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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 50817/Φ.349/20-10-2020 (ΥΟΔΔ 891) απόφασης του 
Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής με αντικείμενο την τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ, κυρίως με γνώμονα το έργο 
της Ομάδας Εργασίας που συνεστήθη με την υπό στοιχεία 5542/Φ.325/24-1-2019 υπουργική 
απόφαση (ΥΟΔΔ 56), προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής 
των μεταρρυθμίσεων του ΚΠολ.Δ. που επέφερε ο ν. 4335/2015 (A΄ 87)»/Παράταση της 
διάρκειας των εργασιών της επιτροπής. 

                                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις: 

I. της περ. β της παρ. 6του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 (Α΄ 242), 

II. του π.δ. 503/1985, «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και Εισαγωγικός του Νόμος» (Α΄ 182), 

III. του ν. 4335/2015 (Α΄ 87) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)», 

IV. της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - 

Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 

94), 

V. της περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς 

της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 

του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), 

VI. του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119),  

VII. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), 

VIII. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και 

IX. των άρθρων  57 παρ. 1 περ. (δ) και 62 παρ. 1 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 

της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α' 133). 

ΑΔΑ: ΩΜΟ7Ω-ΦΘΘ
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 2) Το έργο  της Ομάδας Εργασίας  που συνεστήθη με την υπουργική απόφαση με υπό στοιχεία 

5542/Φ.325/24-1-2019 (ΥΟΔΔ 56).  

       3) Την υπό στοιχεία 50817/Φ.349/20.10.2020 (ΥΟΔΔ 891) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης 

με την όποια συστάθηκε και συγκροτήθηκε η αναφερόμενη στο θέμα  ειδική 

νομοπαρασκευαστική επιτροπή. 

4) την από 14-1-2021 επιστολή της Προέδρου της επιτροπής με την οποία ζητείται η παράταση 
της διάρκειας των εργασιών της  έως την 31-3-2021. 
5)Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού. Μεταγενέστερες ενδεχομένως δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας 

αποζημίωσης και διανυκτέρευσης θα καλυφθούν με την έκδοση μεταγενέστερης σχετικής 

υπουργικής απόφασης, από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης (Ειδικός Φορέας 17-10172010000000 και Αναλυτικοί Λογαριασμοί Εξόδων: 

2420404001, 2420403001 και 2420405001). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 50817/Φ.349/20-10-2020 (ΥΟΔΔ 891) απόφαση του 

Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής 

επιτροπής με αντικείμενο την τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ, κυρίως με γνώμονα το έργο 

της Ομάδας Εργασίας που συνεστήθη με την υπό στοιχεία 5542/Φ.325/24-1-2019 υπουργική 

απόφαση (ΥΟΔΔ 56), προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των 

μεταρρυθμίσεων του ΚΠολ.Δ. που επέφερε ο ν. 4335/2015 (A’ 87)», ως ακολούθως:  

Παρατείνεται η διάρκεια των εργασιών  της επιτροπής  έως την 31η Μαρτίου του 2021. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με υπό στοιχεία 50817/Φ.349/20-10-2020 (ΥΟΔΔ 891) απόφαση 

του Υπουργού Δικαιοσύνης 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΙΑΡΑΣ 

       
  
              Ακριβές αντίγραφο 
             Με εντολή Υπουργού 
     Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
 
 
          Δέσποινα Βουζουνεράκη 
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