αλαγθαζηηθψο νκνδίθνπο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα άξζξα 46 έσο 48 Οη
πξσηνδίθσο νκφδηθνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ απφ θνηλνχ έλδηθν κέζν ρσξίο λα
απαηηείηαη λα πξνβάιινληαη θνηλνί ιφγνη.
2. Εηδηθά ε άζθεζε αίηεζεο αλαίξεζεο απφ θάπνηνλ απφ ηνπο αλαγθαζηηθψο
νκνδίθνπο έρεη απνηέιεζκα θαη γηα ηνπο άιινπο.
3. Αλ ππάξρεη αλαγθαζηηθή νκνδηθία ζην Σκήκα, ε αίηεζε αλαίξεζεο απφ ηνλ
αληίδηθν πξέπεη λα απεπζχλεηαη θαηά φισλ ησλ νκνδίθσλ, αιιηψο απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.

Άξζξν 50
Γπλεηηθή νκνδηθία
1. Πεξηζζφηεξνη κπνξνχλ, κε ην ίδην δηθφγξαθν, λα αζθήζνπλ θνηλή αίηεζε
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηεο ίδηαο πξάμεο ή παξάιεηςεο, εθφζνλ νη ιφγνη πνπ
πξνβάιινπλ ζηεξίδνληαη ζε φκνηα θαηά ηα νπζηψδε ζηνηρεία λνκηθή θαη πξαγκαηηθή
βάζε, ή, αλ πξφθεηηαη πεξί αγσγήο, εθφζνλ ζπλδένληαη κε θνηλφ δηθαίσκα ή ηα
δηθαηψκαηά ηνπο ζηεξίδνληαη ζε φκνηα θαηά ηα νπζηψδε ζηνηρεία λνκηθή θαη
πξαγκαηηθή βάζε.
2. Καηά πεξηζζφηεξσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ κπνξεί λα
αζθεζεί θνηλή αίηεζε δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, εθφζνλ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε ηνπ
ελφο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ πξάμε ή ηελ παξάιεηςε ηνπ άιινπ ή θνηλή αγσγή,
εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά ζπλδένληαη κε θνηλή ππνρξέσζε ή νη ππνρξεψζεηο ηνπο
πεγάδνπλ απφ ηελ ίδηα λνκηθή θαη πξαγκαηηθή αηηία.
3. Πξνθεηκέλνπ πεξί απαηηήζεσλ απφ ζπληάμεηο, έζησ θαη αλ βαζίδνληαη ζε
παξάλνκεο πξάμεηο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
θαη φηαλ αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο είλαη νκνεηδείο, έζησ θαη κε ηζφπνζεο, απαηηήζεηο
ή ππνρξεψζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε φκνηα θαηά ηα νπζηψδε ζηνηρεία λνκηθή βάζε.
Οκνδηθία ζπληξέρεη θαη φηαλ γηα ηνπο αηηνχληεο δηθαζηηθή πξνζηαζία έρεη εθδνζεί
κία πξάμε κε μερσξηζηά γηα ηνλ θαζέλα θεθάιαηα ή πεξηζζφηεξεο απηνηειείο γηα ηνλ
θαζέλα πξάμεηο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή θαη ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο ζπλάθεηαο.
4. Η δπλεηηθή νκνδηθία δελ επεξεάδεη ηηο νπζηαζηηθέο έλλνκεο ζρέζεηο ησλ
νκνδίθσλ. Οη δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο ηνπ ελφο δελ σθεινχλ νχηε βιάπηνπλ ηνπο
άιινπο.
5. Κάζε νκφδηθνο έρεη δηθαίσκα, θαηά ρσξηζκφ ηνπ θνηλνχ δηθνγξάθνπ σο ηελ
πξψηε ζπδήηεζε, λα αζθήζεη λέν έλδηθν βνήζεκα, νπφηε σο ρξνλνινγία άζθεζήο
ηνπ ζεσξείηαη εθείλε ηνπ θνηλνχ δηθνγξάθνπ.
Άξζξν 51
Υσξηζκόο
1. Αλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο νκνδηθίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα
45 ή 50, ην έλδηθν βνήζεκα θξαηείηαη σο πξνο ηνλ πξψην θαη ηνπο νκνδίθνπο κε
απηφλ θαη δηαηάζζεηαη ν ρσξηζκφο ηνπ σο πξνο ηνπο ππφινηπνπο. Ο ρσξηζκφο
δηελεξγείηαη κε θαηάζεζε απηνηεινχο δηθνγξάθνπ εληφο ηεο νξηδφκελεο απφ ην
δηθαζηήξην πξνζεζκίαο. Με ηελ απφθαζε πνπ δηαηάζζεη ηνλ ρσξηζκφ
πξνζδηνξίδνληαη, θαηά πξνηίκεζε, ζε ζπγθεθξηκέλε δηθάζηκν, γηα λα δηθαζηνχλ νη
ρσξηδφκελεο ππνζέζεηο.
2. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 50, ην δηθαζηήξην
δχλαηαη λα δηαηάζζεη ην ρσξηζκφ ηεο εθδίθαζεο επί θνηλήο αίηεζεο δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο γηα θάζε δηαδηθαζηηθφ ή νπζηαζηηθφ ιφγν πνπ δηθαηνινγεί ην ρσξηζκφ. Ο
ρσξηζκφο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
3. ε πεξίπησζε νκνδηθίαο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ,
αλ ν αξηζκφο ησλ νκνδίθσλ ζε θάζε δηθφγξαθν ππεξβαίλεη ηνπο δέθα, ν πξφεδξνο ηνπ
δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ πξνδηθαζία ή ην δηθαζηήξην κεηά ηε ζπδήηεζε δηαηάζζεη ηνλ
ζπλνιηθφ ή κεξηθφ ρσξηζκφ ηνπο εθφζνλ θξίλεη φηη έηζη εμππεξεηείηαη ε απνλνκή
δηθαηνζχλεο ζε εχινγν ρξφλν. Καηά ηα ινηπά ν ρσξηζκφο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.
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Άξζξν 52
Ζ δηαθνπή ηεο δίθεο
1. Η δίθε δηαθφπηεηαη αλ πξηλ απφ ην πέξαο ηεο πξνθνξηθήο δηαδηθαζίαο
απνβηψζεη ν δηάδηθνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπνο απηνχ θαζψο θαη αλ επέιζεη άιιε
κεηαβνιή ζην πξφζσπν απηψλ πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο πξνο δηελέξγεηα
δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ. ε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο νκνδηθίαο, ν ιφγνο δηαθνπήο
πνπ ζπληξέρεη σο πξνο έλα απφ ηνπο νκνδίθνπο ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ηεο δίθεο θαη
γηα ηνπο ινηπνχο. Αλ ε νκνδηθία δελ είλαη αλαγθαζηηθή, ε δηαθνπή επέξρεηαη κφλν
γηα ηνλ δηάδηθν ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζπλέβε ε
κεηαβνιή.
2. Αλ νη κεηαβνιέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
επέιζνπλ ζε εθπξνζψπνπο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ζε
δηθαζηηθνχο πιεξεμνπζίνπο, ε δίθε δελ δηαθφπηεηαη.
Άξζξν 53
Δπέιεπζε θαη απνηειέζκαηα δηαθνπήο ηεο δίθεο
1. Η δηαθνπή επέξρεηαη απφ ηφηε πνπ ην δηθαζηήξην ιακβάλεη γλψζε ηνπ
ιφγνπ ηεο δηαθνπήο.
2. Οπνηνζδήπνηε έρεη δηθαίσκα λα επαλαιάβεη ηε δίθε ή ν πιεξεμνχζηνο
δηθεγφξνο εθείλνπ ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπλέηξεμε ν ιφγνο ηεο δηαθνπήο
γλσζηνπνηεί ζην δηθαζηήξην ηνλ ιφγν ηεο δηαθνπήο είηε κε θαηάζεζε ζρεηηθνχ
δηθνγξάθνπ είηε κε πξνθνξηθή δήισζε ζην αθξναηήξην είηε εθηφο ηνπ αθξναηεξίνπ
θαηά ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθήο πξάμεο. Η γλσζηνπνίεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
απφ ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπ ιφγνπ ηεο δηαθνπήο.
3. Δηαδηθαζηηθή πξάμε πνπ δηελεξγήζεθε κεηά ηε δηαθνπή ηεο δίθεο θαη πξηλ
απφ ηελ επαλάιεςή ηεο είλαη άθπξε αλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, επήιζε ζε
θάπνηνλ απφ ηνπο δηαδίθνπο βιάβε πνπ δελ κπνξεί λα επαλνξζσζεί δηαθνξεηηθά παξά
κφλν κε θήξπμε ηεο πξάμεο σο άθπξεο.
4. Αλ ν ιφγνο ηεο δηαθνπήο γλσζηνπνηεζεί θαηά ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθήο
πξάμεο, δελ πξνρσξεί ε δηελέξγεηα ηεο πξάμεο απηήο θαη ε ππφζεζε εηζάγεηαη ζην
αθξναηήξην γηα λα δηαπηζησζεί ε δηαθνπή ηεο δίθεο.
5. Η δηαπίζησζε απφ ην δηθαζηήξην ηεο δηαθνπήο ηεο δίθεο αλαθνηλψλεηαη,
ζηνπο δηαδίθνπο πνπ ηπρφλ δελ παξαζηάζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε απηή, κε
θνηλνπνίεζε απνζπάζκαηνο ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο ζπδήηεζεο.
Άξζξν 54
Δπαλάιεςε δίθεο
1. Η επαλάιεςε ηεο δηαθνπείζαο δίθεο κπνξεί λα γίλεη κε δήισζε εθείλνπ
πνπ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλάιεςή ηεο. Αλ νη δηθαηνχκελνη είλαη
πεξηζζφηεξνη, αξθεί ε δήισζε θαη ηνπ ελφο αθφκε απφ απηνχο. Η δήισζε
ζπλνδεχεηαη απφ θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ
έρνπλ επίζεο δηθαίσκα επαλάιεςεο θαη βεβαίσζε πξνο ην δηθαζηήξην εθείλνπ πνπ

πξνβαίλεη ζηε δήισζε γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο γλψζεηο
πνπ δηαζέηεη.
2. Αλ ε επαλάιεςε ηεο δίθεο γίλεη χζηεξα απφ δήισζε πνπ ππνβιήζεθε
πξνθνξηθά ζην αθξναηήξην θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ην
δηθαζηήξην κπνξεί θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε λα πξνρσξήζεη ζε ζπδήηεζε ηεο
ππφζεζεο, αλ παξίζηαληαη φινη φζνη έρνπλ δηθαίσκα λα επαλαιάβνπλ ηε δίθε.
Άιισο, ε ζπδήηεζε αλαβάιιεηαη, ψζηε λα θιεηεπζνχλ θαη ηα πξφζσπα απηά.
3. Εάλ δήισζε επαλάιεςεο ηεο δίθεο δελ γίλεη εληφο δηκήλνπ απφ ηφηε πνπ ην
δηθαζηήξην έιαβε γλψζε ηνπ γεγνλφηνο πνπ επέθεξε ηε δηαθνπή ηεο δίθεο, ν
πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ νξίδεη δηθάζηκν γηα ηε ζπλέρηζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ
εθθξεκεί απνδνρή θιεξνλνκίαο, ε πξνζεζκία απηή δελ αξρίδεη πξηλ απφ ηελ απνδνρή.
Καηά ηε ζπδήηεζε θαινχληαη φινη νη δηάδηθνη θαζψο θαη φζνη έρνπλ δηθαίσκα ζε
επαλάιεςε ηεο δίθεο, ησλ νπνίσλ ε δηεχζπλζε είλαη γλσζηή ζην δηθαζηήξην. ε θάζε
πεξίπησζε, ε θιήζε ζπξνθνιιείηαη θαη ζηελ ηειεπηαία θαηνηθία πνπ είρε ζηε δσή ν
δηάδηθνο ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ επήιζε ε δηαθνπή.
4. Ο θιεξνλφκνο, ν θιεξνδφρνο ή ν θαηαπηζηεπκαηνδφρνο δελ επηηξέπεηαη λα
θιεζνχλ γηα επαλάιεςε δηαθνπείζαο δίθεο πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο
απνπνίεζεο ή πξηλ απφ ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο απνπνίεζεο πνπ επήιζε κε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν.
5. Αλ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο λέαο ζπδήηεζεο δελ ππνβιεζεί έγθπξε δήισζε
επαλάιεςεο ηεο δίθεο,
(α) ε δίθε θαηαξγείηαη αλ είρε δηαθνπεί σο ζπλέπεηα κεηαβνιήο πνπ επήιζε
ζην πξφζσπν εθείλνπ πνπ άζθεζε ην έλδηθν βνήζεκα ή κέζν ή ηνπ λφκηκνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ.
(β) ε δίθε πξνρσξεί θαλνληθά αλ είρε δηαθνπεί σο ζπλέπεηα κεηαβνιήο πνπ
επήιζε ζην πξφζσπν νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ινηπνχο δηαδίθνπο ή ηνπ λνκίκνπ
αληηπξνζψπνπ ηνπ.
6. Δίθε πνπ θαηαξγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ κπνξεί λα επαλαιεθζεί αλ ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ εηψλ απφ
ηελ θαηάξγεζή ηεο, εθείλνο πνπ είρε δηθαίσκα ζε επαλάιεςε ηεο δίθεο θαη δελ είρε
θιεηεπζεί ζηε ζπδήηεζε θαηά ηελ παξάγξαθν 3, δειψζεη ζην δηθαζηήξην φηη
επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο δίθεο.

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ
ΟΗ ΠΡΑΞΔΗ
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Άξζξν 55
Σξόπνο άζθεζεο
1. Σα έλδηθα βνεζήκαηα αζθνχληαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν, καδί κε ηξία (3)
αληίγξαθα, θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ. Σα έλδηθα
βνεζήκαηα αζθνχληαη θαη κε θαηάζεζε ζε θάζε δεκφζηα ή δεκνηηθή αξρή, ε νπνία
ππνρξενχηαη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, λα ηα δηαβηβάζεη ζην Ειεγθηηθφ πλέδξην.
2. Σα έλδηθα κέζα αζθνχληαη κε δηθφγξαθν, ην νπνίν, καδί κε ηξία (3)
αληίγξαθα, θαηαηίζεληαη ζηελ αξκφδηα γξακκαηεία ηνπ Δηθαζηεξίνπ.
3. Γηα ηελ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο θαηάζεζε, ζπληάζζεηαη
έθζεζε πάλσ ζην θαηαηηζέκελν δηθφγξαθν, ε νπνία δηαιακβάλεη ηε ρξνλνινγία ηεο
θαηάζεζεο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππαιιήινπ πνπ ην παξέιαβε θαη εθείλνπ πνπ ην
θαηέζεζε, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζήο ηνπ ζην νηθείν βηβιίν ή ζην εηδηθφ
πξσηφθνιιν θαηάζεζεο θαηά πεξίπησζε, ππνγξάθεηαη δε απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ην
παξαιακβάλεη, θαζψο θαη απφ εθείλνλ πνπ ην θαηαζέηεη.
4. Η γξακκαηεία, ζηελ νπνία θαηαηίζεηαη ην έλδηθν βνήζεκα ή κέζν, ην
θαηαρσξίδεη ζην ηεξνχκελν πξνο ηνχην βηβιίν θαη ζρεκαηίδεη θάθειν, ηνλ νπνίν
δηαβηβάδεη ζην ζρεκαηηζκφ ζηνλ νπνίν απηφ απεπζχλεηαη.
5. Αλ ππάξρεη δηαθνξά, σο πξνο ηε ρξνλνινγία θαηάζεζεο ηνπ έλδηθνπ
βνεζήκαηνο ή κέζνπ, αλάκεζα ζηελ έθζεζε θαηάζεζεο θαη ζην βηβιίν ή ην
πξσηφθνιιν, επηθξαηεί ε ρξνλνινγία ηεο έθζεζεο.
6. Η γξακκαηεία είλαη ππνρξεσκέλε, αλ ην δεηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο, λα ηνπ
ρνξεγήζεη θπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ
πνπ θαηέζεζε, κε πξάμε θαηάζεζεο πάλσ ζε απηφ.
7. Σα έλδηθα βνεζήκαηα ή κέζα κπνξνχλ λα αζθνχληαη θαη κε ειεθηξνληθά
κέζα, εθφζνλ θέξνπλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ειεθηξνληθή ππνγξαθή.
Έλδηθν βνήζεκα ή κέζν πνπ έρεη αζθεζεί κε ειεθηξνληθά κέζα ζεσξείηαη φηη
θαηαηέζεθε εθφζνλ επηζηξαθεί ζηνλ απνζηνιέα ηνπ εγγξάθνπ απφ ην δηθαζηήξην
ειεθηξνληθή απφδεημε ζηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
ε απζεληηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο.
Άξζξν 56
πλάθεηα
1. Με ην απηφ δηθφγξαθν κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηνλ ίδην δηάδηθν ή απφ ην
Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο θνηλφ έλδηθν βνήζεκα γηα ζπλαθείο πξάμεηο,
παξαιείςεηο ή πιηθέο ελέξγεηεο.
2. πλαθείο είλαη νη πξάμεηο θαη νη παξαιείςεηο:

(α) φηαλ ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα λνκηθή θαη ζηελ ίδηα θαηά ηα νπζηψδε ζηνηρεία
πξαγκαηηθή βάζε ή
(β) φηαλ ε λνκηκφηεηα ηεο κηαο αζθεί επηξξνή ζηε λνκηκφηεηα ηεο άιιεο.
3. πλαθείο είλαη νη πιηθέο ελέξγεηεο φηαλ ζπλδένληαη νπζησδψο κεηαμχ ηνπο
θαη νη αμηψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα λνκηθή βάζε.
4. Αλ δελ ζπληξέρνπλ, σο πξνο φιεο ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή πιηθέο
ελέξγεηεο, νη πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 θαηά πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 51.
5. Γηα ηνλ ηξφπν ρσξηζκνχ ηνπ δηθνγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 50 θαη ηνπ άξζξνπ 51.
Άξζξν 57
Αληηθεηκεληθή ζώξεπζε
1. Πεξηζζφηεξα έλδηθα βνεζήκαηα ή κέζα κπνξνχλ λα ζσξεπζνχλ, θπξίσο ή
επηθνπξηθψο, ζην ίδην εηζαγσγηθφ ηεο δίθεο δηθφγξαθν αλ ζπληξέρνπλ, σο πξνο απηά,
νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 56, ην νπνίν θαη εθαξκφδεηαη αλαιφγσο.
2. Οη δηαηάμεηο γηα ηελ νκνδηθία έρνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή αλάινγε
εθαξκνγή.
Άξζξν 58
Απνδεηθηηθό θνηλνπνίεζεο
1. Σν απνδεηθηηθφ θνηλνπνίεζεο ζηελ αξκφδηα αξρή ή ηνλ ηδηψηε ησλ έλδηθσλ
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ, πνπ αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε
εμαίξεζε ηηο αηηήζεηο παξνρήο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ αλαθνπή
εθηέιεζεο, πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζην δηθαζηήξην ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ
απφ ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο.
2. Η εθπξφζεζκε θαηάζεζε ζην δηθαζηήξην ηνπ απνδεηθηηθνχ θνηλνπνίεζεο
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπλεπάγεηαη ην απαξάδεθην ηεο ζπδήηεζεο ηνπ
έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ, εθηφο αλ απηφο ζηνλ νπνίν έπξεπε λα γίλεη ε
θνηλνπνίεζε παξαζηεί ρσξίο λα αληηιέμεη.

Κεθάιαην 11
ΣΑ ΓΗΚΟΓΡΑΦΑ
Άξζξν 59
ηνηρεία ησλ δηθνγξάθσλ
1. Σα δηθφγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη ζην Ειεγθηηθφ πλέδξην πξέπεη λα
αλαθέξνπλ:
(α) Σελ Οινκέιεηα ή ην Σκήκα ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ απεπζχλνληαη,
(β) ην είδνο ηνπ δηθνγξάθνπ,
(γ) ην φλνκα, ην επψλπκν, ην φλνκα ηνπ παηέξα, ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ
κεηξψνπ, ηελ θαηνηθία, κε πξνζδηνξηζκφ νδνχ θαη αξηζκνχ, θάζε δηάδηθνπ θαη ησλ
λφκηκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, θαη γηα λνκηθά πξφζσπα, ηηο εηαηξείεο ρσξίο λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα, ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ θαη νκάδεο πεξηνπζίαο ηελ επσλπκία θαη ηελ
έδξα ηνπο,

(δ) ηνλ αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζψπνπ
ή ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηνπ, φπσο θαη ηελ αξρή απφ ηελ νπνία εθδφζεθε, πξνθεηκέλνπ δε
πεξί ηνπ Δεκνζίνπ ηνλ εθπξνζσπνχληα απηφ λφκηκα ζηε δίθε,
(ε) ην αληηθείκελν ηνπ δηθνγξάθνπ, θαηά ηξφπν ζαθή, νξηζκέλν θαη
ζπλνπηηθφ θαη
(ζη) ηνλ ηφπν, ηνλ ρξφλν ζχληαμήο ηνπ.
Σα δηθφγξαθα πξέπεη λα θέξνπλ αθφκε ζην ηέινο ηνπο ηελ ππνγξαθή ηνπ
δηαδίθνπ ή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, εθφζνλ επηηξέπεηαη παξάζηαζε ρσξίο
δηθεγφξν ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 34 ή ηνπ δηθαζηηθνχ
πιεξεμνπζίνπ ηνπ.
2. Αλ ην δηθφγξαθν ππνγξάθεηαη απφ δηθεγφξν, αλαγξάθεηαη ε ειεθηξνληθή
ηνπ δηεχζπλζε. ην δηθφγξαθν πεξηέρεηαη θαη ζπλνπηηθή έθζεζε ησλ ηηζέκελσλ
λνκηθψλ δεηεκάησλ, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηηο δηαθφζηεο (200) ιέμεηο. Η ππνρξέσζε
γηα ζπλνπηηθή έθζεζε δελ αθνξά ζηελ αίηεζε αλαζηνιήο.
3. Είλαη άθπξν ην δηθφγξαθν πνπ δελ πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ νη ειιείςεηο
απηνχ ην θαζηζηνχλ ιφγσ ανξηζηίαο αλεπίδεθην δηθαζηηθήο εθηίκεζεο.
4. Σα δηθφγξαθα πνπ θαηαηίζεληαη απφ ην Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο, κε
ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ εηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη γηα θαζέλα απφ απηά, πξέπεη
θαηαξρήλ λα πεξηέρνπλ ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία (α), (β) θαη
(ε) ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη λα ππνγξάθνληαη απφ απηφλ.
Άξζξν 60
Μεηαβνιή δηεύζπλζεο
Κάζε κεηαβνιή δεισζείζαο δηεχζπλζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 59 πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη, είηε κε ηα θαηαηηζέκελα δηθφγξαθα ή
ππνκλήκαηα είηε κε απηνηειέο έγγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ
δηθαζηεξίνπ θαη ηίζεηαη ζην θάθειν ηεο δηθνγξαθίαο. Σα αλσηέξσ δηθφγξαθα ή
έγγξαθα επηδίδνληαη θαη ζηνπο ινηπνχο δηαδίθνπο.
Άξζξν 61
Δππξεπήο δηαηύπσζε ησλ δηθνγξάθσλ
Σν δηθαζηήξην κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δηαδίθνπ ή θαη απηεπαγγέιησο,
λα δηαηάμεη ηε δηαγξαθή εμπβξηζηηθψλ ή άιισλ αλάξκνζησλ θξάζεσλ απφ ηα
δηθφγξαθα.
Άξζξν 62
Τπνκλήκαηα
1. Τπνκλήκαηα ησλ δηαδίθσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπο
θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε
ζπδήηεζε. Μέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο
παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ν αληίδηθνο εθείλνπ πνπ θαηέζεζε ην ππφκλεκα κπνξεί, κε
δηθφ ηνπ ππφκλεκα, λα αληηθξνχζεη ηηο απφςεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ην ππφκλεκα
ηνπ αληηδίθνπ ηνπ ρσξίο λα πξνβάιεη λένπο ηζρπξηζκνχο.
2. Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ δχλαηαη λα ρνξεγήζεη επηπιένλ πξνζεζκία γηα
ηελ θαηάζεζε ππνκλήκαηνο αλ ζπληξέρεη ζνβαξφο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ιφγνο.

3. Η γξακκαηεία βεβαηψλεη ζην ζψκα ηνπ δηθνγξάθνπ ηελ εκεξνκελία ηεο
θαηάζεζήο ηνπ.
Άξζξν 63
Γλσζηνπνίεζε δηθνγξάθσλ ζηνλ Γεληθό Δπίηξνπν Δπηθξαηείαο
Ο Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο ιακβάλεη εγθαίξσο γλψζε φισλ ησλ
εηζαγσγηθψλ ηεο δίθεο δηθνγξάθσλ, ησλ πξνζζέησλ ιφγσλ,
ησλ αηηήζεσλ
αλαζηνιήο εθηέιεζεο, ησλ παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη ησλ εγγξάθσλ θαη ππνκλεκάησλ
θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο, κε κέξηκλα ηεο γξακκαηείαο
ηνπ αξκφδηνπ ζρεκαηηζκνχ. ε πεξίπησζε κε γλσζηνπνίεζεο ην δηθαζηήξην
αλαβάιιεη ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ
Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο.

Κεθάιαην 12
ΟΗ ΔΚΘΔΔΗ
Άξζξν 64
ύληαμε εθζέζεσλ
1. Γηα θάζε δηαδηθαζηηθή πξάμε πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ αξκφδην δηθαζηή ή
δηθαζηηθφ ππάιιειν ή απφ άιιν φξγαλν ζπληάζζεηαη έθζεζε.
2. Η έθζεζε πξέπεη λα ζπληάζζεηαη κε ηελ παξνπζία φισλ φζνη ζπλέπξαμαλ ή
παξαζηάζεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο πξάμεο. Πξέπεη επίζεο λα ζπληάζζεηαη
ζπγρξφλσο κε ηε δηελέξγεηα ηεο πξάμεο πνπ δηαπηζηψλεηαη κε ηελ έθζεζε.
Άξζξν 65
Απαξαίηεηα ζηνηρεία ησλ εθζέζεσλ
1. Η έθζεζε αλαθέξεη ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο απηήο, ην
νλνκαηεπψλπκν θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπληάζζνληνο νξγάλνπ, ηνπ ζπκπξάηηνληνο θαη
φισλ ησλ ινηπψλ πνπ λφκηκα παξεπξίζθνληαη. Πξέπεη επίζεο λα ππνγξάθεηαη απφ
ηνπο πην πάλσ, αθνχ αλαγλσζζεί ζε απηνχο απφ φπνηνλ ην ζχληαμε.
2. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ή άξλεζεο θάπνηνπ λα ππνγξάςεη ηελ έθζεζε
γίλεηαη κλεία γη’ απηφ ζηελ έθζεζε.
3. Η ζχληαμε ηεο έθζεζεο κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα εθφζνλ
δηαζθαιίδεηαη ε απζεληηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ε ηαπηφηεηα εθείλσλ πνπ
ηελ ππνγξάθνπλ.
4. Αλ ν ηφπνο ή ν ρξφλνο ζχληαμεο ηεο έθζεζεο δηαθέξεη απφ εθείλνλ ηεο
δηελέξγεηαο ηεο πξάμεο, γίλεηαη γη` απηφ ζρεηηθή κλεία ζηελ έθζεζε.

Κεθάιαην 13
ΟΗ ΔΠΗΓΟΔΗ
Άξζξν 66
Δπίδνζε ζηε δεισζείζα δηεύζπλζε
1. Επίδνζε εγγξάθνπ ζρεηηθνχ κε εθθξεκή δίθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο, ζηελ θαηά ηα άξζξα 59 θαη 60 δεισζείζα δηεχζπλζε, είλαη
έγθπξε αθφκε θαη εάλ ν απνδέθηεο ηεο επίδνζεο δελ είρε ή δελ έρεη πιένλ εθεί ηελ
θαηνηθία ηνπ.
2. Αλ δελ δειψλεηαη δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ή δελ γλσζηνπνηείηαη ηπρφλ
κεηαβνιή ηεο, νχηε ππάξρεη αληίθιεηνο ή ππάξρεη αιιά είλαη άγλσζηε ε δηεχζπλζή
ηνπ, φιεο νη επηδφζεηο κπνξεί λα γίλνληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ ζρεκαηηζκνχ
ηνπ δηθαζηεξίνπ.
Άξζξν 67
Όξγαλα επίδνζεο
1. Οη επηδφζεηο απφ ηνλ ηδηψηε δηάδηθν γίλνληαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, αλ
δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο Κσδηθνπνίεζεο.
2. Οη επηδφζεηο απφ ην Δεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη
ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη νη επηδφζεηο γηα ηηο νπνίεο
έρεη ηελ επηκέιεηα ε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, γίλνληαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή
κε θάζε άιιν δεκφζην φξγαλν, θαζψο θαη κε φξγαλν νξγαληζκνχ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ.
3. Η επίδνζε γίλεηαη θαηφπηλ παξαγγειίαο πνπ δίδεηαη εγγξάθσο απφ εθείλνλ
πνπ επηκειείηαη ηεο επίδνζεο.
Άξζξν 68
ε πνηνύο γίλεηαη ε επίδνζε
1. Η επίδνζε γίλεηαη:
(α) ζε εθείλνλ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην έγγξαθν ή ζηνλ πιεξεμνχζην ή
ζηνλ αληίθιεηφ ηνπ.
(β) γηα πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ηθαλφηεηα δηθαζηηθήο παξάζηαζεο, ζην
λφκηκν αληηπξφζσπφ ηνπο ή ηνλ πιεξεμνχζην ή ηνλ αληίθιεην.
(γ) γηα λνκηθά πξφζσπα, ζηνλ θαηά ηνλ λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ή ηνλ
νξγαληζκφ εθπξφζσπφ ηνπο.
(δ) γηα ην Δεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα ινηπά
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30,
θαη φηαλ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ
ηαπηίδεηαη κε ην πξφζσπν ηνπ αληηδίθνπ ε επίδνζε γίλεηαη ζηελ επνπηεχνπζα
θξαηηθή αξρή.
2. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη λφκηκνη αληηπξφζσπνη ή εθπξφζσπνη, αξθεί ε
επίδνζε ζε έλαλ απφ απηνχο, αθφκε θαη φηαλ, απφ ηνλ λφκν, ην θαηαζηαηηθφ ή ηελ
πξάμε δηνξηζκνχ ηνπο, πξνβιέπεηαη φηη απηνί ελεξγνχλ απφ θνηλνχ.

Άξζξν 69
Σόπνο επίδνζεο
1. Η επίδνζε ζην Δεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα
ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη θάζε άιιε αξρή γίλεηαη ζην θαηάζηεκα
ηεο ππεξεζίαο ηεο αξρήο πξνο ηελ νπνία πξννξίδεηαη ε επίδνζε θαηά ηηο
θαζνξηζκέλεο εξγάζηκεο ψξεο.
2. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε επίδνζε κπνξεί λα γίλεη νπνπδήπνηε βξίζθεηαη
απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην έγγξαθν, πιελ ησλ ρψξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 5.
3. Αλ απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην έγγξαθν έρεη ζηνλ ηφπν φπνπ
πξφθεηηαη λα γίλεη ε επίδνζε γλσζηή θαηνηθία ή επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ή
εξγάδεηαη εθεί σο ππάιιεινο, εξγάηεο ή ππφ άιιε ηδηφηεηα, επίδνζε πνπ γίλεηαη
εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο θαηνηθίαο ή ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ή ηεο εξγαζίαο
ηνπ δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ.
4. Απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην επηδνηέν έγγξαθν δελ κπνξεί λα αξλεζεί
ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ, φηαλ ε ελέξγεηα πξνο επίδνζε γίλεηαη ζην θαηάζηεκα
ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ζην θαηάζηεκα ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ή πνπ παξά ηνλ λφκν
παξέιεηςε λα εθδψζεη ηελ πξάμε. ε πεξίπησζε άξλεζεο ζπληάζζεηαη έθζεζε απφ
ηνλ δηελεξγνχληα ηελ επίδνζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε άξλεζε, ην δε επηδνηέν
έγγξαθν απνζηέιιεηαη κε απφδεημε κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Η επίδνζε ζεσξείηαη φηη
έγηλε απφ ηε ρξνλνινγία πνπ θέξεη ε έθζεζε.
5. Δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη ε επίδνζε ζε αίζνπζα δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ ψξα
ηεο ζπλεδξίαζεο. Οκνίσο δελ επηηξέπεηαη επίδνζε ζε ρψξνπο ιαηξείαο, θαηά ηελ ψξα
ησλ ηεξνηειεζηηψλ ή άιισλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ ή πξνζεπρψλ.
Άξζξν 70
Υξόλνο επίδνζεο
1. Η επίδνζε δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη λχρηα, ή ζε εκέξα πνπ θαηά ηνλ λφκν
δελ ιεηηνπξγνχλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ παξαιήπηε.
2. Η λχρηα ζεσξείηαη φηη δηαξθεί απφ ηηο 7 ην βξάδπ κέρξη ηηο 7 ην πξσί.
Άξζξν 71
Σξόπνο επίδνζεο
1. Αλ απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε επίδνζε παξίζηαηαη ή ελεξγεί σο
λφκηκνο αληηπξφζσπνο πεξηζζφηεξσλ αλίθαλσλ πξνζψπσλ, αξθεί ε παξάδνζε ζε
απηφλ ελφο κφλν αληηγξάθνπ ή πξσηνηχπνπ ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ.
2. Η επίδνζε ελφο κφλν αληηγξάθνπ ή πξσηνηχπνπ αξθεί θαη ζε θνηλφ
αληίθιεην ή θνηλφ δηθαζηηθφ πιεξεμνχζην πεξηζζνηέξσλ δηαδίθσλ.
Άξζξν 72
Δπίδνζε ζηελ θαηνηθία
1. Αλ απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε επίδνζε δελ βξίζθεηαη ζηελ θαηνηθία
ηνπ, ην έγγξαθν παξαδίδεηαη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ζπλνίθνπο ηνπ, ζπγγελείο ή
ππαιιήινπο ηνπ, θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ή απνπζίαο απηψλ ζε έλαλ απφ ηνπο
ινηπνχο ζπλνίθνπο, εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηδίδνληνο έρεη ζπλείδεζε ησλ
πξάμεψλ ηνπ.

2. Καηνηθία είλαη ην ζπίηη ή ην δηακέξηζκα πνπ είλαη πξννξηζκέλν γηα
δηεκέξεπζε ή δηαλπθηέξεπζε ηνπ παξαιήπηε, αθφκε θαη αλ πξνζσξηλά δελ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ.
3. χλνηθνη ζεσξνχληαη θαη νη ζπξσξνί θαηνηθηψλ θαη ηα θαηνηθνχληα ζε
απηέο κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, νη δηεπζπληέο μελνδνρείσλ θαη νηθνηξνθείσλ, θαζψο
θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο. Δελ ζεσξνχληαη σο ζχλνηθνη νη έλνηθνη άιινπ δηακεξίζκαηνο
ηεο ίδηαο πνιπθαηνηθίαο.
4. Αλ θαλείο απφ φζνπο αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο δελ
βξίζθεηαη ζηελ θαηνηθία, ην έγγξαθν πξέπεη λα ζπξνθνιιεζεί. Η ζπξνθφιιεζε
ζπλίζηαηαη ζηελ επηθφιιεζε ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ ζηε ζχξα ηεο θαηνηθίαο απφ ην
φξγαλν ηεο επίδνζεο, εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαη αδηαθαλνχο θαθέινπ, επί ηνπ νπνίνπ
αλαγξάθνληαη κφλν ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ παξαγγέιιεη ηελ θνηλνπνίεζε θαη
ηνπ πξνζψπνπ πξνο ην νπνίν απεπζχλεηαη ε θνηλνπνίεζε, κπξνζηά ζε έλα κάξηπξα,
κε ζρεηηθή κλεία γηα ηε ζπξνθφιιεζε ζηελ νηθεία έθζεζε.
Άξζξν 73
Δπίδνζε ζην ρώξν εξγαζίαο
1. Αλ απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην επηδνηέν έγγξαθν δελ βξίζθεηαη ζην
θαηάζηεκα, ζην γξαθείν ή ζην εξγαζηήξην, φπνπ αζθεί είηε κφλνο είηε κε άιινλ ην
επάγγεικά ηνπ ή εξγάδεηαη εθεί σο ππάιιεινο ή εξγαδφκελνο ηνπ θαηαζηήκαηνο ή
ηνπ γξαθείνπ ή ηνπ εξγαζηεξίνπ, ην έγγξαθν επηδίδεηαη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ
θαηαζηήκαηνο ή ηνπ γξαθείνπ ή ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ζε έλαλ απφ ηνπο ζπλεηαίξνπο,
ζπλεξγάηεο, ππαιιήινπο ή εξγαδνκέλνπο, πνπ έρεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηδίδνληνο,
ζπλείδεζε ησλ πξάμεψλ ηνπ.
2. Εάλ δελ βξίζθεηαη θαλέλαο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζην θαηάζηεκα ή
ην γξαθείν ή ην εξγαζηήξην, δηελεξγείηαη ζπξνθφιιεζε ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ, κε
ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 72.
Άξζξν 74
Δηδηθέο πεξηπηώζεηο επίδνζεο
1. Γηα αμησκαηηθνχο, ππαμησκαηηθνχο, νπιίηεο ή φξγαλα ησλ Ελφπισλ
Δπλάκεσλ ηεο ρψξαο θαη ησλ σκάησλ Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ θαη ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ε επίδνζε κπνξεί λα γίλεη θαη ζηνλ δηνηθεηή ηεο κνλάδαο ή
ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα
παξαδψζεη ή λα δηαβηβάζεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ην έγγξαθν ζε απηφλ ζηνλ
νπνίν απεπζχλεηαη. Σέηνηα επίδνζε δελ επηηξέπεηαη γηα αλψηαηνπο αμησκαηηθνχο ή
δηνηθεηέο ή ηνπο δηεπζπληέο κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ θαη γηα φζνπο ηεινχλ ζε άδεηα,
δηαζεζηκφηεηα ή αξγία.
2. Γηα φζνπο αλήθνπλ ζηελ ππεξεζία θάξσλ θαη θαλψλ, ε επίδνζε
επηηξέπεηαη λα γίλεη ζηνλ ιηκελάξρε ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αζθνχλ ηα
θαζήθνληά ηνπο.
3. Αλ απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην επηδνηέν έγγξαθν λνζειεχεηαη ζε
λνζνθνκείν ή θξαηείηαη ζε θπιαθή θαη δελ είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε απηφλ,
ζχκθσλα κε βεβαίσζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηεο θπιαθήο ε νπνία
κλεκνλεχεηαη ζηελ έθζεζε επίδνζεο, ε επίδνζε πξέπεη λα γίλεη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ
λνζνθνκείνπ ή ηεο θπιαθήο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην έγγξαθν ζε
απηφλ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.

4. Αλ απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην επηδνηέν έγγξαθν ππεξεηεί ζε
εκπνξηθφ πινίν ειιηκεληζκέλν ζε ειιεληθφ ιηκάλη, ε επίδνζε, ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ή άξλεζήο ηνπ λα παξαιάβεη ην έγγξαθν ή άξλεζήο ηνπ ή αδπλακίαο ηνπ
λα ππνγξάςεη ηελ έθζεζε, γίλεηαη πξνο ηνλ πινίαξρν ηνπ πινίνπ ή πξνο απηφλ πνπ
ηνλ αλαπιεξψλεη, θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή άξλεζεο θαη απηψλ λα παξαιάβνπλ
ην έγγξαθν, γίλεηαη ζηνλ ιηκελάξρε, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη απηφλ ζηνλ
νπνίν απεπζχλεηαη ην έγγξαθν.
5. Αλ απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην επηδνηέν έγγξαθν ππεξεηεί ζε
εκπνξηθφ πινίν πνπ δελ είλαη ειιηκεληζκέλν ζε ειιεληθφ ιηκάλη, ε επίδνζε γίλεηαη
ζηελ θαηνηθία ηνπ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαηνηθία, ε επίδνζε γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο επηδφζεηο ζηα πξφζσπα άγλσζηεο δηακνλήο. ε θάζε
πεξίπησζε ε επίδνζε γίλεηαη θαη ζηα γξαθεία ηνπ πινηνθηήηε ζηελ εκεδαπή ή
δηαθνξεηηθά ζηνλ πξάθηνξα ηνπ πινίνπ ζην ειιεληθφ ιηκάλη, αλ απηά ππάξρνπλ.
Άξζξν 75
Τπνρξέσζε παξάδνζεο ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ
Σα πξφζσπα ζηα νπνία παξαδίδεηαη, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν άξζξν, ην
επηδνηέν έγγξαθν νθείινπλ λα ην παξαδψζνπλ, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, ζε
απηφλ πνπ αθνξά ε επίδνζε, κε έγγξαθε απφδεημε, ηελ νπνία θαη ππνρξενχληαη λα
δηαβηβάζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ.
Άξζξν 76
Δπίδνζε ζε πξόζσπα γλσζηήο δηεύζπλζεο ζηελ αιινδαπή
Με ηελ επηθχιαμε επηδφζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο δηεζλψλ
ζπκβάζεσλ, αλ απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην επηδνηέν έγγξαθν θαηνηθεί ζηε
αιινδαπή θαη είλαη γλσζηφο ν ηφπνο θαη ε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ, ε επίδνζε,
ζε πεξίπησζε έιιεηςεο αληηθιήηνπ, γίλεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Εμσηεξηθψλ ή ζηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ ππάιιειν, γηα ηε δηαβίβαζε ηνπ εγγξάθνπ ζε απηφλ
ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. Η επίδνζε ζεσξείηαη φηη ζπληειέζηεθε απφ ηφηε πνπ ην
έγγξαθν παξαδφζεθε ζηνλ Τπνπξγφ ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ ππάιιειν.
Άξζξν 77
Δπίδνζε ζε πξόζσπα άγλσζηεο δηακνλήο
Αλ απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην επηδνηέν έγγξαθν είλαη άγλσζηεο
δηακνλήο θαηά ην ρξφλν ηεο επίδνζεο, ε επίδνζε, εθφζνλ δελ έρεη νξηζηεί αληίθιεηνο,
γίλεηαη ζηνλ δήκαξρν ηεο ηειεπηαίαο γλσζηήο θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ, θαη αλ δελ
ππάξρεη θακία γλσζηή θαηνηθία ή δηακνλή ζηνλ δήκαξρν ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ηελ
πξνζβαιιφκελε πξάμε.
Άξζξν 78
Άξλεζε παξαιαβήο
1. Αλ απηφο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην επηδνηέν έγγξαθν ή ηα αλαθεξφκελα
ζηα άξζξα 72 θαη 73 πξφζσπα αξλνχληαη ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ ή ηελ
ππνγξαθή ηεο έθζεζεο επίδνζεο, δηελεξγείηαη ζπξνθφιιεζε ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ
ζηελ θαηνηθία ή ζην θαηάζηεκα γξαθείνπ ή εξγαζηεξίνπ φπνπ ε επίδνζε, κε ηνλ
ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 72.

2. Αλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 74, 76 θαη 77 ηα αλαθεξφκελα ζε απηά
πξφζσπα αξλνχληαη λα παξαιάβνπλ ην έγγξαθν ή λα ππνγξάςνπλ ηελ έθζεζε
επίδνζεο, δηελεξγείηαη ζπξνθφιιεζε ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ, κε ηνλ ηξφπν πνπ
νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 72 θαη ην έγγξαθν απνζηέιιεηαη κέζσ
ηαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε φπνπ έπξεπε λα γίλεη ε επίδνζε.
3. Αλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69, ν εθπξφζσπνο ηεο
αξρήο ή ν εληεηαικέλνο ππάιιεινο αξλεζεί ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ ή ηελ
ππνγξαθή ηεο έθζεζεο, ε άξλεζε βεβαηψλεηαη ζε απηή θαη δηελεξγείηαη ζπξνθφιιεζε
ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ, κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ
72.
4. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ε επίδνζε ζεσξείηαη φηη
ζπληειέζηεθε απφ ηε ρξνλνινγία ηεο έθζεζεο.
Άξζξν 79
Έθζεζε επίδνζεο
1. Γηα θάζε επίδνζε ζπληάζζεηαη απφ ην φξγαλν ηεο επίδνζεο έθζεζε, ε
νπνία, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 65, πεξηέρεη:
(α) ηελ παξαγγειία γηα επίδνζε,
(β) ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ νξγάλνπ ηεο επίδνζεο,
(γ) ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηδνζέληνο εγγξάθνπ θαη ησλ πξνζψπσλ ζηα
νπνία απηφ αθνξά,
(δ) κλεία ηνπ ηφπνπ, ηνπ ρξφλνπ, ηεο εκέξαο θαη ηεο ψξαο ηεο επίδνζεο,
(ε) κλεία ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν παξαδφζεθε ην έγγξαθν θαη ηνπ ηξφπνπ
επίδνζεο, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή άξλεζεο εθείλνπ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην
επηδνηέν έγγξαθν ή ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 72 θαη 73.
2. Η έθζεζε ππνγξάθεηαη απφ ην φξγαλν ηεο επίδνζεο θαη απφ εθείλνλ πνπ
παξέιαβε ην έγγξαθν, ζε πεξίπησζε δε άξλεζεο ή αδπλακίαο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη απφ
ηνλ πξνζιακβαλφκελν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κάξηπξα.
3. Πάλσ ζην έγγξαθν πνπ επηδίδεηαη, ην φξγαλν ηεο επίδνζεο ζεκεηψλεη ηελ
εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο επίδνζεο θαη ππνγξάθεη. Η ζεκείσζε απηή απνηειεί απφδεημε
ππέξ εθείλνπ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην επηδνηέν έγγξαθν. Εάλ ππάξρεη δηαθνξά
κεηαμχ ηεο έθζεζεο επίδνζεο θαη ηεο ζεκείσζεο, θαηηζρχεη ε έθζεζε επίδνζεο.
Άξζξν 80
Αληίθιεηνο
1. Κάζε δηάδηθνο ζε δίθε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ, κε εμαίξεζε ην Δεκφζην,
ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ, ππνρξενχηαη κε ην πξψην δηθφγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζην δηθαζηήξην λα
δηνξίζεη σο αληίθιεην, πξφζσπν πνπ έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ έδξα ηνπ
δηθαζηεξίνπ.
2. Ο δηνξηζκφο πξέπεη λα πεξηέρεη ην νλνκαηεπψλπκν, ην φλνκα ηνπ παηέξα,
ην επάγγεικα θαη ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο δηεχζπλζεο ηεο θαηνηθίαο θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ αληηθιήηνπ. Σν άξζξν 60 εθαξκφδεηαη θαη ελ
πξνθεηκέλσ.
3. Απηφο πνπ επηκειείηαη ηεο επίδνζεο, αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη αληίθιεηνο,
αλαδεηεί πξψηα ηνλ δηάδηθν ή ηνλ λφκηκν αληηπξφζσπφ ηνπ γηα λα παξαδψζεη ην
επηδνηέν έγγξαθν, ρσξίο λα επηηξέπεηαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ησλ ηειεπηαίσλ ε
επίδνζε κε ζπξνθφιιεζε. ε θακηά πάλησο πεξίπησζε δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί

αθπξφηεηα ηεο επίδνζεο απφ ην γεγνλφο φηη απηή έγηλε ζηνλ αληίθιεην πνπ
δηνξίζηεθε, εθηφο αλ εηδηθή δηάηαμε επηβάιιεη ηελ παξάδνζε ηνπ εγγξάθνπ ζηνλ ίδην
ηνλ δηάδηθν ή ηνλ λφκηκν αληηπξφζσπφ ηνπ.
4. Η επίδνζε ζηνλ αληίθιεην δηελεξγείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ γίλεηαη ζηνλ
δηάδηθν, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 72 θαη 73 θαη ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 78.
5. Η ηδηφηεηα ηνπ αληηθιήηνπ παχεη (α) κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ή ηελ απψιεηα ηεο
ηθαλφηεηάο ηνπ λα ελεξγεί δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο, (β) κε ηελ πεξάησζε ηεο δίθεο κε
ακεηάθιεηε απφθαζε, (γ) κε ηελ παξαίηεζε ή ηελ αλάθιεζε ηνπ δηνξηζκνχ. Οη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηνλ αληίθιεην. Ο δηάδηθνο
ππνρξενχηαη ζε άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ πνπ απεβίσζε, απψιεζε ηελ
ηθαλφηεηά ηνπ λα δηελεξγεί δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο, παξαηηήζεθε ή ν δηνξηζκφο ηνπ
αλαθιήζεθε κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ απηνχ θαη θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ.

Κεθάιαην 14
Ζ ΠΑΡΑΗΣΖΖ

Άξζξν 81
Ζ ππνβνιή παξαίηεζεο
1. Η παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα ή ην δηθφγξαθν έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή
κέζνπ κπνξεί λα γίλεη σο ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο ζπδήηεζεο.
2. Η παξαίηεζε γίλεηαη:
(α) κε πξνθνξηθή δήισζε ζην αθξναηήξην ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ λφκηκνπ
αληηπξνζψπνπ ή ηνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ ηνπ,
(β) κε έγγξαθε δήισζε ηνπ δηθαζηηθνχ πιεξεμνπζίνπ ηνπ δηαδίθνπ, ε νπνία
θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ,
(γ) κε έγγξαθε δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ λφκηκνπ αληηπξνζψπνπ ή
ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη πνπ
πεξηιακβάλεηαη είηε ζε ζπκβνιαηνγξαθηθφ είηε ζε ηδησηηθφ έγγξαθν, εθφζνλ ζηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε ε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο βεβαηψλεηαη απφ
νπνηαδήπνηε δεκφζηα ή δεκνηηθή αξρή.
3. Δήισζε ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο φηη απνζχξεη ηελ ππνζηήξημε
έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ πνπ έρεη αζθήζεη, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην δηθαζηήξην
θαη θνηλνπνηείηαη ζε εθείλνλ ππέξ ηνπ νπνίνπ αζθήζεθε ην έλδηθν βνήζεκα ή κέζν,
επηθέξεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαίηεζεο απφ ην δηθφγξαθν. Η δήισζε πνπ
ππνβάιιεηαη θαη θνηλνπνηείηαη ζε εθείλνλ ππέξ ηνπ νπνίνπ αζθήζεθε ην έλδηθν
βνήζεκα ή κέζν πξηλ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ δηθαζίκνπ, γίλεηαη δεθηή κε πξάμε ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ, εθηφο αλ εθείλνο ππέξ ηνπ νπνίνπ αζθήζεθε ην έλδηθν
βνήζεκα ή κέζν, δειψζεη, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
δήισζεο ζ΄ απηφλ, φηη επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο δίθεο. Αλ ε δήισζε ηνπ Γεληθνχ
Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο γίλεη κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ δηθαζίκνπ ε δήισζε ζπλέρηζεο
ππνβάιιεηαη έσο ηελ πξψηε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην.

Άξζξν 82
Ηζρύο ηεο παξαίηεζεο
1. Είλαη αλίζρπξε ε παξαίηεζε πνπ γίλεηαη ππφ φξν ή αίξεζε.
2. Αλάθιεζε ηεο παξαίηεζεο δελ επηηξέπεηαη.
Άξζξν 83
Απνηειέζκαηα παξαίηεζεο
1. Η δήισζε παξαίηεζεο ζπλεπάγεηαη θαηάξγεζε ηεο δίθεο. Σα έλλνκα
απνηειέζκαηα ηεο παξαίηεζεο επέξρνληαη αθφηνπ γίλεη ε δήισζε.
2. Αλ ε παξαίηεζε ππνβιεζεί κεηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε ην δηθαζηήξην
κπνξεί λα θαηαινγίζεη ηα έμνδα ηεο δίθεο ζε βάξνο ηνπ παξαηηεζέληνο δηαδίθνπ.
3. Καηά ηελ παξαίηεζε απφ κέξνπο ηνπ Δεκνζίνπ, νξγαληζκνχ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεξνχληαη νη εθάζηνηε
ηζρχνπζεο εηδηθέο γη΄ απηά δηαηάμεηο.

Κεθάιαην 15
ΟΗ ΓΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΡΟΘΔΜΗΔ
Άξζξν 84
Δθθίλεζε θαη ππνινγηζκόο πξνζεζκηώλ
1. Οη πξνβιεπφκελεο ζηνλ λφκν θαη νη ηαζζφκελεο απφ ην δηθαζηήξην
πξνζεζκίεο εθθηλνχλ ηελ επφκελε εκέξα απφ εθείλε θαηά ηελ νπνία επηδφζεθε ην
έγγξαθν ή θαηά ηελ νπνία ζπληειέζηεθε ην γεγνλφο πνπ απνηέιεζε ηελ αθεηεξία ηεο
πξνζεζκίαο, θαη ιήγνπλ ζηηο 7 ην βξάδπ ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο, αλ δε απηή είλαη
θαηά λφκν εμαηξεηέα, ηελ ίδηα ψξα ηεο ακέζσο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο.
2. Ο ππνινγηζκφο ησλ πξνζεζκηψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Αζηηθφ
Κψδηθα.
3. Σα έλδηθα βνεζήκαηα θαη κέζα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θαη πξηλ απφ ηελ
επίδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή απφθαζεο.
4. Οη πξνζεζκίεο πνπ αξρίδνπλ κε ηελ επίδνζε εγγξάθνπ ηξέρνπλ θαη ελαληίνλ
εθείλνπ κε παξαγγειία ηνπ νπνίνπ έγηλε ε επίδνζε.
5. Οη πξνζεζκίεο εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ αλαηξεπηηθφ
ραξαθηήξα θαη ε ηήξεζή ηνπο εμεηάδεηαη απφ ην δηθαζηήξην θαη απηεπαγγέιησο.
Άξζξν 85
Γηαθνπή θαη αλαζηνιή πξνζεζκηώλ
1. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνζεζκίαο επέιζεη δηαθνπή ηεο δίθεο,
δηαθφπηεηαη ε πξνζεζκία θαη αξρίδεη λέα απφ ηελ επαλάιεςε ηεο δίθεο.
2. Αλ απνβηψζεη δηάδηθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζεζκίαο, απηή δηαθφπηεηαη
θαη αξρίδεη λέα απφ ηελ επίδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή απφθαζεο ζ’ απηνχο
πνπ δηαδέρζεθαλ ηνλ ζαλφληα, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ή απφ ηφηε πνπ έιαβαλ
απνδεδεηγκέλσο γλψζε ηεο πξάμεο ή ηεο απφθαζεο. Αλ ε λνκηκνπνίεζε ησλ
ηειεπηαίσλ ζπλδέεηαη κε ηελ άζθεζε θιεξνλνκηθνχ δηθαηψκαηνο, ε λέα απηή

πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ απνδνρή ηεο θιεξνλνκίαο. Οη δηαηάμεηο ηεο πξψηεο
πεξηφδνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έπαπζε λα ππάξρεη ην
λνκηθφ πξφζσπν.
3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ δηαθνπψλ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ
νξγαληζκφ δηθαζηεξίσλ, νη πξνζεζκίεο αλαζηέιινληαη.
4. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ δηαθνπψλ αλαζηέιινληαη νη πξνζεζκίεο
πνπ έρνπλ ηαρζεί γηα ηε δηεμαγσγή απνδείμεσλ. Η αλαζηνιή δελ ηζρχεη φηαλ
πξφθεηηαη γηα ζπληεξεηηθή απφδεημε.

Κεθάιαην 16
ΟΗ ΓΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΚΤΡΟΣΖΣΔ
Άξζξν 86
Οξηζκόο ηεο δηθνλνκηθήο αθπξόηεηαο θαη εμνπζίεο ηνπ δηθαζηεξίνπ
1. Η παξάβαζε δηάηαμεο πνπ ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία θαη ηδίσο ηνλ ηχπν ηεο
δηαδηθαζηηθήο πξάμεο ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα.
2. Σελ αθπξφηεηα απαγγέιιεη ην δηθαζηήξην:
(α) απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο,
αλ απηφ πξνβιέπεηαη ξεηψο απφ ηνλ λφκν, ή αλ ε δηαδηθαζηηθή πξάμε πξνέξρεηαη απφ
αλαξκφδην φξγαλν, ή αλ απηή έγηλε θαηά παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο
δηαδηθαζίαο,
(β) χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δηαδίθνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη εθφζνλ
θξηζεί φηη ε παξάβαζε πξνθάιεζε ζε απηφλ βιάβε, ε νπνία δελ κπνξεί λα
απνθαηαζηαζεί δηαθνξεηηθά παξά κφλν κε ηελ θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο.
Άξζξν 87
Πξόηαζε θαη ζπλέπεηεο δηθνλνκηθώλ αθπξνηήησλ
1. Η αίηεζε ηνπ δηαδίθνπ ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ είλαη απαξάδεθηε:
(α) εάλ δελ ππνβιεζεί θαηά ηελ πξψηε, κεηά ηε ζπληέιεζε ηεο παξάβαζεο,
ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο,
(β) αλ ππνβιεζεί απφ δηάδηθν πνπ έρεη πξνθαιέζεη ηελ παξάβαζε ή πνπ έρεη
ζπληειέζεη ζε απηή, ή πνπ έρεη παξαηηεζεί ξεηψο ή ζησπεξψο, κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο
δηαδηθαζηηθήο πξάμεο, απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο.
2. Σν δηθαζηήξην, φηαλ απαγγέιιεη ηελ αθπξφηεηα, δηαηάζζεη ηελ επαλάιεςε
ηεο πξάμεο, εθηφο αλ επήιζε απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ή απνθιείεηαη ε επαλάιεςε
γηα άιιν ιφγν.

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
Ζ ΠΡΟΓΗΚΑΗΑ

Κεθάιαην 17
ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΔΤΛΟΓΟΤ
ΥΡΟΝΟΤ ΔΚΓΗΚΑΖ
Άξζξν 88
Παξαθνινύζεζε ηεο ξνήο ησλ ππνζέζεσλ
Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ παξαθνινπζεί ηε ξνή ησλ ππνζέζεσλ πνπ
εηζέξρνληαη θαη εθθξεκνχλ ζε απηφ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ εθδίθαζή ηνπο
ζε εχινγν ρξφλν.
Άξζξν 89
Οξηζκόο θαη θαζήθνληα εηζεγεηή δηθαζηή
1. Αλ ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ πξνζδηνξίζεη ζχληνκε δηθάζηκν ηεο
ππφζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 109, δχλαηαη ζπγρξφλσο λα
νξίζεη ηνλ εηζεγεηή δηθαζηή ηεο ππφζεζεο.
2. Ο εηζεγεηήο δηθαζηήο ζε ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία
Σκήκαηνο θξνληίδεη ψζηε πξηλ απφ ηε δηθάζηκν λα είλαη πιήξεο ν δηνηθεηηθφο
θάθεινο ηεο ππφζεζεο, ζπληάζζεη δε ζπλνπηηθή έθζεζε, ε νπνία δηαιακβάλεη ην
ηζηνξηθφ ηεο δηαθνξάο, ηα ζηνηρεία πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηα έγγξαθα θαη ηα
δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ.
3. ε ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία Σκήκαηνο, νη αξρέο πξνο ηηο
νπνίεο απεπζχλεηαη ν εηζεγεηήο γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ
ρξήζηκσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνζηέιινπλ ηα
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δεηεί, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ.
4. Αλ θξίλεη φηη ε ππφζεζε ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη
2 ηνπ άξζξνπ 91, ν εηζεγεηήο δηθαζηήο ελεκεξψλεη ζρεηηθψο ηνλ πξφεδξν. Δχλαηαη
επίζεο λα δεηήζεη απφ ηνπο δηαδίθνπο λα δηεπθξηλίζνπλ ηνπο λνκηθνχο ή
πξαγκαηηθνχο ηζρπξηζκνχο ηνπο.
5. Ο εηζεγεηήο, πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε δηθάζηκν πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ
νηθεία πξάμε ηνπ πξνέδξνπ, νθείιεη λα δειψζεη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ αλ
ε ππφζεζε είλαη ψξηκε γηα ζπδήηεζε. Η παξάιεηςε ηεο δήισζεο απηήο επάγεηαη ηελ
απηεπάγγειηε αλαβνιή ηεο ππφζεζεο ζε κεηαγελέζηεξε δηθάζηκν.
Άξζξν 90
Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθδίθαζεο εληόο επιόγνπ ρξόλνπ
1. Αλ ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ θξίλεη, εθηηκψληαο ην ζχλνιν ησλ
πεξηζηάζεσλ, φηη νη αηηήζεηο πνπ εθθξεκνχλ ζην δηθαζηήξην είλαη αλέθηθην λα

εθδηθαζζνχλ θαη πεξαησζνχλ εληφο επιφγνπ ρξφλνπ κπνξεί λα ιάβεη έλα απφ ηα
αθφινπζα κέηξα ή ζπλδπαζκφ ηνπο:
(α) Καηαηάζζεη ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξνζδηνξηζζεί
αθφκε δηθάζηκνο αλά ζεκαηηθή θαηεγνξία, αλάινγα κε ηελ ηαπηφηεηα ή νκνηφηεηα
ησλ λνκηθψλ δεηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζ’ απηέο θαη γηα φζεο απφ απηέο πθίζηαηαη
απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή πάγηα λνκνινγία Σκήκαηνο
πνπ επηιχνπλ ην θχξην δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζ΄ απηέο εθδίδεη πξάμε ζπλεθδίθαζεο θαη
ηηο εηζάγεη πξνο εθδίθαζε ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην
επφκελν άξζξν.
(β) Αλ έρεη εληνπίζεη θαηεγνξία φκνησλ ζεκαηηθψο ππνζέζεσλ κεγάινπ
αξηζκνχ ζηηο νπνίεο ηίζεηαη λνκηθφ δήηεκα, πνπ αλ επηιπζεί απφ ηελ Οινκέιεηα, ζα
θαηαζηεί δπλαηή ε εηζαγσγή ηνπο πξνο εθδίθαζε ζηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
ζην επφκελν άξζξν, θηλεί ηε δηαδηθαζία ηεο παξαπνκπήο ζηελ Οινκέιεηα ζνβαξνχ
δεηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 ηνπ άξζξνπ 162 θαη 1 ηνπ άξζξνπ 163.
(γ) Οξίδεη δηθαζηή γηα λα εμεηάζεη αλ ππφζεζε ή θαηεγνξία ππνζέζεσλ πνπ
εθθξεκνχλ ζην δηθαζηήξην ππάγνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
επφκελνπ άξζξνπ.
(δ) Επί αγσγψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ πεξίπησζε α΄, δεηεί, πξηλ απφ ηελ
εηζαγσγή ηνπο πξνο εθδίθαζε, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ απφ ηελ
αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ψζηε λα απνθεπρζεί ε έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απφθαζεο.
(ε) Να εηζαγάγεη ππφζεζε απεπζείαο ζηελ επηακειή ζχλζεζε ηνπ Σκήκαηνο
φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 296.
2. Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ δχλαηαη επίζεο, πξηλ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ
δηθαζίκνπ, λα δεηήζεη απφ ηνλ δηάδηθν ή ηνλ πιεξεμνχζην απηνχ λα εθζέζνπλ κε
ζπληνκφηεξν ή ζαθέζηεξν ηξφπν ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο, εθφζνλ έηζη εμππεξεηείηαη,
θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ε επηηάρπλζε ζηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο.
Άξζξν 91
Γηαδηθαζία ζε ζπκβνύιην
1. Πξνθαλψο απαξάδεθηεο ή πξνθαλψο αβάζηκεο θαζψο θαη πξνθαλψο
βάζηκεο αηηήζεηο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο κπνξεί λα απνξξίπηνληαη ή αληίζηνηρα λα
γίλνληαη δεθηέο κε νκφθσλε απφθαζε δηθαζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ πνπ ιακβάλεηαη ζε
ζπκβνχιην ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη απαξηίδεηαη
απφ ηνλ ίδην ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, ηνλ πξψην θαηά ζεηξά αξραηφηεηαο
χκβνπιν πνπ ππεξεηεί ζην δηθαζηήξην ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ θαη ην
δηθαζηή πνπ νξίζζεθε απφ ηνλ πξφεδξν σο εηζεγεηήο ηεο ππφζεζεο. Επί ππνζέζεσλ
πνπ εθθξεκνχλ ζε Σκήκα, κέιε ηνπ ζρεκαηηζκνχ κπνξεί λα νξηζζνχλ θαη Πάξεδξνη
πνπ ζπκκεηέρνπλ κε απνθαζηζηηθή ςήθν.
2. Πξνθαλψο απαξάδεθηεο ή αβάζηκεο αηηήζεηο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο
κπνξνχλ λα απνξξίπηνληαη αθφκε θαη αλ ν ππνγξάθσλ δηθεγφξνο δελ έρεη
λνκηκνπνηεζεί, κε αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 237.
3. Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαδίθνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ, κε αίηεζή
ηνπο, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, κέζα ζε πξνζεζκία
ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, λα δεηήζνπλ ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο
ζην αθξναηήξην, ζπκπιεξψλνληαο ηπρφλ ηππηθέο ειιείςεηο θαη θαηαβάιινληαο
επηπιένλ παξάβνιν, εθφζνλ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε, ηξηπιάζην απφ ην θαηά
πεξίπησζε πξνβιεπφκελν. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απφθαζε πνπ ειήθζε ζε
ζπκβνχιην παχεη λα ηζρχεη θαη ν πξφεδξνο εηζάγεη ηελ ππφζεζε γηα ζπδήηεζε ζην
αθξναηήξην. Σελ ππφζεζε κπνξεί λα εηζαγάγεη ζην αθξναηήξην θαη ν Γεληθφο

Επίηξνπνο Επηθξαηείαο, κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία. ε θάζε πεξίπησζε ε ππφζεζε
εηζάγεηαη ζην αθξναηήξην, αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πνπ ειήθζε κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ απηνχ δηαπηζησζεί φηη ε απφθαζε εκπεξηέρεη ειιείςεηο πνπ
θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ εθηέιεζή ηεο.
4. Ο γξακκαηέαο ηνπ δηθαζηεξίνπ, κε πξάμε ηνπ, δηαπηζηψλεη ηελ άπξαθηε
πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Απφ ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο ηεο πξάμεο απηήο παξάγεηαη ην απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο. Αλ δηαπηζηψζεη
πιεκκέιεηα ζηελ θνηλνπνίεζε, δηαηάζζεη ηελ ελέξγεηα λέαο.
5. Καηά ηεο απφθαζεο πνπ εθδίδεηαη ζε ζπκβνχιην δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε
αίηεζεο αλαίξεζεο θαη αλαθνπήο εξεκνδηθίαο.
Άξζξν 92
πλεθδίθαζε ή ρσξηζκόο δηθνγξάθσλ
Γηα ηελ ηαρχηεξε εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ ην δηθαζηήξην, κε πξάμε ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ, κπνξεί λα δηαηάζζεη ηε ζπλεθδίθαζε πεξηζζφηεξσλ έλδηθσλ
βνεζεκάησλ ή κέζσλ ή αηηήζεσλ θαηαινγηζκνχ εθφζνλ ηίζεληαη φκνηα δεηήκαηα.
Γηα ηνλ ίδην ιφγν, κπνξεί λα δηαηάζζεη ην ρσξηζκφ δηθνγξάθσλ ζηα νπνία έρνπλ
ζσξεπζεί πιείνλεο αηηήζεηο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο.
Άξζξν 93
Δηδηθή εθδίθαζε αγσγώλ ζε ζπκβνύιην
1. Αλ ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ θξίλεη, αθνχ ζπλεθηηκήζεη ην ζχλνιν ησλ
πεξηζηάζεσλ, φηη αγσγή πνπ εθθξεκεί ζην δηθαζηήξην δελ κπνξεί λα δηθαζζεί εληφο
επιφγνπ ρξφλνπ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο δηαδίθνπο γηα ηελ ελδερφκελε
θαζπζηέξεζε θαη ηνπο γλσξίδεη φηη, εθφζνλ δελ δηαηππψζνπλ αληίξξεζε εληφο κελφο
απφ ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ ηνπ, ε ππφζεζε ζα εηζαρζεί γηα εθδίθαζε ζην
ζπκβνχιην πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 91.
2. Αλ δελ δηαηππσζεί ε αλαθεξφκελε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
αληίξξεζε, ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαιεί ηνπο δηαδίθνπο λα ππνβάινπλ ζην
δηθαζηήξην ππφκλεκα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο θαζψο θαη θάζε
ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζα δηεπθνιχλεη ηελ ηαρχηεξε εθδίθαζε ηεο αγσγήο.
Σν δηθαζηήξην επηιακβάλεηαη ζε ζπκβνχιην ηεο αγσγήο θαη απνθαίλεηαη επί ηνπ
νπζηαζηηθψο βάζηκνπ απηήο κε βάζε ηηο αξρέο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηεο
απφδεημεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πθίζηαληαη ζην θάθειν, ρσξίο λα δηαηάμεη πεξαηηέξσ
απνδείμεηο.
3. Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαδίθνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ, κε αίηεζή
ηνπο, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, κέζα ζε πξνζεζκία
ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, λα δεηήζνπλ ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζην
αθξναηήξην. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απφθαζε πνπ ειήθζε ζε ζπκβνχιην παχεη λα
ηζρχεη θαη ν πξφεδξνο εηζάγεη ηελ ππφζεζε γηα ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην. Σελ
ππφζεζε κπνξεί λα εηζαγάγεη ζην αθξναηήξην θαη ν Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο,
κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία. ε θάζε πεξίπησζε ε ππφζεζε εηζάγεηαη ζην αθξναηήξην,
αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο πνπ ειήθζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ απηνχ
δηαπηζησζεί φηη ε απφθαζε εκπεξηέρεη ειιείςεηο πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ
εθηέιεζε απηήο.
4. Καηά ηεο απφθαζεο πνπ εθδίδεηαη ζε ζπκβνχιην δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε
αίηεζεο αλαίξεζεο θαη αλαθνπήο εξεκνδηθίαο.

Κεθάιαην 18
ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Άξζξν 94
Αλαζηνιή εθηέιεζεο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ
1. Η πξνζεζκία θαη ε άζθεζε έθεζεο ελψπηνλ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ
θαηά πξάμεο ηεο δηνίθεζεο δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο απηήο, εθηφο
αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ λφκν.
2. Η αλαζηνιή, νιηθψο ή κεξηθψο, ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο
κπνξεί λα δηαηαρζεί, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ εθθαινχληνο ή ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ
Επηθξαηείαο, κε ζπλνπηηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εθδίδεηαη
πξηλ απηφ απνθαλζεί γηα ηελ έθεζε.
Άξζξν 95
Αξκνδηόηεηα
Αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο είλαη ην Σκήκα ζην νπνίν εθθξεκεί
ε έθεζε, εθφζνλ απηφ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ηεο θχξηαο ππφζεζεο. ε
πεξίπησζε αλαξκνδηφηεηαο, ε αίηεζε αλαζηνιήο παξαπέκπεηαη ζην αξκφδην Σκήκα,
ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ έθεζε, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 91. ηελ πεξίπησζε
απηή θαη γηα ηελ απνηξνπή άκεζνπ θηλδχλνπ αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ηνπ αηηνχληνο,
επηηξέπεηαη ε έθδνζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 99, πξνζσξηλήο δηαηαγήο αλαζηνιήο
εθηέιεζεο απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ νξηδφκελν απ’ απηφλ δηθαζηή ηνπ Σκήκαηνο, ζην
νπνίν έρεη αλαξκνδίσο εηζαρζεί ε αίηεζε αλαζηνιήο.
Άξζξν 96
Πξνϋπνζέζεηο αλαζηνιήο
1. Η αίηεζε αλαζηνιήο γίλεηαη δεθηή αλ πηζαλνινγεζεί φηη απφ ηελ άκεζε
εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζα επέιζεη ζηνλ αηηνχληα βιάβε δπζρεξψο
επαλνξζψζηκε ζε πεξίπησζε επδνθίκεζεο ηεο έθεζεο. Πάλησο, αθφκε θαη αλ ε
βιάβε ηνπ αηηνχληνο απφ ηελ άκεζε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο δελ
πηζαλνινγείηαη σο δπζρεξψο επαλνξζψζηκε, ην δηθαζηήξην ρνξεγεί ηελ αλαζηνιή αλ
εθηηκά φηη ε έθεζε είλαη πξνδήισο βάζηκε.
2. ηηο δηαθνξέο απφ θαηαινγηζκνχο, ην Σκήκα κπνξεί, κε ηελ απφθαζή ηνπ,
λα νξίζεη φηη ην αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα δελ θαηαιακβάλεη ηε ιήςε 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.
3. ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε αλαζηνιήο απνξξίπηεηαη:
(α) αλ ε έθεζε είλαη πξνδήισο απαξάδεθηε ή αβάζηκε, αθφκε θαη αλ ε βιάβε
ηνπ αηηνχληνο απφ ηελ άκεζε εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο είλαη δπζρεξψο
επαλνξζψζηκε,
(β) αλ θαηά ηε ζηάζκηζε ηεο βιάβεο ηνπ αηηνχληνο, ησλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ
θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θξίλεηαη φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ απνδνρή
ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ζα είλαη ζνβαξφηεξεο απφ ηελ σθέιεηα ηνπ αηηνχληνο,
4. Η ρνξήγεζε αλαζηνιήο απνθιείεηαη θαηά ην κέξνο πνπ ε πξνζβαιιφκελε
πξάμε έρεη ήδε εθηειεζζεί. Η ηακεηαθή βεβαίσζε ηνπ θαηαινγηζζέληνο πνζνχ δελ

ζπληζηά εθηέιεζε ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ
απηήο.
Άξζξν 97
Ζ πξνδηθαζία ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο
1. Η αίηεζε αλαζηνιήο, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 59, πξέπεη λα
αλαθέξεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ αλαζηνιή.
2. Η αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζην
νπνίν εθθξεκεί ε έθεζε, θαη πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δχν (2) απιά αληίγξαθα,
θαζψο θαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο έθεζεο.
3. ηηο δηαθνξέο απφ θαηαινγηζκνχο:
(α) Αλ ν αηηψλ ηελ αλαζηνιή είλαη θπζηθφ πξφζσπν, δειψλεηαη θαη ην
παγθφζκην εηζφδεκα απφ θάζε πεγή, θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε
νπνπδήπνηε ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ αιινδαπή ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ αλήιηθσλ
ηέθλσλ ηνπ.
(β) Αλ ν αηηψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, δειψλεηαη θαη ην παγθφζκην εηζφδεκα
απφ θάζε πεγή, θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε νπνπδήπνηε ζηελ Ειιάδα θαη
ζηελ αιινδαπή ζπλδεδεκέλνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ην αηηνχλ, θαζψο θαη ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο επζχλνληαη
αηνκηθά γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ωο ζπλδεδεκέλν λνκηθφ
πξφζσπν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, λνείηαη ην λνκηθφ πξφζσπν κε
ζρέζε νπζηψδνπο δηνηθεηηθήο ή νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ή ειέγρνπ απφ ην αηηνχλ
λνκηθφ πξφζσπν ή ιφγσ νπζηψδνπο εμάξηεζεο θαη ησλ δχν απφ ην ίδην ή ηα ίδηα
πξφζσπα.
4. Η πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3,
πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηψκαηα ζε αθίλεηα, ηηο
θαηαζέζεηο νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη ηα ζπλαθή ηξαπεδηθά πξντφληα, ηηο επελδχζεηο
ζε θηλεηέο αμίεο, ηα κεραλνθίλεηα κέζα κεηαθνξάο, ηα δάλεηα θαη ηηο δσξεέο, ηηο
κεηνρέο, ηα κεξίδηα, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζε θεθάιαην ζε
νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνκηθή νληφηεηα θαη ηα εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηψκαηα
ζε θηλεηά κεγάιεο αμίαο. Αλ δελ ππνβιεζεί ή είλαη ειιηπήο ε δήισζε ηεο
παξαγξάθνπ 3, κπνξεί, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ πξνβαιιφκελνπ ιφγνπ
αλαζηνιήο, λα απνξξηθζεί ε αίηεζε.
5. Με πξάμε πνπ ζπληάζζεηαη πάλσ ζην δηθφγξαθν ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, ν
πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο δηαηάδεη ηνλ αηηνχληα λα επηδψζεη πξνο ηε δηνίθεζε θαη ηνλ
ηξίην, ν νπνίνο έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη πξφζζεηε παξέκβαζε ζηε δίθε ηεο
αληίζηνηρεο έθεζεο, αληίγξαθα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο έθεζεο. Η δηνίθεζε
ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ζην Σκήκα αληίγξαθν ηεο πξάμεο ή απφθαζεο ηεο νπνίαο
δεηείηαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο, θαζψο θαη ηνλ ζρεηηθφ θάθειν κε ηηο απφςεηο ηεο.
Πξνο ηνχην, κε ηελ ίδηα πξάμε, ηάζζεηαη ζε απηήλ πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) εκεξψλ. Μέρξη ηε ιήμε ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο ν αηηψλ
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζηα νπνία ζηεξίδεη ηνπο
ηζρπξηζκνχο ηνπ, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά ησλ επηδφζεσλ πνπ δηαηάρζεθαλ κε ηελ
αλσηέξσ πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο.

Άξζξν 98
Κύξηα δηαδηθαζία
1. Γηα ηελ αλαζηνιή απνθαίλεηαη ην Σκήκα ζε ζπκβνχιην, θαηά ηε
ζπλεδξίαζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα θιεζνχλ λα εκθαληζζνχλ θαη νη δηάδηθνη.
2. Αλ ε πξάμε αθνξά θαη ζε ηξίην πνπ έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη πξφζζεηε
παξέκβαζε θαηά ηε δίθε ηεο αληίζηνηρεο έθεζεο, απηφο κπνξεί κε ππφκλεκα πνπ
θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 97 λα
εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ, έζησ θαη αλ δελ έρεη αζθήζεη παξέκβαζε.
Άξζξν 99
Πξνζσξηλή δηαηαγή αλαζηνιήο εθηέιεζεο
1. Ο πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ή ν νξηδφκελνο απφ απηφλ δηθαζηήο κπνξεί,
εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα κε ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ή απηνηειψο κεηά ηελ
θαηάζεζή ηεο, λα εθδψζεη πξνζσξηλή δηαηαγή αλαζηνιήο εθηέιεζεο, ε νπνία
θαηαρσξίδεηαη θάησ απφ ηελ αίηεζε. Απνθαίλεηαη δε ην ηαρχηεξν δπλαηφλ, κεηά
φκσο ηελ πξνζθφκηζε ηνπ απνδεηθηηθνχ επίδνζεο, κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο, ηεο
αίηεζεο αλαζηνιήο πνπ πεξηέρεη ην ζρεηηθφ αίηεκα ή ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο
απηνηεινχο αίηεζεο, θαζψο θαη ηεο έθεζεο, ζηε δηνίθεζε, ε νπνία κπνξεί λα
δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηεο κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ επίδνζε.
2. ε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, απνθαίλεηαη ρσξίο ηηο πην πάλσ
επηδφζεηο, νη νπνίεο, αλ εθδνζεί πξνζσξηλή δηαηαγή, γίλνληαη απφ ηνλ αηηνχληα
ακέζσο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε πξνζσξηλή δηαηαγή αλαθαιείηαη θαηά ηε
δηάηαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
3. Η πξνζσξηλή δηαηαγή ηζρχεη έσο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ αίηεζε
αλαζηνιήο, κπνξεί δε λα αλαθιεζεί, κεηά απφ αίηεζε δηαδίθνπ ή ηξίηνπ πνπ έρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ ή θαη απηεπαγγέιησο, απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ δηθαζηή πνπ
νξίζηεθε, θαζψο θαη απφ ην αξκφδην γηα ηελ αλαζηνιή Σκήκα.
4. Η αίηεζε αλάθιεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο επηδίδεηαη ζηνλ αηηνχληα, ν
νπνίνο κπνξεί λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ κέζα ζε δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο απφ
ηελ επίδνζε. Η επίδνζε ζηνλ αηηνχληα παξαιείπεηαη ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο
πεξηπηψζεηο.
Άξζξν 100
Απόθαζε
1. Αλ γίλεη ελ φισ ή ελ κέξεη δεθηή ε αίηεζε, δηαηάζζεηαη ε νιηθή ή κεξηθή
αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ έθεζε πξάμεο.
2. Η αλαζηνιή, αλ ζηε ζρεηηθή απφθαζε δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχεη σο
ηε δεκνζίεπζε νξηζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ έθεζε ή ηελ θαηάξγεζε ηεο δίθεο επί ηεο
ηειεπηαίαο.
3. Με ηελ απφθαζε, κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο, ην
Σκήκα κπνξεί, αθφκε θαη αλ δελ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα, λα δηαηάμεη θαη θάζε
αλαγθαίν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κέηξν, φπσο:
(α) ηελ θαηάζεζε ζηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία,
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο γηα πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ
απφθαζε απηή ή
(β) ηελ εγγξαθή απφ ηνλ θαζ’ νπ ε αίηεζε πξνζεκείσζεο ππνζήθεο ζε
αθίλεην ηνπ αηηνχληνο, γηα πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε ή

(γ) ηελ ηήξεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ θαηάιιεινπ φξνπ ήζειε θξίλεη αλαγθαίν
ην Σκήκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαζ’ νπ ε αίηεζε απφ ηελ
αλαζηνιή.
4. Η απφθαζε πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο
δηαδίθνπο, κε ηε θξνληίδα ηεο γξακκαηείαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 297.
5. Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ αίηεζε αλαζηνιήο κπνξνχλ λα
αλαθιεζνχλ νιηθψο ή κεξηθψο, χζηεξα απφ αίηεζε δηαδίθνπ ή ηξίηνπ πνπ έρεη έλλνκν
ζπκθέξνλ, αλ ε αίηεζε αλάθιεζεο ζηεξίδεηαη ζε λέα ζηνηρεία. Γηα ηελ εθδίθαζε ηεο
αίηεζεο απηήο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ
άξζξνπ απηνχ θαη ησλ άξζξσλ 95 έσο 99 .
6. Αλ ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ
πξαθηηθφ θαη απνδίδεηαη ην παξάβνιν ζηνλ αηηνχληα.
Άξζξν 101
Αλαζηνιή εθηέιεζεο ζηηο δηαθνξέο από ηε δηνηθεηηθή εθηέιεζε
1. Η πξνζεζκία θαη ε άζθεζε αλαθνπήο εθηέιεζεο δελ αλαζηέιινπλ ηελ
εθηέιεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 142, θαηά ηελ νπνία ε πξάμε αλαζηέιιεηαη, σο πξνο ηνπο
δαλεηζηέο ησλ νπνίσλ πξνζβάιιεηαη ε θαηάηαμε, κέρξη ηελ έθδνζε νξηζηηθήο
απφθαζεο ηνπ Σκήκαηνο επί ηεο αλαθνπήο θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο.
2. ηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 142 θαη γηα
φζν ρξφλν εθθξεκεί ε αλαθνπή κπνξεί λα ππνβιεζεί απφ ηνλ αλαθφπηνληα ή ηνλ
Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο αίηεζε γηα ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ησλ
πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ. Αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο είλαη ην Σκήκα,
ζην νπνίν εθθξεκεί ε αλαθνπή, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά αλαιφγσο ησλ άξζξσλ
94 έσο 100.
Άξζξν 102
Αλαζηνιή εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ
1. Η πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο, ηεο
αίηεζεο αλαζεψξεζεο, ηεο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο, ηεο ηξηηαλαθνπήο θαη ηεο αίηεζεο
επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηά απφθαζεο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ δελ
αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο απηήο.
2. Η αλαζηνιή, νιηθψο ή κεξηθψο, ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο
απφθαζεο κπνξεί λα δηαηαρζεί, χζηεξα απφ αίηεζε εθείλνπ πνπ άζθεζε ην έλδηθν
κέζν ή ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο, κε ζπλνπηηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε
ηνπ δηθαζηεξίνπ, πξηλ απηφ απνθαλζεί γηα ην έλδηθν κέζν.
3. Γηα ηελ αλαζηνιή ηεο πξνζβαιιφκελεο κε αίηεζε αλαζεψξεζεο, αλαθνπή
εξεκνδηθίαο, ηξηηαλαθνπή θαη αίηεζε επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο απφθαζεο,
αξκφδην είλαη ην Σκήκα ζην νπνίν εθθξεκεί ην έλδηθν κέζν. Καηά ηα ινηπά,
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα άξζξα 95 έσο 100.
4. Γηα ηελ αλαζηνιή ηεο πξνζβαιιφκελεο κε αίηεζε αλαίξεζεο απφθαζεο,
αξκφδηα είλαη Επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Δηθαζηεξίνπ, επηά
πκβνχινπο, έλαλ απφ θάζε Σκήκα, πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Οινκέιεηα ζηελ αξρή
θάζε δηθαζηηθνχ έηνπο, θαη ηνλ εηζεγεηή ηεο ππφζεζεο. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο ηα άξζξα 96, 97, ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 98 θαη ηα άξζξα 99 θαη 100.

Άξζξν 103
Αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο
1. Γηα ηελ αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο
θαηαςεθηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ, πνπ επηζπεχδεηαη ζε βάξνο
ηνπ Δεκνζίνπ ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, απνθαίλεηαη κε ηε
δηαδηθαζία ησλ δχν πξψησλ εδαθίσλ ηνπ άξζξνπ 95, ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 5 ηνπ
άξζξνπ 97 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 98, ην αξκφδην ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 305 Σκήκα.
2. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο
Δηθνλνκίαο.
Άξζξν 104
Πξνζσξηλή ξύζκηζε θαηάζηαζεο
1. ηηο δηαθνξέο απφ ηνλ θαλνληζκφ ζχληαμεο, αλ αζθεζεί έθεζε, ν εθθαιψλ
κπνξεί, κε αίηεζε ηνπ, λα δεηήζεη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζσξηλή ξχζκηζε ηεο
θαηάζηαζεο. Σν δηθαζηήξην, αλ γίλεη δεθηή, ελ φισ ή ελ κέξεη, ε αίηεζε, κπνξεί λα
δηαηάμεη πξνο ηνχην θάζε πξφζθνξν θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέηξν, ρσξίο δέζκεπζε απφ
ηηο πξνηάζεηο ησλ δηαδίθσλ.
2. Αξκφδην γηα ηελ πξνζσξηλή ξχζκηζε ηεο θαηάζηαζεο είλαη ην Σκήκα, ζην
νπνίν εθθξεκεί ε έθεζε.
3. Η αίηεζε γηα ηελ πξνζσξηλή ξχζκηζε θαηάζηαζεο γίλεηαη δεθηή κφλνλ
φηαλ ην δηθαζηήξην θξίλεη χζηεξα απφ πηζαλνιφγεζε:
(α) φηη πθίζηαηαη ζεκηηή πξνζδνθία δηθαηψκαηνο ζεκειησκέλε ζε
αληηθεηκεληθά ζηνηρεία πξνο αλαγλψξηζε ππέξ ηνπ αηηνχληνο ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ
δηεθδηθεί κε ηελ έθεζε θαη
(β) φηη απφ ηε κε πξνζσξηλή ξχζκηζε ηεο θαηάζηαζεο ν αηηψλ θηλδπλεχεη λα
πεξηαρζεί ζε θαηάζηαζε απφ απηέο πνπ απαγνξεχνληαη απφ ην άξζξν 3 ηεο
Επξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ
Θεκειησδψλ Ειεπζεξηψλ.
5. Καηά ηα ινηπά, γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο πξνζσξηλήο ξχζκηζεο
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα άξζξα 95 θαη 97 έσο 100.
Άξζξν 105
Μέηξα δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο αμίσζεο
1. Αλ αζθεζεί αίηεζε θαηαινγηζκνχ απφ ηνλ Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο ή
άιιν αξκφδην θαηά λφκν φξγαλν, εθείλνο πνπ άζθεζε ηελ αίηεζε κπνξεί, κε
απηνηειή αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη ηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο ηεο
αμίσζεο ηνπ Δεκνζίνπ ή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιινπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ δηψθεηαη ν θαηαινγηζκφο.
2. Αξκφδην γηα ηε ιήςε ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ είλαη ην Σκήκα, ζην νπνίν
εθθξεκεί ε αίηεζε θαηαινγηζκνχ, θαη γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο ιήςεο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα δχν πξψηα εδάθηα ηνπ άξζξνπ 95,
νη παξάγξαθνη 1, 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 97 θαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 98.
3. Η αίηεζε ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γίλεηαη δεθηή αλ πηζαλνινγεζεί
ηφζν ε επδνθίκεζε ηεο αίηεζεο θαηαινγηζκνχ, φζν θαη ν θίλδπλνο ε ηθαλνπνίεζε ηεο
αμίσζεο ηνπ Δεκνζίνπ ή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιινπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ δηψθεηαη ν θαηαινγηζκφο, λα θαηαζηεί

αδχλαηε ή ηδηαηηέξσο δπζρεξήο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ιεθζνχλ κέηξα. Πξηλ απφ ηε
ιήςε ηεο απφθαζήο ηνπ, ην Σκήκα κπνξεί λα δηαηάμεη ηνλ θαζ' νπ ε αίηεζε λα
ππνβάιεη ζην δηθαζηήξην δήισζε ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97.
4. Αλ ε αίηεζε ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γίλεη δεθηή, ην Σκήκα κπνξεί,
ζηαζκίδνληαο ην ζπκθέξνλ ηνπ Δεκνζίνπ ή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αμίσζήο ηνπο, ηε
βιάβε ηνπ θαζ’ νχ θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ηξίησλ, λα δηαηάμεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ
θαη ρσξίο δέζκεπζε απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ δηαδίθσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα εμήο
κέηξα:
(α) ηελ θαηάζεζε, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία, ζην Δεκφζην ή ηνλ νξγαληζκφ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ην λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη
αζθεζεί ε αίηεζε θαηαινγηζκνχ, εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο γηα
πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο,
(β) ηελ εγγξαθή απφ ην Δεκφζην ή ηνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ην
λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη αζθεζεί ε αίηεζε
θαηαινγηζκνχ, πξνζεκείσζεο ππνζήθεο ζε αθίλεην ηνπ θαζ’ νπ, γηα πνζφ πνπ
θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο,
(γ) ηε ζπληεξεηηθή θαηάζρεζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 707 επνκ. ηνπ Κψδηθα
Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο, θηλεηψλ, αθηλήησλ, εκπξάγκαησλ δηθαησκάησλ επάλσ ζ`
απηά, απαηηήζεσλ θαη γεληθά φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, είηε
βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ είηε ζηα ρέξηα ηξίηνπ, γηα πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ
απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο.
5. Σα αζθαιηζηηθά κέηξα, αλ ζηε ζρεηηθή απφθαζε δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά,
ηζρχνπλ σο ηε δεκνζίεπζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ αίηεζε θαηαινγηζκνχ ή
ηελ θαηάξγεζε ηεο δίθεο επί ηεο ηειεπηαίαο.
6. Η απφθαζε πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ αίηεζε ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ
θνηλνπνηείηαη ζε εθείλνλ πνπ άζθεζε ηελ αίηεζε θαηαινγηζκνχ θαη ζηνλ θαζ’ νπ, κε
ηε θξνληίδα ηεο γξακκαηείαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 297.
7. Η απφθαζε πνπ εθδίδεηαη γηα ηελ αίηεζε ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ
κπνξεί λα αλαθιεζεί νιηθψο ή κεξηθψο, χζηεξα απφ αίηεζε εθείλνπ πνπ άζθεζε ηελ
αίηεζε θαηαινγηζκνχ ή ηνπ θαζ’ νπ ή ηξίηνπ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, αλ ε αίηεζε
αλάθιεζεο ζηεξίδεηαη ζε λέα ζηνηρεία. Γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο απηήο
εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 2.

Κεθάιαην 19
Ζ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΖ ΓΗΚΑΗΜΟΤ
Άξζξν 106
Πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο δηθνγξαθίαο
1. Ο Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο θαη νη δηάδηθνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα
ιακβάλνπλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηθνγξαθίαο.
Οη δηάδηθνη δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ, κε δαπάλε ηνπο:
(α) απιά ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί επ'
επθαηξία ηεο δίθεο θαη βξίζθνληαη ζηε δηθνγξαθία θαη

(β) χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ, απιά αληίγξαθα ησλ
εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ φξγαλα δεκφζηνπ θνξέα θαη βξίζθνληαη, επίζεο,
ζηε δηθνγξαθία.
2. Αλάινγα δηθαηψκαηα έρνπλ θαη νη ηξίηνη νη νπνίνη λνκηκνπνηνχληαη λα
αζθήζνπλ παξέκβαζε, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ ηνχην.
3. Καηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3, 4, 5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.
1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
Άξζξν 107
Σππηθέο ειιείςεηο ζηε δηθνγξαθία
Πξηλ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ δηθαζίκνπ απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε
γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ εληνπίδεη ζην θάθειν ηεο ππφζεζεο ηππηθέο ειιείςεηο
πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αλαβνιή ζηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. Μαδί κε ηελ
θιήζε ζην αθξναηήξην, ν δηάδηθνο ελεκεξψλεηαη θαη γηα ηηο ηππηθέο ειιείςεηο πνπ ε
γξακκαηεία εληφπηζε ζηνλ θάθειν ηηο νπνίεο επαθίεηαη ζ΄απηφλ λα ζπκπιεξψζεη.
Άξζξν 108
Καηαρώξηζε ππνζέζεσλ ζην πηλάθην
Μεηά ηνλ νξηζκφ ηεο δηθαζίκνπ, νη πξνζδηνξηζζείζεο ππνζέζεηο γηα θάζε
δηθάζηκν θαηαρσξίδνληαη ζε πηλάθην ηεξνχκελν απφ ηνλ γξακκαηέα, ν νπνίνο ελ
ζπλερεία επηκειείηαη, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ αξκφδηνπ πξνέδξνπ, ηελ θιήηεπζε ησλ
δηαδίθσλ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηε ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ηε ζχληαμε
γηα θάζε δηθάζηκν εθζέκαηνο ζπδεηνπκέλσλ ππνζέζεσλ.
Άξζξν 109
Δπίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο
1. Δχλαηαη λα νξηζζεί δηθάζηκνο ζπληνκφηεξε ηεο αξρηθψο νξηζζείζαο, είηε
απηεπαγγέιησο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ, είηε κε αίηεζε δηαδίθνπ.
2. Ο Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο θαη θάζε δηάδηθνο έρεη δηθαίσκα λα
δεηήζεη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ ηελ επίζπεπζε ηεο εθδίθαζεο ηεο
ππφζεζεο. Η αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο.
3. Οη σο άλσ αηηήζεηο γηα ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη ζε θάζε
πεξίπησζε λα είλαη εηδηθψο αηηηνινγεκέλεο θαη επαξθψο ηεθκεξησκέλεο.
4. Όηαλ ηελ επίζπεπζε δεηεί ν δηάδηθνο, ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ
απνδέρεηαη ηελ αίηεζε γηα επίζπεπζε κφλνλ αλ πηζαλνινγήζεη φηη, ελ φςεη ηνπ
δηαθπβεχκαηνο ηεο ππφζεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηηνχληνο, ε
θαζπζηέξεζε εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν επέιεπζεο ζνβαξήο
βιάβεο ζηα ζπκθέξνληα ηνπ δηαδίθνπ. Γηα λα απνθαλζεί επί ηεο αίηεζεο, ν πξφεδξνο
ζπλεθηηκά ηε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, θαη ηδίσο ηνλ ρξφλν
εθθξεκφηεηαο ησλ ινηπψλ ππνζέζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν εθθξεκφηεηαο θαη ηε
θχζε ηεο ππφζεζεο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε πξνηίκεζε ζηελ εθδίθαζε.
5. Αλ ε αίηεζε αθνξά ζηελ επίζπεπζε δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο, ν
πξφεδξνο ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εηζεγεηή, κε ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ.

Άξζξν 110
Κιεηεύζεηο δηαδίθσλ
1. Η θιήζε γηα ζπδήηεζε επηδίδεηαη ζηνπο δηαδίθνπο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα
(30) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα ζπληκεζεί
κέρξη νθηψ (8) πιήξεηο εκέξεο, κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ.
2. Κιήηεπζε είλαη θαη ε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ηεο δηθαζίκνπ απφ ηε
γξακκαηεία, εθφζνλ βεβαηψλεηαη κε έγγξαθν, ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αξκφδην
ππάιιειν θαη απηφλ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε.
3. Η επίδνζε ηεο θιήζεο κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, εθφζνλ
δηαζθαιίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ε απζεληηθφηεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο.

ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΟΗ ΓΗΚΔ
Κεθάιαην 20
ΣΟ ΔΝΓΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΣΖ ΔΦΔΖ
Άξζξν 111
Πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο
1. Με ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο Kσδηθνπνίεζεο,
ζην έλδηθν βνήζεκα ηεο έθεζεο ζε Σκήκα ππφθεηληαη:
(α) νη πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Ειεγθηηθφ πλέδξην θαηά ηελ άζθεζε
ηεο ειεγθηηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ νξγάλσλ ηνπ,
(β) νη εθηειεζηέο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο
εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη ζην πιαίζην (i) ηνπ ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ
δεκφζησλ ππνιφγσλ θαη ησλ ππφρξεσλ ζε δεκφζηα ινγνδνζία, (ii) ηεο απνλνκήο ησλ
ζπληάμεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ
πληάγκαηνο θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξάμεσλ ή
απνθάζεσλ ή ηεο πιεξσκήο ησλ ζπληάμεσλ γεληθά, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ
πνπ αθνξνχλ ζε θαηαινγηζκφ ζχληαμεο πνπ εηζπξάρζεθε αρξεσζηήησο θαη (iii) ηεο
αζηηθήο επζχλεο ησλ πνιηηηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ησλ
ππαιιήισλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ.
2. Παξάιεηςε ζπληξέρεη φηαλ ε δηνηθεηηθή αξρή, ελψ ππνρξενχηαη θαηά ηνλ
λφκν, δελ εθδίδεη εθηειεζηή αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε γηα λα ξπζκίζεη νξηζκέλε
έλλνκε ζρέζε. Η παξάιεηςε ζπληειείηαη κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο
πνπ ηάζζεη ν λφκνο γηα ηελ έθδνζε, είηε απηεπαγγέιησο είηε χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ, ηεο πξάμεο απηήο. Αλ απφ ηνλ λφκν δελ ηάζζεηαη ηέηνηα πξνζεζκία,

ε παξάιεηςε ζπληειείηαη κε ηελ πάξνδν άπξαθηνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ζρεηηθήο αίηεζεο ζηε δηνίθεζε. Η παξάιεηςε ζπληειείηαη, επίζεο, κε ηελ έθδνζε
ζεηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο απφ ηελ νπνία ζπλάγεηαη εκκέζσο ε βνχιεζε ηεο
δηνίθεζεο λα κελ πξνβεί ζηε ξχζκηζε νξηζκέλεο έλλνκεο ζρέζεο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά
ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο, πνπ πξέπεη λα αζθεζεί ζε νξηζκέλε πξνζεζκία
ελψπηνλ ηνπ ίδηνπ ή ηεξαξρηθψο πξντζηάκελνπ ή άιινπ εηδηθψο θαηεζηεκέλνπ
νξγάλνπ θαη ζπλεπάγεηαη ηνλ έιεγρν ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο θαηά ηνλ λφκν θαη
ηελ νπζία (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή), ε έθεζε αζθείηαη παξαδεθηψο κφλν θαηά ηεο
πξάμεο πνπ εθδίδεηαη επί ηεο πξνζθπγήο απηήο. Αλ θαηά ηεο πξάμεο ή ηεο
παξάιεηςεο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαδνρηθέο
ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο, ε έθεζε αζθείηαη παξαδεθηψο κφλν θαηά ηεο πξάμεο πνπ
εθδίδεηαη επί ηεο ηειεπηαίαο απφ ηηο πξνζθπγέο απηέο. Σν απαξάδεθην ηεο έθεζεο
θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο δελ ηζρχεη αλ ε αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή παξέιεηςε
λα ελεκεξψζεη ηνλ ελδηαθεξφκελν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πιήξσο γηα ηελ ππνρξέσζε
θαη γηα ηνπο φξνπο άζθεζεο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο.
4. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία πνπ ηάζζεη ηπρφλ εηδηθψο ν λφκνο πξνο έθδνζε
απφθαζεο γηα ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ή, εθφζνλ δελ ηάζζεηαη ηέηνηα πξνζεζκία,
αλ παξέιζεη άπξαθην ηξίκελν απφ ηελ άζθεζή ηεο, ε έθεζε αζθείηαη θαηά ηεο
ηεθκαηξφκελεο απφ ηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απφξξηςεο ηεο ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο.
5. Η έθεζε αζθείηαη παξαδεθηψο θαη πξηλ απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο
ή ηεο ηεθκαηξφκελεο απφξξηςεο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, εθφζνλ φκσο ε
ζπληέιεζε απηή έρεη επέιζεη θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο έθεζεο.
6. Ρεηή πξάμε πνπ εθδφζεθε κεηά ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο ή ηεο
ηεθκαηξφκελεο απφξξηςεο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαη σο ηελ πξψηε ζπδήηεζε
ηεο έθεζεο, ινγίδεηαη σο ζπκπξνζβαιιφκελε. Μπνξεί φκσο θαη λα πξνζβιεζεί
απηνηειψο.
7. Με ηελ έθεζε ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη
κεηαγελέζηεξεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηελ πξνζβαιιφκελε,
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί, αληηζηνίρσο, σο ηελ πξψηε ζπδήηεζε. ηελ
πεξίπησζε απηή, ε αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφζζεησλ ιφγσλ,
εθφζνλ δεηεζεί, είλαη ππνρξεσηηθή. Οη πξάμεηο ή νη παξαιείςεηο απηέο κπνξνχλ
πάλησο λα πξνζβιεζνχλ θαη απηνηειψο.
8. Η δηνηθεηηθή αξρή νθείιεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ρνξεγεί αηειψο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν βεβαίσζε γηα ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 2
αίηεζεο ή γηα ηελ εκεξνκελία άζθεζεο ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο.
Άξζξν 112
Ννκηκνπνίεζε
1. Η έθεζε αζθείηαη απφ φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ή απφ εθείλνλ ζηνλ
νπνίν αλαγλσξίδεηαη ηέηνην δηθαίσκα απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ θαζψο θαη απφ ηνλ
Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο.
2. Όηαλ κε έθεζε πξνζβάιινληαη πξάμεηο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ,
λνκηκνπνηείηαη παζεηηθψο ην Δεκφζην θαζψο θαη ν νξγαληζκφο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή ην λνκηθφ πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε
πξάμε. Όηαλ κε έθεζε πξνζβάιινληαη εθηειεζηέο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή

παξαιείςεηο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, λνκηκνπνηείηαη παζεηηθψο ην Δεκφζην, ν νξγαληζκφο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ζηα νπνία αλήθεη ην
φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πνπ παξά ην λφκν παξέιεηςε ηελ
έθδνζή ηεο θαζψο θαη ην πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε
πξάμε.
3. Αλ ε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε ή
παξάιεηςε έρεη ελζσκαησζεί ζε κεηαγελέζηεξε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Δεκνζίνπ,
ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ, ζηε δίθε πνπ δεκηνπξγείηαη χζηεξα απφ άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ηειεπηαίαο
απηήο πξάμεο ή παξάιεηςεο λνκηκνπνηείηαη παζεηηθψο θαη ην λνκηθφ πξφζσπν,
φξγαλν ηνπ νπνίνπ εμέδσζε ή παξέιεηςε λα εθδψζεη ηελ πξάμε πνπ ελζσκαηψζεθε.
Άξζξν 113
Πξνζεζκία
1. Η έθεζε αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ, ε νπνία εθθηλεί
γηα ην Δεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη φζα απφ ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο ή ελσζηαθνχο πφξνπο απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηνχο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ Γεληθφ Επίηξνπν
Επηθξαηείαο. Γηα φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ε πξνζεζκία απηή εθθηλεί απφ ηελ
επίδνζε ή ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πεξηέιεπζε ή ηελ απνδεδεηγκέλα πιήξε γλψζε
απφ απηφλ ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. Αλ απηφο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ
άζθεζε έθεζεο δηακέλεη ζηελ αιινδαπή, ε αληίζηνηρε πξνζεζκία νξίδεηαη ζε
ελελήληα (90) εκέξεο. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία εθθηλεί απφ ηε
ζπληέιεζή ηεο.
2. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο
ή παξάιεηςεο δηαθφπηεηαη, γηα κηα κφλν θνξά, κε ηελ άζθεζε θάζε δηνηθεηηθήο
πξνζθπγήο, πιελ εθείλεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 111. Σν θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν απνηέιεζκα επέξρεηαη αθφκε θαη αλ
ε δηνηθεηηθή πξνζθπγή έρεη απεπζπλζεί ζε αλαξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν. Η
πξνζεζκία, πνπ δηαθφπεθε θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην, θηλείηαη εμαξρήο είηε απφ
ηελ ηπρφλ επίδνζε ηεο απάληεζεο γηα ηελ απιή ή ηελ εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή
είηε απφ ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηπρφλ ηάζζεη ν λφκνο γηα
απάληεζε, αιιηψο απφ ηελ πάξνδν άπξαθησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή
ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.
Άξζξν 114
ηνηρεία δηθνγξάθνπ
1. Σν δηθφγξαθν ηεο έθεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη εθηφο απφ ηα ζηνηρεία θάζε
δηθνγξάθνπ θαη ηα εμήο ζηνηρεία:
(α) ηνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή απφθαζεο,
(β) ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε ή πνπ παξέιεηςε ηελ έθδνζή ηεο,
(γ) ηνπο ιφγνπο έθεζεο θαηά ηξφπν ζαθή θαη νξηζκέλν,
(δ) ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν αίηεκα θαη
(ε) δηνξηζκφ αληηθιήηνπ, φηαλ ε έθεζε αζθείηαη απφ ηδηψηε δηάδηθν.
2. Αίηεκα ηεο έθεζεο κπνξεί λα είλαη:
(α) ε νιηθή ή κεξηθή αθχξσζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, ή

(β) ε ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξχζκηζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.
3. Αλ ε πξνζβαιιφκελε πξάμε ή παξάιεηςε αθνξά ηξίηνπο, ζην δηθφγξαθν
πξέπεη λα κλεκνλεχνληαη ζαθψο νη δηεπζχλζεηο ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ
εξγαζίαο ή ηεο έδξαο ησλ ηξίησλ.
4. Η αφξηζηε κλεία ζην δηθφγξαθν φηη πξνζβάιιεηαη θαη θάζε ζπλαθήο πξάμε
ή παξάιεηςε δελ ππνρξεψλεη ην δηθαζηήξην, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 111, λα εξεπλήζεη θαη σο πξνο ηνχην ηελ ππφζεζε.
5. ην δηθφγξαθν ηεο έθεζεο πξέπεη λα πξνζαξηάηαη θαη αληίγξαθν ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή απφθαζεο.
Άξζξν 115
Πξόζζεηνη ιόγνη
1. Πξφζζεηνη ιφγνη έθεζεο επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνχλ κε μερσξηζηφ
δηθφγξαθν, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ δεθαπέληε (15) εκέξεο
πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, κε ζχληαμε πάλσ ζ’ απηφ πξάμεο θαηάζεζεο.
2. Αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ επηδίδεηαη κε πνηλή
απαξαδέθηνπ, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, κε
επηκέιεηα ηνπ εθθαινχληνο, ζηνλ εθεζίβιεην θαη ζε εθείλνλ πνπ ήδε έρεη αζθήζεη
παξέκβαζε.
Άξζξν 116
Δμνπζίεο ηνπ δηθαζηεξίνπ
1. Σν δηθαζηήξην ειέγρεη ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή παξάιεηςε θαηά ηνλ
λφκν θαη ηελ νπζία, κέζα ζηα φξηα ηεο έθεζεο θαη ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ. Καη’
εμαίξεζε, ν θαηά ηνλ λφκν έιεγρνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ρσξεί
θαη απηεπαγγέιησο, εθηεηλφκελνο ζην ζχλνιφ ηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί:
(α) αλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη ηεο πεξηπηψζεσλ α΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ή
(β) αλ ε πξάμε δελ έρεη λνκηθφ έξεηζκα ή
(γ) αλ ππάξρεη παξάβαζε δεδηθαζκέλνπ
2. Αλ ε έθεζε ζηξέθεηαη θαηά ξεηήο πξάμεο, ην δηθαζηήξην θαηά ηελ επίιπζε
ηεο δηαθνξάο είηε δέρεηαη ηελ έθεζε ελ φισ ή ελ κέξεη θαη αθπξψλεη νιηθψο ή
κεξηθψο ηελ πξάμε είηε ηελ ηξνπνπνηεί ή κεηαξξπζκίδεη είηε απνξξίπηεη ηελ έθεζε.
3. Σν δηθαζηήξην αθπξψλεη ηελ πξάμε θαη αλαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζηε
δηνίθεζε γηα λα ελεξγήζεη ηα λφκηκα:
(α) αλ ε πξάμε έρεη εθδνζεί απφ αλαξκφδην φξγαλν, ή
(β) αλ ην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε δελ έρεη λφκηκε
ζπγθξφηεζε ή ζχλζεζε, ή
(γ) αλ ζπληξέρεη παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο, ν νπνίνο έρεη
ηαρζεί γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, ή
(δ) αλ ε δηνίθεζε δελ έρεη αζθήζεη ηε δηαθξηηηθή ηεο εμνπζία.
4. Αλ ε έθεζε ζηξέθεηαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο, ην
δηθαζηήξην, θαηά ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, είηε αθπξψλεη νιηθψο ή κεξηθψο ηελ
παξάιεηςε θαη αλαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζηε δηνίθεζε γηα λα πξνβεί ζηελ νθεηιφκελε
ελέξγεηα είηε απνξξίπηεη ηελ έθεζε.
5. Με ηελ απφθαζή ηνπ ην δηθαζηήξην δελ δχλαηαη λα θαηαζηήζεη ρείξνλα ηε
ζέζε ηνχ εθθαινχληνο.
6. Σν δηθαζηήξην εθαξκφδεη ηνλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο έθδνζεο ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή ηεο ζπληέιεζεο ηεο παξάιεηςεο ηζρχνληα λφκν.

7. ηηο δηαθνξέο απφ θαηαινγηζκνχο, θαζψο θαη απφ ηνλ θαλνληζκφ γηα πξψηε
θνξά ζχληαμεο, κε ηελ έθεζε κπνξεί λα δεηεζεί θαη ε επηδίθαζε ηεο ρξεκαηηθήο
αμίσζεο πξνο απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ηνπ εθθαινχληνο απφ ηελ πξνζβαιιφκελε
πξάμε ή παξάιεηςε. Όηαλ δεηείηαη ε θαηαςήθηζε ηνπ πνζνχ ηεο αμίσζεο απηήο,
επηπιένλ ηνπ παξαβφινπ ηεο έθεζεο θαηαβάιιεηαη ηέινο δηθαζηηθνχ ελζήκνπ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 313.
Άξζξν 117
Απαξάδεθην δεύηεξεο έθεζεο
1. Είλαη απαξάδεθηε ε άζθεζε δεχηεξεο έθεζεο απφ ηνλ ίδην δηάδηθν θαηά
ηεο απηήο πξάμεο, σο πξνο ην ίδην ή άιιν θεθάιαην, ή θαηά ηεο απηήο παξάιεηςεο.
2. Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε άζθεζε δεχηεξεο έθεζεο, φηαλ ε πξψηε έρεη
απνξξηθζεί γηα νπνηνλδήπνηε ηππηθφ ιφγν, εθηφο ηεο εθπξφζεζκεο άζθεζεο. Η έθεζε
απηή αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
απνξξηπηηθήο απφθαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζήο ηεο αλαηξέρνπλ ζηνλ
ρξφλν άζθεζεο ηεο πξψηεο. Δεχηεξε έθεζε δελ δχλαηαη λα αζθεζεί αλ έρνπλ
παξέιζεη ηξία (3) έηε απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο.
3. Έθεζε απφ ην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο παξαηηήζεθε ν εθθαιψλ ζεσξείηαη φηη
δελ αζθήζεθε.
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Άξζξν 118
Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή λνκηκνπνίεζε
Η αίηεζε θαηαινγηζκνχ αζθείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο ή
ζηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λφκν απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο
δηνίθεζεο:
(α) θαηά πνιηηηθνχ ή ζηξαηησηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη θαηά
ππαιιήινπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ γηα θάζε δεκηά πνπ ν ππάιιεινο πξνθάιεζε ζε απηά κε δφιν ή απφ βαξηά
ακέιεηα, θαζψο θαη γηα ηελ απνδεκίσζε πνπ ην Κξάηνο, ν νξγαληζκφο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηέβαιε ζε θάζε ηξίην
πξφζσπν γηα παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε, πνπ ηειέζηεθε κε δφιν ή απφ βαξηά
ακέιεηα ππαιιήινπ ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαη
(β) θαηά θάζε πξνζψπνπ θαηά ηνπ νπνίνπ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ πξνβιέπεη
ηελ άζθεζε αίηεζεο θαηαινγηζκνχ απφ ηνλ Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο ή απφ άιιν
αξκφδην θαηά ηνλ λφκν φξγαλν ηεο δηνίθεζε.
Άξζξν 119
ηνηρεία αίηεζεο θαηαινγηζκνύ
Η αίηεζε θαηαινγηζκνχ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο ζηνηρεία:

(α) ην νλνκαηεπψλπκν, ην παηξψλπκν θαη ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ
ή ηνλ αξηζκφ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ θαηά ηνπ νπνίνπ
ζηξέθεηαη ε αίηεζε,
(β) ην πνζφ γηα ην νπνίν δεηείηαη ν θαηαινγηζκφο,
(γ) ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αίηεζε, πνπ
θαζηδξχεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ λα δεηήζεη ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ,
(δ) ηε δεκηνγφλα πξάμε ή παξάιεηςε πνπ ηνπ απνδίδεηαη,
(ε) ηνλ αηηηψδε ζχλδεζκν ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο απηήο κε ην
δεκηνγφλν απνηέιεζκα.
Άξζξν 120
Αίηεκα πξνο ηνλ Γεληθό Δπίηξνπν Δπηθξαηείαο γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο
θαηαινγηζκνύ
1. Η άζθεζε απφ ηνλ Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο αίηεζεο θαηαινγηζκνχ
δεηείηαη κε εηδηθφ αίηεκα πξνο απηφλ:
(α) απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ,
(β) απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πεξηθεξεηάξρε γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο,
(γ) απφ ην φξγαλν πνπ θαηά λφκν δηνηθεί ή εθπξνζσπεί ην λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ.
2. Αλ ην φξγαλν πνπ αηηείηαη ηελ άζθεζε αίηεζεο θαηαινγηζκνχ θαηά ηελ
αλσηέξσ παξάγξαθν δελ απνζηέιιεη καδί κε ην αίηεκά ηνπ ηα ζηνηρεία πνπ
πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, ην αίηεκα απνξξίπηεηαη κε πξάμε ηνπ
Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο σο απαξάδεθην θαη ε ππφζεζε ηίζεηαη ζην αξρείν.
3. Εθφζνλ ηα ππνρξεσηηθά θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν ζηνηρεία έρνπλ
απνζηαιεί, ν Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο δηθαηνχηαη λα δεηεί απφ ην φξγαλν πνπ
αηηείηαη ηνλ θαηαινγηζκφ θάζε άιιν αλαγθαίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηα ηε βαζηκφηεηα
ηεο αίηεζεο θαηαινγηζκνχ ζηνηρείν. Σν αίηεκα ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο
εθηειείηαη ακειιεηί απφ ην φξγαλν πνπ αηηείηαη ηνλ θαηαινγηζκφ.
Άξζξν 121
Εεκηά πνπ αλαδεηθλύεηαη ζην πιαίζην δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο
Εθφζνλ ε δεκηά ζε βάξνο ηνπ Κξάηνπο, νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή
άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, αλαδεηθλχεηαη ζην πιαίζην πνηληθήο ή
άιιεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ην αίηεκα πξνο ηνλ Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο γηα
ηελ άζθεζε αίηεζεο θαηαινγηζκνχ δελ ππνβάιιεηαη θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ
θαθέινπ δελ απνζηέιινληαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπιάρηζηνλ ηειεζίδηθεο
δηθαζηηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία ην αξκφδην δηθαζηήξην απνθαίλεηαη γηα ηελ
χπαξμε θαη ην αθξηβέο πνζφ ηεο δεκηάο, θαζψο θαη γηα ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηελ
πξνθάιεζε θαη ηηο πξάμεηο ή ηηο παξαιείςεηο ηνπ πνπ αηηησδψο ζπλέβαιαλ ζην
δεκηνγφλν απνηέιεζκα.
Άξζξν 122
Γηαθνπή ηεο παξαγξαθήο
Η άζθεζε ηεο αίηεζεο θαηαινγηζκνχ δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή ηεο αμίσζεο.

Άξζξν 123
Γεύηεξε αίηεζε θαηαινγηζκνύ
Δεχηεξε αίηεζε θαηαινγηζκνχ δελ επηηξέπεηαη. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε
άζθεζε δεχηεξεο αίηεζεο φηαλ ε πξψηε έρεη απνξξηθζεί ηειεζηδίθσο γηα ιφγνπο
ηππηθνχο. Αλ ε αίηεζε αζθεζεί εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ
πεξηέιεπζε ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ζηνλ Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο ηα
απνηειέζκαηα ηεο άζθεζήο ηεο αλαηξέρνπλ ζηνλ ρξφλν άζθεζεο ηεο πξψηεο.
Άξζξν 124
Καηάζεζε ηεο αίηεζεο θαηαινγηζκνύ
Η αίηεζε θαηαινγηζκνχ θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα γξακκαηεία ηνπ
δηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55. Αθνινχζσο, ε αίηεζε
θαηαινγηζκνχ θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηεο Γεληθήο Επηηξνπείαο ηεο Επηθξαηείαο
ζην πξφζσπν θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αίηεζε θαζψο θαη ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν
πνπ δήηεζε ηνλ θαηαινγηζκφ. Οη θαηά ηφπν ππεξεζίεο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη
νη αζηπλνκηθέο αξρέο ππνρξενχληαη ζε θάζε πεξίπησζε λα κεξηκλνχλ γηα ηελ
θνηλνπνίεζή ηεο θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, ζε εθηέιεζε ηεο εληνιήο θαη ησλ
ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο.
Άξζξν 125
Γηνηθεηηθόο θάθεινο
1. Μεηά ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο θαηαινγηζκνχ, ν θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηα
ζηνηρεία ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε αίηεζε θαηαινγηζκνχ πεξηέξρεηαη ζην Σκήκα ηνπ
Δηθαζηεξίνπ ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί ε αίηεζε.
2. ην πξφζσπν θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αίηεζε θαηαινγηζκνχ
παξέρνληαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, ην νπνίν
εγθξίλεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ, αληίγξαθα εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ
πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ άκπλά ηνπ, κε κέξηκλα λα κελ θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ
δεδνκέλα πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ηξίησλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφζεζε.
Άξζξν 126
Δπίζπεπζε εθδίθαζεο
Σν πξφζσπν θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αίηεζε θαηαινγηζκνχ κπνξεί λα
δεηήζεη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηελ επίζπεπζε εθδίθαζεο ηεο
ππφζεζήο ηνπ. Σν ίδην αίηεκα κπνξεί λα ππνβάιεη θαη ν Γεληθφο Επίηξνπνο
Επηθξαηείαο, εθφζνλ θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη πξνζηαζίαο ηνπ γεληθνχ
ζπκθέξνληνο, ην νπνίν εθπξνζσπεί.
Άξζξν 127
Αληηξξήζεηο
1. Σν πξφζσπν θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αίηεζε θαηαινγηζκνχ θαηαζέηεη
ηηο γξαπηέο αληηξξήζεηο ηνπ ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ζε πξνζεζκία ηξηάληα
(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ απφ ηε δηθάζηκν.
2. Σν πξφζσπν θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε αίηεζε θαηαινγηζκνχ θνηλνπνηεί
ηηο αληηξξήζεηο ζηνλ Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο ηελ ίδηα εκέξα ηεο θαηάζεζήο

ηνπο ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ.
Άξζξν 128
πκπιήξσζε απνδείμεσλ
Σν Δηθαζηήξην, φηαλ πηζαλνινγεί κελ ηε βαζηκφηεηα ηεο αίηεζεο αιιά δελ
είλαη ζε ζέζε λα ζρεκαηίζεη πιήξε δηθαζηηθή πεπνίζεζε, δηαηάζζεη απνδείμεηο γηα ηα
θξίζηκα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, δεηψληαο ζηνηρεία απφ ηνλ αηηνχληα ή θάζε
δεκφζηα αξρή ή ηξίηνπο, ή θαιψληαο θπζηθά πξφζσπα σο κάξηπξεο θαη γεληθά
δηαηάζζνληαο θάζε πξφζθνξε ελέξγεηα γηα ηελ απφδεημε ηεο αιήζεηαο.
Άξζξν 129
Δθαξκνγή δηαηάμεσλ
1. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 81 εθαξκφδεηαη θαη ζηελ αίηεζε
θαηαινγηζκνχ.
2. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο Κσδηθνπνίεζεο γηα ηελ
έθεζε.
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Άξζξν 130
Δλεξγεηηθή λνκηκνπνίεζε
1. Αγσγή κπνξεί λα αζθήζεη εθείλνο ν νπνίνο έρεη θαηά ηνπ Δεκνζίνπ ή
νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ
ρξεκαηηθή αμίσζε απφ έλλνκε ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζην πιαίζην
(α) ηνπ ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκφζησλ ππνιφγσλ θαη ησλ ππφρξεσλ
ζε δεκφζηα ινγνδνζία,
(β) ηεο απνλνκήο ησλ ζπληάμεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ
ζπληαμηνδνηηθψλ πξάμεσλ ή απνθάζεσλ ή ηελ πιεξσκή ησλ ζπληάμεσλ γεληθά, θαη
(γ) ηεο αζηηθήο επζχλεο ησλ πνιηηηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ δεκφζησλ ππαιιήισλ,
θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ινηπψλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.
2. ε άζθεζε ηεο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αγσγήο λνκηκνπνηνχληαη
θαη νη θάζε είδνπο θαζνιηθνί ή εηδηθνί δηάδνρνη.
3. Εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πξνζσπνπαγείο αμηψζεηο, αγσγή κπνξνχλ λα
αζθήζνπλ θαη νη δαλεηζηέο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο εθφζνλ απηνί δελ ηελ αζθνχλ (πιαγηαζηηθή αγσγή).

Άξζξν 131
Παζεηηθή λνκηκνπνίεζε
Η αγσγή αζθείηαη θαηά ηνπ Δεκνζίνπ ή ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ είλαη ππφρξεα
πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ αμίσζεο.
Άξζξν 132
ηνηρεία δηθνγξάθνπ
1. Σν δηθφγξαθν ηεο αγσγήο, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν
59, πξέπεη λα πεξηέρεη θαη:
(α) θαζνξηζκφ ηεο έλλνκεο ζρέζεο απφ ηελ νπνία απνξξέεη ε αμίσζε,
(β) ζαθή έθζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ
ζεκειηψλνπλ θαηά λφκν ηελ αμίσζε θαη δηθαηνινγνχλ ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο απφ
ηνλ ελάγνληα θαηά ηνπ ελαγνκέλνπ,
(γ) ζαθψο θαζνξηζκέλν αίηεκα.
2. Αίηεκα ηεο αγσγήο κπνξεί λα είλαη:
(α) ε θαηαςήθηζε ηεο αμηνχκελεο παξνρήο ή
(β) ε αλαγλψξηζε ηεο αληίζηνηρεο αμίσζεο.
Άξζξν 133
Απαγόξεπζε αηξέζεσλ
Άζθεζε αγσγήο ππφ αίξεζε δελ επηηξέπεηαη.
Άξζξν 134
Κύξηεο θαη επηθνπξηθέο βάζεηο
Η αγσγή κπνξεί λα έρεη, εθηφο απφ ηελ θχξηα, θαη κία ή πεξηζζφηεξεο
επηθνπξηθέο πξαγκαηηθέο ή λνκηθέο βάζεηο.
Άξζξν 135
πλέπεηεο θαηάζεζεο θαη επίδνζεο
1. Η εθθξεκνδηθία αξρίδεη κε ηελ θαηάζεζε ηεο αγσγήο θαη ιήγεη κε ηε
δεκνζίεπζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ή ηελ θαηάξγεζε ηεο δίθεο.
2. Σα θαηά ην νπζηαζηηθφ δίθαην έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζεο ηεο
αγσγήο επέξρνληαη, σο πξνο ηνλ ελαγφκελν, απφ ηελ επίδνζή ηεο ζε απηφλ απφ ηνλ
ελάγνληα. Η παξαγξαθή, ε νπνία ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην δηαθφπεθε,
αξρίδεη πάιη κφλν απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο ή ηελ θαηάξγεζε ηεο δίθεο.
Άξζξν 136
Μεηαβνιή αηηήκαηνο
1. Μεηαβνιή ηεο ηζηνξηθήο βάζεο ηεο αγσγήο είλαη απαξάδεθηε. Με ην
ππφκλεκα, πνπ θαηαηίζεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 62, κπνξεί ν ελάγσλ λα
ζπκπιεξψζεη, δηεπθξηλίζεη ή δηνξζψζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, αξθεί λα κελ
κεηαβάιιεηαη ε ηζηνξηθή βάζε ηεο αγσγήο.

2. Μεηαβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηεο αγσγήο είλαη απαξάδεθηε. Καη’ εμαίξεζε, ν
ελάγσλ κπνξεί, σο ην ηέινο ηεο πξψηεο ζπδήηεζεο, λα πεξηνξίζεη ην αίηεκα ηεο
αγσγήο ή λα ην κεηαηξέςεη απφ θαηαςεθηζηηθφ ζε αλαγλσξηζηηθφ ή απφ
αλαγλσξηζηηθφ ζε θαηαςεθηζηηθφ.
Άξζξν 137
Πξόζζεηνη ιόγνη
1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, πξφζζεηνη ιφγνη αγσγήο
επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνχλ κε μερσξηζηφ δηθφγξαθν, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε
γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, κε
ζχληαμε πάλσ ζ’ απηφ πξάμεο θαηάζεζεο.
2. Αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ησλ πξνζζέησλ ιφγσλ επηδίδεηαη κε πνηλή
απαξαδέθηνπ, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, κε
επηκέιεηα ηνπ ελάγνληνο, ζηνλ ελαγφκελν θαη ζε εθείλνλ πνπ ήδε έρεη αζθήζεη
παξέκβαζε.
Άξζξν 138
Παξεκπίπηνπζα αγσγή
1. Με παξεκπίπηνπζα αγσγή είλαη δπλαηφλ λα δεηεζνχλ:
(α) ην παξεπφκελν ηνπ θχξηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο, ή
(β) ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αξρηθήο παξνρή, αλ, κεηά ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο,
δηεπξχλζεθε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε αξρηθή αμίσζε ηνπ ελάγνληνο.
2. Ωο πξνο ηελ άζθεζε ηεο παξεκπίπηνπζαο αγσγήο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο
νη δηαηάμεηο γηα ηελ άζθεζε παξέκβαζεο.
Άξζξν 139
Απηνηέιεηα αγσγήο
Με ηελ εμαίξεζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 116, αγσγή
γηα αμίσζε πνπ ζεκειηψλεηαη ζην παξάλνκν εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή
παξάιεηςεο δελ είλαη απαξάδεθηε αλ, θαηά ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο απηήο, δελ
αζθήζεθε έθεζε.
Άξζξν 140
Δμνπζία ηνπ δηθαζηεξίνπ
1. Σν δηθαζηήξην, θαηά ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, είηε δέρεηαη ηελ αγσγή ελ
φισ ή ελ κέξεη θαη, αλάινγα κε ην αίηεκά ηεο, επηδηθάδεη ηελ παξνρή ή απιψο
αλαγλσξίδεη ηε ζρεηηθή αμίσζε, είηε απνξξίπηεη ηελ αγσγή.
2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζε εηδηθέο δηαηάμεηο, αλ αληηθείκελν
ακθηζβήηεζεο κεηαμχ ησλ κεξψλ είλαη ην παξάλνκν εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο
ή παξάιεηςεο, ην δηθαζηήξην, εθφζνλ δελ ππάξρεη δεδηθαζκέλν, θξίλεη
παξεκπηπηφλησο ηε λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο απηήο.

Άξζξν 141
Απαγόξεπζε άζθεζεο δεύηεξεο αγσγήο
1. Είλαη απαξάδεθηε ε άζθεζε δεχηεξεο αγσγήο, κε ην απηφ αληηθείκελν απφ
ηνλ ίδην ελάγνληα.
2. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε άζθεζε δεχηεξεο αγσγήο φηαλ ε πξψηε έρεη
απνξξηθζεί ηειεζηδίθσο γηα ιφγνπο ηππηθνχο. Η αγσγή απηή αζθείηαη εληφο
πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο θαη
ηα απνηειέζκαηα ηεο άζθεζήο ηεο αλαηξέρνπλ ζηνλ ρξφλν άζθεζεο ηεο πξψηεο.
Δεχηεξε αγσγή δελ δχλαηαη λα αζθεζεί αλ έρνπλ παξέιζεη ηξία (3) έηε απφ ηε
δεκνζίεπζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο.
3. Αγσγή απφ ην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο παξαηηήζεθε ν ελάγσλ, ζεσξείηαη φηη
δελ αζθήζεθε.

Κεθάιαην 23
Ζ ΑΝΑΚΟΠΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Άξζξν 142
Πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο
1. Αλαθνπή εθηέιεζεο ελψπηνλ Σκήκαηνο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ ρσξεί
εθφζνλ ε δηαδηθαζία ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο αθνξά ζε απαηηήζεηο πνπ αλάγνληαη
ζε ππνζέζεηο (i) ειέγρνπ ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκφζησλ ππνιφγσλ θαη ησλ
ππφρξεσλ ζε δεκφζηα ινγνδνζία, (ii) απνλνκήο ησλ ζπληάμεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο
πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ πληάγκαηνο θαη εθηέιεζεο
ησλ ζρεηηθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ πξάμεσλ ή απνθάζεσλ ή ηεο πιεξσκήο ησλ
ζπληάμεσλ γεληθά, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζε θαηαινγηζκφ
ζχληαμεο πνπ εηζπξάρζεθε αρξεσζηήησο θαη (iii) αζηηθήο επζχλεο ησλ πνιηηηθψλ ή
ζηξαηησηηθψλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.
2. Η αλαθνπή εθηέιεζεο αζθείηαη ηδίσο θαηά:
(α) ηεο πξάμεο ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο ηνπ εζφδνπ
(β) ηεο θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο
(γ) ηνπ πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ
(δ) ηεο έθζεζεο πιεηζηεξηαζκνχ θαη
(ε) ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο.
3. Αλαθνπή εθηέιεζεο επίζεο ρσξεί θαηά:
(α) ηεο αξλεηηθήο δήισζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ σο ηξίηνπ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ θψδηθα είζπξαμεο δεκφζησλ εζφδσλ, εθφζνλ θαη ε
ππνρξέσζε ηνπ ηξίηνπ είλαη δεκνζίνπ δηθαίνπ,
(β) ηεο δήισζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, γηα
ηελ χπαξμε απαίηεζεο δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνλνκίνπ ηνπ Δεκνζίνπ, ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ θψδηθα είζπξαμεο δεκφζησλ εζφδσλ.
4. Με ην έλδηθν βνήζεκα ηεο αλαθνπήο εθηέιεζεο δελ ζεσξνχληαη σο
ζπκπξνζβαιιφκελεο νη κεηαγελέζηεξεο θαη ζπλαθείο πξνο ηελ πξνζβαιιφκελε,
πξάμεηο ή παξαιείςεηο, έζησ θαη αλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί, αληηζηνίρσο, σο ηελ
πξψηε ζπδήηεζε ηεο αλαθνπήο.

5. Η αλαθνπή γηα ηελ αθχξσζε πιεηζηεξηαζκνχ ή αλαπιεηζηεξηαζκνχ
αθηλήηνπ είλαη απαξάδεθηε, αλ δελ εγγξαθεί ζην βηβιίν δηεθδηθήζεσλ ηεο
πεξηθέξεηαο φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ
θαηάζεζή ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε επηηξέπεηαη λέα αλαθνπή κέζα ζηελ
πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 144.
Άξζξν 143
Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή λνκηκνπνίεζε
1. Πξνο άζθεζε αλαθνπήο εθηέιεζεο λνκηκνπνηείηαη εθείλνο πνπ έρεη άκεζν,
πξνζσπηθφ θαη ελεζηψο έλλνκν ζπκθέξνλ ή ζηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη ηέηνην
δηθαίσκα απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ.
2. Η αλαθνπή εθηέιεζεο ζηξέθεηαη:
(α) Όηαλ ε εθηέιεζε επηζπεχδεηαη απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ
Δεκνζίνπ, θαηά ηνπ Δεκνζίνπ.
(β) Όηαλ ε εθηέιεζε επηζπεχδεηαη απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ
Δεκνζίνπ αιιά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απαίηεζεο άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαηά ηνπ
Δεκνζίνπ θαη θαηά ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο απαίηεζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ.
(γ) Όηαλ ε εθηέιεζε επηζπεχδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία νξγαληζκνχ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ππέξ ησλ
νπνίσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ, θαηά ηνπ
επηζπεχδνληνο ηελ εθηέιεζε νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ηνπ άιινπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ.
(δ) Όηαλ πξνζβάιιεηαη ν πίλαθαο θαηάηαμεο, θαηά ηνπ επηζπεχδνληνο ηελ
εθηέιεζε θαη θαηά ηνπ δαλεηζηή ηνπ νπνίνπ ε θαηάηαμε πξνζβάιιεηαη.
(ε) Όηαλ πξνζβάιιεηαη ε αξλεηηθή δήισζε λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ σο ηξίηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ θψδηθα είζπξαμεο δεκφζησλ
εζφδσλ, εθφζνλ ε ππνρξέσζε ηνπ ηξίηνπ είλαη δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαηά ηνπ ηξίηνπ,
ζηα ρέξηα ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη ε θαηάζρεζε.
(ζη) Όηαλ πξνζβάιιεηαη ε δήισζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε απαίηεζεο δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνλνκίνπ ηνπ
Δεκνζίνπ, θαηά ηνπ Δεκνζίνπ.
3. Η αλαθνπή, φηαλ ζηξέθεηαη θαηά ηεο έθζεζεο πιεηζηεξηαζκνχ,
θνηλνπνηείηαη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ
θαη ζηνλ ππεξζεκαηηζηή. Όηαλ ζηξέθεηαη θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο θνηλνπνηείηαη,
κε πνηλή απαξαδέθηνπ, ζηνπο αλαγγειζέληεο δαλεηζηέο θαη ζηνλ αξκφδην ππάιιειν
ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ.
Άξζξν 144
Πξνζεζκία
1. Η αλαθνπή εθηέιεζεο αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ ε
νπνία αξρίδεη:
(α) ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 142, απφ ηελ
επίδνζε, αιιηψο απφ ηελ πιήξε γλψζε ηεο πξάμεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο, ηεο
θαηαζρεηήξηαο έθζεζεο θαη ηεο έθζεζεο πιεηζηεξηαζκνχ, αληηζηνίρσο,
(β) ζηελ πεξίπησζε ε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 142, απφ ηελ επίδνζε
ηεο γξαπηήο πξφζθιεζεο ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ πιεηζηεξηαζκφ ππαιιήινπ, πξνο ηνπο
δαλεηζηέο, γηα λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο,

(γ) ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 142, απφ ηελ επίδνζε
ηεο δήισζεο ηνπ ηξίηνπ ή ηελ πεξηέιεπζε ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο ηνπ εηξελνδίθε, ζηνλ
πξντζηάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ επηζπεχδεη ηελ εθηέιεζε,
(δ) ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 142, απφ ηελ πεξηέιεπζε
ζηνλ ζχλδηθν, ηνπ πίλαθα ησλ βεβαησκέλσλ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ ρξεψλ ηνπ νθεηιέηε,
(ε) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε άζθεζεο αλαθνπήο εθηέιεζεο, απφ ηελ επίδνζε,
αιιηψο απφ ηελ πιήξε γλψζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.
2. ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 142, ε αλαθνπή αζθείηαη
κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ.
3. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αζθεζεί αλαθνπή εθηέιεζεο αλ έρνπλ
πεξάζεη έμη (6) κήλεο απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ.
Άξζξν 145
Πεξηερόκελν
Σν δηθφγξαθν ηεο αλαθνπήο εθηέιεζεο, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία θάζε
δηθνγξάθνπ, πξέπεη λα κλεκνλεχεη κε αθξίβεηα ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε θαη ηνλ
εθδφηε ηεο. Επίζεο, πξέπεη λα πεξηέρεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, θαζψο θαη
ζρεηηθφ αίηεκα.
Άξζξν 146
Πξόζζεηνη ιόγνη
1. Πξφζζεηνη ιφγνη αλαθνπήο εθηέιεζεο επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνχλ κε
μερσξηζηφ δηθφγξαθν, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ δεθαπέληε
(15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, κε ζχληαμε πάλσ ζ’ απηφ πξάμεο
θαηάζεζεο.
2. Αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ επηδίδεηαη κε πνηλή
απαξαδέθηνπ, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, κε
επηκέιεηα ηνπ αλαθφπηνληνο, ζε εθείλνπο θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε αλαθνπή
εθηέιεζεο.
Άξζξν 147
Οκνδηθία, ζπλάθεηα, ζώξεπζε, ζπλεθδίθαζε
1. Ωο πξνο ηελ νκνδηθία, ηε ζπλάθεηα θαη ηε ζπλεθδίθαζε εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 έσο 51, 56, 57 θαη 92.
2. Πεξηζζφηεξα έλδηθα βνεζήκαηα θαηά πξάμεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην
πιαίζην ηεο ίδηαο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, ή έλδηθα κέζα θαηά ησλ ζρεηηθψλ
απνθάζεσλ, κπνξνχλ λα ζσξεπζνχλ, θπξίσο ή επηθνπξηθψο, ζην ίδην εηζαγσγηθφ ηεο
δίθεο δηθφγξαθν.
3. Η αλαθνπή εθηέιεζεο θαηά ηεο πξάμεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο κπνξεί λα
ζσξεπζεί, θπξίσο ή επηθνπξηθψο, ζην ίδην εηζαγσγηθφ ηεο δίθεο δηθφγξαθν κε ηελ
θαηά ην άξζξν 111 έθεζε θαηά ηεο πξάμεο πνπ ζπληζηά ηνλ ηίηιν κε βάζε ηνλ νπνίν
έγηλε ε βεβαίσζε. ηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ ε έθεζε αζθείηαη εκπξνζέζκσο,
ινγίδεηαη πάληνηε εκπξφζεζκε θαη ε αλαθνπή.

Άξζξν 148
πδήηεζε
1. Η αλαθνπή εθηέιεζεο εθδηθάδεηαη απφ ην αξκφδην Σκήκα.
2. ε πεξίπησζε αλαθνπήο θαηά πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ ν πξφεδξνο
ηνπ δηθαζηεξίνπ, ή ν απφ απηφλ νξηδφκελνο δηθαζηήο, νξίδεη ακέζσο δηθάζηκν, ε
νπνία πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πιήξεηο εκέξεο απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ
πιεηζηεξηαζκνχ. Αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ πνπ θαηαηέζεθε, καδί κε ηελ πξάμε
νξηζκνχ δηθαζίκνπ, επηδίδεηαη, κε ηε θξνληίδα ηνπ αλαθφπηνληνο, ζηα πξφζσπα θαηά
ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε αλαθνπή κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην
θαη ε νπνία πάλησο δελ επηηξέπεηαη λα απέρεη ιηγφηεξν απφ κία (1) πιήξε εκέξα απφ
ηε δηθάζηκν. ηελ πεξίπησζε απηή δελ ρσξνχλ πξφζζεηνη ιφγνη.
Άξζξν 149
Παξέκβαζε
1. Εθείλνη ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ε αλαθνπή εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 143 κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πξφζζεηε παξέκβαζε πξνο ππνζηήξημε ηνπ
δηαδίθνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα απνβεί ε δίθε.
2. Η παξέκβαζε αζθείηαη κε πξνθνξηθή δήισζε ζην αθξναηήξην.
Άξζξν 150
Δμνπζία ηνπ δηθαζηεξίνπ
1. Σν δηθαζηήξην ειέγρεη ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε θαηά ηνλ λφκν θαη ηελ
νπζία, ζηα φξηα ηεο αλαθνπήο εθηέιεζεο, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο ιφγνπο
θαη ην αίηεκά ηεο.
2. Καη’ εμαίξεζε, ν θαηά ηνλ λφκν έιεγρνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο
ρσξεί θαη απηεπαγγέιησο, εθηεηλφκελνο ζην ζχλνιφ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαθξηβσζεί:
(α) αλ ε πξάμε έρεη εθδνζεί απφ αλαξκφδην φξγαλν, ή
(β) αλ ππάξρεη παξάβαζε δεδηθαζκέλνπ.
3. Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ θχξνπο ησλ πξνζβαιιφκελσλ κε ηελ αλαθνπή
πξάμεσλ ηεο εθηέιεζεο, δελ επηηξέπεηαη ν παξεκπίπησλ έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο
πξνεγνχκελσλ πξάμεσλ ηεο εθηέιεζεο.
4. ηελ πεξίπησζε ηεο αλαθνπήο θαηά ηακεηαθήο βεβαίσζεο, επηηξέπεηαη ν
παξεκπίπησλ έιεγρνο, θαηά ηνλ λφκν θαη ηα πξάγκαηα, ηνπ ηίηινπ βάζεη ηνπ νπνίνπ
έγηλε ε βεβαίσζε, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη θαη’ απηνχ έλδηθν βνήζεκα πνπ επηηξέπεη
ηνλ έιεγρφ ηνπ θαηά ηνλ λφκν θαη ηελ νπζία ή δελ πθίζηαηαη ζρεηηθψο δεδηθαζκέλν.
5. Ιζρπξηζκνί, πνπ αθνξνχλ ζηελ απφζβεζε ηεο απαίηεζεο γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ηεο νπνίαο επηζπεχδεηαη ε εθηέιεζε, κπνξνχλ λα πξνβάιινληαη κε ηελ
επθαηξία άζθεζεο αλαθνπήο εθηέιεζεο θαηά ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο ή
νπνηαζδήπνηε πξάμεο ηεο εθηέιεζεο, πξέπεη δε λα απνδεηθλχνληαη ακέζσο.
Άξζξν 151
Απόθαζε
Σν δηθαζηήξην, αλ δηαπηζηψζεη παξάβαζε λφκνπ ή νπζηαζηηθέο πιεκκέιεηεο
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνβαίλεη ζηελ νιηθή ή κεξηθή αθχξσζε ή ζηελ

ηξνπνπνίεζή ηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, πξνβαίλεη ζηελ απφξξηςε ηεο
αλαθνπήο εθηέιεζεο.
Άξζξν 152
Έλδηθα κέζα
1. Οη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη επί αλαθνπήο εθηέιεζεο ππφθεηληαη ζηα
έλδηθα κέζα ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο, ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο, ηεο αίηεζεο
δηφξζσζεο ή εξκελείαο, ηεο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο θαη ηεο ηξηηαλαθνπήο, φπνπ
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ Κεθαιαίσλ 26 έσο 31.
2. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ κέζσλ είλαη ηξηάληα (30)
εκεξψλ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα απφθαζε πνπ εθδφζεθε χζηεξα απφ άζθεζε
αλαθνπήο θαηά πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ, νπφηε ε πξνζεζκία είλαη δέθα (10)
εκεξψλ.
3. Δηθαίσκα άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο επί ηεο αλαθνπήο
εθηέιεζεο έρεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ν Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο.
Άξζξν 153
Λήςε κέηξσλ
1. Σν αξκφδην Σκήκα, χζηεξα απφ πξνεγνχκελε αίηεζε, απνθαίλεηαη γηα θάζε
ακθηζβήηεζε πνπ αθνξά:
(α) ζηνλ νξηζκφ ή ηελ αληηθαηάζηαζε κεζεγγπνχρνπ ή θχιαθα θαη ελ γέλεη ηε
κεζεγγχεζε ή ηε θχιαμε θηλεηψλ ή αθηλήησλ, ή
(β) ζηελ εθθαζάξηζε ή ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ
ηεο εθηέιεζεο.
2. Πξνο ππνβνιή ηεο αίηεζεο λνκηκνπνηείηαη ν νθεηιέηεο, ην Δεκφζην, ην
λνκηθφ πξφζσπν πνπ επηζπεχδεη ηελ εθηέιεζε, θαζψο θαη θάζε ηξίηνο πνπ έρεη
έλλνκν πξνο ηνχην ζπκθέξνλ.
3. Ωο πξνο ηελ πξνδηθαζία θαη ηελ θχξηα δηαδηθαζία εθαξκφδνληαη αλαιφγσο
νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 18 ηεο Κσδηθνπνίεζεο.
4. Καηά ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο, σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξνβαιιφκελσλ ηζρπξηζκψλ, αξθεί ε πηζαλνιφγεζε.
5. Εηδηθψο, ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 2, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη, καδί
κε ζρεηηθφ πίλαθα, ηνλ νπνίν ζπληάζζεη ν δηθαηνχρνο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο
αξκφδηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο πνπ επηζπεχδεη ηελ εθηέιεζε. Ο ηειεπηαίνο
δηαηππψλεη εγγξάθσο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, σο πξνο ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα
ησλ θνλδπιίσλ, θαη δηαβηβάδεη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζην
δηθαζηήξην, ζπγρξφλσο δε ην θνηλνπνηεί, καδί κε αληίγξαθν ηνπ πίλαθα, ζηνλ
νθεηιέηε.

Κεθάιαην 24
Ζ ΓΗΚΑΗΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ
Άξζξν 154
Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή λνκηκνπνίεζε
1. Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο δηαδίθνπο, εθηφο απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο
νξγαληζκνχο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 34 ηεο Επξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ
Πξνάζπηζε ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Ειεπζεξηψλ, πνπ
έιαβε κέξνο ζε δίθε ελψπηνλ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κπνξεί λα δεηήζεη κε
αίηεζή ηνπ δίθαηε ηθαλνπνίεζε πξνβάιινληαο φηη ε δηαδηθαζία γηα ηελ εθδίθαζε ηεο
ππφζεζεο δηήξθεζε πέξαλ ηνπ επιφγνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηάγλσζε ησλ
πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλέθπςαλ ζηε δίθε.
2. Η αίηεζε ζηξέθεηαη θαηά ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ λνκίκσο
εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.
Άξζξν 155
Πξνζεζκία
Η αίηεζε αζθείηαη αλά βαζκφ δηθαηνδνζίαο εληφο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ.
Η πξνζεζκία απηή αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ
δηθαζηεξίνπ πνπ εθδφζεθε κεηά ηε δίθε γηα ηελ νπνία ν αηηψλ παξαπνλείηαη φηη
ππήξμε ππέξβαζε ηεο εχινγεο δηάξθεηάο ηεο.
Άξζξν 156
Άζθεζε
1. Η αίηεζε θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ.
2. Γηα ηελ θαηάζεζε, ζπληάζζεηαη έθζεζε, ε νπνία δηαιακβάλεη ηε
ρξνλνινγία ηεο θαηάζεζεο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππαιιήινπ πνπ παξέιαβε ηελ
αίηεζε θαη εθείλνπ πνπ ηελ θαηέζεζε, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζήο ηεο ζην
νηθείν βηβιίν ή ζην εηδηθφ πξσηφθνιιν θαηάζεζεο, θαηά πεξίπησζε, ππνγξάθεηαη δε
απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ηελ παξαιακβάλεη, θαζψο θαη απφ εθείλνλ πνπ ηελ θαηαζέηεη.
3. Η αίηεζε ππνγξάθεηαη απφ δηθεγφξν.
Άξζξν 157
Πεξηερόκελν
1. Ο αηηψλ κλεκνλεχεη ζηελ αίηεζή ηνπ ην δηθαζηήξην ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ
πξνβάιιεη φηη ππήξμε αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε, αλαθέξεη ηηο αλαβνιέο πνπ ηπρφλ
δφζεθαλ κε πξσηνβνπιία ησλ δηαδίθσλ ή ηνπ δηθαζηεξίνπ, πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ηα
αλαθχςαληα λνκηθά ή πξαγκαηηθά δεηήκαηα θαη ιακβάλεη ζέζε επί ηεο
πνιππινθφηεηαο απηψλ.
2. Ο αηηψλ δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη δίθαηε ηθαλνπνίεζε γηα ππέξβαζε
εχινγεο δηάξθεηαο δίθεο ελψπηνλ Σκήκαηνο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κε αθνξκή
ηελ θαηάζεζε αίηεζεο γηα θαζπζηέξεζε δίθεο ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο απηνχ.
3. Η αίηεζε πεξηέρεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο εθείλνπ πνπ ηελ
αζθεί, ρξνλνινγία, ππνγξαθή, θαζψο θαη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ή ηνλ αξηζκφ

ηειεθψλνπ ή ηνπ ηειενκνηνηχπνπ (θαμ) ηνπ αηηνχληνο ή ηνπ πιεξεμνπζίνπ
δηθεγφξνπ ηνπ.
Άξζξν 158
Πξνδηθαζία
1. Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε επί ηεο ππφζεζεο
γηα ηελ νπνία δεηείηαη δίθαηε ηθαλνπνίεζε ιφγσ ππέξβαζεο ηεο εχινγεο δηάξθεηαο
απηήο, νξίδεη, κε πξάμε ηνπ, χκβνπιν ή Πάξεδξν, γηα ηελ εθδίθαζή ηεο.
2. Με ηελ πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ
ππνγξάθνληα ηελ αίηεζε δηθεγφξν θαη, καδί κε αληίγξαθν ηεο αίηεζεο, ζηνλ
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, νξίδεηαη, επίζεο, ε εκέξα ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο ζε δεκφζηα
ζπλεδξίαζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα απέρεη πέξαλ ησλ πέληε (5) κελψλ απφ ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Η θνηλνπνίεζε απηή γίλεηαη ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπδήηεζεο.
3. Η γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ νηθεία απφθαζε
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ αξκφδην δηθαζηή αλαιπηηθή έθζεζε γηα ηελ πνξεία,
θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηε
ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο. Η έθζεζε θαη ηα ίδηα σο άλσ ζηνηρεία ηίζεληαη ζηε δηάζεζε
ησλ δηαδίθσλ κεξψλ. Η αίηεζε εθδηθάδεηαη αθφκε θαη ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο
ηεο αλσηέξσ έθζεζεο.
4. Αλ έρεη αζθεζεί αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ηεο σο άλσ απφθαζεο θαη ε
δηθνγξαθία έρεη δηαβηβαζηεί ζηελ Οινκέιεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε αξκφδηα γξακκαηεία
δηαβηβάδεη αληίγξαθα ησλ δηαδηθαζηηθψλ εγγξάθσλ ζην Σκήκα ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ
εθθξεκεί ε αίηεζε.
5. ηελ αξρή θάζε δηθαζηηθνχ έηνπο, ν Πξφεδξνο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ
νξίδεη ηηο δηθαζίκνπο ησλ αηηήζεσλ γηα δίθαηε ηθαλνπνίεζε θαη ηνπο πκβνχινπο θαη
Παξέδξνπο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ κεηέρνπλ ζε θάζε δηθάζηκν.
Άξζξν 159
πδήηεζε
1. Η αίηεζε εθδηθάδεηαη απφ χκβνπιν ή Πάξεδξν ηνπ Ειεγθηηθνχ
πλεδξίνπ.
2. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο νη δηάδηθνη θαινχληαη κε επηκέιεηα ηεο
γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηεξίνπ.
3. Σν Δεκφζην ιακβάλεη ζέζε επί ηεο δηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ
δηαδίθσλ θαη ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ αξρψλ θαηά ηελ εμέιημε ηεο δίθεο, ηελ
πνιππινθφηεηα ηεο ππφζεζεο θαη επηθαιείηαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλεη
αλαγθαίν γηα ηε δηάγλσζή ηεο.
Άξζξν 160
Απόθαζε
1. Σν δηθαζηήξην απνθαίλεηαη γηα ην αλ ζπληξέρεη ππέξβαζε ηεο εχινγεο
δηάξθεηαο ηεο δίθεο γηα ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δηαηππψλεηαη παξάπνλν φηη ππεξέβε
ηνλ εχινγν ρξφλν ζπλεθηηκψληαο ηδίσο:
(α) ηελ θαηαρξεζηηθή ή παξειθπζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηαδίθσλ θαηά ηελ
εμέιημε ηεο δίθεο,
(β) ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ηηζέκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ δεηεκάησλ,

(γ) ηε ζηάζε ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ αξρψλ θαη
(δ) ην δηαθχβεπκα ηεο ππφζεζεο γηα ηνλ αηηνχληα.
2. Όηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη ζπληξέρεη ππέξβαζε ηεο εχινγεο δηάξθεηαο ηεο
δίθεο, ην δηθαζηήξην απνθαίλεηαη γηα ην αλ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ρξεκαηηθφ πνζφ γηα
ηε δίθαηε ηθαλνπνίεζε. ε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ην δηθαζηήξην νξίδεη ην χςνο ηνπ
πνζνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηδίσο ηελ πεξίνδν ππέξβαζεο ηνπ εχινγνπ ρξφλνπ γηα
ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο, θαηά ζπλεθηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηνχληνο απφ άιια κέηξα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ. Σέηνηα
κέηξα είλαη θαη ε θαηαβνιή απφ ηνλ νθεηιέηε ηφθσλ ππεξεκεξίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα
ηεο θαζπζηέξεζεο ή ε επηδίθαζε ππέξ ηνπ αηηνχληνο απμεκέλεο δηθαζηηθήο δαπάλεο,
θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο.
3. Αλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε, επηβάιινληαη ζην Δεκφζην ηα έμνδα ηνπ αηηνχληνο
γηα ηε ζχληαμε ηεο αίηεζεο θαη ηελ παξάζηαζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ, ηα
νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην εθάζηνηε νξηδφκελν πνζφ γηα ηελ άζθεζε θαη
ζπδήηεζε ηεο παξέκβαζεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο. ε πεξίπησζε
απφξξηςεο ηεο αίηεζεο, κπνξεί, θαη’ εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ, λα επηβάιιεηαη
δαπάλε ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ.
4. Η απφθαζε δεκνζηεχεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο
αίηεζεο θαη δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα.
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Άξζξν 161
Παξαπνκπή δεηήκαηνο αληηζπληαγκαηηθόηεηαο ηππηθνύ λόκνπ
1. Όηαλ Σκήκα ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ θξίλεη δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ
αληηζπληαγκαηηθή παξαπέκπεη ππνρξεσηηθά ην δήηεκα ζηελ Οινκέιεηα ηνπ
Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ, εθηφο αλ απηφ έρεη θξηζεί κε πξνεγνχκελε απφθαζε απηήο ή
ηνπ Αλψηαηνπ Εηδηθνχ Δηθαζηεξίνπ. Ο Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο γλσκνδνηεί
γηα ην παξαπεκπφκελν δήηεκα πξηλ απφ ηελ νηθεία δηθάζηκν ηεο Οινκέιεηαο.
2. ηε δίθε ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ κπνξεί λα
αζθεζεί ε εηδηθή παξέκβαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 178.
Άξζξν 162
Πξνδηθαζηηθό εξώηεκα
1. Σκήκα ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ φηαλ επηιακβάλεηαη ππφζεζεο ζηελ
νπνία αλαθχπηεη δήηεκα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη ζπλέπεηεο γηα επξχηεξν
θχθιν πξνζψπσλ ή θξίλεη φηη δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ αληίθεηηαη ζε δηάηαμε
ππέξηεξεο ηππηθήο ηζρχνο, ρσξίο ην δήηεκα απηφ λα έρεη θξηζεί κε πξνεγνχκελε
απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, πνπ
δελ ππφθεηηαη ζε έλδηθα κέζα λα ππνβάιεη ζρεηηθφ πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζηελ
Οινκέιεηα. Η ηέηαξηε θαη έθηε παξάγξαθνο ηνπ επφκελνπ άξζξνπ έρνπλ εθαξκνγή
θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Ο Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο γλσκνδνηεί γηα ην
ππνβαιιφκελν πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα πξηλ απφ ηελ νηθεία δηθάζηκν ηεο Οινκέιεηαο.
2. Η απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην Σκήκα πνπ ππέβαιε

ην εξψηεκα θαη δεζκεχεη ηνπο παξεκβάληεο ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο.
Άξζξν 163
Πξόηππε δίθε
1. Οπνηνδήπνηε έλδηθν βνήζεκα ή κέζν ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο
κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεκα ελφο ησλ δηαδίθσλ ή ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο,
λα εηζαρζεί γηα εθδίθαζε ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δηθαζηεξίνπ κε πξάμε
Σξηκεινχο Επηηξνπήο φηαλ κε απηφ ηίζεηαη δήηεκα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ
έρεη ζπλέπεηεο γηα επξχηεξν θχθιν πξνζψπσλ. Η Σξηκειήο Επηηξνπή απνηειείηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηνλ αξραηφηεξν αληηπξφεδξν θαη ηνλ
πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν εθθξεκεί ην έλδηθν βνήζεκα ή κέζν. Όηαλ ην
έλδηθν βνήζεκα ή κέζν εθθξεκεί ζην Σκήκα φπνπ πξνεδξεχεη ν αξραηφηεξνο
αληηπξφεδξνο, ζπκκεηέρεη ζηελ Επηηξνπή σο κέινο ηεο ν δεχηεξνο θαηά ηελ
αξραηφηεηα αληηπξφεδξνο.
2. Αλ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ δηάδηθν, ππνγξάθεηαη επί πνηλή
απαξαδέθηνπ απφ δηθεγφξν θαη ζπλνδεχεηαη απφ παξάβνιν πνζνχ 100 επξψ, ην
νπνίν θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο. Σν
χςνο ηνπ πνζνχ ηνπ παξαβφινπ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Δηθαησκάησλ.
3. Σν αίηεκα θνηλνπνηείηαη ζηνπο ινηπνχο δηαδίθνπο ή ζην Γεληθφ Επίηξνπν
Επηθξαηείαο θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην πνηνο ππέβαιε ην αίηεκα ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Οη ηειεπηαίνη δχλαληαη λα θαηαζέηνπλ
ππνκλήκαηα ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο Επηηξνπήο.
4. Η πξάμε ηεο Σξηκεινχο Επηηξνπήο πνπ εθδίδεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο
δεκνζηεχεηαη ζε δχν εθεκεξίδεο ησλ Αζελψλ θαη ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή
εθδίθαζεο ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ, ζηηο νπνίεο ηίζεηαη ην ίδην δήηεκα, ηφζν
εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ ζπδεηεζεί φζν θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ. Η αλαζηνιή δελ
θαηαιακβάλεη ηελ πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία.
5. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ηεο Σξηκεινχο Επηηξνπήο γηα ηελ εηζαγσγή
ηεο ππφζεζεο ζηελ Οινκέιεηα δελ επηηξέπεηαη παξαίηεζε απφ ην ππνβιεζέλ αίηεκα.
6. ηε δίθε δηθαηνχηαη λα παξέκβεη θάζε δηάδηθνο ζε εθθξεκή δίθε, ζηελ
νπνία ηίζεηαη ην δήηεκα απηφ. Γηα ηελ παξέκβαζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ
θαηαινγίδεηαη δηθαζηηθή δαπάλε, ε δε κε άζθεζή ηεο δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα
άζθεζεο αλαθνπήο εξεκνδηθίαο ή ηξηηαλαθνπήο.
7. Μεηά ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, ε Οινκέιεηα κπνξεί λα παξαπέκπεη ην
έλδηθν βνήζεκα ή κέζν ζην αξκφδην Σκήκα, γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε.
8. Η απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο δεζκεχεη ηνπο δηαδίθνπο ηεο ελψπηνλ απηήο
δίθεο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξεκβάληεο.
Άξζξν 164
Ζ απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θεθάιαην απηφ, ε Οινκέιεηα ηνπ
Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζπγθξνηείηαη ζε δηθαζηηθφ ζρεκαηηζκφ, ζπλέξρεηαη ζε πιήξε
ζχλζεζε θαη απνθαίλεηαη νξηζηηθά.
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Άξζξν 165
Πξνζβαιιόκελεο απνθάζεηο
Σν έλδηθν κέζν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο επηηξέπεηαη κφλν θαηά ησλ νξηζηηθψλ
απνθάζεσλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
Άξζξν 166
Πνηνη αζθνύλ αίηεζε αλαίξεζεο
1. Η αίηεζε αλαίξεζεο αζθείηαη απφ νπνηνλδήπνηε κεηείρε ζηε δίθε ελψπηνλ
ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο θαη εηηήζεθε. Δηθαίσκα λα αζθήζεη αίηεζε αλαίξεζεο
έρεη θαη ν δηάδηθνο πνπ λίθεζε εθφζνλ δηθαηνινγεί έλλνκν ζπκθέξνλ, θαζψο θαη ν
Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο.
2. Η αίηεζε αλαίξεζεο απεπζχλεηαη θαηά ηνπ δηαδίθνπ ηεο δίθεο επί ηεο
νπνίαο εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε.
Άξζξν 167
Πξνζεζκία
1. Η αίηεζε αλαίξεζεο αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ, ε
νπνία εθθηλεί γηα ην Δεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα ινηπά
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαζψο θαη γηα φζα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ
δηθαίνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο ή ελσζηαθνχο πφξνπο απφ ηελ πεξηέιεπζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηά. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ Γεληθφ Επίηξνπν
Επηθξαηείαο. Γηα ηνλ ηδηψηε δηάδηθν ε πξνζεζκία απηή εθθηλεί απφ ηελ επίδνζε ή ηελ
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πεξηέιεπζε ζε απηφλ ή ηελ απνδεδεηγκέλα πιήξε γλψζε απφ
απηφλ ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο. Εάλ ν έρσλ έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ άζθεζε
αίηεζεο αλαίξεζεο δηακέλεη ζηελ αιινδαπή, ε πξνζεζκία νξίδεηαη ζε ελελήληα (90)
εκέξεο.
2. Εάλ δελ επηδφζεθε ε απφθαζε, ε πξνζεζκία ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο είλαη
ηξηψλ εηψλ, αξρφκελε απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο.
Άξζξν 168
Γεύηεξε αίηεζε αλαίξεζεο
Δεχηεξε αίηεζε αλαίξεζεο απφ ηνλ ίδην δηάδηθν θαηά ηεο ίδηαο απφθαζεο, σο
πξνο ην απηφ ή άιιν θεθάιαην ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο δελ επηηξέπεηαη εθηφο αλ ε
πξψηε απνξξίθζεθε γηα ηππηθφ ιφγν κε εμαίξεζε ηελ εθπξφζεζκε άζθεζε.
Άξζξν 169
Πεξηερόκελν δηθνγξάθνπ
1. Σν δηθφγξαθν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη, εθηφο απφ ηα
ζηνηρεία θάζε δηθνγξάθνπ, θαη ηα εμήο:
(α) ηνλ αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο,
(β) ηνπο ιφγνπο αλαίξεζεο θαηά ηξφπν ζαθή θαη νξηζκέλν,
(γ) δηνξηζκφ αληηθιήηνπ φηαλ ε αίηεζε αζθείηαη απφ ηδηψηε δηάδηθν θαη

(δ) ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν αίηεκα.
2. ην δηθφγξαθν ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο πξέπεη λα πξνζαξηψληαη θαη δχν (2)
αληίγξαθα ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο ζε έγγξαθε κνξθή ή αληίγξαθν απηήο
ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Άξζξν 170
Λόγνη αλαίξεζεο
Αλαίξεζε επηηξέπεηαη γηα:
(α) ππέξβαζε δηθαηνδνζίαο ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε
απφθαζε,
(β) κε λφκηκε ζπγθξφηεζε ή θαθή ζχλζεζή ηνπ,
(γ) παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο,
(δ) εζθαικέλε εξκελεία ή πιεκκειή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ,
(ε) παξάβαζε ηνπ δεδηθαζκέλνπ
(ζη) έιιεηςε λφκηκεο βάζεο ή αλαηηηνιφγεην θαη
(δ) παξακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ.
Άξζξν 171
Πξόζζεηνη ιόγνη
1. Οη πξφζζεηνη ιφγνη αλαίξεζεο σο πξνο ηα θεθάιαηα ηεο πξνζβαιιφκελεο
απφθαζεο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί ήδε κε ηελ αίηεζε αλαίξεζεο θαη ηα θεθάιαηα
εθείλα πνπ αλαγθαζηηθά ζπλέρνληαη κε απηά, αζθνχληαη κε δηθφγξαθν πνπ
θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ, δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αλαίξεζεο, γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ νπνίνπ ζπληάζζεηαη
έθζεζε.
2. Αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ επηδίδεηαη κε πνηλή
απαξαδέθηνπ, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ζηνλ
αλαηξεζίβιεην.
Άξζξν 172
Απαξάδεθην ιόγσλ αλαίξεζεο
1. Είλαη απαξάδεθηνο ιφγνο αλαίξεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηζρπξηζκφ ν νπνίνο
δελ πξνηάζεθε λφκηκα ζην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα παξάβαζε
πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί ζην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ή γηα ζθάικα πνπ πξνθχπηεη
απφ ηελ ίδηα ηελ απφθαζε ή αθνξά ζε δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη απηεπαγγέιησο απφ ην
δηθαζηήξην ηεο νπζίαο.
2. Καλείο δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ιφγν αλαίξεζεο απφ ηηο δηθέο ηνπ
πξάμεηο ή απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκά ηνπ.
3. Είλαη απαξάδεθηνο ιφγνο αλαίξεζεο θαηά απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο
παξαπνκπήο, εθφζνλ κε ηνλ ιφγν απηφ πξνζβάιιεηαη ε απφθαζε θαηά ην ηκήκα ηεο
εθείλν θαηά ην νπνίν ζπκκνξθψζεθε πξνο ηελ αλαηξεηηθή απφθαζε.
Άξζξν 173
Λόγνη απηεπαγγέιησο εμεηαδόκελνη
Σν δηθαζηήξην εμεηάδεη απηεπαγγέιησο ιφγνπο αλαίξεζεο πνπ αθνξνχλ ζηε
δεκφζηα ηάμε. Σέηνηνη ιφγνη είλαη ηδίσο απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηάθξηζε ησλ

δηθαηνδνζηψλ θαη ην αλίζρπξν ιφγσ αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνζζείζαο
δηάηαμεο λφκνπ.
Άξζξν 174
Όξηα αλαηξεηηθνύ ειέγρνπ
1. Η εθηίκεζε απφ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ δελ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ αλαηξεηηθνχ
δηθαζηεξίνπ. Επί πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο πξνο ην Δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο ή ην Επξσπατθφ Δηθαζηήξην Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ην αλαηξεηηθφ
δηθαζηήξην δχλαηαη, γηα ηελ πιεξφηεηα ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ, λα ιάβεη ππφςε ηνπ
θαη ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηηθνχ ηεο ππφζεζεο, πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ
αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε, αιιά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηεο ππφζεζεο
φπσο απηφο είρε ζπγθξνηεζεί θαηά ηελ έθδνζε ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο απφθαζεο.
2. ηελ αλαηξεηηθή δίθε δελ επηηξέπεηαη ε πξνζθφκηζε λέσλ απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ.
3. Η εθηίκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ δηαδηθαζηηθψλ εγγξάθσλ ηεο ίδηαο ή άιιεο
δίθεο, ηδίσο αγσγψλ, παξεκβάζεσλ, έλδηθσλ κέζσλ, πξνηάζεσλ ή δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ, ειέγρεηαη απφ ην δηθαζηήξην.
Άξζξν 175
Αληηθαηάζηαζε αηηηνινγηώλ
Αλ ην αηηηνινγηθφ ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο θξίλεηαη εζθαικέλν, αιιά
ην δηαηαθηηθφ ηεο νξζφ, ην δηθαζηήξην απνξξίπηεη ηελ αλαίξεζε, εθηφο αλ ππάξρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ λα απνηξαπεί δεδηθαζκέλν, νπφηε αλαηξείηαη ε απφθαζε κφλν σο
πξνο ηελ εζθαικέλε αηηηνινγία ηεο.
Άξζξν 176
Γηαδηθαζία κεηά ηελ αλαίξεζε
1. Αλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε αλαίξεζεο γηα ππέξβαζε δηθαηνδνζίαο, ην
Ειεγθηηθφ πλέδξην δελ επηιακβάλεηαη πιένλ ηεο ππφζεζεο.
2. Αλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε αλαίξεζεο γηα εζθαικέλε εξκελεία ή πιεκκειή
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ε Οινκέιεηα ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ απνθαζίδεη πεξαηηέξσ
γηα ηελ ππφζεζε, εθηφο αλ απηή ρξήδεη δηεξεχλεζεο θαηά ην πξαγκαηηθφ ηεο κέξνο,
νπφηε ηελ αλαπέκπεη ζην αξκφδην Σκήκα.
3. Αλ ε απφθαζε αλαηξεζεί γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, ε Οινκέιεηα
αλαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζην Σκήκα πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε γηα ηελ εθ λένπ
εμέηαζή ηεο, κε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε, θαηά ην κέξνο πνπ αλαηξέζεθε.
4. Εθφζνλ αλαηξεζεί ε απφθαζε νη δηάδηθνη επαλέξρνληαη ζηελ θαηάζηαζε
πνπ ππήξρε πξηλ απφ απηή.
5. Σν Σκήκα ην νπνίν δηθάδεη ηελ ππφζεζε, θαηά παξαπνκπή απφ ηελ
Οινκέιεηα, δελ κπνξεί λα απνζηεί απφ ηελ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο, σο πξνο ηα
δεηήκαηα πνπ θξίζεθαλ κε απηή.

Άξζξν 177
Αλαίξεζε ππέξ ηνπ λόκνπ
1. Ο Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο δχλαηαη θαη’ εμαίξεζε θαη κεηά ηελ
παξέιεπζε ηεο νηθείαο πξνζεζκίαο λα αζθεί αίηεζε αλαίξεζεο ππέξ ηνπ λφκνπ.
2. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε αλαίξεζεο, ε απφθαζε πνπ
αλαηξεζηβάιιεηαη παξακέλεη ακεηάβιεηε, αλαηξείηαη φκσο ππέξ ηνπ λφκνπ κε ζθνπφ
ηε ζπκκφξθσζε ζε παξφκνηα πεξίπησζε ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο πξνο ηελ απφθαζε
ηεο Οινκέιεηαο.
Άξζξν 178
Δηδηθή παξέκβαζε
1. ε αλαηξεηηθή δίθε ζηελ νπνία, ελ φςεη ησλ ηζρπξηζκψλ ησλ δηαδίθσλ,
ηίζεηαη δήηεκα αλ δηάηαμε ηππηθνχ λφκνπ είλαη ζχκθσλε πξνο ην χληαγκα, έρνπλ ην
δηθαίσκα λα αζθήζνπλ παξέκβαζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ,
ηα νπνία δηθαηνινγνχλ έλλνκν ζπκθέξνλ ζε ζρέζε κε ηελ θξίζε ηνπ δεηήκαηνο
απηνχ, εθφζνλ ην απηφ δήηεκα εθθξεκεί ζε δίθε ελψπηνλ άιινπ δηθαζηηθνχ
ζρεκαηηζκνχ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηελ νπνία είλαη δηάδηθνη. Δηθαίσκα
άζθεζεο παξέκβαζεο έρεη ζε θάζε πεξίπησζε ν Τπνπξγφο Δηθαηνζχλεο.
2. Ο παξεκβαίλσλ κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν λνκηκνπνηείηαη λα
πξνβάιιεη απφςεηο θαη επηρεηξήκαηα αλαθεξφκελα απνθιεηζηηθά ζε δεηήκαηα
ζπληαγκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί. Η εθδηδφκελε απφθαζε δελ παξάγεη έλλνκα
απνηειέζκαηα γηα ηνλ παξεκβαίλνληα απηφλ.
3. Η παξέκβαζε απηή ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 42.
4. Γηα ηελ παξάζηαζε φζσλ παξεκβαίλνπλ κε βάζε ην παξφλ άξζξν, ηε
λνκηκνπνίεζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ ηνπο, ηα απαηηνχκελα ηέιε θαη παξάβνια
θαη ηε δηθαζηηθή δαπάλε εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο
Κσδηθνπνίεζεο.
5. Η κε άζθεζε παξέκβαζεο θαηά ηελ πξψηε παξάγξαθν, ζε νπνηνλδήπνηε
ιφγν θαη λα νθείιεηαη, δελ δεκηνπξγεί δηθαίσκα αλαθνπήο εξεκνδηθίαο ή
ηξηηαλαθνπήο.
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Άξζξν 179
Πξνζβαιιόκελεο απνθάζεηο
ε αλαζεψξεζε ππφθεηληαη νη νξηζηηθέο απνθάζεηο ησλ Σκεκάησλ.
Άξζξν 180
Αξκόδην δηθαζηήξην
Η αίηεζε αλαζεψξεζεο αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ εμέδσζε ηελ
απφθαζε.

Άξζξν 181
Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή λνκηκνπνίεζε
1. Ννκηκνπνηνχληαη λα αζθήζνπλ αίηεζε αλαζεψξεζεο φζνη δηεηέιεζαλ
δηάδηθνη ζηε δίθε θαηά ηελ νπνία εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε θαη ν Γεληθφο
Επίηξνπνο Επηθξαηείαο.
2. Παζεηηθψο λνκηκνπνηνχληαη φζνη δηεηέιεζαλ αληίδηθνη εθείλνπ πνπ αζθεί
ην έλδηθν κέζν ζηε δίθε θαηά ηελ νπνία εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε.
Άξζξν 182
Νέα αίηεζε
Η άζθεζε απφ ην ίδην πξφζσπν λέαο αίηεζεο αλαζεψξεζεο επηηξέπεηαη κφλν
γηα ιφγν πνπ πξνέθπςε κεηαγελεζηέξσο, έζησ θαη αλ αθνξά ζην ίδην θεθάιαην ηεο
απφθαζεο.
Άξζξν 183
Λόγνη αλαζεώξεζεο
1. Αλαζεψξεζε ρσξεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
(α) αλ ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε ζηεξίδεηαη ζε ςεπδή θαηάζεζε κάξηπξα ή
δήισζε δηαδίθνπ, ζε ςεπδή έθζεζε πξαγκαηνγλψκνλα ή ζε πιαζηά ή λνζεπκέλα
έγγξαθα θαη ηα πεξηζηαηηθά απηά πξνθχπηνπλ απφ ακεηάθιεηε απφθαζε πνηληθνχ
δηθαζηεξίνπ, ή
(β) αλ κεηά ηελ ηειεπηαία ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο πεξηήιζαλ ζε γλψζε θαη
ζηελ θαηνρή ηνπ δηαδίθνπ πνπ δεηεί ηελ αλαζεψξεζε θξίζηκα έγγξαθα, ηα νπνία
ππήξραλ πξηλ απφ ηε δίθε, αιιά δελ γλψξηδε ηελ χπαξμή ηνπο ή εκπνδίζηεθε ζηελ
πξνζθφκηζή ηνπο, ή
(γ) αλ ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε ζηεξίδεηαη ζε απφθαζε πνιηηηθνχ,
πνηληθνχ ή δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ε νπνία αλαηξάπεθε ακεηαθιήησο κεηά ηελ
ηειεπηαία ζπδήηεζε.
2. Επίζεο, αλαζεψξεζε ρσξεί θαη φηαλ ην δηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ
πξνζβαιιφκελε απφθαζε πιαλήζεθε πξφδεια πεξί ηα πξάγκαηα, φπσο ηδίσο αλ δελ
εληφπηζε ζνβαξφ ζθάικα πνπ πεξηείραλ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα πάλσ ζηα νπνία
ζηήξημε ηελ θξίζε ηνπ ή αλ ζεψξεζε σο αθξηβέο ή αλαθξηβέο γεγνλφο ελψ πξνέθππηε
αλακθηζβήηεηα ην αληίζεην.
Άξζξν 184
Πξνζεζκία
1. Αλ πξνβάιιεηαη ιφγνο αλαζεψξεζεο απφ απηνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο είλαη
εμήληα (60) εκεξψλ θαη αξρίδεη:
(α) ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ,
αθφηνπ θαηαζηεί ακεηάθιεηε ε ζρεηηθή δηθαζηηθή απφθαζε, ελψ
(β) ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ θαη άξζξνπ, αθφηνπ ηα θξίζηκα
έγγξαθα πεξηήιζαλ ζηελ θαηνρή εθείλνπ πνπ δεηεί ηελ αλαζεψξεζε.
2. Αλ ηα γεγνλφηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπληειέζηεθαλ πξηλ απφ
ηελ επίδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, ε πξνζεζκία ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο
αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο.

3. Αλ ν ιφγνο αλαζεψξεζεο είλαη απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο είλαη
εμήληα (60) εκεξψλ θαη αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο.
Άξζξν 185
Αλάινγε εθαξκνγή δηαηάμεσλ
Γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη
δηαηάμεηο ηεο Κσδηθνπνίεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ έθεζε.
Άξζξν 186
πλέπεηεο αλαζεώξεζεο
1. Αλ γίλεη δεθηφο ιφγνο αλαζεψξεζεο, ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε
εμαθαλίδεηαη θαη επαθνινπζεί λέα εμέηαζε ηεο ππφζεζεο κέζα ζηα φξηα ηνπ ιφγνπ
απηνχ.
2. Η απφθαζε πνπ δέρεηαη ηελ αίηεζε αλαζεψξεζεο ππφθεηηαη ζηα ίδηα έλδηθα
κέζα ζηα νπνία ππφθεηηαη θαη ε απφθαζε πνπ αλαζεσξήζεθε.
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Άξζξν 187
Πεξηπηώζεηο όπνπ επηηξέπεηαη ε δηόξζσζε απόθαζεο
1. Εάλ θαηά ηε ζχληαμε θαη ηελ έθδνζε απφθαζεο παξεηζέθξεζαλ ιάζε
γξαθηθά ή ινγηζηηθά ή πξνθαλείο αλαθξίβεηεο ή ην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο
δηαηππψζεθε ειιηπψο ή αλαθξηβψο, ην δηθαζηήξην πνπ ηελ εμέδσζε πξνβαίλεη ζηε
δηφξζσζε απηήο.
2. Αλ ηα ιάζε είλαη γξακκαηηθά ή πξνδήισο ζπληαθηηθά θαη ε δηφξζσζή ηνπο
δελ κεηαβάιιεη ην λφεκα ηεο θξάζεο φπνπ εκπεξηέρνληαη, ε δηφξζσζε επέξρεηαη κε
πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε, ηελ νπνία
πξνζππνγξάθεη θαη ν εηζεγεηήο ηεο ππφζεζεο εθφζνλ δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ
δηθαζηή.
3. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ην δηθαζηήξην δχλαηαη λα δηνξζψζεη απφθαζή
ηνπ, είηε απηεπαγγέιησο κε αίηεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, είηε κε αίηεζε ελφο απφ ηνπο
δηαδίθνπο.
Άξζξν 188
Άζθεζε ηεο αίηεζεο δηόξζσζεο
Η αίηεζε δηφξζσζεο, φηαλ αζθείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ
εμέδσζε ηελ απφθαζε, θαηαρσξίδεηαη σο πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ζην νηθείν
πξσηφθνιιν ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη αληίγξαθν απηήο θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαδίθνπο.
Όηαλ ε αίηεζε δηφξζσζεο αζθείηαη απφ δηάδηθν, θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα
γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 55.

Άξζξν 189
Πεξηερόκελν ηεο αίηεζεο δηόξζσζεο
1. Η αίηεζε δηφξζσζεο πξέπεη λα πεξηέρεη, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία θάζε
δηθνγξάθνπ, κλεία ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο θαη ζαθή αλαθνξά ζηα ιάζε ησλ
νπνίσλ δεηείηαη ε δηφξζσζε.
2. Πξφζζεηνη ιφγνη επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνχλ κε μερσξηζηφ δηθφγξαθν, πνπ
θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηε
ζπδήηεζε, κε ζχληαμε πάλσ ζ’ απηφ πξάμεο θαηάζεζεο.
3. Αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ επηδίδεηαη κε πνηλή
απαξαδέθηνπ, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, κε
επηκέιεηα ηνπ αηηνχληνο, ζηνπο άιινπο δηαδίθνπο.
Άξζξν 190
Πξνδηθαζία
1. Οη δηαηάμεηο ηεο Κσδηθνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνδηθαζία γηα ην
αληίζηνηρν έλδηθν βνήζεκα ή κέζν, ην νπνίν πξνθάιεζε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο,
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.
2. Αλ ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ θξίλεη φηη ην ιάζνο πνπ παξεηζέθξεζε
ζηελ απφθαζε εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζή ηεο, νξίδεη γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο
δηφξζσζεο ηε ζπληνκφηεξε δηαζέζηκε δηθάζηκν.
Άξζξν 191
πδήηεζε
1. Η αίηεζε ζπδεηείηαη ζην αθξναηήξην θαη νη δηάδηθνη θαινχληαη κε
επηκέιεηα ηεο γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηεξίνπ.
2. ηε ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ απνθαίλεηαη γηα ηελ αίηεζε δηφξζσζεο
κεηέρεη, αλ είλαη εθηθηφ, ν δηθαζηήο πνπ δηεηέιεζε εηζεγεηήο ζηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο ηεο νπνίαο δεηείηαη ε δηφξζσζε.
3. Αλ αίηεζε δηφξζσζεο έρεη αζθήζεη ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ν
δηάδηθνο γηα ηε δηφξζσζε ηνπ ίδηνπ ιάζνπο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ
εθδίθαζε κίαο απφ ηηο δχν. Αλ δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζην ίδην ιάζνο, νη αηηήζεηο
ζπλεθδηθάδνληαη ππνρξεσηηθά.
Άξζξν 192
Απόθαζε
1. Ο αξηζκφο ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία έγηλε ε δηφξζσζε ζεκεηψλεηαη ζην
πξσηφηππν ηεο απφθαζεο πνπ δηνξζψλεηαη.
2. ηα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηεο απφθαζεο πνπ δηνξζψλεηαη πξέπεη λα
γίλεηαη κλεία ηεο πξάμεο ηνπ πξνέδξνπ ή ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηε δηφξζσζε
κε ζεκείσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζήο ηνπο.

Άξζξν 193
Έλδηθα κέζα
Καηά ησλ εθδηδφκελσλ απνθάζεσλ δχλαηαη λα αζθεζνχλ ηα έλδηθα κέζα, ηα
νπνία κπνξνχζαλ λα αζθεζνχλ θαηά ηεο απφθαζεο ηεο νπνίαο έγηλε ε δηφξζσζε. Αλ
αζθεζνχλ, ε άζθεζε πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα θεθάιαηα ηεο απφθαζεο πνπ
δηνξζψζεθαλ.
Άξζξν 194
Γηόξζσζε πξαθηηθνύ
1. Αλ, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο, δηαπηζησζεί φηη θαηά ηε ζχληαμε
ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπδήηεζεο ζην αθξναηήξην ή απνζπάζκαηνο απηψλ
παξεηζέθξεζαλ ιάζε γξαθηθά ή ζπληαθηηθά ή πξνθαλείο αλαθξίβεηεο ή απηά
δηαηππψζεθαλ ειιηπψο ή αλαθξηβψο, επηηξέπεηαη ε απηεπάγγειηε δηφξζσζή ηνπο.
2. Η δηφξζσζε επέξρεηαη κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ ελψπηνλ
ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ζπδήηεζε, ηελ νπνία πξνζππνγξάθεη θαη ν γξακκαηέαο ηεο έδξαο.
Η πξάμε ηνπ πξνέδξνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαδίθνπο, γηα ηελ ηπρφλ άζθεζε απφ
απηνχο ησλ έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ ζηεξίρζεθε ζηα πξαθηηθά ή ην
απφζπαζκα πνπ δηνξζψζεθαλ.

Κεθάιαην 29
ΑΗΣΖΖ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΖ ΑΠΟΦΑΖ
Άξζξν 195
Δξκελεία απόθαζεο
1. Εάλ ε δηαηχπσζε απφθαζεο είλαη αζαθήο θαη γελλά ακθηβνιίεο, ην
δηθαζηήξην πνπ ηελ εμέδσζε δχλαηαη χζηεξα απφ αίηεζε ελφο απφ ηνπο δηαδίθνπο λα
ηελ εξκελεχζεη.
2. Η πεξί εξκελείαο απφθαζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ην δηαηαθηηθφ ηεο
απφθαζεο πνπ εξκελεχεηαη.
Άξζξν 196
Πεξηερόκελν ηεο αίηεζεο εξκελείαο
1. Η αίηεζε εξκελείαο εθηφο απφ ηα ζηνηρεία θάζε δηθνγξάθνπ πξέπεη αθφκε
λα πεξηέρεη κλεία ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο θαη ηα ακθίβνια ζεκεία ή ηηο
αζάθεηεο ζηελ απφθαζε απηή ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε εξκελεία.
2. Πξφζζεηνη ιφγνη επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνχλ κε μερσξηζηφ δηθφγξαθν, πνπ
θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηε
ζπδήηεζε, κε ζχληαμε πάλσ ζ’ απηφ πξάμεο θαηάζεζεο.
3. Αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ επηδίδεηαη κε πνηλή
απαξαδέθηνπ, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, κε
επηκέιεηα ηνπ αηηνχληνο, ζηνπο άιινπο δηαδίθνπο.

Άξζξν 197
Πξνδηθαζία
1. Η αίηεζε εξκελείαο θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 55.
2. Οη δηαηάμεηο ηεο Κσδηθνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνδηθαζία γηα ην
αληίζηνηρν έλδηθν βνήζεκα ή κέζν, ην νπνίν πξνθάιεζε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο,
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.
3. Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ νξίδεη ζχληνκε δηθάζηκν αλ θξίλεη φηη ε
πξνβαιιφκελε αζάθεηα εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο.
Άξζξν 198
πδήηεζε
1. Η αίηεζε ζπδεηείηαη ζην αθξναηήξην. Οη δηάδηθνη θαινχληαη ζηε ζπδήηεζε
κε επηκέιεηα ηεο γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηεξίνπ.
2. ηε ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ αλ είλαη εθηθηφ κεηέρνπλ νη δηθαζηέο πνπ
έιαβαλ ηελ απφθαζε.
Άξζξν 199
Δθαξκνγή δηαηάμεσλ
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αίηεζε
δηφξζσζεο.

Κεθάιαην 30
Ζ ΑΝΑΚΟΠΖ ΔΡΖΜΟΓΗΚΗΑ
Άξζξν 200
Πξνζβαιιόκελεο απνθάζεηο
1. ε αλαθνπή εξεκνδηθίαο ππφθεηληαη νη απνθάζεηο ησλ Σκεκάησλ, αλ
θάπνηνο απφ ηνπο δηαδίθνπο δελ παξαζηάζεθε θαηά ηε ζπδήηεζε έλδηθνπ βνεζήκαηνο
ή κέζνπ, επεηδή δελ θιεηεχζεθε ή δελ θιεηεχζεθε λφκηκα, ή επεηδή, αλ θαη
θιεηεχζεθε λφκηκα, δελ κπφξεζε, ιφγσ αλψηεξεο βίαο, λα παξαζηαζεί.
2. Δεχηεξε αλαθνπή θαηά ηεο ίδηαο απφθαζεο δελ επηηξέπεηαη.
3. Καηά ηεο απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη ηελ αλαθνπή δελ ζπγρσξείηαη λέα
αλαθνπή, εθηφο αλ ν αλαθφπησλ δελ θιεηεχζεθε θαζφινπ ή δελ θιεηεχζεθε λφκηκα
ή, αλ θαη θιεηεχζεθε λφκηκα, δελ κπφξεζε ιφγσ αλψηεξεο βίαο λα παξαζηαζεί.
Άξζξν 201
Δλεξγεηηθή λνκηκνπνίεζε
Δηθαίσκα αλαθνπήο έρεη κφλν φπνηνο δηάδηθνο δελ παξαζηάζεθε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ επεηδή δελ θιεηεχζεθε ή δελ θιεηεχζεθε
λφκηκα, ή επεηδή, αλ θαη θιεηεχζεθε λφκηκα, δελ κπφξεζε, ιφγσ αλψηεξεο βίαο, λα
παξαζηαζεί.

Άξζξν 202
Πξνζεζκία
Η πξνζεζκία γηα άζθεζε ηεο αλαθνπήο είλαη εμήληα (60) εκεξψλ θαη αξρίδεη
γηα ην Δεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα ινηπά λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ζε
απηνχο. Γηα ηνλ ηδηψηε δηάδηθν ε ίδηα πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ζε απηφλ
ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο απφ απηφλ. Εάλ ν
έρσλ έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηελ άζθεζε ηεο αλαθνπήο δηακέλεη ζηελ αιινδαπή, ε
πξνζεζκία νξίδεηαη ζε ελελήληα (90) εκέξεο.
Άξζξν 203
Πεξηερόκελν ηνπ δηθνγξάθνπ
Η αλαθνπή πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία θάζε δηθνγξάθνπ θαη αθφκε κλεία
ηεο πξνζβαιινκέλεο απφθαζεο, ηνπο ιφγνπο ηεο αλαθνπήο θαη αίηεκα.
Άξζξν 204
Πξόζζεηνη ιόγνη
1. Πξφζζεηνη ιφγνη αλαθνπήο επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνχλ κε μερσξηζηφ
δηθφγξαθν, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ δεθαπέληε (15)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, κε ζχληαμε πάλσ ζ’ απηφ πξάμεο
θαηάζεζεο.
2. Αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ επηδίδεηαη κε πνηλή
απαξαδέθηνπ, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε κε
επηκέιεηα ηνπ αλαθφπηνληνο, ζε εθείλνπο θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε αλαθνπή.
Άξζξν 205
Δθαξκνγή δηαηάμεσλ
Οη δηαηάμεηο ηεο Κσδηθνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνδηθαζία, ηε
ζπδήηεζε θαη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ πξνζβάιιεηαη κε ηελ αλαθνπή
εξεκνδηθίαο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.
Άξζξν 206
πδήηεζε
1. Η αλαθνπή εηζάγεηαη ελψπηνλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ εμέδσζε ηελ
πξνζβαιινκέλε απφθαζε.
2. Η αίηεζε ζπδεηείηαη ζην αθξναηήξην κε θιήζε ησλ δηαδίθσλ απφ ηε
γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ.
Άξζξν 207
Απόθαζε
Αλ ν ιφγνο αλαθνπήο απνδεηρζεί βάζηκνο εμαθαλίδεηαη ε απφθαζε θαη ην
δηθαζηήξην πξνβαίλεη ακέζσο ζε λέα εμέηαζε ηεο ππφζεζεο.

Κεθάιαην 31
Ζ ΣΡΗΣΑΝΑΚΟΠΖ
Άξζξν 208
Δλεξγεηηθή θαη παζεηηθή λνκηκνπνίεζε
1. Σξίηνο, ν νπνίνο βιάπηεηαη απφ νξηζηηθή απφθαζε Σκήκαηνο πνπ εθδφζεθε
ζε δίθε κεηαμχ άιισλ θαη δελ είρε αζθήζεη παξέκβαζε, κπνξεί, εθφζνλ ζπληξέρεη ην
έλλνκν ζπκθέξνλ πνπ ζα δηθαηνινγνχζε ηελ παξέκβαζή ηνπ ζηε δίθε απηή, λα
αλαθφςεη ηελ νηθεία απφθαζε.
2. ηεξείηαη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη ηξηηαλαθνπή o ηξίηνο ζηνλ νπνίν
θνηλνπνηήζεθε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 42, ην εηζαγσγηθφ ηεο δίθεο
δηθφγξαθν, κε γλσζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δηθαζίκνπ.
3. Η αλαθνπή ζηξέθεηαη ελαληίνλ φισλ ησλ δηαδίθσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ
εθδφζεθε ε απφθαζε.
Άξζξν 209
Πξνζεζκία
Η ηξηηαλαθνπή αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ, πνπ αξρίδεη
γηα ην Δεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα ινηπά λνκηθά
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ζε
απηά. Γηα ηνλ ηδηψηε δηάδηθν ε ίδηα πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ζε απηφλ ηεο
πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφ απηφλ. Εάλ ν έρσλ έλλνκν
ζπκθέξνλ γηα ηελ άζθεζε ηεο αλαθνπήο δηακέλεη ζηελ αιινδαπή, ε πξνζεζκία
νξίδεηαη ζε ελελήληα (90) εκέξεο.
Άξζξν 210
Πεξηερόκελν
Η αίηεζε ηεο ηξηηαλαθνπήο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία θάζε δηθνγξάθνπ
θαη αθφκε, κλεία ηεο πξνζβαιινκέλεο απφθαζεο, ηνπο ιφγνπο ηεο αλαθνπήο θαη
αίηεκα.
Άξζξν 211
Πξόζζεηνη ιόγνη
1. Πξφζζεηνη ιφγνη ηξηηαλαθνπήο επηηξέπεηαη λα ππνβιεζνχλ κε μερσξηζηφ
δηθφγξαθν, πνπ θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ δεθαπέληε (15)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, κε ζχληαμε πάλσ ζ’ απηφ πξάμεο
θαηάζεζεο.
2. Αληίγξαθν ηνπ δηθνγξάθνπ ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ επηδίδεηαη κε πνηλή
απαξαδέθηνπ, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, κε
επηκέιεηα ηνπ ηξηηαλαθφπηνληνο, ζε εθείλνπο θαηά ησλ νπνίσλ ζηξέθεηαη ε
ηξηηαλαθνπή.

Άξζξν 212
Δθαξκνγή δηαηάμεσλ
Οη δηαηάμεηο ηεο Κσδηθνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνδηθαζία, ηε ζπδήηεζε
θαη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ πξνζβάιιεηαη κε ηελ ηξηηαλαθνπή εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο.
Άξζξν 213
πδήηεζε
1. Η ηξηηαλαθνπή εηζάγεηαη ελψπηνλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ εμέδσζε ηελ
πξνζβαιινκέλε απφθαζε.
2. Η ηξηηαλαθνπή ζπδεηείηαη ζην αθξναηήξην κε θιήζε ησλ δηαδίθσλ απφ ηε
γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ.
Άξζξν 214
Απόθαζε
Αλ ν ιφγνο ηεο αλαθνπήο θξηζεί βάζηκνο, ην δηθαζηήξην εμαθαλίδεη ηελ
απφθαζε θαη πξνρσξεί ζηελ εθδίθαζε ηεο δηαθνξάο.

Κεθάιαην 32
Ζ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Άξζξν 215
Πξνζβαιιόκελεο απνθάζεηο
Απφθαζε Σκήκαηνο ή ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ, γηα ηελ
νπνία θξίζεθε κε απφθαζε ηνπ Επξσπατθνχ Δηθαζηεξίνπ Δηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ φηη εθδφζεθε θαηά παξαβίαζε δηθαηψκαηνο ζρεηηθνχ κε ην δίθαην
ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ηεξήζεθε ή άιιεο ξχζκηζεο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ ηεο
Επξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ
Θεκειησδψλ Ειεπζεξηψλ, ππφθεηηαη ζε αίηεζε επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ
ηνπ ζρεκαηηζκνχ πνπ ηελ εμέδσζε.
Άξζξν 216
Ννκηκνπνίεζε
Δηθαίσκα λα αζθήζνπλ ηελ αίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ
φζνη δηεηέιεζαλ δηάδηθνη ζηε δίθε ελψπηνλ ηνπ Επξσπατθνχ Δηθαζηεξίνπ
Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ή νη θάζε είδνπο θαζνιηθνί ή εηδηθνί δηάδνρνί ηνπο,
εθφζνλ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ, θαζψο θαη ν Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο.
Άξζξν 217
Πξνζεζκία
1. Η αίηεζε αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία ελελήληα (90) εκεξψλ, πνπ αξρίδεη
απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ηνπ Επξσπατθνχ Δηθαζηεξίνπ

Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαθξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 44 ηεο Επξσπατθήο χκβαζεο γηα ηελ Πξνάζπηζε ησλ
Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Ειεπζεξηψλ.
2. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ππάξμεη δηαδνρή απηνχ πνπ
ήηαλ δηάδηθνο ζηε δίθε ελψπηνλ ηνπ Επξσπατθνχ Δηθαζηεξίνπ Δηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ, ε πξνζεζκία γηα ηνλ δηάδνρν αξρίδεη απφ ηφηε πνπ επήιζε ε δηαδνρή.
Εηδηθψο ζηελ πεξίπησζε θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, ε πξνζεζκία γηα ηνλ θιεξνλφκν
αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ απνπνίεζε ηεο θιεξνλνκίαο.
Άξζξν 218
Άζθεζε
Οη δηαηάμεηο ηεο Κσδηθνπνίεζεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ πνπ
επηιακβάλεηαη αξκνδίσο ηεο αίηεζεο θαη αθνξνχλ ζηελ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ
βνεζήκαηνο ή κέζνπ επί ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε,
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.
Άξζξν 219
Πεξηερόκελν
Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία θάζε δηθνγξάθνπ θαη αθφκε, κλεία
ηεο πξνζβαιινκέλεο απφθαζεο, ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο θαη αίηεκα.
Άξζξν 220
Πξνδηθαζία
Οη δηαηάμεηο ηεο Κσδηθνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνδηθαζία ηεο
ζπδήηεζεο ηεο ππφζεζεο γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε απφθαζε πνπ πξνζβάιιεηαη κε
ηελ αίηεζε εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.
Άξζξν 221
πδήηεζε
1. Γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκφδεηαη ε
ηζρχνπζα γηα ηνλ νηθείν δηθαζηηθφ ζρεκαηηζκφ δηαδηθαζία.
2. Αλ ν επηιεθζείο ζρεκαηηζκφο θξίλεη φηη δελ είλαη ν αξκφδηνο, παξαπέκπεη
ηελ αίηεζε ζηνλ αξκφδην ζρεκαηηζκφ.
Άξζξν 222
Απόθαζε
1. Αλ ε αίηεζε θξηζεί βάζηκε, ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ αθπξψλεηαη θαηά
ην ηκήκα ηεο πνπ ζηνηρεηνζέηεζε ηελ παξαβίαζε θαη ε ππφζεζε επαλεμεηάδεηαη.
2. Ο επηιεθζείο ζρεκαηηζκφο, αλ θξίλεη φηη ε ππφζεζε είλαη ψξηκε, κπνξεί θαη
λα κε ζπδεηήζεη ηελ ππφζεζε ζε λέα δηθάζηκν.

ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ
Ζ ΤΕΖΣΖΖ
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Άξζξν 223
Γεκόζηα ζπλεδξίαζε
1. Οη δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ
πξνο ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ γίλνληαη ζηα αθξναηήξηα απηνχ κε ηελ παξνπζία ηνπ
γξακκαηέα ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
2. ηηο δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ
πξνο ζπδήηεζε ησλ ππνζέζεσλ ζε αθξναηήξην παξίζηαηαη ν Γεληθφο Επίηξνπνο
Επηθξαηείαο ν νπνίνο εθθέξεη ηε γλψκε ηνπ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο
Γεληθήο Επηηξνπείαο ηεο Επηθξαηείαο κπνξεί λα νξηζζνχλ δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο ζηηο
νπνίεο δελ ζα παξίζηαηαη θαζψο θαη δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο δελ ζα ζπκκεηέρεη ν
Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο.
Άξζξν 224
Πξνθνξηθόηεηα δηαδηθαζίαο
Η δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην δηεμάγεηαη πξνθνξηθά θαη ζηεξίδεηαη ζηελ
πξνδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Κσδηθνπνίεζεο.
Άξζξν 225
Απηεπάγγειηε εμέηαζε ηεο θιήηεπζεο ησλ δηαδίθσλ
1. Όηαλ θάπνηνο απφ ηνπο δηαδίθνπο δελ εκθαλίδεηαη θαηά ηε ζπδήηεζε, ην
δηθαζηήξην εμεηάδεη απηεπαγγέιησο αλ απηφο θιεηεχζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα.
Αλ δελ θιεηεχζεθε ή δελ θιεηεχζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα, ην δηθαζηήξην αθνχ
θεξχμεη απαξάδεθηε ηε ζπδήηεζε νξίδεη λέα ηαθηηθή δηθάζηκν κε απιή ζεκείσζε
ζην πηλάθην θαη δηαηάζζεη ηελ εγγξαθή ζε απηήλ ηεο ππφζεζεο θαη ηε λφκηκε
θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ.
2. Η αθπξφηεηα θαιχπηεηαη αλ ν δηάδηθνο εκθαληζζεί ελψπηνλ ηνπ
δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ εθθψλεζε θαη δεηήζεη ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζήο ηνπ.
3. Αλ έγηλε ε θιήηεπζε ησλ δηαδίθσλ θαη απηή θξίλεηαη λφκηκε θαη
εκπξφζεζκε, ε δηαδηθαζία ρσξεί θαη αλ απηνί δελ παξίζηαληαη.
Άξζξν 226
Με εκθάληζε ή απνρώξεζε ησλ δηαδίθσλ
1. Δηάδηθνο πνπ δελ εκθαλίζζεθε θαηά ηελ πξνεθθψλεζε ή ηελ εθθψλεζε
ηεο ππφζεζεο, δχλαηαη πξνζεξρφκελνο λα κεηάζρεη ζηελ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε.

2. Η εθνχζηα απνρψξεζε δηαδίθνπ κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηεο
ππφζεζεο δελ επεξεάδεη ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο. Ωο εθνπζίσο απνρσξψλ
ζεσξείηαη ν δηάδηθνο θαη φηαλ πξνο ηήξεζε ηεο ηάμεο δηαηαρζεί ε απνκάθξπλζε
απηνχ.
3. Η εθνχζηα απνρψξεζε ηνπ δηαδίθνπ κεηά ηελ απφξξηςε αίηεζεο πεξί
αλαβνιήο δελ θσιχεη ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, εθηφο αλ δελ έγηλε λφκηκε
θιήηεπζε απηνχ, νπφηε θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.
4. Δηάδηθνο πνπ δελ εκθαλίζζεθε θαηά ηε ζπδήηεζε ή πνπ απνρψξεζε απφ
απηή, δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη θαη λα κεηέρεη ζε θάζε κεηαγελέζηεξε ζπδήηεζε ηεο
ππφζεζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε παξάζηαζε ησλ δηαδίθσλ.
5. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη θαη επί
δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ πνπ δηελεξγνχληαη εθηφο ηνπ αθξναηεξίνπ.
Άξζξν 227
Αξρή ηεο πξναπόδεημεο
Η ζπδήηεζε γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηα δηθφγξαθα θαη ηα έγγξαθα πνπ
έρνπλ πξνζαρζεί πξναπνδεηθηηθψο. Έγγξαθα κπνξεί λα πξνζαρζνχλ θαη θαηά ηε
ζπδήηεζε ή θαη κεηά ηε ζπδήηεζε αλ δνζεί ζρεηηθή άδεηα απφ ην δηθαζηήξην. ηελ
πεξίπησζε απηή ηα δηθαηψκαηα άκπλαο ηνπ αληηδίθνπ πξέπεη λα δηαζθαιηζζνχλ κε
ηελ παξνρή ζε απηφλ ησλ αλαγθαίσλ δηεπθνιχλζεσλ. Σν δηθαζηήξην πάλησο κπνξεί
θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα δηαηάμεη θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή απφδεημε θαη λα
ππνρξεψζεη νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή λα παξάζρεη έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηελ ππφζεζε πνπ δηθάδεηαη.

Κεθάιαην 34
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Άξζξν 228
Παξάζηαζε δηαδίθσλ
Σν Δεκφζην ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο παξίζηαηαη δηά πκβνχινπ ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Οη άιινη πιελ ηνπ Δεκνζίνπ δηάδηθνη παξίζηαληαη
ελψπηνλ ηεο Οινκειείαο κεηά ή δηά πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ απφ ηνπο δηνξηζκέλνπο
ζηνλ Άξεην Πάγν.
Άξζξν 229
Πξνζεζκία γηα λνκηκνπνίεζε
Σν Δηθαζηήξην θαη’ αίηεζε ηνπ εκθαληδφκελνπ σο πιεξεμνχζηνπ θαη κε
απνδεηθλχνληνο ηελ πιεξεμνπζηφηεηα, δχλαηαη, εθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, λα
ρνξεγήζεη κηα θνξά ζχληνκε αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ή λα επηηξέςεη ηελ πξνζσξηλή
ζπκκεηνρή απηνχ ζηε δίθε, νξίδνληαο εχινγε πξνζεζκία γηα ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ,
έζησ θαη εθ ησλ πζηέξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζηνηρεία ηεο λνκηκνπνίεζεο
κπνξεί λα είλαη θαη κεηαγελέζηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπδήηεζεο. Αλ εληφο ηεο
ηαρζείζαο πξνζεζκίαο δελ πξνζαρζεί ην πιεξεμνχζην, ην δηθαζηήξην, δηα ηεο
εθδηδφκελεο απφθαζεο, θεξχζζεη άθπξεο ηηο επηηξαπείζεο σο άλσ πξάμεηο,
ηεξνπκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 θαηά πεξίπησζε.

Άξζξν 230
Αίηεζε επαλαζπδήηεζεο
Αλ απφ ιφγνπο αλψηεξεο βίαο εκπνδίζζεθε ε λνκηκνπνίεζε ηνπ
πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ, δχλαηαη λα ππνβιεζεί αίηεζε επαλαζπδήηεζεο ηεο
ππφζεζεο, πνπ θαηαηίζεηαη ζηνλ αξκφδην γξακκαηέα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο θαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ άξζε ηνπ
ιφγνπ αλψηεξεο βίαο. Η αίηεζε, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη κε ζαθήλεηα ηνπο
πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο, δηθάδεηαη απφ ηνλ νηθείν ζρεκαηηζκφ. Ακθφηεξνη νη
δηάδηθνη θαινχληαη ζηε ζπδήηεζε είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ απηή. ε πεξίπησζε
παξαδνρήο ηεο αίηεζεο, ε ππφζεζε εθδηθάδεηαη ζηε ζπλέρεηα επί ηεο νπζίαο απφ ηνλ
ίδην ζρεκαηηζκφ.
Άξζξν 231
Παξάζηαζε κε δήισζε
1. Ο πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο κπνξεί λα δειψζεη φηη δελ ζα εκθαληζζεί ζην
αθξναηήξην, αιιά ζα παξαζηεί κε δήισζε πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην. Η δήισζε
παξαδίδεηαη απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ζηνλ γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ ην
αξγφηεξν ηελ παξακνλή ηεο δηθαζίκνπ θαη ζεκεηψλεηαη ακέζσο ζην πηλάθην. Η ίδηα
δήισζε φηαλ γίλεηαη απφ πιεξεμνχζην ηνπ Δεκνζίνπ, νξγαληζκνχ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ δελ έρεη θακία
δηθνλνκηθή ζπλέπεηα, αλ δελ έρεη δηαβηβαζηεί εκπξφζεζκα ζην δηθαζηήξην ν
δηνηθεηηθφο θάθεινο.
2. ε πεξίπησζε αλαβνιήο ηεο ζπδήηεζεο χζηεξα απφ αίηεζε δηαδίθνπ, δελ
θιεηεχεηαη θαηά ηε λέα δηθάζηκν ν δηάδηθνο πνπ ππέβαιε δήισζε.
Άξζξν 232
Διιείςεηο ζηνηρείσλ δηθαληθήο ηθαλόηεηαο
1. Αλ ζπληξέρνπλ ειιείςεηο πνπ κπνξεί λα ζπκπιεξσζνχλ σο πξνο ηε
δηθαληθή ηθαλφηεηα ησλ δηαδίθσλ θαη ηε λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπο ή σο πξνο ηελ
απαηηνχκελε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο άδεηα ή εμνπζηνδφηεζε, ην δηθαζηήξην
κπνξεί θαη΄ αίηεζε ηνπ δηαδίθνπ θαη χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ λα
αλαβάιιεη ηελ πξφνδν ηεο δίθεο, δπλάκελν λα ηάμεη θαη εχινγε πξνζεζκία πξνο
ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία
κπνξεί λα είλαη θαη κεηαγελέζηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπδήηεζεο.
2. Αλ απφ ηελ αλαβνιή απεηιείηαη θίλδπλνο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δηαδίθνπ,
ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηηξέςεη ζε απηφλ ή ζηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ λα ζπλερίζεη ηε
δίθε ή λα ελεξγήζεη ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα απνθεπρζεί ν
θίλδπλνο, δελ έρεη φκσο ηελ εμνπζία λα εθδψζεη νξηζηηθή απφθαζε πξνηνχ
ζπκπιεξσζνχλ νη ειιείςεηο ή πξνηνχ πεξάζεη ε πξνζεζκία πνπ έηαμε γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ. Σν θχξνο ησλ πξάμεσλ πνπ επηηξάπεθαλ εμαξηάηαη απφ ηελ εκπξφζεζκε
ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ.
3. Όηαλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ην δηθαζηήξην πξνβαίλεη ζηελ
εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο.

Άξζξν 233
Άγγεινο
ε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηνπ, επηηξέπεηαη ε
απηφθιεηε εκθάληζε πξνζψπνπ, πνπ δηαζέηεη πιήξε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα,
ελψπηνλ ηνπ ζπλεδξηάδνληνο δηθαζηεξίνπ, εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ δειψζεη φηη
ελεξγεί σο άγγεινο ελφο ησλ αλσηέξσ. Ο άγγεινο γλσζηνπνηεί ζην δηθαζηήξην κφλν
γεγνλφηα πνπ ν ίδηνο γλσξίδεη απφ άκεζε αληίιεςε ή πνπ πιεξνθνξήζεθε απφ ηξίην,
ζρεηηθά κε ηελ απνπζία ηνπ δηαδίθνπ ή ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηνπ ή κεηαθέξεη ζην
δηθαζηήξην πξνθνξηθψο αηηήκαηα πνπ απηνί, ιφγσ εμαηξεηηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπ
δήηεζαλ λα ππνβάιεη.
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Άξζξν 234
Γηαδηθαζία ζην αθξναηήξην
1. Ο πξνεδξεχσλ δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε, θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο, πξνεθθσλεί θαη εθθσλεί ηηο ππνζέζεηο θαηά ηελ θαζνξηζκέλε ηάμε,
δίδεη ηνλ ιφγν ζηνπο δηαδίθνπο, ηνπο λφκηκνπο αληηπξνζψπνπο θαη πιεξεμνπζίνπο
απηψλ, αθαηξεί ηνλ ιφγν ζηηο πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ιπζηηεινχο ή
θφζκηαο ζπδήηεζεο, εμεηάδεη ηνπο δηαδίθνπο, ηνπο λφκηκνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ
θαη ηα ινηπά θιεηεπζέληα πξφζσπα θαη θεξχζζεη πεξαησκέλε ηε ζπδήηεζε, εθφζνλ
θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξεπλήζεθε επαξθψο ε ππφζεζε.
2. Η ηήξεζε ηεο επηαμίαο θαη ηεο εππξέπεηαο θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ ζπδεηήζεσλ αλήθεη ζηνλ πξνεδξεχνληα, ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα
απνκαθξχλεη απφ ην αθξναηήξην φπνηνλ ζνξπβεί ή είλαη άηαθηνο ή απηφλ πνπ
ζπκπεξηθέξεηαη θαηά άθνζκν ηξφπν, αλ δε απηφο είλαη δηθεγφξνο δχλαηαη λα
εθαξκφζεη ην άξζξν 155 ηνπ Κψδηθα Δηθεγφξσλ. Οη αλσηέξσ απνθάζεηο ππφθεηληαη
ζε αλάθιεζε απφ απηφλ πνπ ηηο εμέδσζε.
3. Αλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ή θαηά ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηηθήο πξάμεο
ηειεζηεί αμηφπνηλε πξάμε, ηνχην βεβαηψλεηαη ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη δηαηάζζεηαη
απφ ηνλ πξνεδξεχνληα ε ζχιιεςε ηνπ ππαηηίνπ, ν νπνίνο, αλ πξφθεηηαη γηα
θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα, παξαπέκπεηαη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, πξνο ηνλ νπνίν
απνζηέιιεηαη θαη απφζπαζκα ηνπ πξαθηηθνχ. Αλ πξφθεηηαη γηα πηαίζκα, ε ζχιιεςε
γίλεηαη κφλν γηα λα βεβαησζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ ππαηηίνπ ή γηα λα εηζαρζεί απηφο ζε
δίθε.
Άξζξν 235
πδήηεζε
1. Η ζπλεδξίαζε αξρίδεη κε ηελ πξνεθθψλεζε ησλ ππνζέζεσλ απφ ην
πηλάθην, θαηά ηε ζεηξά ηεο εγγξαθήο ηνπο ζε απηφ. Καηά ηελ πξνεθθψλεζε
δηεξεπλάηαη ηδίσο αλ ζπληξέρεη ιφγνο δηαγξαθήο ηεο ππφζεζεο απφ ην πηλάθην ιφγσ
παξαίηεζεο ή δηαθνπήο ηεο δίθεο θαζψο θαη αλ ζπληξέρεη απνρξψλ ιφγνο γηα ηελ
αλαβνιή ηεο ππφζεζεο ή γηα ηε κεηαβνιή ζηε ζεηξά ηεο ππφζεζεο ζην πηλάθην. Αλ
φινη νη παξηζηάκελνη πιεξεμνχζηνη δειψζνπλ φηη πξνηίζεληαη λα αλαθεξζνχλ ζην

δηθφγξαθν ή ζε ππφκλεκα πνπ ζα θαηαζέζνπλ, ρσξίο πξνθνξηθή αλάπηπμε, ηφηε ε
ππφζεζε απηή κπνξεί λα ζπδεηείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κεηά ηελ πξνεθθψλεζε.
2. Σελ πξνεθθψλεζε αθνινπζεί ε εθθψλεζε θαη ε ζπδήηεζε ησλ
ππνζέζεσλ.
3. Ο πξνεδξεχσλ δίλεη ηνλ ιφγν πξψηα ζε απηφλ πνπ άζθεζε ην έλδηθν
βνήζεκα ή κέζν πξνο αλάπηπμε ησλ ιφγσλ ηνπ δηθνγξάθνπ θαη ησλ εγγξάθσλ
ππνκλεκάησλ ηνπ, έπεηηα δε ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Σειεπηαίνο
αθνχεηαη ν Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο, εθφζνλ δελ αζθεί ην έλδηθν βνήζεκα ή
κέζν. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζπληαρζεί έθζεζε απφ ηνλ νξηζζέληα εηζεγεηή δηθαζηή
ηεο ππφζεζεο, ε ζπδήηεζε αξρίδεη κε ηελ αλάγλσζε ηεο έθζεζεο απφ ηνλ εηζεγεηή
δηθαζηή.
4. Σα κέιε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ν Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο
δηθαηνχληαη, κε άδεηα ηνπ πξνεδξεχνληνο, λα απεπζχλνπλ εξσηήζεηο πξνο ηνπο
δηαδίθνπο, ηνπο λφκηκνπο αληηπξνζψπνπο απηψλ, ηνπο κάξηπξεο θαη ηνπο
πξαγκαηνγλψκνλεο θαη λα δεηνχλ ηελ αλάγλσζε εγγξάθσλ.
Άξζξν 236
Γηεξκελείο
1. Αλ δηάδηθνο, κάξηπξαο ή πξαγκαηνγλψκνλαο αγλνεί ηελ ειιεληθή γιψζζα,
πξνζιακβάλεηαη δηεξκελέαο, ν νπνίνο νξθίδεηαη ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ φηη ζα
απνδψζεη αθξηβψο φζα ζα δηακεηθζνχλ. Οη ιφγνη ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηεο
απαιιαγήο ησλ καξηχξσλ ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ δηεξκελέα.
2. Αλ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 είλαη θσθνί, άιαινη ή θσθάιαινη, ε
ζπλελλφεζε καδί ηνπο γίλεηαη εγγξάθσο. Σηο απαληήζεηο ηνπο ππνγξάθεη ν δηθαζηήο
πνπ πξνεδξεχεη θαηά ηε ζπλεδξίαζε θαη πεξηιακβάλνληαη, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο
εξσηήζεηο, ζην πξαθηηθφ ηεο ζπδήηεζεο. Αλ ηα πξφζσπα απηά δελ είλαη ηθαλά λα
απαληήζνπλ εγγξάθσο, πξνζιακβάλεηαη θαηάιιεινο δηεξκελέαο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 1.
Άξζξν 237
πκπιήξσζε ηππηθώλ παξαιείςεσλ
Καηά ηε ζπδήηεζε, ν δηάδηθνο ή ν λφκηκνο πιεξεμνχζηνο απηνχ
ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ηππηθέο ειιείςεηο πνπ ν γξακκαηέαο ηνπ δηθαζηεξίνπ εληφπηζε
ζηνλ θάθειν θαη θαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξν, κε κλεία ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο,
λα ηηο ζπκπιεξψζεη ζε εχινγν ρξφλν.
Άξζξν 238
Αλαβνιή
1. πληξέρνληνο απνρξψληνο ιφγνπ, ε ζπδήηεζε δχλαηαη λα αλαβιεζεί απφ ην
Δηθαζηήξην απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο.
2. Με αίηεζε ηνπ δηαδίθνπ κπνξεί επίζεο λα αλαβιεζεί ε ζπδήηεζε ηεο
ππφζεζεο, εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζπληξέρεη απνρξψλ ιφγνο.
3. Αίηεζε αλαβνιήο ηεο ζπδήηεζεο έζησ θαη αλ ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο
δηαδίθνπο δελ δεζκεχεη ην δηθαζηήξην.
4. Αλ ε ζπδήηεζε ππφζεζεο αλαβιεζεί ή αλ απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ε
ζπλεδξίαζε καηαησζεί ή δελ θαηαζηεί δπλαηή ε ζπδήηεζε φισλ ή θάπνησλ
ππνζέζεσλ ηνπ πηλαθίνπ, ην δηθαζηήξην νξίδεη ηε ζπδήηεζε απηψλ ζε άιιε νξηζκέλε

δηθάζηκν, ηαθηηθή ή έθηαθηε, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα, θαηά ην άξζξν 110, θιήζε
πξνο ζπδήηεζε, αλ ν δηάδηθνο ή ν λφκηκνο πιεξεμνχζηνο παξαζηάζεθε θαηά ηε
ζπλεδξίαζε θαη έιαβε έηζη γλψζε ηεο εκεξνκελίαο ηεο λέαο δηθαζίκνπ.
Άξζξν 239
Απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο
Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο, εθφζνλ δελ
νξίδεηαη άιισο ζηελ Κσδηθνπνίεζε, ιακβάλνληαη ζηελ έδξα, δηαηππψλνληαη
ζπλνπηηθά ζηα πξαθηηθά θαη δεκνζηεχνληαη, αλαθνηλνχκελεο απφ ηελ έδξα, θαηά ηελ
ίδηα ζπλεδξίαζε.

Κεθάιαην 36
ΣΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ
Άξζξν 240
Πεξηερόκελν
1. Καηά ηε ζπδήηεζε, ν γξακκαηέαο ηεο έδξαο ηεξεί πξαθηηθά. ηα πξαθηηθά
αλαθέξνληαη:
(α) ε ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ κε κλεία αλ ν Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο
παξαζηάζεθε απηνπξνζψπσο ή δηά ηνπ λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ,
(β) ν ρξφλνο ηεο ζπδήηεζεο θαη ν αξηζκφο πηλαθίνπ θάζε ππφζεζεο, θαζψο θαη
φηη απηή έγηλε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε,
(γ) ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ δηαδίθσλ, ησλ λφκηκσλ αληηπξνζψπσλ ή
εθπξνζψπσλ ηνπο, ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ δηθαζηηθψλ ηνπο πιεξεμνπζίσλ, θαζψο
θαη ν ηξφπνο ηνπ δηνξηζκνχ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ,
(δ) ην είδνο ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ πνπ έρεη αζθεζεί,
(ε) ηα αηηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηα κέξε ή δηακέζνπ ησλ πξνζψπσλ
πνπ ελήξγεζαλ σο άγγεινη απηψλ,
(ζη) θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ θαηά ηε ζπδήηεζε, ησλ αμηνπνίλσλ πξάμεσλ
πνπ ηειέζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε
δηεμαγσγή ηεο,
(δ) κλεία φηη αθνχζηεθε ν Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο, θαζψο θαη ησλ
παξαηεξήζεψλ ηνπ πνπ δήηεζε λα θαηαρσξηζζνχλ,
(ε) ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ γξακκαηέα ηεο έδξαο κε κλεία φηη απηφο ηήξεζε ηα
πξαθηηθά.
2. ε πεξίπησζε αλαβνιήο ηεο ζπδήηεζεο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά αλ
απηή απνθαζίζζεθε απηεπάγγειηα απφ ην δηθαζηήξην ή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο ή δηαδίθνπ θαη πνηνχ.
3. Γηα ηελ άξηηα ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ, ην γξακκαηέα επνπηεχεη ν δηθαζηήο
πνπ πξνήδξεπζε θαηά ηε ζπδήηεζε.

Άξζξν 241
Απνδεηθηηθή ηζρύο
1. Με βάζε ηα πξαθηηθά πνπ ηήξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε θαη ηηο ζεκεηψζεηο
ζην πηλάθην ηνπ δηθαζηή πνπ πξνήδξεπζε θαηά ηε ζπδήηεζε, ν γξακκαηέαο
ζπληάζζεη απφζπαζκα ησλ πξαθηηθψλ αλά ππφζεζε, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηελ
νηθεία δηθνγξαθία. ε πεξίπησζε δηαθνξάο αλάκεζα ζηα πξαθηηθά θαη ζηελ
αληίζηνηρε απφθαζε θαηηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά.
2. ε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο δήηεζε θαηά ηε
δηαδηθαζία ζην αθξναηήξην λα γίλεη ζηα πξαθηηθά κλεία εηδηθήο παξαηήξεζεο,
δηθαηνχηαη λα αλαπηχζζεη ην πεξηερφκελφ ηεο κε ππφκλεκα πνπ απεπζχλεη ζην
δηθαζηήξην, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηα πξαθηηθά.

ΜΔΡΟ ΔΒΓΟΜΟ
Ζ ΑΠΟΓΔΗΞΖ
Κεθάιαην 37
ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΓΔΗΞΖ
Άξζξν 242
Αληηθείκελν Απόδεημεο
1. Αληηθείκελν απφδεημεο είλαη ακθηζβεηνχκελα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ
αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο.
2. Πξαγκαηηθά γεγνλφηα θνηλψο γλσζηά ψζηε λα κελ ππάξρεη εχινγε
ακθηβνιία φηη είλαη αιεζηλά, θαζψο θαη εθείλα πνπ είλαη γλσζηά ζην δηθαζηήξην απφ
πξνεγνχκελε δηθαζηηθή ελέξγεηα ιακβάλνληαη ππφςε απηεπαγγέιησο, ρσξίο
απφδεημε.
3. Σα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο πείξαο ιακβάλνληαη ππφςε απφ ην δηθαζηήξην
απηεπαγγέιησο.
4. Σν αιινδαπφ δίθαην, ην έζηκν θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε ιακβάλνληαη
ππφςε απηεπαγγέιησο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ζην δηθαζηήξην. Αλ δελ είλαη γλσζηά,
δηαηάζζεηαη απφδεημε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 251.
Άξζξν 243
Βάξνο απόδεημεο
1. Κάζε δηάδηθνο ππνρξενχηαη λα απνδείμεη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ
επηθαιείηαη γηα λα ζηεξίμεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, εθηφο αλ ν λφκνο πνπ δηέπεη ηελ
επίδηθε ζρέζε νξίδεη δηαθνξεηηθά.
2. Οη δηάδηθνη έρνπλ ην δηθαίσκα ζε αληαπφδεημε.
3. Ο δηάδηθνο θαηά ηνπ νπνίνπ αληηηάζζεηαη λφκηκν καρεηφ ηεθκήξην έρεη ην
βάξνο ηεο αλαηξνπήο ηνπ.

4. Αλ ηδηψηεο δηάδηθνο πνπ θέξεη θαη’ αξρήλ ην βάξνο ηεο απφδεημεο
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 δελ δχλαηαη λα απνδείμεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηα
πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ επηθαιείηαη επεηδή ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία βξίζθνληαη
ζηελ θαηνρή δεκφζηνπ θνξέα, αληίδηθνπ απηνχ ζηε δίθε, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα
επηξξίςεη ζηνλ δεκφζην απηφ θνξέα ην βάξνο ηεο απφδεημεο ησλ πξαγκαηηθψλ
γεγνλφησλ πνπ επηθαιείηαη ν ηδηψηεο δηάδηθνο.
Άξζξν 244
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη απνδεηθηηθά κέζα
1. Σν δηθαζηήξην γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηε δηάγλσζε ηεο ππφζεζεο ζηεξίδεηαη ζε θάζε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ
θξίλεη πξφζθνξν εθφζνλ δελ εκπνδίδεηαη ζ’ απηφ ξεηψο απφ ηνλ λφκν.
2. Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πεξηέρνληαη ζηνλ δηνηθεηηθφ θάθειν ηεο ππφζεζεο
ή πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία.
3. Απνδεηθηηθά κέζα είλαη:
(α) ηα έγγξαθα,
(β) ε απηνςία,
(γ) ε πξαγκαηνγλσκνζχλε,
(δ) νη κάξηπξεο,
(ε) νη αθξνάζεηο ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, νη εμεγήζεηο ησλ δηαδίθσλ θαη ε
απνδνρή ηεο αιήζεηαο πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ απφ δηάδηθν θαη
(ζη) ηα δηθαζηηθά ηεθκήξηα.
4. Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζάγεη έλαο δηάδηθνο θαζίζηαληαη θνηλά γηα
ηνπο άιινπο.
Άξζξν 245
Γηθαζηηθά ηεθκήξηα
Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα ζπλάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα,
απφ άιια πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ έρνπλ ήδε απνδεηρζεί.
Άξζξν 246
Υξήζε θαη εθηίκεζε απνδεηθηηθώλ κέζσλ
1. Σν δηθαζηήξην ρξεζηκνπνίεη ηα απνδεηθηηθά κέζα θαηά ηε θξίζε ηνπ θαη ηα
εθηηκά ειεπζέξσο, απηνηειψο ή ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, εθηφο αλ εηδηθή δηάηαμε
λφκνπ νξίδεη δηαθνξεηηθά. Λακβάλεη επίζεο ππφςε θαη εθηηκά ειεχζεξα θαη αηειή
απνδεηθηηθά κέζα πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 247.
2. Σν δηθαζηήξην ππνρξενχηαη λα ζρεκαηίζεη πιήξε δηθαληθή πεπνίζεζε
απνθαζίδνληαο θαηά ζπλείδεζε γηα ηελ αιήζεηα ησλ θξίζηκσλ ζηε δίθε πξαγκαηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ. ηελ απφθαζε πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ην
δηθαζηή λα ζρεκαηίζεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ.
3. Όπνπ ν λφκνο ζεσξεί αξθεηή ηελ πηζαλνιφγεζε ην δηθαζηήξην δελ έρεη
ππνρξέσζε λα εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία,
ηα απνδεηθηηθά κέζα θαη ηε δχλακή ηνπο, αιιά ιακβάλεη ππφςε νπνηαδήπνηε κέζα
θξίλεη θαηάιιεια γηα λα ζρεκαηηζηεί πηζαλφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα ησλ
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. Σν εδάθην β΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.

Άξζξν 247
Απνδεηθηηθά κέζα πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ λόκνπ.
1. Σν δηθαζηήξην δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ παξάλνκα απνδεηθηηθά κέζα.
2. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθήο αληίζεηεο δηάηαμεο λφκνπ, ην δηθαζηήξην
δχλαηαη λα ιακβάλεη ππφςε θαη απνδεηθηηθά κέζα πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο
δηαδίθνπο θαη δελ εκπίπηνπλ ζηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 244,
εθφζνλ θξίλεη φηη ε κε εθηίκεζε ησλ κέζσλ απηψλ ζα έπιεηηε ηε δηθαηφηεηα ηεο
δίθεο.
3. Εμαηξεηηθψο, ην δηθαζηήξην δχλαηαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ απνδεηθηηθά
κέζα πνπ εκθαλίδνπλ ηππηθέο αηέιεηεο εθφζνλ ε δηαδηθαζηηθή πξάμε απφ ηελ νπνία
έρνπλ πξνθχςεη δελ είλαη άθπξε ή δελ έρεη αθπξσζεί απφ ην δηθαζηήξην ιφγσ
δηθνλνκηθήο βιάβεο ηνπ δηαδίθνπ θαη νη αηέιεηεο πνπ θέξνπλ δελ αλαηξνχλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπο.

Κεθάιαην 38
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ
Άξζξν 248
ηνηρεία δηνηθεηηθνύ θάθεινπ
1. Η δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα δηαβηβάδεη ζην δηθαζηήξην, έλα (1) κήλα
ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα δηθάζηκν, ηνλ δηνηθεηηθφ θάθειν ηεο ππφζεζεο
κε φια ηα ζρεηηθά γηα ηελ ππφζεζε ζηνηρεία θαη ηηο απφςεηο ηεο.
2. Αλ ζηνλ δηνηθεηηθφ θάθειν δελ ππάξρνπλ, γηαηί έρνπλ απνδεδεηγκέλσο
ραζεί, ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ
αλαπαξαγσγή ηνπο. Αλ απηφ είλαη αδχλαην, δηαηάζζεηαη ε απφδεημε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπο κε θάζε λφκηκν απνδεηθηηθφ κέζν.
3. Ο δηνηθεηηθφο θάθεινο, κε ηε θξνληίδα ηεο γξακκαηείαο ηνπ δηθαζηεξίνπ,
επηζηξέθεηαη ζηε δηνίθεζε ακέζσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο ή
ηελ πεξάησζε ηεο δίθεο κε θάπνην άιιν ηξφπν.
Άξζξν 249
πλέπεηεο κε δηαβίβαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ θαθέινπ
1. Αλ ν δηνηθεηηθφο θάθεινο δελ δηαβηβαζζεί ζην δηθαζηήξην ε ππφζεζε
αλαβάιιεηαη. Αλ δηαβηβαζζεί πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε αιιά ρσξίο λα ηεξεζεί ε
πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ε
ππφζεζε αλαβάιιεηαη εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνπο δηαδίθνπο ή ηνλ
Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο. Γηα ηελ αλαβνιή απηή γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηα
πξαθηηθά.
2. Αλ ζηε δηθάζηκν πνπ νξίδεηαη κεηά ηελ πξψηε αλαβνιή ε αξκφδηα αξρή δελ
δηαβηβάζεη ηνλ δηνηθεηηθφ θάθειν, ην δηθαζηήξην πξνβαίλεη ζε ζπδήηεζε ηεο
ππφζεζεο θαη, εθφζνλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηε δηθνγξαθία κπνξεί λα
ζρεκαηίζεη ηε δηθαληθή πεπνίζεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε βαζηκφηεηα ησλ
πξαγκαηηθψλ ηζρπξηζκψλ ησλ δηαδίθσλ, απνθαίλεηαη επί ηεο δηαθνξάο εθδίδνληαο
νξηζηηθή απφθαζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εθδίδεη απφθαζε γηα ζπκπιήξσζε ησλ
απνδείμεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 251.

Κεθάιαην 39
Ζ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Άξζξν 250
Πξναπόδεημε
1. Σα έγγξαθα θαη νη καξηπξηθέο θαηά ην άξζξν 290 θαηαζέζεηο
πξνζθνκίδνληαη ζην δηθαζηήξην σο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα εθείλεο θαηά ηελ νπνία
γίλεηαη ε πξψηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. Η πξνζθφκηζή ηνπο ζε κεηαγελέζηεξε
ζπδήηεζε επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε κε έγθαηξε
πξνζθφκηζή ηνπο ήηαλ δηθαηνινγεκέλε. ε θάζε πεξίπησζε κε επηκέιεηα ηνπ
δηαδίθνπ αληίγξαθα απηψλ πξνζθνκίδνληαη, σο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα εθείλεο θαηά
ηελ νπνία γίλεηαη ε πξψηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, ζηε Γεληθή Επηηξνπεία ηεο
Επηθξαηείαο, ε γξακκαηεία ηεο νπνίαο βεβαηψλεη ηελ παξαιαβή ηνπο.
2. Η γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ βεβαηψλεη ζην ζψκα ησλ απνδεηθηηθψλ
κέζσλ ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο ηελ εκεξνκελία ηεο
πξνζθφκηζήο ηνπο.
Άξζξν 251
πκπιεξσκαηηθή απόδεημε
1. Σν δηθαζηήξην, αλ ην θξίλεη αλαγθαίν γηα ηε δηακφξθσζε πιήξνπο
δηθαληθήο πεπνίζεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 246, δηαηάζζεη είηε
απηεπαγγέιησο είηε χζηεξα απφ αίηεζε δηαδίθνπ ηε ζπκπιήξσζε ησλ απνδείμεσλ.
2. Με ηελ απφθαζε γηα ηε δηελέξγεηα ζπκπιεξσκαηηθήο απφδεημεο νξίδνληαη:
(α) ην ζέκα ηεο απφδεημεο
(β) ν δηάδηθνο πνπ θέξεη ην βάξνο ηεο
(γ) ηα απνδεηθηηθά κέζα
(δ) ν ηφπνο, ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο θαη ν ρξφλνο πεξάησζήο ηεο.
3. Αλ ε ζπκπιεξσκαηηθή απφδεημε δηεμάγεηαη εθηφο ηνπ αθξναηεξίνπ,
νξίδεηαη θαη ην κέινο ηνπ δηθαζηεξίνπ ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ, κε ηελ παξνπζία
γξακκαηέα, ζα γίλεη ε δηεμαγσγή απηή. Καηά ηε δηαδηθαζία δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη
δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο ηεο Γεληθήο Επηηξνπείαο ηεο Επηθξαηείαο πξνο ηελ νπνία
θνηλνπνηείηαη εγθαίξσο ε απφθαζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο απφδεημεο.
4. Ο ηφπνο δηεμαγσγήο ή ν ρξφλνο πεξάησζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο
απφδεημεο κπνξεί λα κεηαβιεζνχλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ
ιακβάλεηαη ζε ζπκβνχιην χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δηαδίθνπ ή θαη απηεπαγγέιησο.
Άξζξν 252
πδήηεζε κεηά ηελ απόδεημε
Μεηά ηε δηεμαγσγή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο απφδεημεο, αλ απηή δηελεξγήζεθε
ζην αθξναηήξην, ε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζπλερίδεηαη θαηά ηελ ίδηα δηθάζηκν, εθηφο
αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ζπληξέρεη ιφγνο πνπ επηβάιιεη, γηα ηε κεηά ηελ απφδεημε
ζπδήηεζε, ηνλ νξηζκφ λέαο δηθαζίκνπ. Αλ ε ζπκπιεξσκαηηθή απφδεημε δηελεξγήζεθε
εθηφο ηνπ αθξναηεξίνπ, νξίδεηαη λέα δηθάζηκνο γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ηεο
ππφζεζεο. Η λέα απηή δηθάζηκνο νξίδεηαη είηε κε ηελ απφθαζε πνπ δηαηάδεη ηελ
απφδεημε είηε κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ.

Άξζξν 253
πληεξεηηθή απόδεημε
1. O πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν εθθξεκεί ε ππφζεζε δχλαηαη
χζηεξα απφ αίηεζε δηαδίθνπ λα δηαηάμεη, θαη πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, ηε
δηελέξγεηα απνδεηθηηθήο δηαδηθαζίαο, αλ θξίλεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο λα ραζεί
απνδεηθηηθφ κέζν ή λα θαηαζηεί δπζρεξήο ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ή λα δπζρεξαλζεί ε
δηαπίζησζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.
2. Η αίηεζε θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία θαη πξέπεη, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία
ηνπ άξζξνπ 59, λα αλαθέξεη ην ζέκα ηεο απφδεημεο, ηα απνδεηθηηθά κέζα, θαζψο θαη
ηνπο ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηε ιήςε ηνπ κέηξνπ. Οη ιφγνη αξθεί λα
πηζαλνινγνχληαη βάζεη ζηνηρείσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη κε ηελ αίηεζε.
3. Η ζπδήηεζε γηα ηε ζπληεξεηηθή απφδεημε θαζψο θαη ε δηεμαγσγή ηεο
ζπληεξεηηθήο απφδεημεο νξίδνληαη ζε ζχληνκν ρξφλν, αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν, νη δε
δηάδηθνη θαινχληαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ή ηε δηεμαγσγή, εθηφο αλ
ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιφγνη νπφηε ε πξνζεζκία κπνξεί λα ζπληκεζεί. Οη ζρεηηθέο
θιήζεηο επηδίδνληαη απφ ηνλ δηάδηθν πνπ δήηεζε λα δηαηαρζεί ε ζπληεξεηηθή
απφδεημε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 251 θαη 252.
Άξζξν 254
Αλαδήηεζε ζηνηρείσλ θαη εληνιή επαλειέγρνπ
1. Σν δηθαζηήξην κε απφθαζή ηνπ θαη ν Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο κε
πξάμε ηνπ, δχλαληαη λα δεηνχλ απφ θάζε δεκφζηα αξρή ή φξγαλν ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη απφ θάζε άιιν λνκηθφ ή θαη θπζηθφ πξφζσπν,
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ρξήζηκα γηα ηε δηάγλσζε ηεο ππφζεζεο. ΄Οινη απηνί έρνπλ
ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ πξνο ην δηθαζηήξην θαη ην Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο
ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο δεηνχληαη, κέζα ζηελ ηαζζφκελε κε ηελ
απφθαζε ή ηελ πξάμε πξνζεζκία. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20.
2. Σν δηθαζηήξην, κε απφθαζή ηνπ, δχλαηαη επίζεο, φπνηε ην θξίλεη αλαγθαίν
γηα ηε δηάγλσζε ηεο ππφζεζεο, λα δηαηάδεη αηηηνινγεκέλσο ηε δηελέξγεηα
επαλειέγρνπ απφ ηε δηνίθεζε νξίδνληαο ην αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ
επαλειέγρνπ. Η ζρεηηθή έθζεζε γηα ηνλ επαλέιεγρν πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζην
δηθαζηήξην κέζα ζηελ ηαζζφκελε κε ηελ απφθαζε πξνζεζκία.
3. Σν δηθαζηήξην δχλαηαη, κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πξναπνδεηθηηθψο ή κε
απφθαζή ηνπ, λα δεηεί απφ ηε δηνίθεζε ηε δηελέξγεηα πνιχπινθσλ αξηζκεηηθψλ
ππνινγηζκψλ ή αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα απφ
πνιιαπιά ζηνηρεία ηα νπνία ηεξεί ε δηνίθεζε. Η ζρεηηθή έθζεζε ηεο δηνίθεζεο
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθψο ζην δηθαζηήξην είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ
ηελ νξηζζείζα ή νξηδφκελε θαηά πεξίπησζε δηθάζηκν.

Κεθάιαην 40
ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ
Άξζξν 255
Γεκόζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα
1. Δεκφζηα έγγξαθα είλαη φζα έρνπλ ζπληαρζεί θαηά ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο
απφ δεκφζην ππάιιειν ή ιεηηνπξγφ θαηά ηελ άζθεζε απφ απηνχο δεκφζηαο
ππεξεζίαο ή ιεηηνπξγίαο.
2. Ιδησηηθά είλαη φια ηα έγγξαθα ηα νπνία δελ είλαη δεκφζηα. Σα ηδησηηθά
έγγξαθα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπληάθηε ηνπο ή, αλ δειψλεηαη
αδπλακία ππνγξαθήο, άιιν ζεκείν ην νπνίν ηίζεηαη απφ απηφλ. ηελ ηειεπηαία απηή
πεξίπησζε ην έγγξαθν πξέπεη λα επηθπξψλεηαη απφ ζπκβνιαηνγξάθν ή άιιε δεκφζηα
αξρή, νη νπνίνη θαη βεβαηψλνπλ ζπγρξφλσο φηη ν εθδφηεο δήισζε αδπλακία
ππνγξαθήο. Ωο ππνγξαθή λνείηαη θαη ε ειεθηξνληθή, φπσο νξίδεηαη ζε εηδηθέο
δηαηάμεηο.
3. Θεσξνχληαη επίζεο έγγξαθα, θαηά ηηο δηαθξίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ
παξαγξάθσλ :
(α) ηα βηβιία ησλ νπνίσλ ηελ ηήξεζε επηβάιινπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο θαη
(β) νη θσηνγξαθηθέο ή θηλεκαηνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη θάζε άιιε
κεραληθή απεηθφληζε, θαζψο θαη νη θσλνιεςίεο.
4. Μεραληθή απεηθφληζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
είλαη θαη θάζε κέζν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ππνινγηζηή ή πεξηθεξεηαθή κλήκε
ππνινγηζηή, κε ειεθηξνληθφ, καγλεηηθφ ή άιιν ηξφπν, γηα εγγξαθή, απνζήθεπζε,
παξαγσγή ή αλαπαξαγσγή ζηνηρείσλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ άκεζα, φπσο
επίζεο θαη θάζε καγλεηηθφ, ειεθηξνληθφ ή άιιν πιηθφ ζην νπνίν εγγξάθεηαη
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, εηθφλα, ζχκβνιν ή ήρνο, απηνηειψο ή ζε ζπλδπαζκφ,
εθφζνλ ηα κέζα θαη ηα πιηθά απηά πξννξίδνληαη ή είλαη πξφζθνξα λα απνδείμνπλ
γεγνλφηα πνπ έρνπλ έλλνκε ζεκαζία.
Άξζξν 256
Σύπνο εγγξάθσλ
Σα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά έγγξαθα, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη ζην
δηθαζηήξην πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί θαηά ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο ζχκθσλα κε ηηο
γεληθέο δηαηάμεηο ή, αλ ν λφκνο πνπ δηέπεη ηε ζρέζε απαηηεί εηδηθφ ηχπν, θαηά ηνλ
ηχπν απηφ.
Άξζξν 257
Απνδεηθηηθή δύλακε
1. Σα δεκφζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη θαηά
ηνπο λφκηκνπο ηχπνπο απνηεινχλ πιήξε απφδεημε γηα φζα βεβαηψλνληαη ζε απηά φηη
ελήξγεζε ν ζπληάθηεο ηνπο ή φηη έγηλαλ ελψπηφλ ηνπ, σο πξνο ηα νπνία είλαη δπλαηή
ε αληαπφδεημε αλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν πξνζβιεζεί σο πιαζηφ.
2. ΄Εγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ αιινδαπφ δεκφζην ππάιιειν ή
ιεηηνπξγφ ή πξφζσπν πνπ αζθεί δεκφζηα ππεξεζία ή ιεηηνπξγία θαζ’ χιελ θαη θαηά
ηφπν αξκφδην, ηα νπνία ζεσξνχληαη σο δεκφζηα έγγξαθα ζηνλ ηφπν φπνπ εθδφζεθαλ,
έρνπλ ηελ απνδεηθηηθή δχλακε πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.

3. Η ρξνλνινγία ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θαζίζηαηαη βέβαηε γηα ηνπο ηξίηνπο
κφλνλ φηαλ απηά ζεσξεζνχλ απφ ζπκβνιαηνγξάθν ή απφ άιιν αξκφδην θαηά ηνλ
λφκν δεκφζην ππάιιειν. Αιιηψο, σο βέβαηε ρξνλνινγία ηδησηηθνχ εγγξάθνπ
ζεσξείηαη εθείλε ηνπ ζαλάηνπ ελφο απφ απηνχο πνπ ην έρεη ππνγξάςεη ή ε ρξνλνινγία
ηνπ δεκφζηνπ εγγξάθνπ ζην νπνίν ηπρφλ ην ηδησηηθφ έγγξαθν κλεκνλεχεηαη θαηά ηα
νπζηψδε κέξε ην πεξηερφκελφ ηνπ ή εθείλε ηεο επέιεπζεο γεγνλφηνο πνπ θαζηζηά
θαηά αλάινγν ηξφπν αλακθηζβήηεηε ηε ρξνλνινγία ηνπ.
4. Καηά ηα ινηπά, ην πεξηερφκελν ησλ δεκφζησλ εγγξάθσλ θαζψο θαη φιν ην
πεξηερφκελν ησλ ηδησηηθψλ εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 246 .
5. Οη εθζέζεηο ειέγρνπ πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα έρνπλ,
εθηφο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηέο πξαγκαηηθέο ή λνκηθέο θξίζεηο ή πιεξνθνξίεο ή
νκνινγίεο ηνπ ειεγρνκέλνπ, ηελ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 απνδεηθηηθή δχλακε.
6. Σα ηδησηηθά έγγξαθα δελ έρνπλ απνδεηθηηθέο ζπλέπεηεο ππέξ εθείλνπ πνπ ηα
ζπλέηαμε, εθηφο αλ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ αληίδηθφ ηνπ ή αλ πξφθεηηαη γηα ηα βηβιία
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 255.
7. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη κφλνλ εθφζνλ
ν λφκνο πνπ δηέπεη ηε ζρέζε δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά.
Άξζξν 258
Μεηαθξάζεηο
Όια ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε μέλε γιψζζα ππνβάιινληαη καδί κε
κεηάθξαζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλε απφ ην Τπνπξγείν Εμσηεξηθψλ ή
ηελ πξεζβεία ή ην πξνμελείν ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Ειιάδα ή απφ αξκφδην θαηά ηνλ
λφκν φξγαλν. Σν δηθαζηήξην κπνξεί, ζε θάζε πεξίπησζε, λα δηαηάμεη κεηάθξαζε απφ
εηδηθφ κεηαθξαζηή.
Άξζξν 259
Αληίγξαθα
1. Αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ έρεη ηελ απνδεηθηηθή δχλακε ηνπ πξσηνηχπνπ, αλ
ε αθξίβεηά ηνπ βεβαηψλεηαη απφ αξκφδην πξνο ηνχην ππάιιειν. Σν δηθαζηήξην
κπνξεί πάλησο λα δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ πξσηνηχπνπ.
2. Σν κε θπξσκέλν θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αληίγξαθν ιακβάλεηαη
ππφςε αλ ην δηθαζηήξην, απφ άιια ζηνηρεία, πείζεηαη γηα ηελ αθξίβεηά ηνπ.
Άξζξν 260
Δπίδεημε εγγξάθσλ
1. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ επίδεημε εγγξάθνπ πνπ βξίζθεηαη
ζηελ θαηνρή δηαδίθνπ, ηξίηνπ ή νπνηαζδήπνηε αξρήο.
2. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ζπνπδαίν ιφγν ε επίδεημε εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα
γίλεη ζην αθξναηήξην, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ επηηφπηα επίδεημή ηνπ
ζηνλ νξηζζέληα απφ απηφ εηδηθψο εηζεγεηή δηθαζηή, ν νπνίνο ζπληάζζεη γη’ απηήλ
έθζεζε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεη ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ ή επηζπλάπηεη
αληίγξαθφ ηνπ.
3. Η θαηά ηελ παξάγξαθν 1 επίδεημε δελ είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ πεξίπησζε
ηδησηηθνχ εγγξάθνπ, αλ ν θάηνρφο ηνπ απαιιάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 285, απφ ηελ ππνρξέσζε λα εμεηαζηεί γηα ην ζέκα πνπ απνηειεί αληηθείκελν

ηνπ εγγξάθνπ σο κάξηπξαο ή αλ δηθαηνχηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, λα
αξλεζεί ηελ επίδεημή ηνπ.
4. ε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξαθψιπζεο επίδεημεο εγγξάθνπ εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20. Αλ ν αξλνχκελνο ή ν παξαθσιχσλ ηελ
επίδεημε είλαη ν δηάδηθνο πξνο απφδεημε ηζρπξηζκνχ ηνπ νπνίνπ έρεη απηή δηαηαρζεί, ν
ηζρπξηζκφο ηνπ, αλ δελ απνδεηθλχεηαη κε άιιν απνδεηθηηθφ κέζν, απνξξίπηεηαη σο
αλαπφδεηθηνο, ελψ, αλ είλαη ν αληίδηθφο ηνπ, ν ηζρπξηζκφο απηφο ζεσξείηαη φηη έρεη
απνδεηρζεί.
Άξζξν 261
Απόξξεηα έγγξαθα
1. Αλ δεκφζην έγγξαθν, θαηά ηελ νηθεία βεβαίσζε ηεο αξρήο πνπ ην θαηέρεη,
αθνξά ζε απφξξεην ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθφ κε ηελ αζθάιεηα θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο
ηνπ ή άιιν θξαηηθφ απφξξεην, ην δηθαζηήξην εμεηάδεη ζπλεξρφκελν ζε ζπκβνχιην ηα
ζηνηρεία θαη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο δηνίθεζεο. Αλ ην δηθαζηήξην θξίλεη φηη ν
ραξαθηεξηζκφο ηνπ εγγξάθνπ σο απφξξεηνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε ηνπ ζε
ζπλάξηεζε θαη κε ηνπο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηθαιείηαη ε δηνίθεζε,
ρσξεί ζηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο ζπλεθηηκψληαο ην έγγξαθν, ρσξίο λα ην ζέζεη
ππφςε ηνπ αηηνχληνο θαη ρσξίο λα εθζέζεη ην πεξηερφκελφ ηνπ ζηελ απφθαζε. Αλ ην
δηθαζηήξην θξίλεη φηη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ εγγξάθνπ σο απφξξεηνπ δελ
δηθαηνινγείηαη, αλαβάιιεη ηελ πξφνδν ηεο δίθεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ
εγγξάθνπ νη δηάδηθνη θαη λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο.
2. Ο Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη γλψζε θάζε
εγγξάθνπ θαη λα εθθέξεη γλψκε αλ ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο απφξξεηνπ
δηθαηνινγείηαη απφ ηε θχζε ηνπ θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ θαη
δεζκεχεηαη σο πξνο ην δήηεκα απηφ απφ ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ.
Άξζξν 262
Απώιεηα εγγξάθνπ
Αλ έγγξαθν ραζεί ή ε αλάγλσζή ηνπ θαηαζηεί αδχλαηε, ε χπαξμε θαη ην
πεξηερφκελφ ηνπ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ κε θάζε λφκηκν απνδεηθηηθφ κέζν.
Άξζξν 263
Γλεζηόηεηα εγγξάθνπ
1. Αλ ακθηζβεηείηαη ε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο θαη γεληθά ην πεξηερφκελν
ηδησηηθνχ εγγξάθνπ, ην δηθαζηήξην απνθαίλεηαη παξεκπηπηφλησο εθ ησλ ελφλησλ, κε
βάζε πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο πνπ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην θεξφκελν σο
ζπληάθηε ηνπ εγγξάθνπ. Μπνξεί επίζεο, αλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δηαηάμεη ηελ
απφδεημε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ εγγξάθνπ κε θάζε λφκηκν απνδεηθηηθφ κέζν.
2. Αλ πξφθεηηαη γηα μέλν δεκφζην έγγξαθν, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα ην
ζεσξήζεη γλήζην θαη ρσξίο απφδεημε, κε βάζε ηηο ζπληξέρνπζεο πεξηζηάζεηο. Πξνο ην
ζθνπφ απηφ είλαη δπλαηφ λα αξθεζηεί ζηελ επηθχξσζή ηνπ απφ ην Τπνπξγείν
Εμσηεξηθψλ ή απφ ειιεληθή πξεζβεία ή πξνμελείν.

Άξζξν 264
Πξνζβνιή εγγξάθνπ σο πιαζηνύ
1. Όπνηνο πξνζβάιιεη έγγξαθν σο πιαζηφ νθείιεη, ζπγρξφλσο, λα
πξνζθνκίδεη θαη λα επηθαιείηαη ηα ζηνηρεία ζηα νπνία ζηεξίδεη ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ.
2. Γηα ηελ πιαζηφηεηα απνθαίλεηαη παξεκπηπηφλησο ην δηθαζηήξην. Αλ ην
έγγξαθν είλαη νπζηψδεο γηα ηε δηάγλσζε ηεο ππφζεζεο θαη θαηνλνκάδεηαη ν
πιαζηνγξάθνο, θαη εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε φπνπ γηα νπνηνλδήπνηε
λφκηκν ιφγν απνθιείεηαη ε πνηληθή δίσμε, κπνξεί λα αλαζηαιεί ε πξφνδνο ηεο δίθεο
σο ην ηέινο ηεο πνηληθήο, εθηφο αλ απφ ηελ αλαζηνιή θηλδπλεχνπλ ακέζσο ηα
ζπκθέξνληα δηαδίθνπ.
3. Η απφθαζε γηα ηελ αλαζηνιή, φπσο θαη εθείλε πνπ δέρεηαη ηελ
πιαζηφηεηα, δηαβηβάδεηαη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα κε έγγξαθν ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
δηθαζηεξίνπ.
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Άξζξν 265
Απόθαζε γηα ηε δηεμαγσγή απηνςίαο.
1. Σν δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα απηνςίαο φηαλ θξίλεη φηη πξέπεη λα
δηακνξθψζεη άκεζε αληίιεςε γηα ην αληηθείκελν ηεο απφδεημεο, πξνζδηνξίδνληαο
ηαπηνρξφλσο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα απνδεηρζνχλ κε απηή.
2. Σν δηθαζηήξην δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε δηελέξγεηα απηνςίαο θαη λα
δηαηάμεη ηαπηφρξνλα πξαγκαηνγλσκνζχλε ή θαη εμέηαζε καξηχξσλ. Αλ παξάιιεια
κε ηελ απηνςία δηαηάρζεθε θαη πξαγκαηνγλσκνζχλε, ε φξθηζε ησλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ κπνξεί λα γίλεη θαη θαηά ηελ απηνςία απφ εθείλνλ πνπ ηελ
ελεξγεί.
3. Καηά ηε δηεμαγσγή απηνςίαο δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη δηθαζηηθφο
ιεηηνπξγφο ηεο Γεληθήο Επηηξνπείαο ηεο Επηθξαηείαο πξνο ηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε
απφθαζε δηελέξγεηάο ηεο ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε απηήο.
Άξζξν 266
Γηεμαγσγή ηεο απηνςίαο
1. Η απηνςία ελεξγείηαη απφ ην ίδην ην δηθαζηήξην πνπ ηελ απνθάζηζε ή απφ
κέινο ηνπ πνπ εληέιιεηαη απφ απηφ. Εθφζνλ ζπληξέρεη εμαηξεηηθή αλάγθε, ε
δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο κπνξεί λα αλαηεζεί θαη ζε άιιν δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
2. Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, αλ ε απηνςία ελεξγείηαη απφ φιν ην
δηθαζηήξην, ή ν εηδηθψο νξηζζείο απφ απηφ εηζεγεηήο δηθαζηήο νξίδνπλ ηελ εκέξα
θαη ηελ ψξα ηεο δηεμαγσγήο ηεο. Αλ θξίλνπλ φηη είλαη αδχλαην ή δπζρεξέο λα
κεηαθεξζεί ην αληηθείκελν ηεο απηνςίαο ζηνλ ηφπν ησλ ζπλεδξηάζεσλ νξίδνπλ ηφπν
θαηάιιειν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο, φπνπ κεηαβαίλνπλ εθείλνη πνπ ηελ ελεξγνχλ.
3. Ο δηάδηθνο ή ηξίηνο πνπ θαηέρεη ην αληηθείκελν ηεο απηνςίαο ή πνπ είλαη ν
ίδηνο αληηθείκελν ηεο απηνςίαο πξέπεη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ελεξγεζεί ε
απηνςία λα θιεζεί λα παξαζηεί ζ’ απηήλ.

4. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο απηνςίαο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ θσηνγξαθίεο ή
άιιεο απεηθνλίζεηο, θαζψο θαη λα ζπληαρζνχλ ζρεδηαγξάκκαηα.
Άξζξν 267
ύκπξαμε θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο
1. Οη δηάδηθνη νθείινπλ λα βνεζνχλ γηα ηελ ελέξγεηα ηεο απηνςίαο θαη λα
θάλνπλ φ,ηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο.
2. Αλ ε απηνςία γίλεηαη ζε δηάδηθν ή ηξίην, απηφο νθείιεη λα αλερζεί ηελ
απηνςία, εθηφο αλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο θαη ηδίσο αλ ζίγεηαη ε πγεία ή ε
αμηνπξέπεηά ηνπ. Εθείλνο πνπ ελεξγεί ηελ απηνςία πξέπεη λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα
λα εμαζθαιηζηεί πιήξσο ε πγεία θαη ε αμηνπξέπεηα ηνπ πξνζψπνπ φζν γίλεηαη ε
απηνςία.
3. Αλ αληηθείκελν ηεο απηνςίαο είλαη θηλεηφ πνπ ην θαηέρεη δηάδηθνο ή ηξίηνο,
απηφο νθείιεη λα ην παξνπζηάζεη θαη λα ην επηδείμεη ζε εθείλνλ πνπ ελεξγεί ηελ
απηνςία. Αλ αληηθείκελν ηεο απηνςίαο είλαη αθίλεην πνπ θαηέρεη δηάδηθνο ή ηξίηνο,
απηφο έρεη ππνρξέσζε λα επηηξέςεη ηελ επίζθεςε ηνπ αθηλήηνπ γηα λα γίλεη ε
απηνςία.
4. Ο ππφρξενο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 θαη θάζε ηξίηνο πνπ κε
ηελ απνπζία ηνπ, ηελ απφθξπςε ηνπ πξάγκαηνο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο
απηνςίαο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν καηαηψλεη ή παξεκπνδίδεη ηε δηεμαγσγή ηεο
θαηαδηθάδεηαη ζε απνδεκίσζε γηα ηα δηθαζηηθά έμνδα. Αλ απηφο είλαη ν δηάδηθνο,
πξνο απφδεημε ηζρπξηζκνχ ηνπ νπνίνπ έρεη δηαηαρζεί ε απηνςία, ν ηζρπξηζκφο ηνπ, αλ
δελ απνδεηθλχεηαη κε άιιν απνδεηθηηθφ κέζν, απνξξίπηεηαη σο αλαπφδεηθηνο, ελψ αλ
είλαη ν αληίδηθφο ηνπ, ν ηζρπξηζκφο απηφο ζεσξείηαη φηη έρεη απνδεηρζεί.
5. Σν δηθαζηήξην ή ν εηδηθψο νξηζζείο απφ απηφ εηζεγεηήο δηθαζηήο πνπ
δηεμάγεη ηελ απηνςία κπνξεί λα απαιιάμεη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, αλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, ηνπο νπνίνπο
ηα πξφζσπα απηά πξέπεη λα επηθαιεζηνχλ εγγξάθσο θαη λα απνδείμνπλ πξηλ απφ ηε
δηεμαγσγή ηεο απηνςίαο. Αλ πξφθεηηαη γηα απφθαζε ηνπ εηζεγεηή δηθαζηή, ην
δηθαζηήξην κπνξεί λα ηελ εμαθαλίζεη, δηαηάζζνληαο θαη πάιη ηελ απηνςία.
Άξζξν 268
Πεξηερόκελν ηεο έθζεζεο απηνςίαο
1. Αλ ε απηνςία γίλεηαη ζην αθξναηήξην, αλαθέξεηαη ζηα πξαθηηθά, ελψ, αλ
γίλεηαη εθηφο αθξναηεξίνπ, ζπληάζζεηαη ζρεηηθή έθζεζε. ηα πξαθηηθά ή ηελ έθζεζε
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην αληηθείκελν ηεο απηνςίαο, θαζψο θαη ε αληίιεςε πνπ
ζρεκάηηζε απφ απηήλ ην δηθαζηήξην ή ν δηθαζηήο.
2. ηα πξαθηηθά ή ηελ έθζεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη, αλ εμεηάζηεθαλ
κάξηπξεο, νη θαηαζέζεηο ηνπο, ελψ αλ δηνξίζηεθαλ πξαγκαηνγλψκνλεο, ε
γλσκνδφηεζή ηνπο. Επίζεο, επηζπλάπηνληαη ηα ηπρφλ ιεθζέληα ζρεδηαγξάκκαηα,
θσηνγξαθίεο ή άιιεο απεηθνλίζεηο.
Άξζξν 269
Καηάζεζε ηεο έθζεζεο απηνςίαο
Αλ ε απηνςία δηελεξγείηαη ζην αθξναηήξην, ε ππφζεζε ζπδεηείηαη ακέζσο
κεηά. Αλ δηελεξγείηαη εθηφο αθξναηεξίνπ, ε έθζεζε απηνςίαο θαηαηίζεηαη ή

απνζηέιιεηαη καδί κε ηα ζπλεκκέλα ηεο ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ δηθάδεη
ηελ ππφζεζε.
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Άξζξν 270
Έξγν ησλ πξαγκαηνγλσκόλσλ
Σν δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο αλ θξίλεη φηη
αλαθχπηνπλ δεηήκαηα γηα ηε δηάγλσζε ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη εηδηθέο γλψζεηο
επηζηήκεο ή ηέρλεο.
Άξζξν 271
Γηνξηζκόο πξαγκαηνγλσκόλσλ
1. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ην δηθαζηήξην δηνξίδεη έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο πξαγκαηνγλψκνλεο.
2. Οη πξαγκαηνγλψκνλεο δηνξίδνληαη απφ θαηάινγν πξαγκαηνγλσκφλσλ πνπ
ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο. Αλ δελ
ππάξρεη θαηάινγνο ή δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ πξφζσπα κε εηδηθέο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο γλψζεηο, ην δηθαζηήξην δηνξίδεη
άιια, θαηάιιεια θαηά ηελ θξίζε ηνπ, πξφζσπα, πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα εγγξαθήο ζε
θαηάινγν πξαγκαηνγλσκφλσλ.
3. ηελ απφθαζε δηνξηζκνχ αλαθέξεηαη ην ζέκα ηεο απφδεημεο, ν δηάδηθνο
πνπ θέξεη ην βάξνο ηεο θαζψο θαη ν ρξφλνο πεξάησζεο ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο.
ηελ ίδηα απφθαζε αλαθέξνληαη ην νλνκαηεπψλπκν, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ή
επαγγέικαηνο θαη ε ηδηφηεηα ησλ δηνξηδνκέλσλ σο πξαγκαηνγλσκφλσλ.
Άξζξν 272
Απνθιεηζκόο, εμαίξεζε, απαιιαγή θαη αληηθαηάζηαζε πξαγκαηνγλώκνλα
1. Οη ιφγνη νη νπνίνη ηζρχνπλ γηα ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηελ εμαίξεζε ησλ
δηθαζηψλ ηζρχνπλ αλαιφγσο θαη γηα ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο.
2. Οη πξαγκαηνγλψκνλεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ απαιιαγή ηνπο γηα ηνπο
ίδηνπο ιφγνπο, θαζψο θαη γηα θάζε ζπνπδαίν ιφγν πνπ ηνπο παξεκπνδίδεη λα
δηελεξγήζνπλ ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε. Αλ ν πξαγκαηνγλψκνλαο είλαη ππάιιεινο
θνξέα πνπ αλήθεη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηελ απαιιαγή κπνξεί λα δεηήζεη θαη ε
πξντζηάκελή ηνπ αξρή.
3. Οη θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ιφγνη πξέπεη λα πξνβιεζνχλ πξηλ απφ ηελ
νξθνδνζία.
4. Η βαζηκφηεηα ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή εμαίξεζεο εμεηάδεηαη απφ ην
δηθαζηήξην ζε ζπκβνχιην. Αλ νη ιφγνη θξηζνχλ βάζηκνη, νξίδεηαη ζπγρξφλσο ν
αληηθαηαζηάηεο.
5. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πξαγκαηνγλψκνλα αλ
θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 αλαθχςεη κεηά ηελ νξθνδνζία, θαζψο
θαη γηα αδπλακία ή ακέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.

Άξζξν 273
Οξθνδνζία πξαγκαηνγλώκνλα
Οη πξαγκαηνγλψκνλεο νξθίδνληαη ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ηνπο δηφξηζε
ή ηνπ εηδηθψο νξηζζέληνο απφ απηφ εηζεγεηή δηθαζηή φηη ζα εθηειέζνπλ ηα
θαζήθνληά ηνπο κε επζπλεηδεζία, αληηθεηκεληθφηεηα θαη ερεκχζεηα. Καηά ηα ινηπά,
ηεξείηαη ν ηχπνο ηνπ φξθνπ ησλ καξηχξσλ.
Άξζξν 274
Καζήθνληα πξαγκαηνγλώκνλα
1. Οη πξαγκαηνγλψκνλεο γλσκνδνηνχλ γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο ηίζεληαη απφ
ην δηθαζηήξην. Σν δηθαζηήξην ηνπο παξέρεη ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ζα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο.
2. Η άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα είλαη ππνρξεσηηθή.
3. Οη πξαγκαηνγλψκνλεο νθείινπλ, φπνηε θαινχληαη απφ ην δηθαζηήξην, λα
παξεπξίζθνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα θαη άιισλ δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη
θαηά ηε κεηά ηελ απφδεημε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο γηα ηελ παξνρή επεμεγήζεσλ ή
πιεξνθνξηψλ.
4. Πξαγκαηνγλψκνλαο πνπ δελ εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ δελ έρεη δηθαίσκα
ακνηβήο ή απνδεκίσζεο θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 20.
Άξζξν 275
Γηεμαγσγή ηεο πξαγκαηνγλσκνζύλεο
1. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, αλ νη πξαγκαηνγλψκνλεο
είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο, ζπλέξρνληαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε νπνηνπδήπνηε απφ
απηνχο. Αιιηψο, ζπγθαινχληαη απφ ην δηθαζηήξην ή απφ ηνλ εηδηθψο νξηζζέληα απφ
απηφ εηζεγεηή δηθαζηή.
2. Οη πξαγκαηνγλψκνλεο κπνξνχλ:
(α) λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηθνγξαθίαο θαη λα ιακβάλνπλ
απιά αληίγξαθα ησλ έγγξαθσλ ζηνηρείσλ ηεο ηα νπνία ζεσξνχλ απαξαίηεηα γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο,
(β) λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο δηαδίθνπο ή απφ ηνπο θνξείο πνπ
αλήθνπλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, λα ιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο, απεηθνλίζεηο ή εηθφλεο, λα
ζπληάζζνπλ ζρεδηαγξάκκαηα θαη λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα.
(γ) φηαλ παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο, κε ηελ άδεηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
δηθαζηεξίνπ, λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο ζηνπο δηαδίθνπο, ηνπο λνκίκνπο
αληηπξνζψπνπο ηνπο θαη ηνπο κάξηπξεο θαη λα δεηνχλ λα αλαγλσζζνχλ έγγξαθα.
3. Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνο ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο
ππνκλήκαηα κε ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην αληηθείκελν ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, θαζψο
θαη θάζε άιιν ζπλαθέο κε απηφ ζηνηρείν θαη λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηελ εμέηαζε ή
ηε ζεψξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο.
Άξζξν 276
Έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζύλεο
1. Γηα ηε δηεμαγσγή θαη ην ζπκπέξαζκα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο, νη
πξαγκαηνγλψκνλεο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ελέξγεηεο πνπ

έγηλαλ θαη ε αηηηνινγεκέλε γλψκε θαζελφο. Αλ ε γλψκε πεξηζζφηεξσλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ ζπκπίπηεη, ζπληάζζεηαη θνηλή γλψκε απφ απηνχο.
2. Η έθζεζε ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο θαη θαηαηίζεηαη
ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ. Γηα ηελ θαηάζεζε ζπληάζζεηαη ζρεηηθή πξάμε. Αλ
θάπνηνο ή θάπνηνη απφ ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο, δελ παξνπζηάδνληαη φηαλ γίλεηαη ε
πξαγκαηνγλσκνζχλε ή αξλνχληαη λα ππνγξάςνπλ ηελ έθζεζε, απηφ ζεκεηψλεηαη
ζηελ έθζεζε.
3. Αλ ε πξαγκαηνγλσκνζχλε δηεμάγεηαη ζην αθξναηήξην, ην δηθαζηήξην
κπνξεί λα αξθεζηεί ζε πξνθνξηθή έθζεζε, ε νπνία θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά.
Άξζξν 277
Δθηίκεζε ηεο πξαγκαηνγλσκνζύλεο
Σν δηθαζηήξην εθηηκά ειεχζεξα ηε γλψκε ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ. Αλ θξίλεη
φηη ζπληξέρεη ιφγνο, κπνξεί λα δηαηάμεη λέα πξαγκαηνγλσκνζχλε ή ηελ επαλάιεςε ή
ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο απφ ηνπο ίδηνπο ή άιινπο
πξαγκαηνγλψκνλεο.
Άξζξν 278
Γαπάλεο πξαγκαηνγλσκνζύλεο
1. Οη δαπάλεο ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη ε ακνηβή ησλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ, ε νπνία γηα φινπο απφ θνηλνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ,
θαηά ηηο θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, ακνηβή ηνπ ελφο πξνζαπμεκέλε θαηά 50%,
θαζνξίδνληαη απφ ην δηθαζηήξην πνπ δηέηαμε ηελ πξαγκαηνγλσκνζχλε κε ηελ
νξηζηηθή ηνπ απφθαζε. Ωο πξνο ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 314.
2. Αλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο
δαπάλεο, ην δηθαζηήξην ζε ζπκβνχιην, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ πξαγκαηνγλψκνλα,
πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ πξφεδξν θαη ε νπνία πεξηέρεη ιεπηνκεξψο ηηο απαηηνχκελεο
δαπάλεο, κπνξεί, κε απφθαζή ηνπ κε ππνθείκελε ζε έλδηθα κέζα, λα πξνβεί ζηελ
πξνζσξηλή εθθαζάξηζε θαη λα δηαηάμεη ηελ νιηθή ή κεξηθή πξνθαηαβνιή ησλ
δαπαλψλ απηψλ. Με ηελ πξνθαηαβνιή ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ επηβαξχλεηαη ην
Δεκφζην. Οη πξνθαηαβαιιφκελεο δαπάλεο ζπκςεθίδνληαη θαηά ηελ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν, νξηζηηθή εθθαζάξηζε θαη θαηαινγηζκφ ησλ
δαπαλψλ ζηνπο δηαδίθνπο.
3. Οη εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. δ.
3693/1957, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, εθαξκφδνληαη θαη σο πξνο ηελ ακνηβή ησλ
πξαγκαηνγλσκφλσλ.
Άξζξν 279
Σερληθνί ζύκβνπινη
1. Αλ ην δηθαζηήξην απνθαζίζεη ηνλ δηνξηζκφ πξαγκαηνγλψκνλα, θάζε
δηάδηθνο κπνξεί λα νξίζεη, κε δαπάλε ηνπ, έλαλ ηερληθφ ζχκβνπιν, ν νπνίνο πξέπεη
λα είλαη πξφζσπν πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηνξηζηεί πξαγκαηνγλψκνλαο.
2. Ο νξηζκφο ηερληθνχ ζπκβνχινπ γίλεηαη κε έγγξαθε δήισζε ηνπ δηαδίθνπ ε
νπνία θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία, θαζψο θαη πξνθνξηθψο ζην δηθαζηήξην ή ζηνλ
εηδηθψο νξηζζέληα απφ απηφ εηζεγεηή δηθαζηή ελψπηνλ ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη ε
πξαγκαηνγλσκνζχλε. Γηα ηνλ νξηζκφ, ζπληάζζεηαη αληίζηνηρα έθζεζε ή πξαθηηθφ.

3. Οη ηερληθνί ζχκβνπινη βνεζνχλ ηνπο δηαδίθνπο κε ηηο ηερληθέο γλψζεηο
ηνπο, κπνξνχλ δε λα παξεπξίζθνληαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο ζηηο νπνίεο
είλαη δπλαηφλ λα παξεπξίζθνληαη θαη ν πξαγκαηνγλψκνλεο, λα ιακβάλνπλ γλψζε ηεο
δηθνγξαθίαο θαη λα ιακβάλνπλ απιά αληίγξαθα ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ
έξγνπ ηνπο εγγξάθσλ.
4. Οη ηερληθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εγγξάθσο ή λα
δηαηππψλνπλ, κε άδεηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ, πξνθνξηθψο ζην αθξναηήξην
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο γηα ηελ έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο, θαζψο θαη λα
απεπζχλνπλ εξσηήζεηο ζηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία.
Άξζξν 280
Απιέο γλσκνδνηήζεηο
Γλσκνδνηήζεηο πξνζψπσλ ηα νπνία έρνπλ εηδηθέο γλψζεηο επηζηήκεο ή
ηέρλεο, γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε εθθξεκή δίθε, ηα νπνία δελ απνηέιεζαλ
αληηθείκελν πξαγκαηνγλσκνζχλεο, ιακβάλνληαη ππφςε απφ ην δηθαζηήξην, εθφζνλ
εηδηθή δηάηαμε λφκνπ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, θαη εθηηκψληαη ειεχζεξα απφ απηφ.

Κεθάιαην 43
ΟΗ ΜΑΡΣΤΡΔ
Άξζξν 281
Απόθαζε γηα ηελ εμέηαζε κάξηπξα
1. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάδεη ηελ εμέηαζε καξηχξσλ είηε ελψπηφλ ηνπ
είηε ελψπηνλ ηνπ εηδηθψο νξηζζέληνο γηα ηελ απφδεημε εηζεγεηή δηθαζηή. Είλαη
δπλαηφλ λα απνθαζηζηεί ε εμέηαζε κάξηπξα αθφκε θαη αλ απηφο έρεη εμεηαζηεί
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 290.
2. Η απφθαζε, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 251, πξέπεη λα αλαθέξεη ην νλνκαηεπψλπκν, ην επάγγεικα, θαζψο θαη ηε
δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ κάξηπξα.
Άξζξν 282
Πξόηαζε δηαδίθνπ
1. Η πξφηαζε ηνπ δηαδίθνπ γηα ηελ εμέηαζε κάξηπξα γίλεηαη κε ην αξρηθφ ή ην
δηθφγξαθν ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ ή κε εηδηθή αίηεζε πνπ θαηαηίζεηαη ζηε
γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξψηε
ζπδήηεζε.
2. ηελ πξφηαζε πξέπεη :
(α) λα αλαθέξνληαη ην νλνκαηεπψλπκν, ην επάγγεικα θαη ε δηεχζπλζε ηεο
θαηνηθίαο ηνπ κάξηπξα,
(β) λα πξνζδηνξίδεηαη ην ζέκα γηα ην νπνίν ζα γίλεη ε εμέηαζε θαη
(γ) λα βεβαηψλεηαη φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε απνθιεηζκνχ ή απαιιαγήο
ηνπ κάξηπξα, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 285 θαη 286.
3. Η πξφηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη πξνθνξηθψο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο
ππφζεζεο ζην αθξναηήξην, εθφζνλ ζε απηήλ παξίζηαληαη φινη νη δηάδηθνη θαη δελ
αληηιέγνπλ.

4. Μάξηπξεο δηθαηνχηαη λα θαιεί πξνο εμέηαζε θαη ν Γεληθφο Επίηξνπνο
Επηθξαηείαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε Γεληθή Επηηξνπεία ηεο Επηθξαηείαο ελεκεξψλεη
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηε γξακκαηεία ηνπ
δηθαζηεξίνπ, αλαθέξνληαο ζηελ πξφηαζε ηα θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ζηνηρεία. Η πξφηαζε κπνξεί λα γίλεη θαη πξνθνξηθά ζην αθξναηήξην, εθφζνλ
παξίζηαληαη φινη νη δηάδηθνη θαη δελ αληηιέγνπλ.
Άξζξν 283
Κιήζε κάξηπξα
1. Οη κάξηπξεο θαινχληαη κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηνπ
εηδηθψο νξηζζέληνο απφ απηφ εηζεγεηή δηθαζηή.
2. Η πξάμε πξέπεη λα αλαθέξεη ην ζέκα ηεο απφδεημήο, ην δηάδηθν πνπ θέξεη
ην βάξνο, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο, ην νλνκαηεπψλπκν, ην επάγγεικα
θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ κάξηπξα.
3. Η πξάμε επηδίδεηαη ζηνπο κάξηπξεο θαη ζηνπο δηαδίθνπο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 297.
4. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ ηδηφηεηα ή ζηελ
θαηάζηαζε ηνπ κάξηπξα, επηηξέπεηαη ε εμέηαζε λα γίλεη απφ ηνλ εηδηθψο νξηζζέληα
εηζεγεηή δηθαζηή ζηελ θαηνηθία ή ζηνλ ηφπν ηεο δηακνλήο ηνπ κάξηπξα. Γηα ηελ
εμέηαζε απηήλ θαινχληαη νη δηάδηθνη κε εηδηθή πξάμε ηνπ νξηζζέληνο εηζεγεηή
δηθαζηή, ε νπνία επηδίδεηαη ζε απηνχο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν.
Άξζξν 284
Τπνρξέσζε θαη αληηθείκελν καξηπξίαο
1. Με ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ επφκελνπ άξζξνπ, ε
καξηπξία ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηνπ εηδηθψο νξηζζέληνο εηζεγεηή δηθαζηή είλαη
ππνρξεσηηθή. Όπνηνο θαιείηαη λα εμεηαζηεί σο κάξηπξαο νθείιεη λα πξνζέιζεη θαη λα
θαηαζέζεη γηα ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ γλσξίδεη.
2. Αλ ν κάξηπξαο πνπ έρεη θιεζεί λνκίκσο δελ εκθαληζηεί αδηθαηνινγήησο ή
αξλείηαη λα νξθηζηεί ή λα θαηαζέζεη, ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 20.
Άξζξν 285
Απνθιεηζκόο καξηύξσλ
1. Απνθιείεηαη λα εμεηαζηνχλ σο κάξηπξεο:
(α) πξφζσπα ηα νπνία φηαλ έγηλε ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο πνπ πξέπεη λα
απνδεηρζεί δελ είραλ ην αηζζεηήξην γηα λα ην αληηιεθζνχλ ή δελ έρνπλ ηθαλφηεηα λα
αλαθνηλψζνπλ απηφ πνπ αληηιήθζεθαλ,
(β) πξφζσπα ηα νπνία φηαλ ζπλέβε ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο πνπ πξέπεη λα
απνδεηρζεί, βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο πνπ
πεξηφξηδε απνθαζηζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο θξίζεο θαη ηεο βνχιεζεο ηνπο ή πνπ
βξίζθνληαη ζε κία ηέηνηα θαηάζηαζε, φηαλ πξφθεηηαη λα εμεηαζζνχλ,
(γ) νη ζπγγελείο ηνπ ηδηψηε δηαδίθνπ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο έσο θαη ηνλ
ηξίην βαζκφ, θαηεπζείαλ ή εθ πιαγίνπ, νη ζχδπγνη θαη νη ζπλάςαληεο ζχκθσλν
ζπκβίσζεο θαη αλ αθφκε έπαπζε λα πθίζηαηαη ν γάκνο ή ην ζχκθσλν θαη
(δ) πξφζσπα πνπ είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ απφ ηελ
έθβαζε ηεο δίθεο.

2. Απνθιείεηαη επίζεο λα εμεηαζηνχλ σο κάξηπξεο φζνη θαηέρνπλ αμίσκα ή
αζθνχλ ιεηηνχξγεκα ή επάγγεικα, γηα φζα ζέκαηα ηνπο έρνπλ εκπηζηεπηεί ιφγσ ηεο
ηδηφηεηάο ηνπο απηήο, εθφζνλ ε θχζε ησλ ζεκάησλ ηνχησλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, επηβάιιεη ηελ ερεκχζεηα. Ο απνθιεηζκφο απηφο κπνξεί λα αξζεί αλ ην
επηηξέςνπλ, ηφζν εθείλνο πνπ ηνπο εκπηζηεχηεθε ην ζρεηηθφ ζέκα, φζν θαη απηφο
ζηνλ νπνίν αθνξά ζην αληίζηνηρν απφξξεην. Η άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ δελ ηζρχεη αλ
πξφθεηηαη γηα θιεξηθνχο, σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ εκπηζηεπηεί νη
εμνκνινγεζέληεο απφ απηνχο. Αλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή ππαιιήινπο
νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ν απνθιεηζκφο κπνξεί λα αξζεί κφλν χζηεξα απφ ζρεηηθή έγγξαθε
άδεηα ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Άξζξν 286
Απαιιαγή καξηύξσλ
Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα εμεηαζζνχλ σο κάξηπξεο θαη έρνπλ ην
δηθαίσκα λα αξλεζνχλ ηελ εμέηαζή ηνπο:
(α) ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ
άξζξνπ γηα φζα ζέκαηα πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ αμηψκαηνο ή
ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ή ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο ή ζπληζηνχλ επαγγεικαηηθφ ή
θαιιηηερληθφ ηνπο απφξξεην θαη
(β) απηφο πνπ θαιείηαη λα θαηαζέζεη γηα δεηήκαηα ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα
πξνθαιέζνπλ ηελ πνηληθή δίσμε ή ζίγνπλ ηελ ηηκή ηνπ ηδίνπ, ηνπ ζπδχγνπ ή ηνπ
ζπλάςαληνο κε απηφλ ζχκθσλν ζπκβίσζεο, έζησ θαη κεηά ηε ιχζε ηνπ γάκνπ ή ηνπ
ζπκθψλνπ, ή ζπγγελψλ ηνπ εμ αίκαηνο έσο θαη ηνλ ηξίην βαζκφ.
Άξζξν 287
Δμέηαζε ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή απαιιαγήο
1. Πξηλ απφ ηελ θχξηα εμέηαζε ηνπ κάξηπξα πξνεγείηαη ε πξνθαηαξθηηθή
εμέηαζε απηνχ φπνπ ειέγρεηαη αλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ηνπ. Σε ζπλδξνκή
ιφγνπ απαιιαγήο ηνπ επηθαιείηαη ν ίδηνο ν κάξηπξαο.
2. Αλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ ή απαιιαγήο ηνπ κάξηπξα, ν εηδηθψο
νξηζζείο εηζεγεηήο δηθαζηήο δελ πξνρσξεί ζηελ εμέηαζή ηνπ. Σν δηθαζηήξην, αλ
θξίλεη αληηζέησο, δηαηάδεη ηελ εμέηαζε ηνπ κάξηπξα θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ
δηαδηθαζία.
3. Κάζε δηάδηθνο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ εμαίξεζε ηνπ κάξηπξα αλ ζην
πξφζσπφ ηνπ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 285. ηελ
πεξίπησζε απηήλ, νθείιεη λα απνδείμεη ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηνπ εηδηθψο
νξηζζέληνο εηζεγεηή δηθαζηή ηε ζπλδξνκή ηνπ ιφγνπ απηνχ.
4. Όζνη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 14ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή έρνπλ
ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα ιφγσ πνηληθήο θαηαδίθεο, εμεηάδνληαη, αλ ε
καξηπξία ηνπο θξηζεί αλαγθαία, ρσξίο λα δψζνπλ φξθν.
Άξζξν 288
Γηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο ηνπ κάξηπξα
1. Σν δηθαζηήξην ή ν εηδηθψο νξηζζείο απφ απηφ εηζεγεηήο δηθαζηήο
επηβεβαηψλεη αξρηθά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ εκθαλίδεηαη σο κάξηπξαο κε

βάζε ηδίσο ζηνηρεία φπσο ην φλνκα θαη ην επψλπκν, ηνλ ηφπν πνπ γελλήζεθε, ηελ
ειηθία, ηελ θαηνηθία θαη ην επάγγεικά ηνπ.
2. Πξηλ εμεηαζηεί ν κάξηπξαο νθείιεη λα νξθηζζεί, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 408 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Μεηά ηνλ
φξθν, ν κάξηπξαο εξσηάηαη γηα ηελ ηπρφλ ζπγγέλεηά ηνπ κε ηνπο δηαδίθνπο θαη γηα
θάζε άιιν πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν λα κε ζπλερηζζεί ε
εμέηαζή ηνπ ή κπνξεί λα δηαθσηίζεη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο δηαδίθνπο θαη γηα ηελ
αμηνπηζηία ηνπ.
3. Κάζε κάξηπξαο εμεηάδεηαη πξνθνξηθά θαη ρσξηζηά απφ ηνπο άιινπο. Ο
κάξηπξαο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ, λα ρξεζηκνπνηεί
ζεκείσκα γηα λα βνεζήζεη ηε κλήκε ηνπ. Ο κάξηπξαο νθείιεη λα δειψζεη πψο έκαζε
απηά πνπ θαηαζέηεη θαη αλ πξφθεηηαη γηα γεγνλφηα γηα ηα νπνία δελ έρεη άκεζε
αληίιεςε, νθείιεη λα δειψλεη θαη ην πξφζσπν απφ ην νπνίν πιεξνθνξήζεθε φζα
θαηαζέηεη.
4. Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ν νξηζζείο εηζεγεηήο δηθαζηήο κπνξεί λα
απαγνξεχεη ηηο εξσηήζεηο ησλ δηαδίθσλ ή ησλ πιεξεμνπζίσλ ηνπο πξνο ηνλ κάξηπξα,
αλ θξίλεη φηη είλαη έθδεια άζθνπεο ή έμσ απφ ην ζέκα, θαη θεξχζζεη πεξαησκέλε ηελ
εμέηαζε ηνπ κάξηπξα, φηαλ θξίλεη φηη ν κάξηπξαο θαηέζεζε φζα γλσξίδεη γηα ηα
απνδεηθηέα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.
5. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα απνβάιεη ηνλ κάξηπξα, πξηλ απφ ηελ εμέηαζε ή
θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, αλ θξίλεη φηη ε δηαλνεηηθή ηνπ θαηάζηαζε απνθιείεη ηελ
ηθαλφηεηά ηνπ γηα καξηπξία, ελψ ν εηδηθψο νξηζζείο εηζεγεηήο δηθαζηήο πξνβαίλεη
ζηελ εμέηαζε ηνπ, εθζέηνληαο ζπγρξφλσο ηηο ζρεηηθέο κε ηε δηαλνεηηθή απηή
θαηάζηαζε παξαηεξήζεηο ηνπ.
6. Οη δηάδηθνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζηνλ κάξηπξα χζηεξα απφ
άδεηα απηνχ πνπ δηεμάγεη ηελ εμέηαζε. Εμέηαζε κάξηπξα ζε αληηπαξάζηαζε κε άιιν
κάξηπξα ή δηάδηθν επηηξέπεηαη λα γίλεη, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, κφλν ελψπηνλ ηνπ
δηθαζηεξίνπ ή ηνπ εηδηθψο νξηζζέληνο εηζεγεηή δηθαζηή.
7. Όζα έγηλαλ θαηά ηε δηεμαγσγή, θαζψο θαη ε φξθηζε, ε θαηάζεζε ηνπ
κάξηπξα θαη νη ηπρφλ ελζηάζεηο ησλ δηαδίθσλ θαηαρσξίδνληαη ζην πξαθηηθφ ή ηελ
έθζεζε, θαηά πεξίπησζε.
Άξζξν 289
πκπιεξσκαηηθή εμέηαζε καξηύξσλ
Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη λα εμεηαζηεί εθ λένπ έλαο κάξηπξαο αλ
απηφ ρξεηάδεηαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ή λα δηεπθξηληζηεί ε θαηάζεζε ή αλ ην
δηθαζηήξην θξίλεη φηη ν κάξηπξαο αξλήζεθε αδηθαηνιφγεηα λα θαηαζέζεη γηα
νξηζκέλν ζέκα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ απαηηείηαη λέα φξθηζε ηνπ κάξηπξα.
Άξζξν 290
Μαξηπξηθέο θαηαζέζεηο
1. Οη καξηπξηθέο θαηαζέζεηο ηηο νπνίεο πξνζάγνπλ νη δηάδηθνη
πξναπνδεηθηηθψο ιακβάλνληαη ελφξθσο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 287
παξάγξαθνο 1 θαη 288 παξάγξαθνη 1, 2, θαη 5, ελψπηνλ ηνπ εηξελνδίθε ή
ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο έδξαο ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηεο θαηνηθίαο ηνπ κάξηπξα.
2. Ο δηάδηθνο πνπ επηδηψθεη ηε ιήςε καξηπξηθήο θαηάζεζεο θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επηδίδεη, δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε, ζηνπο ινηπνχο δηαδίθνπο θιήζε, ε νπνία αλαθέξεη ην έλδηθν

βνήζεκα ή κέζν πνπ αθνξά ε θαηάζεζε, ηφπν, εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηεο, ην
νλνκαηεπψλπκν, ην επάγγεικα θαη ηε δηεχζπλζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ κάξηπξα, θαζψο
θαη ην ζέκα ηεο θαηάζεζεο.
3. Καηά ηελ θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ παξίζηαληαη εθφζνλ ην επηζπκνχλ νη
δηάδηθνη, νη νπνίνη επηηξέπεηαη λα απεπζχλνπλ εξσηήζεηο πξνο απηφλ.
4. Μαξηπξηθή θαηάζεζε πνπ δίδεηαη θαηά παξάβαζε ησλ πξνεγνχκελσλ
παξαγξάθσλ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζην πιαίζην ηεο δίθεο γηα ηελ νπνία δφζεθε νχηε
σο κε πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ απνδεηθηηθφ κέζν.

Κεθάιαην 44
ΑΚΡΟΑΔΗ, ΔΞΖΓΖΔΗ, ΓΖΛΧΔΗ ΓΗΑ
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ
Άξζξν 291
Αθξόαζε ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ θαη εμεγήζεηο δηαδίθσλ
1. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ παξνρή αλσκνηί εμεγήζεσλ ή
πιεξνθνξηψλ απφ ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ή θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαδίθνπο,
2. Η απφθαζε γηα ηελ εμέηαζε ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαδίθνπο θαη ηελ αξκφδηα αξρή. Η
εμέηαζε δηεμάγεηαη ζε ηδηαίηεξε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην ή ελψπηνλ κέινπο ηνπ
δηθαζηεξίνπ πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ.
Άξζξν 292
Απνδνρή ηεο αιήζεηαο πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ
1. Η απνδνρή απφ δηάδηθν ηεο αιήζεηαο πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ κε
επηβιαβείο γη' απηφλ ζπλέπεηεο ζηελ έθβαζε ηεο δίθεο γίλεηαη εγγξάθσο ή
πξνθνξηθψο είηε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ηνπ εηδηθψο νξηζζέληνο απφ απηφ
εηζεγεηή δηθαζηή, είηε εμσδίθσο. ε πεξίπησζε πξνθνξηθήο απνδνρήο ελψπηνλ ηνπ
δηθαζηεξίνπ ή ηνπ εηδηθψο νξηζζέληνο εηζεγεηή δηθαζηή, ε ζρεηηθή δήισζε
θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά ή ζηελ έθζεζε, αληηζηνίρσο.
2. Η απνδνρή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα αλαθιεζεί γηα
νπζηψδε πιάλε σο πξνο ηα πξάγκαηα, έσο ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο ζπδήηεζεο.

ΜΔΡΟ ΟΓΓΟΟ
Ζ ΠΔΡΑΣΧΖ
Κεθάιαην 45
ΛΖΦΖ ΣΖ ΑΠΟΦΑΖ
Άξζξν 293
ύλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο
1. Η απφθαζε εθδίδεηαη απφ ηνπο δηθαζηέο πνπ κεηείραλ ζηε ζχλζεζε ηνπ
δηθαζηεξίνπ θαηά ηε ζπδήηεζε. Όηαλ ε ζπδήηεζε γίλεηαη ελψπηνλ κνλνκεινχο
δηθαζηεξίνπ, ε απφθαζε εθδίδεηαη απφ ηνλ δηθαζηή ηνπ δηθαζηεξίνπ απηνχ.
2. Αλαζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο γίλεηαη κφλν ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή
απνρψξεζεο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ δηθαζηή πνπ είρε κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ηεο
ππφζεζεο ή άιινπ ζνβαξνχ ιφγνπ. Ο δηθαζηήο πνπ είρε κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε
ππφζεζεο ππνρξενχηαη, θαη κεηά ηελ ηπρφλ επέιεπζε ππεξεζηαθήο ηνπ κεηαβνιήο, λα
κεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο θαη έθδνζεο ηεο απφθαζεο κε ηνλ βαζκφ πνπ έθεξε
θαηά ηε ζπδήηεζε.
3. Αλ θσιχεηαη ή απνρσξήζεη απφ ηελ ππεξεζία ή απνβηψζεη θάπνην κέινο
ηεο Οινκέιεηαο, απφ ηα παξαζηάληα θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, εγθχξσο
εθδίδεηαη ε απφθαζε απφ ηα ππφινηπα παξαζηάληα θαηά ηε ζπδήηεζε κέιε εθφζνλ ν
αξηζκφο απηψλ είλαη επαξθήο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Οινκέιεηαο. Ο αξηζκφο ησλ
κειψλ πξέπεη πάληνηε λα δηαηεξείηαη πεξηηηφο. Αλ ηα κέιε ζρεκαηίδνπλ άξηην
αξηζκφ, απνρσξεί ν λεφηεξνο χκβνπινο θαη αλ απηφο είλαη εηζεγεηήο ζηε
δηθαδφκελε ππφζεζε, ν ακέζσο αξραηφηεξφο ηνπ.
Άξζξν 294
Αλαζπδήηεζε
Εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, αλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο θαηαζηεί αδχλαηε, γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, ε έθδνζε ηεο απφθαζεο, ε ζπδήηεζε επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ
νξηζκνχ λέαο δηθαζίκνπ θαη θνηλνπνίεζεο θιήζεο πξνο ζπδήηεζε.
Άξζξν 295
Σξόπνο ιήςεο απόθαζεο
1. Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απφ πνιπκειή ζρεκαηηζκφ γίλεηαη δηάζθεςε
θαη ςεθνθνξία.
2. Καηά ηηο δηαζθέςεηο κπνξεί παξίζηαηαη θαη ν γξακκαηέαο, αλ ηνχην
θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηνλ πξφεδξν.
3. Οη πνιπκειείο ζρεκαηηζκνί ηνπ δηθαζηεξίνπ απνθαίλνληαη θαηά
πιεηνςεθία.
4. Καηά ηελ ςεθνθνξία ςεθίδεη πξψηνο ν εηζεγεηήο, ζηε ζπλέρεηα νη ινηπνί
θαηά αληίζηξνθε ζεηξά ζε ζρέζε κε ηελ αξραηφηεηά ηνπο, ηειεπηαίνο δε ςεθίδεη
απηφο πνπ πξνεδξεχεη ζηε δηάζθεςε.

5. Αλ θαηά ηελ ςεθνθνξία ζρεκαηηζζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν γλψκεο, θαη
δελ ζρεκαηίδεηαη έηζη πιεηνςεθία, φζνη έρνπλ κεκνλσκέλε γλψκε ή ηάρζεθαλ ππέξ
ηεο αζζελέζηεξεο νθείινπλ λα πξνζρσξήζνπλ ζε κία απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο. Ο
πξνεδξεχσλ ζηε δηάζθεςε κπνξεί πάλησο λα παξαηείλεη ηε δηάζθεςε ή λα ηελ
επαλαιάβεη αλ δηαπηζηψζεη φηη νη γλψκεο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί είλαη πεξηζζφηεξεο
απφ δχν κε κηθξή αξηζκεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο.
6. Πξαθηηθφ δηάζθεςεο ζπληάζζεηαη κφλν ζε φπνηα πεξίπησζε ηνχην θξίλεηαη
απφ ην δηθαζηήξην αλαγθαίν.
Άξζξν 296
Παξαπνκπή ζε επηακειή ζύλζεζε Σκήκαηνο
Αλ θαηά ηε δηάζθεςε Σκήκαηνο δηαπηζησζεί φηη απηφ θέξεηαη λα ιάβεη
απφθαζε πνπ είλαη αληίζεηε ζε πξφζθαηε πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ
ηζρχ ή ηελ έλλνηα δηάηαμεο λφκνπ πνπ εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε ππνζέζεηο ππαγφκελεο
ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ, ηφηε ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη γηα λα
εθδηθαζζεί ζε λέα δηθάζηκν θαηά ηελ νπνία ην Σκήκα ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο
ηέζζεξηο αξραηφηεξνπο πκβνχινπο θαη ηνπο δχν αξραηφηεξνπο Παξέδξνπο πνπ
ππεξεηνχλ ζε απηφ. Η ππφζεζε κπνξεί λα παξαπεκθζεί ζηελ επηακειή ζχλζεζε θαη
ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ εκθαλίδεη, ηδίσο φηαλ θαηά ηελ εθδίθαζή ηεο εμεηάδεηαη
γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ή ην θχξνο θξίζηκεο δηάηαμεο. Σν Σκήκα κε πεληακειή ή
επηακειή ζχλζεζε κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζηελ
Οινκέιεηα.

Κεθάιαην 46
ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΑΠΟΦΑΖ
Άξζξν 297
Γηαηύπσζε θαη δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο
1. Μεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ν δηθαζηήο ζπληάζζεη, ρξνλνινγεί θαη
ππνγξάθεη ηελ απφθαζε.
2. ε δίθεο ελψπηνλ πνιπκειψλ δηθαζηηθψλ ζρεκαηηζκψλ, κε ην πέξαο ηεο
ςεθνθνξίαο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ εηζεγεηή δηθαζηή ζρέδην ηεο απφθαζεο, πνπ
πεξηιακβάλεη ην αηηηνινγηθφ θαη ην δηαηαθηηθφ απηήο, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη θαη
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ εηζεγεηή.
3. Απφ ην θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ζρέδην δεκνζηεχεηαη ε απφθαζε ζε
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ πνπ έιαβε ηελ απφθαζε. Η απφθαζε κπνξεί
λα δεκνζηεπηεί θαη απφ δηθαζηέο πνπ δελ κεηείραλ ζηε ζπδήηεζε. Όηαλ ην Σκήκα
πνπ έιαβε ηελ απφθαζε δελ ζπλεδξηάδεη, επηηξέπεηαη ε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο
θαη θαηά ηε ζπλεδξίαζε άιινπ Σκήκαηνο.
4. Η δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο βεβαηψλεηαη ζην ηέινο απηήο απφ ηνλ
πξνεδξεχνληα ζηε ζπλεδξίαζε θαη ηνλ γξακκαηέα.
5. Οη απνθάζεηο ηνπ δηθαζηεξίνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηαδίθνπο θαη ζηνλ
Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο κε επηκέιεηα ηεο γξακκαηείαο απηνχ.

Άξζξν 298
Πεξηερόκελν ηεο απόθαζεο
Η απφθαζε πξέπεη λα αλαθέξεη:
(α) ηε ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη, αλ πξφθεηηαη γηα πνιπκειείο δηθαζηηθνχο
ζρεκαηηζκνχο, ην φλνκα ηνπ εηζεγεηή δηθαζηή, ην φλνκα ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ
Επηθξαηείαο, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ γξακκαηέα,
(β) ην νλνκαηεπψλπκν, ην παηξψλπκν θαη ηελ θαηνηθία ησλ δηαδίθσλ, ησλ
λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ θαη ησλ πιεξεμνπζίσλ απηψλ θαη αλ δηάδηθνη είλαη λνκηθά
πξφζσπα ηελ επσλπκία ηνπο θαη ηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηνπο, κε αλαθνξά γηα ην αλ
παξαζηάζεθαλ,
(γ) ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο,
(δ) κλεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλψκεο ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο,
(ε) ην αηηηνινγηθφ, ζην νπνίν θαηαρσξίδεηαη θαη ε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο,
θαζψο θαη ην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο θαη
(ζη) κλεία ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο.
Άξζξν 299
Αλππόζηαηε απόθαζε
1. Απφθαζε πνπ θέξεη ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά δηθαζηηθήο απφθαζεο
είλαη αλππφζηαηε:
(α) αλ πξφζσπν ην νπνίν κεηείρε ζην δηθαζηήξην πνπ ηελ εμέδσζε δελ είρε ηε
δηθαζηηθή ηδηφηεηα, ή
(β) αλ ην δηθαζηήξην πνπ ηελ εμέδσζε δελ είρε ηελ πξνο ηνχην δηθαηνδνζία, ή
(γ) αλ απηή δελ δεκνζηεχηεθε, ή
(δ) αλ εθδφζεθε θαηά αλχπαξθηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ή
(ε) αλ εθδφζεθε θαηά πξνζψπνπ πνπ είρε ην πξνλφκην ηεο εηεξνδηθίαο.
2. Σν αλππφζηαην ηεο απφθαζεο εξεπλάηαη απφ ην δηθαζηήξην θαη
απηεπαγγέιησο, κπνξεί δε λα πξνβιεζεί, κε έλζηαζε, ζε θάζε ζηάζε ηεο δίθεο.
3. Αλ ε απφθαζε δελ έρεη πξνζβιεζεί κε έλδηθν κέζν, ε αλαγλψξηζε ηνπ
αλππφζηαηνπ απηήο κπνξεί λα επηδησρζεί κε απηνηειή αίηεζε πξνο ην δηθαζηήξην,
θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο νπνίαο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο φζα ηζρχνπλ γηα ηελ
αλαγλσξηζηηθή αγσγή.

Κεθάιαην 47
ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΑΠΟΦΑΖ
Άξζξν 300
Οξηζηηθέο θαη κε νξηζηηθέο απνθάζεηο
1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 100 θαη
ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 105 νη απνθάζεηο πνπ απνθαίλνληαη νξηζηηθά ζε
θχξηα ή παξεκπίπηνπζα αίηεζε δελ κπνξνχλ κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπο λα
αλαθαινχληαη απφ ην δηθαζηήξην πνπ ηηο εμέδσζε.
2. Κάζε άιιε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ εθδίδεηαη, είηε γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ είηε γηα ηελ ελ γέλεη πξφνδν ηεο δίθεο (κε
νξηζηηθή απφθαζε), κπνξεί λα αλαθιεζεί νιηθψο ή κεξηθψο.

Άξζξν 301
Ηζρύο απνθάζεσλ
1. Οη απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο απαγγέιιεηαη ε αθχξσζε ή ε ηξνπνπνίεζε
εθηειεζηήο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή ε αθχξσζε παξάιεηςεο νθεηιφκελεο
λφκηκεο ελέξγεηαο, ηζρχνπλ έλαληη φισλ.
2. ε πεξίπησζε πξφηππεο δίθεο ή δίθεο επί παξαπνκπήο δεηήκαηνο ζηελ
Οινκέιεηα ή δίθεο επί πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο, ε Οινκέιεηα ηνπ Ειεγθηηθνχ
πλεδξίνπ κπνξεί λα νξίζεη, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Δεκνζίνπ ή δηαδίθνπ ή
παξεκβάληνο ή θαη νίθνζελ, φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζήο ηεο επέξρνληαη απφ
ρξνληθφ ζεκείν κεηαγελέζηεξν ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ή δηελέξγεηαο ηεο επίδηθεο
πξάμεο ή παξάιεηςεο, αιιά πάλησο πξνγελέζηεξν ηνπ ρξφλνπ δεκνζίεπζεο ηεο
απφθαζεο απηήο. Η ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλεηαη εθφζνλ ε θξίζε ηεο Οινκέιεηαο
γηα ην λνκηθφ δήηεκα πνπ ήρζε ελψπηφλ ηεο είλαη αληίζεηε ζε πξνεγνχκελε
λνκνινγία ηνπ δηθαζηεξίνπ ή ζε γλσκνδφηεζε πνπ έρεη εθδνζεί θαηά ηελ παξάγξαθν
2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ πληάγκαηνο ή εθφζνλ κπνξνχζε λα πξνθιεζεί δηθαηνινγεκέλε
ακθηβνιία ζρεηηθψο κε ηα φξηα ηνπ επηηξεπηνχ πνπ εηίζελην ζε πξνεγνχκελε
λνκνινγία ή γλσκνδφηεζε, ζπληξέρνπλ δε φισο εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο πνπ
δηθαηνινγνχλ ηνλ ρξνληθφ απηφ πεξηνξηζκφ, ηδίσο φηαλ δηαπηζηψλεηαη
αηηηνινγεκέλσο φηη αλ δελ πεξηνξηζζνχλ ρξνληθψο ηα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο
πθίζηαηαη ζνβαξφο θίλδπλνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή βεβαηφηεηα αλαηξνπήο
παγησκέλσλ θαηαζηάζεσλ ή δηθαησκάησλ θαιφπηζησλ ηξίησλ. Η Οινκέιεηα κπνξεί
λα απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή εηδηθήο ζπδήηεζεο ζην αθξναηήξην πξηλ ιάβεη ηελ
απφθαζή ηεο επί ηνπ αλσηέξσ δεηήκαηνο.
Άξζξν 302
Δθηειεζηόηεηα απνθάζεσλ
1. Με ηελ επηθχιαμε άιισλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ, νη νξηζηηθέο απνθάζεηο
ησλ Σκεκάησλ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ επηθέξνπλ ακέζσο ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζην δηαηαθηηθφ ηνπο.
2. Σα πνζά πνπ θαηαινγίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ
εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ.
Άξζξν 303
Γεδηθαζκέλν
1. Οη νξηζηηθέο απνθάζεηο ησλ Σκεκάησλ, πνπ δελ ππφθεηληαη ζε αλαθνπή
εξεκνδηθίαο, είλαη ηειεζίδηθεο θαη απνηεινχλ δεδηθαζκέλν.
2. Σν δεδηθαζκέλν εθηείλεηαη ζην νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ δήηεκα πνπ
θξίζεθε, ε εμέηαζε ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ,
εθφζνλ ηνχην ηειεί ζε άκεζε θαη αλαγθαία ζπλάξηεζε πξνο ην ζπκπέξαζκα πνπ
έγηλε δεθηφ. Δεδηθαζκέλν δεκηνπξγείηαη, επίζεο, θαη φηαλ ην θαηά ηελ πξνεγνχκελε
πεξίνδν δήηεκα θξίζεθε παξεκπηπηφλησο, αλ ην δηθαζηήξην είρε δηθαηνδνζία λα ην
θξίλεη, θαη εθφζνλ ε απφθαζή ηνπ γη' απηφ ήηαλ αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ηνχην λα
απνθαλζεί γηα ην θχξην δήηεκα.
3. Σν δεδηθαζκέλν εθηείλεηαη ζηηο ελζηάζεηο νη νπνίεο, είηε χζηεξα απφ
πξνβνιή ηνπο είηε απηεπαγγέιησο, εμεηάζηεθαλ ή έπξεπε λα εμεηαζηνχλ απφ ην
δηθαζηήξην, θαζψο θαη ζε εθείλεο νη νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εμεηαζηνχλ απφ
απηφ απηεπαγγέιησο, αιιά, αλ θαη κπνξνχζαλ λα πξνβιεζνχλ, δελ πξνβιήζεθαλ. Οη

ηειεπηαίεο απηέο ελζηάζεηο δελ θαιχπηνληαη απφ ην δεδηθαζκέλν αλ ζηεξίδνληαη ζε
απηνηειέο δηθαίσκα, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα επηδησρζεί κε ηελ άζθεζε
επζέσο ηνπ νηθείνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο.
4. Δεδηθαζκέλν πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ απηψλ δηαδίθσλ κε ηελ απηή ηδηφηεηα
κφλν γηα ην δηθαίσκα πνπ θξίζεθε θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ην ίδην αληηθείκελν θαη
ηελ ίδηα ηζηνξηθή θαη λνκηθή αηηία. Σν δεδηθαζκέλν ηζρχεη ππέξ θαη θαηά απηψλ πνπ
έγηλαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο ή κεηά ην πέξαο ηεο, θαζνιηθνί ή εηδηθνί δηάδνρνη
δηαδίθνπ, εθηείλεηαη δε θαη ζε εθείλνπο απφ ηνπο νπνίνπο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν,
κπνξεί λα αμησζεί ε εθπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. Σν δεδηθαζκέλν πνπ
ηζρχεη γηα ηνλ πξσηνθεηιέηε θαιχπηεη θαη ηνλ εγγπεηή, θαη ην αληίζηξνθν. Σν
δεδηθαζκέλν πνπ ηζρχεη γηα ην λνκηθφ πξφζσπν εθηείλεηαη θαη ζηα κέιε ηνπ.
Άξζξν 304
Τπνρξέσζε ζπκκόξθσζεο
1. Οη δηνηθεηηθέο αξρέο νθείινπλ, κε ζεηηθέο ελέξγεηεο ή κε απνρή απφ θάζε
αληίζεηε ελέξγεηα, λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ Ειεγθηηθνχ
πλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3068/2002.
2. Η αξκνδηφηεηα γηα ηε ιήςε ησλ κέηξσλ γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο δηνίθεζεο
πξνο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3068/2002 θαη
ζηηο δηαηάμεηο ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδφκελσλ λνκνζεηεκάησλ,
αλαηίζεηαη ζην ηξηκειέο ζπκβνχιην, πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ
εθδηδφκελσλ λνκνζεηεκάησλ.
3. Η παξάιεηςε δηνηθεηηθήο αξρήο πξνο ζπκκφξθσζε ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, έρεη σο ζπλέπεηα, γηα ηνλ παξαβάηε, εθηφο απφ ηελ
θαη’ άξζξν 259 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα πνηληθή ηνπ δίσμε, θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ
επζχλε πξνο απνδεκίσζε, ζπληζηά δε ηδηαίηεξν πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα θάζε
αξκφδην ππάιιειν ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3068/2002.
Άξζξν 305
Αλαγθαζηηθή εθηέιεζε
1. Οη ηειεζίδηθεο θαηαςεθηζηηθέο απνθάζεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη γηα
δηαθνξέο πνπ άγνληαη πξνο επίιπζε κε ηελ άζθεζε αγσγήο, απνηεινχλ ηίηιν
εθηειεζηφ.
2. Ωο πξνο ην επηηξεπηφ ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ησλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαηαςεθηζηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο
εθηέιεζήο ηνπο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ
αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ησλ θαηαςεθηζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ.
Αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ αληηξξήζεσλ θαηά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθηέιεζεο
ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ην Σκήκα πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε βάζεη ηεο νπνίαο
επηζπεχδεηαη ε εθηέιεζε.
3. Αλ πξφθεηηαη γηα θαηαςεθηζηηθέο απνθάζεηο ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ, ησλ
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ,
εθαξκνγή έρνπλ νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα είζπξαμεο
δεκνζίσλ εζφδσλ ζε ζπλδπαζκφ πξνο ηελ εηδηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη θάζε λνκηθφ
πξφζσπν.

4. Οη ηειεζίδηθεο αλαγλσξηζηηθέο απνθάζεηο θαζίζηαληαη θαηαςεθηζηηθέο κε
πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ ηηο εμέδσζε, εθφζνλ θαηαβιεζεί ην
πξνβιεπφκελν ηέινο δηθαζηηθνχ ελζήκνπ.

Κεθάιαην 48
ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΖ ΓΗΚΖ

Άξζξν 306
Λόγνη θαηάξγεζεο ηεο δίθεο
Η δίθε θαηαξγείηαη αλ πξηλ απφ ην πέξαο ηεο πξψηεο ζπδήηεζεο:
(α) εθιείςεη ην αληηθείκελφ ηεο,
(β) ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ην έλδηθν βνήζεκα ή κέζν,
(γ) ζπληξέμνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 54,
(δ) ππνβιεζεί δήισζε ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο φηη απνζχξεη ηελ
ππνζηήξημε ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ πνπ έρεη αζθήζεη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 81 θαη δελ επαθνινπζήζεη δήισζε ηνπ
δηαδίθνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ ελήξγεζε ν Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο φηη επηζπκεί λα
ζπλερηζζεί ε δίθε,
(ε) επηηεπρζεί δηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ην
Δεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ,
(ζη) αλαθιεζεί νξηζηηθά ρσξίο λα αληηθαηαζηαζεί ή αλ αθπξσζεί ε
πξνζβαιιφκελε δηνηθεηηθή πξάμε απφ ηε δηνίθεζε, ή αλ ε πξνζβαιιφκελε πξάμε
παχζεη λα ηζρχεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν κεηά ηελ άζθεζε ηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο
θαη κέρξη ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο.
Άξζξν 307
Δπέιεπζε ηεο θαηάξγεζεο ηεο δίθεο
1. Η θαηάξγεζε δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, θαηφπηλ γλψκεο
ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο. ηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ε απφθαζε κπνξεί λα ιεθζεί ζηελ έδξα, δηαηππψλεηαη δε
ζπλνπηηθά ζηα πξαθηηθά ηεο ζπδήηεζεο θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. Αλ ε
έγγξαθε δήισζε παξαίηεζεο ή ην έγγξαθν ζπκβηβαζκνχ θαηαηεζεί ζηε γξακκαηεία
ηνπ δηθαζηεξίνπ πξηλ λα νξηζηεί δηθάζηκνο, ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ, κε πξάμε
ηνπ, θάλεη δεθηή ηελ παξαίηεζε ή ην ζπκβηβαζκφ. Μπνξεί πάλησο, αλ ακθηβάιιεη, λα
εηζαγάγεη ηελ ππφζεζε ζην αθξναηήξην.
2. ε πεξίπησζε πνπ παχζεη ε ηζρχο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, ζχκθσλα
κε ηελ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ν δηάδηθνο πνπ
άζθεζε ην έλδηθν βνήζεκα κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπλέρηζε ηεο δίθεο, εθφζνλ
επηθαιείηαη ηδηαίηεξν έλλνκν ζπκθέξνλ.
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Άξζξν 308
Τπνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβόινπ γηα ηελ άζθεζε έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή
κέζνπ
1. Γηα ην παξαδεθηφ ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ πξέπεη, έσο ηελ
πξψηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, λα πξνζθνκηζζεί ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβφινπ. Πξηλ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ δηθαζίκνπ
απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ ειέγρεη αλ έρεη
πξνζθνκηζζεί ην σο άλσ απνδεηθηηθφ. Αλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη πξνζθνκηζζεί ή φηη
εθείλν πνπ πξνζθνκίζζεθε ππνιείπεηαη ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην επφκελν άξζξν, ε
γξακκαηεία ελεκεξψλεη ηνλ ππφρξεν γηα ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ή
ζπκπιήξσζήο ηνπ, κέρξη ηελ πξψηε επ' αθξναηεξίνπ ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, κε
ζρεηηθφ ζεκείσκα πνπ επηδίδεηαη ζ' απηφλ καδί κε ηελ θιήζε γηα ζπδήηεζε θαη
αλαθέξεηαη ζηε έθζεζε πνπ ζπληάζζεηαη γηα ηελ επίδνζε ηεο θιήζεο. Αλ κέρξη ηελ
πξψηε επ' αθξναηεξίνπ ζπδήηεζε δελ πξνζθνκηζζεί ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ, ην
Δηθαζηήξην, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ππνρξένπ πξνο ηνχην δηαδίθνπ, κπνξεί λα ηνπ
ρνξεγήζεη πξνζεζκία γηα ηελ πξνζθφκηζή ηνπ. Αλ εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο
δελ πξνζθνκηζζεί ην απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο παξαβφινπ, ην έλδηθν βνήζεκα ή κέζν
απνξξίπηεηαη.
2. ε πεξίπησζε άζθεζεο θνηλνχ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ απφ
πεξηζζφηεξνπο, ν θαζέλαο θαηαβάιιεη ην πξνβιεπφκελν πάγην παξάβνιν. ε
πεξίπησζε άζθεζεο θνηλνχ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ απφ ζπλδηθαηνχρνπο
ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, θαηαβάιιεηαη έλα κφλν θνηλφ παξάβνιν. ε
πεξίπησζε ρξεκαηηθήο δηαθνξάο, αλ ε απαίηεζε ή νθεηιή είλαη εηο νιφθιεξνλ,
θαηαβάιιεηαη απφ φινπο καδί έλα κφλν παξάβνιν, ελψ αλ ε απαίηεζε ή νθεηιή είλαη
δηαηξεηή, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ θαζέλα ην αλαινγνχλ ζε απηφλ παξάβνιν.
3. Δελ απαηηείηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ αγσγή, θαζψο θαη γηα έλδηθν
βνήζεκα ή κέζν πνπ αζθείηαη απφ ην Δεκφζην, ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηνλ Γεληθφ Επίηξνπν
Επηθξαηείαο θαη θάζε άιιν πξφζσπν πνπ ν λφκνο νξίδεη.
Άξζξν 309
Ύςνο ηνπ παξαβόινπ
1. Σν παξάβνιν νξίδεηαη γηα:
(α) ηηο εθέζεηο ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο δηαθνξέο ζε πελήληα (50) επξψ,
(β) ηηο εθέζεηο θαηά θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ηηο εθέζεηο ζε ρξεκαηηθνχ
αληηθεηκέλνπ δηαθνξέο ζε πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ
πνζνχ, ρσξίο ηηο ηπρφλ πξνζαπμήζεηο,
(γ) ηηο αηηήζεηο αλαίξεζεο ζε εθαηφλ πελήληα (150) επξψ,

(δ) ηηο αηηήζεηο παξνρήο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ηηο αλαθνπέο
εξεκνδηθίαο, ηηο ηξηηαλαθνπέο ηηο αηηήζεηο δηφξζσζεο ή εξκελείαο, ηηο αηηήζεηο
αλαζεψξεζεο θαη ηηο αηηήζεηο επαλάιεςεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε είθνζη πέληε (25)
επξψ,
(ε) ηηο αηηήζεηο γηα δίθαηε ηθαλνπνίεζε ζε εθαηφ (100) επξψ,
(ζη) ηηο αλαθνπέο θαηά ηεο εθηέιεζεο ζε εθαηφ (100) επξψ,
(δ) ηηο αηηήζεηο αλάθιεζεο θαηά ησλ πξάμεσλ ησλ Κιηκαθίσλ Πξνζπκβαηηθνχ
Ειέγρνπ ή ησλ πξάμεσλ επί ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ησλ Επηηξφπσλ ηνπ
Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζε εθαηφ (100) επξψ θαη
(ε) ηηο αηηήζεηο αλαζεψξεζεο θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη επί ησλ
αηηήζεσλ αλάθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζε εθαηφλ πελήληα (150) επξψ.
2. Σν αλαινγηθφ παξάβνιν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ πελήληα (50) επξψ
νχηε αλψηεξν ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ. Αλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ
ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ θαηαβάιιεηαη ην πνζφ απηφ θαη ην ηπρφλ επηπιένλ
νθεηιφκελν παξάβνιν θαηαινγίδεηαη κε ηελ απφθαζε, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ή
κεξηθήο παξαδνρήο ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δηθαηνζχλεο,
Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πνζά ή
ηα πνζνζηά ησλ παξαβφισλ.
Άξζξν 310
Απόδνζε θαη επηζηξνθή ηνπ παξαβόινπ
1. Σν παξάβνιν, αλ ην έλδηθν βνήζεκα ή κέζν γίλεη δεθηφ ή ππνβιεζεί
παξαίηεζε ή θαηαξγεζεί ε δίθε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απνδίδεηαη ζε απηφλ πνπ ην
θαηέβαιε, ελψ αλ απνξξηθζεί, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ. Σν αλαινγηθφ
παξάβνιν απνδίδεηαη ζηνλ δηάδηθν θαηά ην κέξνο πνπ γίλεηαη δεθηφ ην έλδηθν
βνήζεκα ή κέζν πνπ έρεη αζθήζεη. Οη έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ
επέξρνληαη αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή ξεηή δηάηαμε ζηελ απφθαζε. Αλ ην
έλδηθν βνήζεκα ή κέζν γίλεη δεθηφ ελ κέξεη, ην θαηαβιεζέλ πάγην παξάβνιν
απνδίδεηαη θαηά έλα κέξνο ηνπ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ
δηθαζηεξίνπ.
2. Σν δηθαζηήξην κπνξεί, εθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, λα δηαηάμεη ηελ
απφδνζε ηνπ παξαβφινπ αθφκε θαη φηαλ απνξξίπηεηαη ην έλδηθν βνήζεκα ή κέζν.
Επίζεο, κπνξεί λα δηαηάμεη ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπ παξαβφινπ αλ ην έλδηθν βνήζεκα ή
κέζν είλαη πξνδήισο απαξάδεθην ή πξνδήισο αβάζηκν. ηελ πεξίπησζε απηή, ην
επηπιένλ πνζφ πνπ θαηαινγίδεηαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα
είζπξαμεο δεκφζησλ εζφδσλ. Πξνο ηνχην, ν γξακκαηέαο ηνπ δηθαζηεξίνπ
απνζηέιιεη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ζηελ αξκφδηα
δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία.
3. Αλ, ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαηαβιήζεθε παξάβνιν ρσξίο λα ππάξρεη
θαηά λφκν ππνρξέσζε πξνο ηνχην ή κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο, δηαηάζζεηαη κε ηελ απφθαζε, θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζε ηεο δίθεο, ε
επηζηξνθή απηνχ ζην ζχλνιφ ηνπ ή θαηά ην ππεξβάιινλ ηνπ λνκίκνπ ηκήκα απηνχ,
αληίζηνηρα.

Άξζξν 311
Δηδηθό παξάβνιν επί αηηήκαηνο αλαβνιήο
1. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο αλαβνιήο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 238, ν δηάδηθνο θαηαβάιιεη παξάβνιν ππέξ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνδφηεζεο
Δηθαζηηθψλ Κηηξίσλ (ΣΑ.Υ.ΔΙ.Κ.) πνζνχ πελήληα (50) επξψ, ελψπηνλ ηνπ Σκήκαηνο
θαη εβδνκήληα (70) επξψ, ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο.
2. ε θνηλφ αίηεκα αλαβνιήο πεξηζζφηεξσλ δηαδίθσλ, θαηαβάιιεηαη έλα
παξάβνιν, ην νπνίν επηκεξίδεηαη ηζνκεξψο. Δελ ππέρνπλ ππνρξέσζεο θαηαβνιήο
παξαβφινπ ν Γεληθφο Επίηξνπνο Επηθξαηείαο, ην Δεκφζην, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη θάζε άιιν πξφζσπν
πνπ ν λφκνο νξίδεη.
3. Δελ θαηαβάιιεηαη παξάβνιν ζε πεξίπησζε απνρήο ησλ δηθεγφξσλ.
4. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη, αλ ην αίηεκα ηεο αλαβνιήο απνξξηθζεί απφ ην
δηθαζηήξην.
5. Σν δηθαζηήξην, κε απφθαζε πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά, κπνξεί λα
επηδηθάζεη δηθαζηηθά έμνδα χςνπο εθαηφ (100) έσο πεληαθνζίσλ (500) επξψ ζε
βάξνο εθείλνπ πνπ δήηεζε ηελ αλαβνιή, κεηά απφ αίηεκα ηνπ αληηδίθνπ ηνπ.

Κεθάιαην 50
ΣΔΛΖ
Άξζξν 312
Σέιε
1. ηηο δίθεο ελψπηνλ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη εηδηθά ηέιε θαη έλζεκα γηα ηα
δηαδηθαζηηθά έγγξαθα θαη πξάμεηο θαη γεληθά ηε δηαδηθαζία έσο ηε δεκνζίεπζε θαη
ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο.
2. Σέιε δελ νθείινληαη επί ησλ, κεηά απφ παξαπνκπή ηεο Οινκέιεηαο,
εθδηθαδφκελσλ απφ ηα Σκήκαηα ππνζέζεσλ, θαζψο θαη ζε ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο
εθδφζεθε πξνδηθαζηηθή απφθαζε.
Άξζξν 313
Σέινο δηθαζηηθνύ ελζήκνπ
1. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο θαηαςεθηζηηθήο αγσγήο, είηε απηή αζθείηαη
απηνηειψο είηε ζσξεπηηθψο κε έθεζε, θαζψο θαη γηα ην παξαδεθηφ ηεο αληίζηνηρεο
θχξηαο παξέκβαζεο, θαηαβάιιεηαη ην ηέινο δηθαζηηθνχ ελζήκνπ πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηνλ λ. ΓϡΟΗ'(αξηζ.3978) ηεο 7 Ιαλ. 1912 πεξί δηθαζηηθψλ ελζήκσλ, φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη.
2. Πξνθεηκέλνπ γηα απαηηήζεηο ζπληαμηνδνηηθήο θχζεο, έζησ θαη αλ
βαζίδνληαη ζε παξάλνκεο πξάμεηο ή ζηηο πεξί αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνχ δηαηάμεηο,
δελ θαηαβάιιεηαη ηέινο δηθαζηηθνχ ελζήκνπ γηα ην αίηεκα ηεο αγσγήο ή ηεο θχξηαο
παξέκβαζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξψ.
3. Σν ηέινο δηθαζηηθνχ ελζήκνπ θαηαβάιιεηαη έσο ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο
ππφζεζεο. Αλ έσο ηφηε δελ θαηαβιεζεί θαη, αθνχ πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία πνπ

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 237, ε αγσγή ή ε θχξηα παξέκβαζε απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
4. ε πεξίπησζε θαηαβνιήο δηθαζηηθνχ ελζήκνπ, ρσξίο λα ππάξρεη θαηά λφκν
ππνρξέσζε πξνο ηνχην, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθβαζε ηεο δίθεο, δηαηάζζεηαη κε ηελ
απφθαζε ε επηζηξνθή ηνπ.

Κεθάιαην 51
ΚΑΣΑΛΟΓΗΜΟ ΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ
Άξζξν 314
Καηαινγηζκόο
1. Σα δηθαζηηθά έμνδα θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ δηαδίθνπ πνπ εηηάηαη. Αλ
νη εηηψκελνη είλαη πεξηζζφηεξνη, ν θαηαινγηζκφο γίλεηαη θαηά ίζα κέξε, ελψ, αλ είλαη
πεξηζζφηεξνη απηνί πνπ λίθεζαλ, ε απφδνζε ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ γίλεηαη
ζπκκέηξσο, πξνο ηνλ θαζέλα ρσξηζηά. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
ην δηθαζηήξην κπνξεί, εθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, λα θαηαλείκεη κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν ηα έμνδα.
2. ε πεξίπησζε κεξηθήο λίθεο θαη κεξηθήο ήηηαο, ηα δηθαζηηθά έμνδα
ζπκςεθίδνληαη αλάκεζα ζηνπο δηαδίθνπο. Η κεξηθή λίθε θαη ε κεξηθή ήηηα θξίλνληαη
αλαθνξηθά κε ηελ απφξξηςε ή απνδνρή ηνπ θχξηνπ αηηήκαηνο ηεο αίηεζεο δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο. Η απφξξηςε παξεπφκελνπ ή επηθνπξηθνχ αηηήκαηνο ελψ ην θχξην αίηεκα
γίλεηαη δεθηφ δελ έρεη ζπλέπεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο.
3. ηελ πεξίπησζε κεξηθήο λίθεο θαη κεξηθήο ήηηαο ηα ηέιε πνπ
πξνθαηαβιήζεθαλ βαξχλνπλ φινπο ηνπο δηαδίθνπο, θαηαινγηδφκελα αλαιφγσο. Σν
δηθαζηήξην κπνξεί, ζε θάζε πεξίπησζε, εθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, λα απαιιάμεη ελ
φισ ή ελ κέξεη ηνλ εηηψκελν δηάδηθν απφ ηα δηθαζηηθά έμνδα.
4. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ ζε βάξνο ηνπ ελφο
κφλν δηαδίθνπ, αλ ην κέξνο πνπ απνξξίθζεθε απφ ηελ αίηεζε ηνπ άιινπ δηαδίθνπ
είλαη ειάρηζην θαη απηφο δελ έδσζε αθνξκή γηα λα απμεζνχλ ηα έμνδα ή αλ ν
θαζνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηεο απαίηεζεο είρε εμαξηεζεί απφ ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηή ή
απφ ηελ εθηίκεζε πξαγκαηνγλσκφλσλ, ελψ, ζε θάζε πεξίπησζε, εθηηκψληαο ηηο
πεξηζηάζεηο, κπνξεί λα ζπκςεθίζεη ηα δηθαζηηθά έμνδα αλάκεζα ζηνπο δηαδίθνπο.
5. ε πεξίπησζε άζθεζεο θχξηαο ή πξφζζεηεο παξέκβαζεο, εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο,
ηζρχεη γηα ηνλ παξεκβαίλνληα φ,ηη θαη γηα ηνλ αξρηθφ δηάδηθν.
6. Αλ ε δίθε θαηαξγεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ θαηαινγίδνληαη δηθαζηηθά
έμνδα.
Άξζξν 315
Καηαινγηδόκελα δηθαζηηθά έμνδα
Τπέξ ηνπ δηαδίθνπ πνπ λίθεζε θαηαινγίδνληαη εηο βάξνο ηνπ δηαδίθνπ πνπ
εηηήζεθε θαη δηαηάζζεηαη ε απφδνζε ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηα
γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δίθεο θαη ηδίσο:
(α) ηα θαηά ην άξζξν 312 ηέιε,
(β) ην θαηά ην άξζξν 313 ηέινο δηθαζηηθνχ ελζήκνπ,

(γ) ε ακνηβή ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ, φπσο ε ακνηβή απηή νξίδεηαη, γηα
θάζε πεξίπησζε, απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα δηαηίκεζε ηνπ Κψδηθα ησλ Δηθεγφξσλ,
ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή θαη ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ,
(δ) νη δαπάλεο ηεο απνδεηθηηθήο δηαδηθαζία, φπσο ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ
ζηνπο κάξηπξεο γηα έμνδα θαη απνδεκίσζε, ζηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο γηα έμνδα θαη
ακνηβή, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηηκήζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ
πξνζαγσγή άιισλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ.
Άξζξν 316
Αίηεκα γηα θαηαβνιή θαη εθθαζάξηζε δηθαζηηθώλ εμόδσλ
1. Γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ πνζψλ ησλ απνδνηέσλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ
απαηηείηαη λα ππνβιεζεί θαη λα επηζπλαθζεί ζηε δηθνγξαθία, ην αξγφηεξν έσο ηελ
πξνηεξαία ηεο πξψηεο ζπδήηεζεο, αλαιπηηθφο θαηάινγνο απηψλ. Έσο ην πέξαο ηεο
πξψηεο ζπδήηεζεο, ν αληίδηθνο εθείλνπ πνπ ππέβαιε ηνλ θαηάινγν κπνξεί λα
δηαηππψζεη ηηο ηπρφλ ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ. Καηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ εμφδσλ,
αξθεί ε πηζαλνιφγεζε. Τπνβνιή θαηαιφγνπ δελ απαηηείηαη γηα ηελ ακνηβή ηνπ
πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ.
2. Σα δηθαζηηθά έμνδα θαζνξίδνληαη θαη θαηαινγίδνληαη κε ηελ νξηζηηθή
απφθαζε θαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθφ αίηεκα, ην νπνίν κπνξεί λα ππνβιεζεί κε
ην εηζαγσγηθφ ηεο δίθεο δηθφγξαθν ή κε ην δηθφγξαθν ησλ πξφζζεησλ ιφγσλ ή κε
ππφκλεκα πνπ θαηαηίζεηαη έσο ηελ πξνηεξαία ηεο πξψηεο ζπδήηεζεο. Η απφθαζε,
σο πξνο ην θεθάιαην ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ, δελ ππφθεηηαη απηνηειψο ζε έλδηθα
κέζα, πιελ ηεο αίηεζεο δηφξζσζεο ή εξκελείαο. Αλ ε απφθαζε δελ δηαιακβάλεη
δηάηαμε γηα ηα δηθαζηηθά έμνδα, ν δηάδηθνο πνπ είρε ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα κπνξεί
λα δεηήζεη, απφ ην ίδην δηθαζηήξην, λα απνθαλζεί γηα ην αίηεκά ηνπ απηφ,
ππνβάιινληαο πξνο ηνχην ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία θαη εθδηθάδεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 188 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 191, αλαιφγσο εθαξκνδφκελεο.

Κεθάιαην 52
ΔΤΔΡΓΔΣΖΜΑΣΑ ΠΔΝΗΑ
Άξζξν 317
Απαιιαγή από ην παξάβνιν θαη άιιεο αλάινγεο δαπάλεο
1. Ο δηάδηθνο κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ, ηνπ
ηέινπο δηθαζηηθνχ ελζήκνπ θαη ησλ ινηπψλ ηειψλ, αλ απνδεηθλχεηαη φηη ε
πξνθαηαβνιή απηή δεκηνπξγεί θίλδπλν πεξηνξηζκνχ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ γηα ηε
δηαηξνθή ηνπ ίδηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
2. Η απαιιαγή απηή κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ
επηδηψθνπλ θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ, θαζψο θαη ζε ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα είλαη δηάδηθνη αλ απνδεηθλχνπλ φηη κε ηελ πξνθαηαβνιή ηνπ πην πάλσ
πνζνχ, θαζίζηαηαη αδχλαηε ή ηδηαηηέξσο πξνβιεκαηηθή ε εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ
ηνπο.
3. Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ζπλεθηηκάηαη αλ ην εηήζην
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ αηηνχληνο ππεξβαίλεη ηα δχν ηξίηα ησλ θαηψηαησλ
εηήζησλ αηνκηθψλ απνδνρψλ πνπ πξνβιέπεη ε Εζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε

Εξγαζίαο. ε πεξίπησζε ελδννηθνγελεηαθήο δηαθνξάο ή δηέλεμεο, δελ ιακβάλεηαη
ππφςε ην εηζφδεκα εθείλνπ κε ηνλ νπνίν ππάξρεη ε δηαθνξά ή δηέλεμε.
Άξζξν 318
Ηζρύο ησλ απαιιαγώλ
1. Σν θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν επεξγέηεκα ρνξεγείηαη γηα
ζπγθεθξηκέλε δίθε, ηζρχεη δε ρσξηζηά γηα θάζε βαζκφ δηθαηνδνζίαο.
2. Σν επεξγέηεκα παχεη λα ηζρχεη κε ην ζάλαην ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή κε
ηε δηάιπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο έλσζεο πξνζψπσλ.
Άξζξν 319
Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο
1. Σν επεξγέηεκα παξέρεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δηαδίθνπ. Η αίηεζε
αλαθέξεη ζπλνπηηθά ην αληηθείκελν ηεο δίθεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ βεβαηψλνπλ ηε
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επεξγεηήκαηνο.
2. ηελ αίηεζε επηζπλάπηνληαη ηα αλαγθαία απνδεηθηηθά ηεο νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο, ηδίσο δε αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο ή βεβαίσζε ηνπ εθφξνπ φηη
δελ ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή δήισζεο, αληίγξαθν δήισζεο πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο, εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο, αξηζκνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ,
βεβαηψζεηο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο, έλνξθεο βεβαηψζεηο.
3. Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο δηαθφπηεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ
νηθείνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο
θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο επ’ απηήο ζηνλ αηηνχληα. ε πεξίπησζε ήδε εθθξεκνχο
έλδηθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο. Η δηαδηθαζία δηεμάγεηαη αηειψο θαη δελ είλαη
ππνρξεσηηθή ε παξάζηαζε κε δηθεγφξν.
4. Γηα ηελ παξαδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 αίηεζεο,
απνθαίλεηαη ν πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ε δίθε.
5. Γηα ηελ παξαδνρή ηεο αίηεζεο αξθεί πηζαλνιφγεζε. Ο αξκφδηνο γηα ηελ
εμέηαζή ηεο πξφεδξνο κπνξεί λα εμεηάζεη κάξηπξεο, θαζψο θαη ηνλ αηηνχληα, κε φξθν
ή ρσξίο φξθν, λα ζπγθεληξψζεη θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν θαη λα
δηαηάμεη ηελ θιήηεπζε ηνπ αληηδίθνπ. Η παξαδνρή ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο πξέπεη λα
είλαη αηηηνινγεκέλε.
6. Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαδνρή ηεο αίηεζεο είλαη ην νηθείν έλδηθν βνήζεκα
ή κέζν λα κελ θξίλεηαη πξνδήισο απαξάδεθην ή πξνδήισο αβάζηκν.
Άξζξν 320
Αλάθιεζε
1. Ο αηηψλ κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε αλάθιεζεο ηεο απφξξηςεο ηεο αίηεζήο
ηνπ, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο. Γηα ηελ αίηεζε
απηή απνθαίλεηαη ζε ζπκβνχιην ν δηθαζηηθφο ζρεκαηηζκφο πνπ ζπγθξνηείηαη
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 91 θαη ζηνλ νπνίν δελ κεηέρεη ην φξγαλν
πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε απνξξηπηηθή απφθαζε.
2. Νέα αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. πκπιεξσκαηηθή αίηεζε επηηξέπεηαη ζε θάζε
πεξίπησζε.

3. Σν επεξγέηεκα κπνξεί λα αλαθιεζεί ή πεξηνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ
νξγάλνπ, ην νπνίν ηε ρνξήγεζε, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε
ρνξήγεζε απηνχ ή δελ ζπλέηξεραλ εμ αξρήο ή έπαπζαλ λα ζπληξέρνπλ αξγφηεξα ή
κεηαβιήζεθαλ.
Άξζξν 321
Υξεκαηηθή πνηλή
Αλ νη δηάδηθνη ή νη λφκηκνη αληηπξφζσπνί ηνπο πέηπραλ ηελ απαιιαγή κε
αλαθξηβείο δειψζεηο θαη ζηνηρεία, ην φξγαλν, κε απφθαζε ηνπ νπνίνπ απηή
ρνξεγήζεθε, επηβάιιεη ζε θαζέλαλ απφ απηνχο ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφ (100) έσο
δηαθφζηα (200) επξψ, πνπ πεξηέξρνληαη ζην Δεκφζην σο δεκφζην έζνδν, ρσξίο λα
απνθιείεηαη ε ππνρξέσζή ηνπο λα θαηαβάινπλ ηα πνζά απφ ηα νπνία είραλ
απαιιαγεί θαζψο θαη ε δηαβίβαζε ηεο ππφζεζεο ζηνλ εηζαγγειέα αλ
ζηνηρεηνζεηνχληαη ζνβαξέο ππφλνηεο φηη νη αλσηέξσ ελήξγεζαλ κε δφιν.
Άξζξν 322
Γηθαζηηθά έμνδα
ε πεξίπησζε ήηηαο ηνπ δηαδίθνπ, ζηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε ην επεξγέηεκα, ηα
δηθαζηηθά έμνδα βαξχλνπλ ην Δεκφζην.
Άξζξν 323
Γηνξηζκόο πξνζώπσλ γηα ηελ παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο
1. Με αίηεζε ηνπ δηαδίθνπ ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 317, ην θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 319 αξκφδην
φξγαλν δηνξίδεη είηε κε ηελ πεξί απαιιαγήο πξάμε ηνπ είηε κε άιιε απηνηειή πξάμε,
έλα δηθεγφξν, έλα ζπκβνιαηνγξάθν θαη έλα δηθαζηηθφ επηκειεηή κε ηελ εληνιή λα
ζπλδξάκνπλ ηνλ άπνξν δηάδηθν θαη λα ηνπ παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε βνήζεηα θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηηθψλ πξάμεσλ. Απηνί έρνπλ ππνρξέσζε λα
απνδερζνχλ ηελ εληνιή θαη λα παξάζρνπλ λνκηθή βνήζεηα, ρσξίο αμίσζε
πξνθαηαβνιήο ακνηβήο ή δηθαησκάησλ.
2. ε πεξίπησζε δηνξηζκνχ δηθεγφξνπ, ε επηινγή γίλεηαη, εθφζνλ ηνχην είλαη
εθηθηφ, απφ θαηάινγν πνπ θαηαξηίδεη ν Δηθεγνξηθφο χιινγνο Αζελψλ θαη
απνζηέιιεη ζην Ειεγθηηθφ πλέδξην κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο.
3. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη γεληθέο ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ
ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ.

ΣΗΣΛΟ II
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ
Κεθάιαην 53
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΣΖ ΓΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΗ
ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΟΤ ΠΡΟΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
Άξζξν 324
Δθαξκνδόκελεο δηαηάμεηο
1. Με ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηα επφκελα άξζξα θαη ζηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 35 θαη 37 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Ειεγθηηθφ πλέδξην, πνπ
θπξψζεθε κε ην λ. 4129/2013 (Α΄ 52), ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο
αλάθιεζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο, πνπ αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα
απηά, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 10 ηνπ Κεθαιαίνπ 1,
ηνπ Κεθαιαίνπ 2, ηνπ Κεθαιαίνπ 3, ηνπ Κεθαιαίνπ 4, ηνπ Κεθαιαίνπ 5, ηνπ
Κεθαιαίνπ 6, ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Κεθαιαίνπ 7, ησλ άξζξσλ 50 θαη 51 ηνπ
Κεθαιαίνπ 8, ηνπ Κεθαιαίνπ 9, ησλ άξζξσλ 55 παξ. 1 εδ. α΄, 56 θαη 57 ηνπ
Κεθαιαίνπ 10, ησλ άξζξσλ 61, 62 θαη 63 ηνπ Κεθαιαίνπ 11, ηνπ Κεθαιαίνπ 12,
ηνπ Κεθαιαίνπ 13, ηνπ Κεθαιαίνπ 14, ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Κεθαιαίνπ 15, ηνπ
Κεθαιαίνπ 16, ησλ άξζξσλ 106, 107, 108 θαη 109 ηνπ Κεθαιαίνπ 19, ησλ άξζξσλ
187, 188, 189, 190, 191, 192 θαη 194 ηνπ Κεθαιαίνπ 28, ηνπ Κεθαιαίνπ 29, ηνπ
Κεθαιαίνπ 33, ηνπ Κεθαιαίνπ 34, ηνπ Κεθαιαίνπ 35, ηνπ Κεθαιαίνπ 36, ηνπ
Κεθαιαίνπ 37, ηνπ Κεθαιαίνπ 38, ηνπ Κεθαιαίνπ 39, ηνπ Κεθαιαίνπ 40, ηνπ
Κεθαιαίνπ 41, ηνπ Κεθαιαίνπ 42, ηνπ Κεθαιαίνπ 43, ηνπ Κεθαιαίνπ 44, ηνπ
Κεθαιαίνπ 45, ηνπ Κεθαιαίνπ 46, ησλ άξζξσλ 300 θαη 302 ηνπ Κεθαιαίνπ 47, ηνπ
Κεθαιαίνπ 48, ηνπ Κεθαιαίνπ 49, ηνπ άξζξνπ 312 ηνπ Κεθαιαίνπ 50 θαη ηνπ
Κεθαιαίνπ 51.
2. ηε δηαδηθαζία γηα ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο πνπ αζθείηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Ειεγθηηθφ πλέδξην, δελ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 27 ηεο Κσδηθνπνίεζεο.
Άξζξν 325
Πεξηερόκελν ηνπ δηθνγξάθνπ ησλ πξνζθπγώλ
1. Η αίηεζε αλάθιεζεο θαη ε αίηεζε αλαζεψξεζεο, πνπ αζθνχληαη ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 35 θαη 37 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Ειεγθηηθφ πλέδξην, αλαθέξνπλ:
(α) Σν Σκήκα ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ε θάζε κηα απεπζχλεηαη,
(β) ην φλνκα, ην επψλπκν, ην φλνκα ηνπ παηέξα, ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ
κεηξψνπ, ηελ θαηνηθία, κε πξνζδηνξηζκφ νδνχ θαη αξηζκνχ, θάζε δηάδηθνπ θαη ησλ
λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, ηηο εηαηξείεο ρσξίο λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα, ηηο ελψζεηο πξνζψπσλ θαη ηηο νκάδεο πεξηνπζίαο ηελ επσλπκία θαη
ηελ έδξα ηνπο,
(γ) ηνλ αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο θαη ηνπ λφκηκνπ
αληηπξνζψπνπ ή πιεξεμνπζίνπ ηνπ, ηελ αξρή απφ ηελ νπνία εθδφζεθε ην δειηίν
ηαπηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ δε πεξί ηνπ Δεκνζίνπ, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο

απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνλ λνκίκσο
εθπξνζσπνχληα απηνχο ζηε δίθε,
δ) ην αληηθείκελν ηεο αίηεζεο, θαηά ηξφπν ζαθή, νξηζκέλν θαη ζπλνπηηθφ θαη
(ε) ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ζχληαμήο ηνπο.
Κάζε πξνζθπγή πξέπεη αθφκε λα θέξεη ζην ηέινο ηελ ππνγξαθή ηνπ
πιεξεμνπζίνπ ηνπ δηαδίθνπ.
2. Η αίηεζε πνπ δελ πιεξνί φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ ηφηε κφλν είλαη άθπξε, φηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Σκήκαηνο, νη ειιείςεηο
ηελ θαζηζηνχλ εληειψο αφξηζηε.
3. Κάζε κεηαβνιή δεισζείζαο δηεχζπλζεο πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη, είηε κε
ηα θαηαηηζέκελα ππνκλήκαηα είηε κε απηνηειέο έγγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη ζηε
γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη ηίζεηαη ζηνλ θάθειν ηεο αίηεζεο.
Άξζξν 326
Με αλαζηνιή πξνζεζκηώλ
Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο θαη ηεο αίηεζεο
αλαζεψξεζεο δελ αλαζηέιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηθαζηηθψλ δηαθνπψλ.
Άξζξν 327
Πξνδηθαζία
1. Ο πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο νξίδεη κε πξάμε ηνπ ηελ εκέξα θαη ψξα
ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα απέρεη ιηγφηεξν απφ νθηψ (8) πιήξεηο
εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο.
2. Η θιήζε γηα ζπδήηεζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ αηηνχληα, ζηνπο παξεκβαίλνληεο
θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν ηνπ νπνίνπ ηελ θιήηεπζε ζεσξεί αλαγθαία ν
πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε.
3. Οη αλσηέξσ πξνζεζκίεο κπνξνχλ λα ζπληκεζνχλ, κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ,
φηαλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθνί ιφγνη.
4. Κιήηεπζε είλαη θαη ε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε, απφ ηε γξακκαηεία, ηεο
εκέξαο θαη ψξαο ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο εθφζνλ βεβαηψλεηαη κε έγγξαθν,
ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν θαη απηφλ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε
αλαθνίλσζε.
5. Η επίδνζε ηεο θιήζεο κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, εθφζνλ
δηαζθαιίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
ε απζεληηθφηεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο.
Άξζξν 328
Πξναπόδεημε
Ο αηηψλ θαη νη παξεκβαίλνληεο πξνζθνκίδνπλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο
φια ηα θξίζηκα έγγξαθα θαη ηα ινηπά απνδεηθηηθά κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο.
Άξζξν 329
πδήηεζε
1. Η ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο γίλεηαη, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεληθνχ Επηηξφπνπ
Επηθξαηείαο, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ε νπνία επηηξέπεηαη λα αλαβιεζεί κία κφλν
θνξά αλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο.

2. Απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο απνθιείεηαη ν δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο πνπ
κεηείρε ζηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνζπκβαηηθνχ Ειέγρνπ ή ηεο
απφθαζεο ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ε αίηεζε.
3. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο νη άιινη πιελ ηνπ Δεκνζίνπ θαη ησλ
εμνκνηνχκελσλ κε απηφ αηηνχληεο παξίζηαληαη κεηά ή δηά πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ.
4. Πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο αλάθιεζεο ή αηηήζεηο αλαζεψξεζεο κπνξεί λα
ζπλεθδηθαζηνχλ φηαλ ζηξέθνληαη θαηά ηεο ίδηαο πξάμεο ή απφθαζεο, αληηζηνίρσο,
θαζψο θαη φηαλ νη πξάμεηο ή νη απνθάζεηο ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε αλάθιεζε ή ε
αλαζεψξεζε, αληηζηνίρσο, είλαη ζπλαθείο.
Άξζξν 330
Παξαπνκπή ζηελ Οινκέιεηα
1. Σν Σκήκα φηαλ θξίλεη, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο, φηη δηάηαμε ηππηθνχ
λφκνπ είλαη αληηζπληαγκαηηθή ή αληίζεηε ζε άιιε ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο δηάηαμε,
ρσξίο ην δήηεκα απηφ λα έρεη θξηζεί κε πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ
Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ ή φηη αλαθχπηεη δήηεκα κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο ή
γεληθφηεξεο ζεκαζίαο, κπνξεί κε απφθαζή ηνπ, θαηφπηλ γλψκεο ηνπ Γεληθνχ
Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο, λα ππνβάιεη ζρεηηθφ εξψηεκα ζηελ Οινκέιεηα.
2. Η Οινκέιεηα ζπλέξρεηαη θαη απνθαίλεηαη θαηά ην άξζξν 162.
Άξζξν 331
Άξζε ακθηζβήηεζεο
1. Η ακθηζβήηεζε γηα ηελ έλλνηα δηαηάμεσλ ηππηθνχ λφκνπ, πνπ γελλάηαη απφ
ηελ έθδνζε αληίζεησλ πξάμεσλ ή πξαθηηθψλ Κιηκαθίσλ Πξνζπκβαηηθνχ Ειέγρνπ ή
αληίζεησλ απνθάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη αξκφδην λα απνθαίλεηαη επί αηηήζεσλ
αλάθιεζεο, θαζψο θαη ε ακθηβνιία γηα ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ζε
εθθξεκείο ππνζέζεηο, αίξνληαη απφ ην αξκφδην λα απνθαίλεηαη επί ησλ αηηήζεσλ
αλαζεψξεζεο Σκήκα.
2. Η ακθηζβήηεζε γηα ηελ έλλνηα δηαηάμεσλ ηππηθνχ λφκνπ, πνπ γελλάηαη απφ
ηελ έθδνζε αληίζεησλ πξάμεσλ ή πξαθηηθψλ Κιηκαθίσλ Πξνζπκβαηηθνχ Ειέγρνπ ή
αληίζεησλ απνθάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη αξκφδην λα απνθαίλεηαη επί αηηήζεσλ
αλάθιεζεο, θέξεηαη πξνο εμέηαζε ελψπηνλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη αξκφδην λα
απνθαίλεηαη επί ησλ αηηήζεσλ αλαζεψξεζεο απηεπάγγειηα απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ
νηθείνπ Κιηκαθίνπ Πξνζπκβαηηθνχ Ειέγρνπ ή ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη αξκφδην λα
απνθαίλεηαη επί ησλ αηηήζεσλ αλάθιεζεο ή απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ειεγθηηθνχ
πλεδξίνπ ή απφ ηνλ Γεληθφ Επίηξνπν Επηθξαηείαο ή κε πξσηνβνπιία απηνχ πνπ έρεη
ηδηαίηεξν έλλνκν ζπκθέξνλ. Όηαλ ε ακθηζβήηεζε δελ εηζάγεηαη κε αίηεζε ηνπ
Γεληθνχ Επηηξφπνπ Επηθξαηείαο, ν ηειεπηαίνο εθθέξεη ηε γλψκε ηνπ γηα ην θξηλφκελν
δήηεκα πξηλ απφ ηελ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο.
3. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο γηα ηελ έλλνηα δηαηάμεσλ ηππηθνχ λφκνπ, ην
Κιηκάθην Πξνζπκβαηηθνχ Ειέγρνπ ή ην Σκήκα πνπ είλαη αξκφδην λα απνθαίλεηαη επί
ησλ αηηήζεσλ αλάθιεζεο παξαπέκπεη ην δήηεκα ζην αλσηέξσ Σκήκα κε πξαθηηθφ.
4. Σν Σκήκα πνπ είλαη αξκφδην λα απνθαίλεηαη επί αηηήζεσλ αλαζεψξεζεο
εθδίδεη ηελ απφθαζε άξζεο ηεο ακθηζβήηεζεο ή ηεο ακθηβνιίαο κέζα ζε ηξηάληα
εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε απηήο ζηε γξακκαηεία ηνπ.
5. ηε δηαδηθαζία γηα ηελ άξζε ηεο ακθηζβήηεζεο ή ακθηβνιίαο
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ.

Κεθάιαην 54
ΔΝΑΡΜΟΜΗΖ ΡΤΘΜΗΔΧΝ
Άξζξν 332
Καηάξγεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην
Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο Κσδηθνπνίεζεο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 70 έσο 80 θαη 82 έσο 91 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Ειεγθηηθφ πλέδξην
πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 4129/2013 (Α΄ 52).
Άξζξν 333
Καηάξγεζε δηαηάμεσλ γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 90 ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην θαη άιισλ
εηδηθώλ δηαηάμεσλ
1. Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο Κσδηθνπνίεζεο θαηαξγνχληαη:
(α) ην άξζξν 5 ηνπ λ. 4448/1964 (Α΄ 253),
(β) ην β. δ. 598/1965 (Α΄130),
(γ) ην άξζξν 2 ηνπ λ.δ/ηνο 442/1970 (Α΄ 39),
(δ) ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ/ηνο 1141/1972 (Α΄ 64),
(ε) ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 368/1976 (Α΄ 164),
(ζη) ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 550/1977 (Α΄ 57),
(δ) ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 787/1978 (Α΄ 101),
(ε) ε παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 831/1978 (Α΄ 207),
(ζ) ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1203/1981 (Α΄ 249),
(η) ην άξζξν 63 ηνπ π.δ/ηνο 774/1980 (Α΄ 189),
(ηα) ην άξζξν 38 ηνπ π.δ/ηνο 850/1980 (Α΄ 211),
(ηβ) ην άξζξν 38 ηνπ π.δ/ηνο 167/2007 (Α΄ 208),
(ηγ) ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 107 θαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ π.δ/ηνο 168/2007 (Α΄ 209),
(ηδ) ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ π.δ/ηνο 169/2007 (Α΄ 210).
2. Καηαξγείηαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ παξαπέκπεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
5 ηνπ λ. 4448/1964 θαη αθνξά ζηελ έλζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο
απηέο.
3. Καηαξγείηαη επίζεο θάζε δηάηαμε εηδηθνχ λνκνζεηήκαηνο πνπ πξνβιέπεη
πξνζεζκία έθεζεο δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 113.
Άξζξν 334
Καηάξγεζε νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ π. δ/ηνο 1225/1980
θαη αλαξίζκεζε ησλ ινηπώλ
Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο Κσδηθνπνίεζεο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 123 ηνπ π. δ/ηνο 1225/1980 (Α΄ 304).

Άξζξν 335
Καηάξγεζε άιισλ δηαηάμεσλ
Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο Κσδηθνπνίεζεο θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή
εηδηθή δηάηαμε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζέκα ξπζκηδφκελν απφ απηήλ.

Κεθάιαην 55
ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 336
Αλαθνξά ζε άξζξν ηεο Kσδηθνπνίεζεο
Όηαλ ζηελ Κσδηθνπνίεζε αλαθέξεηαη άξζξν ρσξίο κλεία ηνπ ζρεηηθνχ
λνκνζεηήκαηνο, λνείηαη φηη ην άξζξν αλήθεη ζηελ Κσδηθνπνίεζε απηή.
Άξζξν 337
Αλαθνξά ζε άξζξα άιισλ λνκνζεηεκάησλ
1. Όπνπ ζηελ Κσδηθνπνίεζε γίλεηαη παξαπνκπή ζε δηαηάμεηο άιινπ
λνκνζεηήκαηνο, νη παξαπνκπέο γίλνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζεηήκαηνο φπσο
απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
2. Όπνπ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γίλεηαη παξαπνκπή ζε δηθνλνκηθέο
δηαηάμεηο πνπ θαηαξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 54, ε
παξαπνκπή ζεσξείηαη φηη γίλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο Κσδηθνπνίεζεο.

Κεθάιαην 56
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 338
Δθθξεκείο δίθεο
ε δίθεο εθθξεκείο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο
Κσδηθνπνίεζεο, νη δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο πνπ δελ έρνπλ ζπληειεζηεί δηελεξγνχληαη
θαηά ηηο δηαηάμεηο απηήο.
Άξζξν 339
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ
1. Η άζθεζε έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαηά δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη
κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο Κσδηθνπνίεζεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο.
2. Η άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη
κεηά ηελ έλαξμε ηεο Κσδηθνπνίεζεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο.

Άξζξν 340
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο πξνζεζκίεο
1. Ωο πξνο ηελ αθεηεξία ησλ πξνζεζκηψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ
ίζρπαλ θαηά ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ζπληειέζηεθε ην γεγνλφο πνπ ηηο θίλεζε.
2. Η δηάξθεηα ησλ πξνζεζκηψλ πνπ είραλ αξρίζεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
ηζρχνο ηεο Κσδηθνπνίεζεο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηήο κφλνλ αλ ε
πξνβιεπφκελε απφ απηέο δηάξθεηά ηνπο είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε πνπ
πξνβιεπφηαλ απφ ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο.
3. Ωο πξνο ηελ παξάηαζε, ηελ αλαζηνιή θαη ηε δηαθνπή ησλ πξνζεζκηψλ, ε
νπνία νθείιεηαη ζε γεγνλφο πνπ επήιζε κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο
Κσδηθνπνίεζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο απηήο.
Άξζξν 341
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο ελζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ. 4129/2013
1. Οη δηαηάμεηο ηεο Κσδηθνπνίεζεο εθαξκφδνληαη θαη ζηηο εθθξεκείο, θαηά
ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεψλ ηεο, ελζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ.
4129/2013.
2. Οη ελζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ινγίδνληαη σο εθέζεηο θαη
εθδηθάδνληαη απφ ην αξκφδην Σκήκα κε ηα ίδηεο πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ πνπ
ίζρπαλ θαηά ελ εκεξνρξνλνινγία θαηάζεζήο ηνπο. Μέρξη ηελ πξψηε ζπδήηεζή ηνπο
ζην αθξναηήξην, νη εθθαινχληεο κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ειιείςεηο ηνπ
δηθνγξάθνπ θαη ηδίσο ηελ ππνγξαθή ηνπ δηθνγξάθνπ απφ πιεξεμνχζην δηθεγφξν θαη
ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζήθνληνο παξαβφινπ.
Άξζξν 342
Έλαξμε ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Κσδηθνπνίεζεο
Οη δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Σίηιν Ι αξρίδνπλ λα ηζρχνπλ απφ ην
επφκελν δηθαζηηθφ έηνο ηνπ έηνπο έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Σν ίδην ηζρχεη
θαη γηα ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζθπγέο ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ.
Άξζξν 343
Δμνπζηνδνηηθή δηάηαμε
1. Με θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ιακβάλεηαη ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ε
εζσηεξηθή δηάξζξσζε ησλ δηθαζηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ειεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη λα
κεησζεί ή απμεζεί ν αξηζκφο ησλ Σκεκάησλ απηνχ κε αλαθαηαλνκή ηεο
δηθαηνδνηηθήο χιεο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ηαρχηεξε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο.
2. Με θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Γεληθήο Επηηξνπείαο
ηεο Επηθξαηείαο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη
ιακβάλεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο, κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηεο Γεληθήο Επηηξνπείαο
ηεο Επηθξαηείαο θαη λα αλαδηακνξθψλεηαη ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ψζηε λα
δηεπθνιπλζεί ε ηαρχηεξε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο.

Άξζξν 344
Έλαξμε ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ
Ο λφκνο απηφο αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ
Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

