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Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρµοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, 
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ρωση θέσεων Κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας
Δικαστικού Έργου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 27 Κώ-
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι: 
α) η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διοικητι-

κής δικαιοσύνης µέσω της αναδιάταξης των περιφερει-
ών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, της αποκέ-
ντρωσης των αρµοδιοτήτων τους και της εισαγωγής του
θεσµού του δικαστικού γραφείου τηλεµατικής και 
β) η υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής του Υπουρ-

γείου Δικαιοσύνης για τη βελτίωση και την επιτάχυνση
της διεκπεραίωσης των δικαστικών υποθέσεων, καθώς
και για την αποτελεσµατικότητα και λειτουργικότητα
των δικαστικών υπηρεσιών σε επίπεδο εφετειακών περι-
φερειών και δικαστικών σχηµατισµών, που πρόκειται να
οδηγήσουν σταδιακά στην επαναχάραξη του δικαστικού
χάρτη της χώρας.
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Άρθρο 2
Αντικείµενο

Αντικείµενο του παρόντος Μέρους είναι:
α) η µετατροπή µεταβατικών εδρών σε δικαστικά γρα-

φεία τηλεµατικής και η ίδρυση νέων τέτοιων δικαστικών
γραφείων, 
β) ο καθορισµός του θεσµικού πλαισίου διεξαγωγής

της τηλεµατικής συνεδρίασης, 
γ) η ανακατανοµή και αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων

µεταξύ των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ο ανα-
σχεδιασµός των περιφερειών τους, και 
δ) η επικαιροποίηση του πλαισίου για τον καθορισµό

της έδρας και των περιφερειών των τακτικών διοικητι-
κών δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 3
Αντικατάσταση του όρου «δικαστήριο τηλεµατικής» 

από τον όρο «δικαστικό γραφείο τηλεµατικής» 
και επαναδιατύπωση της έννοιας αυτού - Τροποποίηση

παρ. 1 και 3 άρθρου 2 Κώδικα Οργανισµού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Στο άρθρο 2 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α΄ 109), περί ίδρυσης, συγχώνευσης και κατάργησης πε-
ριφερειών και εδρών δικαστηρίων, επέρχονται οι εξής
αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 οι λέξεις «δι-
καστήρια τηλεµατικής» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«δικαστικά γραφεία τηλεµατικής ή η ίδρυση νέων τέτοι-
ων δικαστικών γραφείων σε πόλεις στις οποίες δεν λει-
τουργούν δικαστήρια, καθώς», β) η παρ. 3 αντικαθίστα-
ται και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια 

και έδρα δικαστηρίων

1. Η ίδρυση, η συγχώνευση και η κατάργηση πολιτι-
κών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, η επέκταση ή
ο περιορισµός της περιφέρειάς τους, η εν όλω ή εν µέρει
µετατροπή τους σε δικαστικά γραφεία τηλεµατικής ή η ί-
δρυση νέων τέτοιων δικαστικών γραφείων σε πόλεις,
στις οποίες δεν λειτουργούν δικαστήρια, καθώς και η µε-
ταβολή της έδρας τους γίνεται µε προεδρικό διάταγµα
ύστερα από γνώµη της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου ή
του Συµβουλίου της Επικρατείας, αντίστοιχα. Στην Ολο-
µέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας συµµετέχει χω-
ρίς δικαίωµα ψήφου και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρα-
τείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Κατά τη συ-
νεδρίαση της Ολοµέλειας καλούνται εκπρόσωποι από τα
επηρεαζόµενα δικαστήρια, τις οικείες ενώσεις δικαστι-
κών λειτουργών, τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους
και τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δικαστι-
κών υπαλλήλων, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις
τους. Ειδικώς, αν το ως άνω προεδρικό διάταγµα αφορά
πρωτοδικείο ή διοικητικό πρωτοδικείο, απαιτείται, επι-
πλέον, απλή γνώµη της Ολοµέλειας του εφετείου ή του

διοικητικού εφετείου της περιφέρειάς του. Με το ίδιο
προεδρικό διάταγµα ορίζεται και το δικαστήριο που εκδι-
κάζει τις εκκρεµείς υποθέσεις.

2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατά τη διαδι-
κασία της παρ. 1, δύναται να οριστεί ως µεταβατική έ-
δρα, έως ότου εκλείψει η αναγκαιότητα ορισµού µεταβα-
τικών εδρών:
α. ειρηνοδικείου και πταισµατοδικείου, η έδρα άλλου

δήµου ή κοινότητας,
β. πρωτοδικείου και πληµµελειοδικείου, η έδρα ειρηνο-

δικείου της περιφέρειάς του,
γ. εφετείου, η έδρα πρωτοδικείου της περιφέρειάς

του,
δ. διοικητικού εφετείου ή διοικητικού πρωτοδικείου,

πόλη της περιφέρειάς του στην οποία έχει έδρα διοικητι-
κό πρωτοδικείο ή πολιτικό - ποινικό εφετείο ή πρωτοδι-
κείο. 

3. Ως δικαστικό γραφείο τηλεµατικής νοείται ο αποµα-
κρυσµένος τόπος, ο οποίος λειτουργεί ως υπηρεσία του
δικαστηρίου, µε το οποίο συνδέεται µε τη χρήση τεχνο-
λογιών αποµακρυσµένης σύνδεσης, για τη διεξαγωγή
τηλεµατικών συνεδριάσεων. Στο δικαστικό γραφείο τη-
λεµατικής παρέχεται από το προσωπικό του δικαστηρί-
ου, µε τη χρήση των τεχνολογιών αποµακρυσµένης σύν-
δεσης, προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία και,
γενικότερα, υπηρεσίες δικαιοσύνης, στις υποθέσεις που
υπάγονται στην κατά τόπον αρµοδιότητα του γραφείου.
Με το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στην παρ. 1
ορίζονται η περιφέρεια, οι υποθέσεις της οποίας εκδικά-
ζονται αποµακρυσµένα στα δικαστικά γραφεία τηλεµατι-
κής, ο αριθµός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υ-
παλλήλων που πρόκειται να υπηρετήσουν στα γραφεία
αυτά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

4. Για τη διατύπωση της γνώµης της Ολοµέλειας των
ανωτάτων δικαστηρίων της παρ. 1 συνεκτιµώνται ιδίως
συγκεκριµένα στοιχεία που αναφέρονται: α) στον φόρτο
εργασίας των υφιστάµενων ή των προς κατάργηση ή
προς συγχώνευση δικαστηρίων και, ιδίως, στον αριθµό
των εισερχόµενων υποθέσεων, β) στην ύπαρξη της κα-
τάλληλης υποδοµής για τη λειτουργία του υπό ίδρυση
δικαστηρίου ή της µεταβατικής έδρας ή στην ανεπάρκεια
της υποδοµής του υπό συγχώνευση ή υπό κατάργηση δι-
καστηρίου ή της µεταβατικής έδρας, γ) στην αναλογία
δικαστών - δικαστικών υπαλλήλων, δ) στα δηµογραφικά
και γεωγραφικά δεδοµένα κάθε περιοχής, καθώς και
στην ύπαρξη δηµόσιων ή άλλων υπηρεσιών που υποστη-
ρίζουν το δικαιοδοτικό έργο, ε) σε οικονοµικά δεδοµένα
της κάθε περιοχής και, ιδίως, στο επίπεδο επιχειρηµατι-
κότητάς της και στ) στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών
που επιτρέπουν την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων,
τις ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις και τη διεξαγωγή τηλε-
συνεδριάσεων και τηλεακροάσεων που περιορίζουν την
ανάγκη φυσικής παρουσίας των διαδίκων και των δικη-
γόρων στα δικαστήρια.

5. Με το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στην
παρ. 2, ορίζονται οι ηµέρες κατά τις οποίες συνεδριά-
ζουν τα δικαστήρια στη µεταβατική τους έδρα, το τµήµα
της περιφέρειας του οποίου οι υποθέσεις εκδικάζονται
στη µεταβατική έδρα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ-
µα.

6. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι να µην εκδικαστεί ορι-
σµένη υπόθεση στη µεταβατική έδρα, αυτή εισάγεται
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στην κύρια έδρα µε αιτιολογηµένη πράξη, αν η υπόθεση
είναι ποινική, του αρµόδιου εισαγγελέα, και σε κάθε άλ-
λη περίπτωση, του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο.

7. Η υπαγωγή υπόθεσης στη µεταβατική έδρα δεν α-
σκεί επίδραση στην τοπική αρµοδιότητα του δικαστηρί-
ου.

8. Αν σπουδαίος λόγος επιβάλλει να συνεδριάζει το
ποινικό εφετείο ή το µικτό ορκωτό εφετείο έξω από την
έδρα του, ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο, µε
πρόταση του εισαγγελέα, ορίζει, µε αιτιολογηµένη πρά-
ξη του, τον τόπο της συνεδρίασης µέσα στην περιφέρεια
του εφετείου.»

Άρθρο 4
Πρόβλεψη ανάρτησης εκθέµατος και στον ιστοχώρο
του κάθε δικαστηρίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου

132 Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 132 του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), πε-
ρί ανάρτησης του εκθέµατος, µετά από τις λέξεις «έξω
από την αίθουσα συνεδριάσεων» προστίθενται οι λέξεις
«και στον ιστοχώρο του κάθε δικαστηρίου» και το άρθρο
132 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 132
Έκθεµα

1. Η γραµµατεία καταρτίζει για κάθε δικάσιµο έκθεµα,
στο οποίο αναγράφονται µε τη σειρά του πινακίου οι
προς συζήτηση υποθέσεις. Το έκθεµα αναρτάται έξω α-
πό την αίθουσα συνεδριάσεων και στον ιστοχώρο του
κάθε δικαστηρίου από την προηγουµένη της συνεδρία-
σης. 

2. Δεν προκαλεί ακυρότητα της διαδικασίας η µη ανάρ-
τηση του εκθέµατος ή η µη µνεία σε αυτό συγκεκριµένης
υπόθεσης.»

Άρθρο 5
Δυνατότητα παράστασης των διαδίκων και 

των πληρεξούσιων δικηγόρων και εξέτασης µαρτύρων,
πραγµατογνωµόνων και διαδίκων και εκδίκαση 
των υποθέσεων που εµπίπτουν στην περιφέρεια 
δικαστικού γραφείου τηλεµατικής, µε τη χρήση 

τεχνολογιών αποµακρυσµένης σύνδεσης - 
Τροποποίηση άρθρου 133 Κώδικα 

Διοικητικής Δικονοµίας 

Στο άρθρο 133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί συζήτησης στο ακροατήριο,
επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 4 µετά τη λέξη «από» οι λέξεις «10.000 έως 50.000
δραχµές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριάντα (30)
έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ», β) στην παρ. 6: αα)
στο πρώτο εδάφιο: i) οι λέξεις «συµβουλίου ή ο δικα-
στής,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριµελούς συµ-
βουλίου διεύθυνσης ή ο πρόεδρος», ii) η φράση «αυτού
που ασκεί το ένδικο βοήθηµα, το οποίο υποβάλλεται µε
το εισαγωγικό δικόγραφο ή αυτεπαγγέλτως, να αποφα-
σίσει» αντικαθίσταται από τη φράση «διαδίκου που υπο-
βάλλεται τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
συζήτηση της υπόθεσης, να αποφασίσει, µε πράξη του,»,
iii) µετά από τις λέξεις «διαφορετικό από αυτόν της συ-

νεδρίασης» προστίθενται οι λέξεις «µε τη χρήση τεχνο-
λογιών αποµακρυσµένης σύνδεσης», αβ) το δεύτερο ε-
δάφιο αντικαθίσταται και αγ) το τρίτο και τέταρτο εδά-
φιο, περί µετάδοσης µε ήχο και εικόνα της διαδικασίας
καταργούνται, γ) προστίθενται παρ. 6Α, 6Β και 6Γ, δ) στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 7 η λέξη «παρίστανται» αντικαθί-
σταται από τη λέξη «παρευρίσκονται», ε) στην παρ. 8,
µετά από τον αριθµό «6» προστίθεται ο αριθµός «6Α,»
και επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση, στ) η παρ. 9 αντι-
καθίσταται και το άρθρο 133 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 133
Συνεδρίαση

1. Ο δικαστής που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση, κη-
ρύσσει την έναρξη και τη λήξη της, προβαίνει στην προ-
εκφώνηση και εκφώνηση των υποθέσεων που είναι
γραµµένες στο πινάκιο, διευθύνει τη συζήτηση, έχει δε
την ευθύνη για την τήρηση της ευταξίας και της ευπρέ-
πειας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

2. Η συνεδρίαση αρχίζει µε την προεκφώνηση των υ-
ποθέσεων από το πινάκιο, κατά τη σειρά της εγγραφής
τους σε αυτό. Την προεκφώνηση ακολουθεί η εκφώνηση
και η συζήτηση των υποθέσεων. Σε περίπτωση που έχει
συνταχθεί έκθεση κατά το άρθρο 128Α, η συζήτηση αρχί-
ζει µε την ανάγνωσή της από τον εισηγητή. Σε ειδική
στήλη του πινακίου, ο δικαστής που προεδρεύει κατά τη
συνεδρίαση, σηµειώνει, για κάθε περίπτωση, κατά µεν
την προεκφώνηση, αν τυχόν η υπόθεση αναβάλλεται ή
διαγράφεται, µετά δε την εκφώνηση και τη συζήτηση, αν
οι διάδικοι παραστάθηκαν και πως κατ΄  αυτήν, καθώς και
ότι η υπόθεση συζητήθηκε. Οι διάδικοι µπορούν να συµ-
φωνήσουν ότι δεν θα εµφανισθούν στο ακροατήριο, αλ-
λά θα παραστούν µε κοινή δήλωση που υπογράφεται α-
πό τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Τέτοια δήλω-
ση µπορεί να γίνει και από έναν ή ορισµένους µόνο πλη-
ρεξουσίους. Η δήλωση που έχει γίνει από πληρεξούσιο
του Δηµοσίου, Ο.Τ.Α., ή άλλου νοµικού προσώπου δηµο-
σίου δικαίου, δεν έχει καµία δικονοµική συνέπεια, αν δεν
διαβιβαστεί εµπρόθεσµα στο δικαστήριο ο διοικητικός
φάκελος. Η δήλωση αυτή παραδίδεται από τον πληρε-
ξούσιο δικηγόρο ή, σε περίπτωση κοινής δήλωσης, από
έναν τουλάχιστον πληρεξούσιο δικηγόρο στον αρµόδιο
γραµµατέα το αργότερο την παραµονή της δικασίµου και
σηµειώνεται αµέσως στο πινάκιο. Σε περίπτωση αναβο-
λής της συζήτησης ύστερα από αίτηση διαδίκου, δεν
κλητεύεται κατά τη νέα δικάσιµο ο διάδικος που υπέβαλε
δήλωση. 

3. Η προεκφώνηση και η εκφώνηση των υποθέσεων
µπορούν, κατά την κρίση του δικαστή που προεδρεύει
κατά τη συνεδρίαση, να διενεργηθούν συγχρόνως.

4. Ο δικαστής που προεδρεύει κατά τη συνεδρίαση,
µπορεί να επιβάλει, σε βάρος προσώπου το οποίο θορυ-
βεί ή εκδηλώνει ασέβεια ή ανυπακοή σε µέτρα που έ-
χουν ληφθεί ή διαταγές που έχουν δοθεί ή το οποίο προ-
καλεί φθορά στην αίθουσα ή κατά οποιονδήποτε τρόπο
παρακωλύει τη Διαδικασία, εκλεκτικώς, είτε την αποβο-
λή τούτου από το ακροατήριο ή και το δικαστικό κατά-
στηµα είτε χρηµατική ποινή από τριάντα (30) έως εκατόν
πενήντα (150) ευρώ είτε την κράτησή του για είκοσι τέσ-
σερις (24) το πολύ ώρες. Τα ποσά της χρηµατικής ποινής
µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε προεδρικά διατάγ-
µατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουρ-
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γού Δικαιοσύνης.
5. Αν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, δικηγόρος

θορυβεί ή δείχνει ανυπακοή έναντι του δικαστηρίου,
µπορούν να του επιβληθούν από αυτό οι πειθαρχικές
ποινές που προβλέπονται από τον Κώδικα των Δικηγό-
ρων. 

6. Ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης
ή ο πρόεδρος που διευθύνει το δικαστήριο, µπορεί, ύστε-
ρα από αίτηµα διαδίκου που υποβάλλεται τριάντα (30)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθε-
σης, να αποφασίσει, µε πράξη του, ότι οι διάδικοι και οι
πληρεξούσιοι δικηγόροι τους θα µετέχουν στη συνεδρία-
ση και θα διενεργούν διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του
δικαστηρίου, ευρισκόµενοι σε τόπο διαφορετικό από αυ-
τόν της συνεδρίασης, µε τη χρήση τεχνολογιών αποµα-
κρυσµένης σύνδεσης. Από το αίτηµα αυτό µπορεί να πα-
ραιτηθεί ο διάδικος έως και πέντε (5) πλήρεις ηµέρες
πριν από τη συζήτηση.  

6Α. Στην περίπτωση των µεταβατικών εδρών, η απόφα-
ση της παρ. 6 λαµβάνεται αυτεπαγγέλτως και αφορά στο
σύνολο των υποθέσεων συγκεκριµένης δικασίµου. Τό-
πος συνεδρίασης, για τις µεταβατικές έδρες, θεωρείται
στην περίπτωση αυτή η κύρια έδρα του δικαστηρίου, οι
δε διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους έχουν τη
δυνατότητα να παραστούν και να µετέχουν στη συνε-
δρίαση, ευρισκόµενοι είτε στον τόπο της συνεδρίασης
είτε στον τόπο της µεταβατικής έδρας. Τα πρόσωπα του
δεύτερου εδαφίου ενηµερώνονται για την απόφαση του
πρώτου εδαφίου µε την κλήση που προβλέπεται στο άρ-
θρο 128. 

6Β. Οι υποθέσεις που εµπίπτουν στην κατά τόπο αρµο-
διότητα δικαστικού γραφείου τηλεµατικής, εκδικάζονται
µε τη χρήση τεχνολογιών αποµακρυσµένης σύνδεσης.
Οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι διενεργούν
διαδικαστικές πράξεις και µπορούν να παρίστανται κατά
τη διάρκεια της συζήτησης είτε στον πιστοποιηµένο τό-
πο του δικαστικού γραφείου τηλεµατικής είτε στον τόπο
συνεδρίασης του δικαστηρίου. Η ηµέρα και η ώρα διεξα-
γωγής των συνεδριάσεων καθορίζονται µε τον Κανονι-
σµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δικαστηρίου που εξυπη-
ρετεί το δικαστικό γραφείο τηλεµατικής. 

6Γ. Στις περιπτώσεις των παρ. 6, 6Α και 6Β, η συζήτη-
ση µεταδίδεται ταυτόχρονα µε ήχο και εικόνα στην αί-
θουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον αποµακρυ-
σµένο τόπο, όπου παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρε-
ξούσιοι δικηγόροι τους.

7. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή
αυτεπαγγέλτως, µπορεί να αποφασίσει την εξέταση
µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων και διαδίκων, χωρίς αυ-
τοί να παρευρίσκονται στην αίθουσα συνεδρίασής του. Η
εξέταση µεταδίδεται ταυτοχρόνως µε ήχο και εικόνα
στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τό-
πο εξέτασης των µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων και
διαδίκων. Η εξέταση αυτή, η οποία θεωρείται ότι διεξά-
γεται ενώπιον του δικαστηρίου, έχει την ίδια αποδεικτική
ισχύ µε την εξέταση στο ακροατήριο. 

8. Οι αποφάσεις των παρ. 6, 6A και 7 δεν υπόκεινται σε
ένδικα µέσα.

9. Το δικαστήριο αν διαπιστώσει σε οποιαδήποτε στά-
ση της δίκης, ότι δεν είναι εφικτή η σταθερή σύνδεσή
του µε τον αποµακρυσµένο τόπο, έχει την ευχέρεια να
αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης ή τη διενέργεια κά-
θε άλλης διαδικαστικής πράξης, αυτεπαγγέλτως ή κατό-
πιν αίτησης των διαδίκων.»

Άρθρο 6
Ορισµοί για τη διεξαγωγή της τηλεµατικής 
συνεδρίασης - Προσθήκη άρθρου 133Α 
στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999,
Α΄ 97) προστίθεται άρθρο 133Α ως εξής:

«Άρθρο 133Α
Βασικοί ορισµοί διεξαγωγής της συνεδρίασης µε τη
χρήση τεχνολογιών αποµακρυσµένης σύνδεσης

α) «Τηλεµατική συνεδρίαση»: η συνεδρίαση η οποία
πραγµατοποιείται µε τη χρήση µέσων σύγχρονης τεχνο-
λογίας, µε τα οποία καθίσταται δυνατή µέσω της µετά-
δοσης εικόνας και ήχου ή άλλης διευθέτησης σε πραγ-
µατικό χρόνο, η συµµετοχή σε αυτήν, καθώς και η εξέτα-
ση ή η ακρόαση προσώπων τα οποία δεν παρευρίσκονται
στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου. 
β) «Τηλεσυζήτηση»: η διαδικασία συζήτησης που

πραγµατοποιείται µε τη χρήση µέσων σύγχρονης τεχνο-
λογίας, τα οποία επιτρέπουν τη διεξαγωγή της συζήτη-
σης από το δικαστήριο, µολονότι ορισµένα από τα πρό-
σωπα που συµµετέχουν στη διαδικασία βρίσκονται εκτός
της αίθουσας συνεδρίασης του δικαστηρίου και σε άλ-
λον τόπο.

γ) «Τηλεξέταση (ή τηλεκατάθεση)»: η προφορική εξέ-
ταση των προσώπων που παρευρίσκονται σε άλλο τόπο
εκτός της αίθουσας συνεδρίασης του δικαστηρίου, µε τα
σύγχρονα µέσα τεχνολογίας, τα οποία επιτρέπουν τη
διεξαγωγή της εξέτασης από το δικαστήριο. 

δ) «Αίθουσα τηλεµατικής συνεδρίασης»: η αίθουσα
συνεδρίασης του δικαστηρίου και η αίθουσα στον αποµα-
κρυσµένο τόπο.

ε) «Αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου»: η αίθου-
σα ακροατηρίου η οποία έχει διαµορφωθεί κατάλληλα µε
τον αναγκαίο ηλεκτρονικό και υποστηρικτικό εξοπλισµό
για τη διεξαγωγή τηλεµατικής συνεδρίασης.

στ) «Αποµακρυσµένος τόπος»: αίθουσα κατάλληλα
διαµορφωµένη, µε τον αναγκαίο ηλεκτρονικό και υπο-
στηρικτικό εξοπλισµό, για τη διεξαγωγή τηλεµατικής συ-
νεδρίασης. Ως αίθουσα αποµακρυσµένου τόπου µπορεί
να ορισθεί αίθουσα ακροατηρίου ή αίθουσα γραφείου δι-
καστηρίου, η οποία έχει πιστοποιηθεί µε απόφαση του
Προϊσταµένου του Δικαστηρίου που κοινοποιείται στον
Υπουργό Δικαιοσύνης, καθώς και αίθουσα ελληνικής
προξενικής αρχής στο εξωτερικό.

Άρθρο 7
Τεχνολογικές προϋποθέσεις τηλεµατικής συνεδρίασης

- Προσθήκη άρθρου 133Β στον Κώδικα Διοικητικής 
Δικονοµίας

Στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999,
Α΄ 97) προστίθεται άρθρο 133Β ως εξής:

«Άρθρο 133Β
Τεχνολογικές προϋποθέσεις τηλεµατικής 

συνεδρίασης

1. Η αίθουσα τηλεµατικής συνεδρίασης είναι εξοπλι-
σµένη µε κατάλληλο ηλεκτρονικό και λοιπό υποστηρικτι-
κό εξοπλισµό, ο οποίος επιτρέπει τη λήψη και µετάδοση
εικόνας και ήχου σε πραγµατικό χρόνο χωρίς να αλλοιώ-
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νει τις φυσιολογικές τιµές των προσώπων και των αντι-
κειµένων. 

2. Ο απαραίτητος εξοπλισµός µπορεί να είναι σταθε-
ρός ή φορητός. Ο ηλεκτρονικός κύριος εξοπλισµός απο-
τελείται από µηχανές λήψης (κάµερες) υψηλής ευκρίνει-
ας και γωνίας λήψης, µικρόφωνα υψηλής ευαισθησίας,
οθόνες µεγάλων διαστάσεων, υψηλής ευκρίνειας, µεγά-
λης γωνίας θέασης. Ο υποστηρικτικός (δευτερεύων) ε-
ξοπλισµός αποτελείται από υλικό και λογισµικό µέρος
διαχείρισης του κύριου εξοπλισµού και πρόσβασης στο
διαδίκτυο, µεγάφωνα, κωδικοποιητές συµπίεσης και α-
ποσυµπίεσης (codec) αρχείων εικόνας και ήχου, εναρµο-
νισµένων - συµβατών µε τα διεθνή πρότυπα, και λοιπό α-
παραίτητο ηλεκτρονικό υλικό διασύνδεσης των µερών
του εξοπλισµού, κάµερες ανάγνωσης και µηχανές σάρω-
σης εγγράφων, καθώς και βάσεις στήριξης του κύριου
και δευτερεύοντος εξοπλισµού.

3. Το σύνολο του εξοπλισµού είναι εύχρηστο, επιτρέ-
πει τη διεξαγωγή της ζητούµενης διαδικαστικής πράξης
και διευκολύνει τις εργασίες του δικαστηρίου. Ο εξοπλι-
σµός παροχής υπηρεσιών διαδικτύου καλύπτει τις προϋ-
ποθέσεις για τη συνεχή, ταχεία και ασφαλή µετάδοση
και λήψη των δεδοµένων της διαδικασίας. Η τεχνική υ-
ποστήριξη ανατίθεται σε δικαστικό υπάλληλο της Υπηρε-
σίας, η οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας του εξοπλι-
σµού.

4. Η διαδικασία τηλεσυζήτησης και τηλεξέτασης µπο-
ρεί να µαγνητοφωνηθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις.

5. Τα έγγραφα, των οποίων γίνεται επίκληση κατά την
τηλεσυζήτηση, µπορούν, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς
δυνατό, να παρουσιάζονται µε τη χρησιµοποίηση χωρι-
στής µηχανής εικονοληψίας εγγράφων, ως µέρους του
εξοπλισµού.»

Άρθρο 8
Διεξαγωγή τηλεµατικής συνεδρίασης - 

Προσθήκη άρθρου 133Γ στον 
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999,
Α΄ 97) προστίθεται άρθρο 133Γ ως εξής:

«Άρθρο 133Γ
Διεξαγωγή της τηλεµατικής συνεδρίασης

1. Ο πρόεδρος του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης
ή ο πρόεδρος που διευθύνει το δικαστήριο, ορίζει τον δι-
καστικό υπάλληλο που συµµετέχει στην τηλεµατική συ-
νεδρίαση στον αποµακρυσµένο τόπο. Αν ο αποµακρυ-
σµένος τόπος είναι ελληνική προξενική αρχή, χρέη δικα-
στικού υπαλλήλου ανατίθενται σε εξουσιοδοτηµένο από
τον πρόξενο άτοµο.

2. Ο ορισθείς δικαστικός υπάλληλος και τα πρόσωπα
που συµµετέχουν στη συνεδρίαση του αποµακρυσµένου
τόπου, οφείλουν να παρευρίσκονται στην ορισθείσα αί-
θουσα πριν από την προγραµµατισµένη ώρα έναρξης της
µετάδοσης.

3. Ο δικαστικός υπάλληλος ταυτοποιεί τους διαδίκους,
τους πληρεξούσιους δικηγόρους και τα πρόσωπα που
συµµετέχουν στη διαδικασία. Τα έγγραφα και λοιπά
στοιχεία, που προσκοµίζουν κατά τη συζήτηση οι πληρε-
ξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι ενώπιον του αποµακρυ-

σµένου τόπου, διαβιβάζονται µε επιµέλεια του δικαστι-
κού υπαλλήλου στη γραµµατεία του δικαστηρίου, προ-
κειµένου να συσχετισθούν µε τη δικογραφία. Όσα προ-
σκοµίζονται σε µεταγενέστερο χρόνο, κατατίθενται στη
γραµµατεία του δικαστηρίου µε επιµέλεια των διαδίκων.

4. Οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση
όλων των στοιχείων της δικογραφίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 130 του παρόντος και το άρθρο 70α του π.δ.
18/1989 (Α΄ 8), περί κωδικοποίησης διατάξεων νόµων
για το Συµβούλιο της Επικρατείας.

5. Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση, αποφασίζει
σχετικά µε την έναρξη και την περάτωση της τηλεµατι-
κής συνεδρίασης και µεριµνά για την οµαλή διεξαγωγή
της. Η συζήτηση της τηλεµατικής συνεδρίασης διεξάγε-
ται κατά τις διατάξεις του παρόντος και του π.δ 18/1989.
Διαδικαστικές πράξεις θεωρούνται όλες οι προβλεπόµε-
νες από τα πιο πάνω νοµοθετήµατα πράξεις της διαδικα-
σίας. Η εξέταση µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων και δια-
δίκων θεωρείται ότι διεξάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου
και έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ µε την εξέταση στο α-
κροατήριο.

6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 135 του πα-
ρόντος και της παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989,
για την υποβολή αιτήµατος αναβολής δεν απαιτείται κα-
ταβολή παραβόλου από τον διάδικο και τον πληρεξούσιο
δικηγόρο που παρίσταται στον αποµακρυσµένο τόπο.»

Άρθρο 9
Πρακτικό τηλεµατικής συνεδρίασης - 

Προσθήκη άρθρου 133Δ 
στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας 

Στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999,
Α΄ 97) προστίθεται άρθρο 133Δ ως εξής:

«Άρθρο 133Δ
Σύνταξη πρακτικού τηλεµατικής συνεδρίασης

Αµέσως µετά από την ολοκλήρωση της τηλεµατικής
συνεδρίασης, ο ορισθείς δικαστικός υπάλληλος του απο-
µακρυσµένου τόπου συντάσσει για κάθε υπόθεση, έκθε-
ση, στην οποία αναφέρει την ηµεροµηνία και τον τόπο
της συνεδρίασης, τα ονόµατα των διαδίκων που παρευ-
ρέθησαν και των πληρεξούσιων δικηγόρων που παρα-
στάθηκαν, καθώς και των λοιπών προσώπων που συµµε-
τείχαν στη διαδικασία. Στην ίδια έκθεση αναφέρονται τα
έγγραφα και λοιπά στοιχεία που υποβλήθηκαν από τους
διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους κα-
τά τη διάρκεια της συζήτησης. Η έκθεση αυτή προσκοµί-
ζεται µε επιµέλεια του δικαστικού υπαλλήλου στη Γραµ-
µατεία του δικαστηρίου, προκειµένου να συσχετισθεί µε
τον φάκελο της υπόθεσης και να επισυναφθεί στο οικείο
πρακτικό συνεδρίασης.»

Άρθρο 10
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθµιση 

των διαδικαστικών ζητηµάτων της τηλεµατικής 
συνεδρίασης - Προσθήκη άρθρου 133Ε 
στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας 

Στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999,
Α΄ 97) προστίθεται άρθρο 133Ε ως εξής:
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«Άρθρο 133Ε
Ρύθµιση διαδικαστικών ζητηµάτων 

της τηλεµατικής συνεδρίασης

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, δύναται να εξειδι-
κεύονται τα διαδικαστικά ζητήµατα της τηλεµατικής συ-
νεδρίασης των άρθρων 133Α έως και 133Δ, ιδίως όσον
αφορά στη διεξαγωγή της συζήτησης, στην τήρηση πρα-
κτικών, στην εξέταση προσώπων, µαρτύρων και πραγµα-
τογνωµόνων, στη νοµιµοποίηση των δικηγόρων, στην
πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης,
στην υποβολή υποµνηµάτων, δικογράφων και εγγράφων
και στην ακρόαση των διαδίκων και των πληρεξούσιων
δικηγόρων από το δικαστήριο µε τεχνολογικά µέσα, ό-
ταν τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται εκτός της αίθουσας
συνεδρίασης του δικαστηρίου και σε άλλον τόπο.»

Άρθρο 11
Δυνατότητα τηλεακρόασης των διαδίκων 

κατά τη διαδικασία σε συµβούλιο -
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 204 
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας 

Στην παρ. 1 του άρθρου 204 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί εκδίκασης της αί-
τησης αναστολής, προστίθεται τέταρτο εδάφιο περί τη-
λεακρόασης και η παρ. 1 του άρθρου 204 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«1. Η εκδίκαση της αίτησης αναστολής γίνεται σε συµ-
βούλιο, δεν καλούνται δε σε αυτήν οι διάδικοι. Το Δικα-
στήριο, πάντως, µπορεί να τους καλέσει και να τους α-
κούσει. Η ακρόαση αυτή µπορεί να λάβει χώρα και κατ΄
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 6
έως 9 του άρθρου 133. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον γί-
νει δεκτό σχετικό αίτηµα, ο προγραµµατισµός για τον
χρόνο διενέργειας της τηλεακρόασης γίνεται µε επιµέ-
λεια της αρµόδιας γραµµατείας του δικαστηρίου, αφού
ενηµερωθούν όλοι οι διάδικοι µε κάθε πρόσφορο µέσο.»

Άρθρο 12
Προγραµµατισµός διενέργειας τηλεακρόασης - 
Τροποποίηση περ. η΄ παρ. 1 άρθρου 4 ν. 702/1977 

Στο δεύτερο εδάφιο της περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 702/1977 (Α΄ 268), περί κοινοποίησης της από-
φασης περί διεξαγωγής τηλεακρόασης, η φράση «η από-
φαση διεξαγωγής τηλεακρόασης κοινοποιείται µε επιµέ-
λεια του αιτούντος τρεις πλήρεις ηµέρες πριν από την α-
κρόαση.» αντικαθίσταται από τη φράση «, εφόσον γίνει
δεκτό σχετικό αίτηµα, ο προγραµµατισµός για τον χρόνο
διενέργειας της τηλεακρόασης γίνεται µε επιµέλεια της
αρµόδιας γραµµατείας του δικαστηρίου, αφού ενηµερω-
θούν όλοι οι διάδικοι µε κάθε πρόσφορο µέσο.» και η
περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 διαµορφώνεται ως εξής: 

«η) Ως προς τη συζήτηση στο ακροατήριο ή την κατ’ ε-
ξαίρεση ακρόαση των διαδίκων από το διοικητικό εφε-
τείο σε συµβούλιο εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 133 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας. Στην περίπτωση της ακρόασης
από το συµβούλιο, εφόσον γίνει δεκτό σχετικό αίτηµα, ο
προγραµµατισµός για τον χρόνο διενέργειας της τηλεα-

κρόασης γίνεται µε επιµέλεια της αρµόδιας γραµµατείας
του δικαστηρίου, αφού ενηµερωθούν όλοι οι διάδικοι µε
κάθε πρόσφορο µέσο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 13
Καθορισµός της έδρας και της περιφέρειας 
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 

και των µεταβατικών εδρών 

1. Η έδρα και η περιφέρεια κάθε Διοικητικού Δικαστη-
ρίου ορίζονται ως εξής: 
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ 
1. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου µε έδρα το Αγρί-

νιο. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρι-
νίου εµπίπτουν οι Δήµοι Αγρινίου, Άκτιου-Βόνιτσας, Αµ-
φιλοχίας και Θέρµου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτω-
λοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών µε έδρα την Αθήνα.
Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
εµπίπτουν: α) οι Δήµοι της Περιφερειακής Ενότητας Α-
νατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, πλην του
Δήµου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, β) οι Δήµοι της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Βορείου Τοµέα Αθηνών της Περι-
φέρειας Αττικής, γ) οι Δήµοι της Περιφερειακής Ενότη-
τας Δυτικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,
πλην του Δήµου Χαϊδαρίου και δ) οι Δήµοι της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέ-
ρειας Αττικής. 

3. Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης µε έδρα
την Αλεξανδρούπολη. Στην περιφέρεια του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης εµπίπτουν οι Δήµοι της
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ως µεταβατική έδρα ο-
ρίζεται η Ορεστιάδα, στην οποία εκδικάζονται οι υποθέ-
σεις των Δήµων Διδυµότειχου και Ορεστιάδας της Περι-
φερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης.  

4. Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας µε έδρα τη Βέροια.
Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας
εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηµα-
θίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

5. Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου µε έδρα τον Βόλο.
Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου ε-
µπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνη-
σίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

6. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου µε έδρα το Ηρά-
κλειο. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Η-
ρακλείου εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτή-
των Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

7. Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτο-
δικείου Θεσσαλονίκης εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας και
Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ως
µεταβατική έδρα ορίζεται η Κατερίνη, στην οποία εκδικά-
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ζονται οι υποθέσεις των Δήµων της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων µε έδρα τα Ιωάν-
νινα. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιω-
αννίνων εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτή-
των Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας της
Περιφέρειας Ηπείρου. Ως µεταβατικές έδρες ορίζονται η
Άρτα, στην οποία εκδικάζονται οι υποθέσεις των Δήµων
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Η-
πείρου, η Πρέβεζα, στην οποία εκδικάζονται οι υποθέ-
σεις των Δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
της Περιφέρειας Ηπείρου και η Ηγουµενίτσα, στην οποία
εκδικάζονται οι υποθέσεις των Δήµων της Περιφερεια-
κής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας µε έδρα την Καβά-
λα. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κα-
βάλας εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτήτων
Δράµας, Θάσου και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης.

10. Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαµάτας µε έδρα την
Καλαµάτα. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικεί-
ου Καλαµάτας εµπίπτουν οι Δήµοι της Περιφερειακής Ε-
νότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

11. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας µε έδρα την
Κέρκυρα. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικεί-
ου Κέρκυρας εµπίπτουν οι Δήµοι της Περιφερειακής Ε-
νότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

12. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης µε έδρα την Κο-
ζάνη. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Κοζάνης εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτή-
των Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ως µεταβατικές έ-
δρες ορίζονται η Καστοριά, στην οποία εκδικάζονται οι
υποθέσεις των Δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Κα-
στοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η
Φλώρινα, στην οποία εκδικάζονται οι υποθέσεις των Δή-
µων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας.

13. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοµοτηνής µε έδρα την
Κοµοτηνή. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικεί-
ου Κοµοτηνής εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ε-
νοτήτων Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης. Ως µεταβατική έδρα ορίζε-
ται η Ξάνθη, στην οποία εκδικάζονται οι υποθέσεις των
Δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

14. Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου µε έδρα την Κό-
ρινθο. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Κορίνθου εµπίπτουν οι Δήµοι της Περιφερειακής Ενότη-
τας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

15. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαµίας µε έδρα τη Λαµία.
Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαµίας
εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυ-
τανίας και Φθιώτιδος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

16. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας µε έδρα τη Λάρι-
σα. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρι-
σας εµπίπτουν οι Δήµοι της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

17. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς µε έδρα τη Λι-
βαδειά. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Βοιωτίας και Φωκίδος της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.  

18. Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου µε έδρα το
Μεσολόγγι. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου Μεσολογγίου εµπίπτουν οι Δήµοι Ιεράς Πόλης Με-
σολογγίου, Ναυπακτίας και Ξηροµέρου της Περιφερεια-
κής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας και οι Δήµοι της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ως µεταβατι-
κή έδρα ορίζεται η Λευκάδα, στην οποία εκδικάζονται οι
υποθέσεις των Δήµων της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

19. Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης µε έδρα τη Μυ-
τιλήνη. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Μυτιλήνης εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενο-
τήτων Λέσβου, Λήµνου και Χίου της Περιφέρειας Βορεί-
ου Αιγαίου. Ως µεταβατική έδρα ορίζεται η Χίος, στην ο-
ποία εκδικάζονται οι υποθέσεις των Δήµων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαί-
ου.

20. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου µε έδρα το Ναύ-
πλιο. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Ναυπλίου εµπίπτουν οι Δήµοι της Περιφερειακής Ενότη-
τας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

21. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας µε έδρα την Πά-
τρα. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πά-
τρας εµπίπτουν οι Δήµοι της Περιφερειακής Ενότητας Α-
χαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι Δήµοι
των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιθάκης και Κεφαλληνίας
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ως µεταβατική έδρα ορί-
ζεται το Αργοστόλι, στην οποία εκδικάζονται οι υποθέ-
σεις των Δήµων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιθάκης
και Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

22. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά µε έδρα τον Πει-
ραιά. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Πειραιά εµπίπτουν: α) ο Δήµος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-
µένης εκ των Δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Ανα-
τολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) οι Δήµοι της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέ-
ρειας Αττικής, γ) ο Δήµος Χαϊδαρίου εκ των Δήµων της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τοµέα Αθηνών της Πε-
ριφέρειας Αττικής, δ) οι Δήµοι της Περιφερειακής Ενό-
τητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ε) οι Δήµοι της
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών της Πε-
ριφέρειας Αττικής και στ) οι Δήµοι της Περιφερειακής Ε-
νότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής.

23. Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου µε έδρα τον Πύρ-
γο. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύρ-
γου εµπίπτουν οι Δήµοι της Περιφερειακής Ενότητας
Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και οι Δήµοι
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας. Ως µεταβατική έδρα ορίζεται η Ζάκυν-
θος, στην οποία εκδικάζονται οι υποθέσεις των Δήµων
της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.

24. Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου µε έδρα τη Ρόδο.
Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου ε-
µπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύ-
µνου, Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ως µεταβατικές έδρες
ορίζονται η Κάλυµνος, στην οποία εκδικάζονται οι υπο-
θέσεις των Δήµων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύ-
µνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η Κως, στην ο-
ποία εκδικάζονται οι υποθέσεις των Δήµων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
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25. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών µε έδρα τις Σέρ-
ρες. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερ-
ρών εµπίπτουν οι Δήµοι της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

26. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου µε έδρα τη Σύρο.
Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου ε-
µπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας
και Σάµου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και οι Δήµοι
των Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύ-
θνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σύρου και Τήνου
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ως µεταβατική έδρα ο-
ρίζεται η Σάµος, στην οποία εκδικάζονται οι υποθέσεις
των Δήµων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας και
Σάµου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

27. Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων µε έδρα τα Τρί-
καλα. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Τρικάλων εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτή-
των Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας.

28. Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης µε έδρα την Τρί-
πολη. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Τρίπολης εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτή-
των Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου. Ως µεταβατική έδρα ορίζεται η Σπάρτη, στην ο-
ποία εκδικάζονται οι υποθέσεις των Δήµων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου.

29. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας µε έδρα τη Χαλ-
κίδα. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Χαλκίδας εµπίπτουν οι Δήµοι της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

30. Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων µε έδρα τα Χανιά.
Στην περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων
εµπίπτουν οι Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύ-
µνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.   
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΦΕΤΕΙΑ
1. Διοικητικό Εφετείο Αθηνών µε έδρα την Αθήνα.

Στην περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εµπί-
πτει η περιφέρεια του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθη-
νών.

2. Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης εµπίπτουν οι περιφέρειες των Διοικητι-
κών Πρωτοδικείων Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και
Σερρών. 

3. Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων µε έδρα τα Ιωάννινα.
Στην περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων ε-
µπίπτουν οι περιφέρειες των Διοικητικών Πρωτοδικείων
Ιωαννίνων και Κέρκυρας. Ορίζεται µεταβατική έδρα του
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στην έδρα του Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου Κέρκυρας για την εκδίκαση των εφέ-
σεων κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικεί-
ου Κέρκυρας, καθώς και για την εκδίκαση των ενδίκων
βοηθηµάτων που εισάγουν διοικητικές διαφορές µε δια-
δίκους τις αρχές που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

4. Διοικητικό Εφετείο Κοµοτηνής µε έδρα την Κοµοτη-
νή. Στην περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Κοµοτη-
νής εµπίπτουν οι περιφέρειες των Διοικητικών Πρωτοδι-
κείων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Κοµοτηνής.

5. Διοικητικό Εφετείο Λάρισας µε έδρα τη Λάρισα.
Στην περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας ε-
µπίπτουν οι περιφέρειες των Διοικητικών Πρωτοδικείων

Βόλου, Λάρισας και Τρικάλων.
6. Διοικητικό Εφετείο Πάτρας µε έδρα την Πάτρα. Στην

περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Πάτρας εµπίπτουν
οι περιφέρειες των Διοικητικών Πρωτοδικείων Αγρινίου,
Μεσολογγίου, Πάτρας και Πύργου.

7. Διοικητικό Εφετείο Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά.
Στην περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά εµπί-
πτουν οι περιφέρειες των Διοικητικών Πρωτοδικείων Λα-
µίας, Λιβαδειάς, Μυτιλήνης, Πειραιά, Ρόδου, Σύρου και
Χαλκίδας. Ορίζεται µεταβατική έδρα του Διοικητικού Ε-
φετείου Πειραιά στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικεί-
ου Σύρου για την εκδίκαση των εφέσεων κατά των απο-
φάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, καθώς και
για την εκδίκαση των ενδίκων βοηθηµάτων που εισάγουν
διοικητικές διαφορές µε διαδίκους τις αρχές που εδρεύ-
ουν στις Περιφερειακές Ενότητες Ικαρίας και Σάµου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στις Περιφερειακές Ε-
νότητες Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκό-
νου, Νάξου, Πάρου, Σύρου και Τήνου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου. Επίσης, ορίζονται µεταβατικές έδρες
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις έδρες των Διοικη-
τικών Πρωτοδικείων Ρόδου και Μυτιλήνης, για την εκδί-
καση των εφέσεων κατά των αποφάσεων καθενός από
τα Πρωτοδικεία αυτά αντίστοιχα, καθώς και για την εκδί-
καση των ενδίκων βοηθηµάτων που εισάγουν διοικητικές
διαφορές µε διαδίκους τις αρχές που εδρεύουν στις Πε-
ριφερειακές Ενότητες Κω, Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου
Κάσου, Καλύµνου και Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου και στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Λήµνου
και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αντίστοιχα.

8. Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης µε έδρα την Τρίπολη.
Στην περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης ε-
µπίπτουν οι περιφέρειες των Διοικητικών Πρωτοδικείων
Καλαµάτας, Κορίνθου, Ναυπλίου και Τρίπολης.

9. Διοικητικό Εφετείο Χανίων µε έδρα τα Χανιά. Στην
περιφέρεια του Διοικητικού Εφετείου Χανίων εµπίπτουν
οι περιφέρειες των Διοικητικών Πρωτοδικείων Ηρακλεί-
ου και Χανίων.

2. Οι ρυθµίσεις της παρ. 1, σχετικά µε την έδρα και την
περιφέρεια των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, µπο-
ρούν να τροποποιούνται µε τα προεδρικά διατάγµατα
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατά-
στασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109). 

Άρθρο 14
Κατά τόπον αρµοδιότητα - Τροποποίηση άρθρου 7 

Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας 

Στο άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί κατά τόπο αρµοδιότητας, ε-
πέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 2: αα) στην περ.
α) οι λέξεις «δήµων και κοινοτήτων» αντικαθίστανται α-
πό τις λέξεις «Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», αβ)
αντικαθίσταται η περ. β), αγ) στην περ. γ) οι λέξεις «αρ-
µόδιο είναι και» διαγράφονται, αδ) στην περ. ε) η φράση
«αρµόδιο δικαστήριο είναι» διαγράφεται, αε) προστίθε-
ται περ. στ), περί διαφορών ανάµεσα στον e-ΕΦΚΑ και
τους ασφαλισµένους ή συνταξιούχους ή τους δικαιούµε-
νους παροχές από αυτόν, και β) στην παρ. 4 µετά από τη
φράση «εδρεύει στην αλλοδαπή» τίθεται η φράση «ή ό-
ταν στην αλλοδαπή κατοικεί ο διάδικος στις περ. β΄ και
στ΄ της παρ. 2,» και το άρθρο 7 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 7
Κατά τόπο

1. Αρµόδιο στον πρώτο, ή πρώτο και τελευταίο, βαθµό
είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει
η αρχή από πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια οργάνου
της οποίας δηµιουργήθηκε η διαφορά. Επί µεταβίβασης
από όργανο οποιασδήποτε αρχής του δικαιώµατος υπο-
γραφής, η αρµοδιότητα του προηγούµενου εδαφίου κρί-
νεται µε βάση την περιφέρεια του οργάνου το οποίο υ-
πογράφει µε εντολή του. Η αρµοδιότητα αυτή διατηρεί-
ται και στις περιπτώσεις που, κατά των πράξεων ή παρα-
λείψεων τούτων, ασκείται οποιαδήποτε διοικητική προ-
σφυγή. 

2. Κατ’ εξαίρεση, αρµόδιο δικαστήριο είναι: 
α) αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν τα όρια

των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκείνο στην
περιφέρεια του οποίου εδρεύουν οι διάδικοι οργανισµοί,
και αν αυτοί εδρεύουν σε περιφέρειες περισσότερων δι-
καστηρίων, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο
πολυπληθέστερος, κατά την τελευταία απογραφή, οργα-
νισµός, 
β) αν πρόκειται για διαφορές ανάµεσα στον Οργανι-

σµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και τα πρόσωπα που δικαιούνται παρο-
χές από αυτόν, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου κα-
τοικεί ο ενδιαφερόµενος για τη χορήγηση παροχής ή αυ-
τός σε βάρος του οποίου έγινε καταλογισµός χρηµατι-
κού ποσού, κατά τον χρόνο άσκησης του ενδίκου βοηθή-
µατος, 
γ) αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν στις απο-

δοχές του προσωπικού εν γένει του Δηµοσίου, των
Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., το δικαστήριο του τόπου όπου
υπηρετεί ο υπάλληλος,
δ) αν πρόκειται για διαφορές που δηµιουργήθηκαν από

Πράξεις Επιβολής Προστίµου του ν. 2556/1997 (Α΄ 270),
εκείνο στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η επιχεί-
ρηση ή δραστηριοποιείται ο εργοδότης σε βάρος της ο-
ποίας ή του οποίου αντίστοιχα επιβάλλεται το πρόστιµο,
ανεξαρτήτως της έδρας του εκδόντος την πράξη οργά-
νου,
ε) αν πρόκειται για φορολογικές διαφορές από πρά-

ξεις ελεγκτικών Αρχών που εδρεύουν στην Αθήνα, αλλά
η αρµοδιότητα ελέγχου τους εκτείνεται και πέραν της
Αττικής, εκείνο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ή
κατοικεί το ελεγχόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
στ) αν πρόκειται για διαφορές ανάµεσα στον Ηλεκτρο-

νικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και
τους ασφαλισµένους ή συνταξιούχους ή τους δικαιούµε-
νους παροχές από αυτόν, εκείνο στην περιφέρεια του ο-
ποίου κατοικεί ο ασφαλισµένος ή συνταξιούχος ή δικαι-
ούµενος την παροχή, κατά τον χρόνο άσκησης του ενδί-
κου βοηθήµατος και, σε περίπτωση θανάτου, εκείνο στην
περιφέρεια του οποίου κατοικούσε το πιο πάνω πρόσω-
πο κατά τον χρόνο του θανάτου. Επί διενέργειας ελέγ-
χου στην επιχείρηση του εργοδότη, εκείνο του τόπου
της επιχείρησης στην οποία αφορά ο έλεγχος ή στην ο-
ποία παρέχεται ή παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία.

3. Αν πρόκειται για αγωγή προς επιδίωξη αξίωσης που
ερείδεται σε πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες
οργάνων περισσοτέρων αρχών, η αρµοδιότητα καθορίζε-
ται από την έδρα οποιασδήποτε από τις αρχές αυτές,
κατ' επιλογήν του ενάγοντος.

4. Όταν η αρχή εδρεύει στην αλλοδαπή ή όταν στην
αλλοδαπή κατοικεί ο διάδικος, στις περ. β΄ και στ΄ της
παρ. 2, αρµόδια είναι τα δικαστήρια της Πρωτεύουσας. 

5. Αρµόδιο στο δεύτερο βαθµό είναι το δικαστήριο
στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται εκείνο που εξέδω-
σε την προσβαλλόµενη απόφαση.» 

Άρθρο 15 
Απαραίτητα στοιχεία δικογράφου - 

Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 1 άρθρου 45 
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δι-
οικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί απαραί-
τητων στοιχείων του δικογράφου, µετά από τις λέξεις
«αριθµό φορολογικού µητρώου,» προστίθενται οι λέξεις
«αριθµό µητρώου κοινωνικής ασφάλισης,» και η παρ. 1
του άρθρου 45 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Το δικόγραφο, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούν
ειδικότερες διατάξεις, πρέπει να προσδιορίζει σαφώς το
είδος και το αντικείµενό του και να αναφέρει: 
α) το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται, 
β) τον τόπο και το χρόνο της σύνταξής του και 
γ) αν υποβάλλεται µεν από φυσικό πρόσωπο, το όνο-

µα, επώνυµο, πατρώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώ-
ου, αριθµό µητρώου κοινωνικής ασφάλισης, την ηλε-
κτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της κατοι-
κίας και του χώρου εργασίας του ίδιου, του νόµιµου αντι-
προσώπου του και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρε-
ξούσιου και του αντικλήτου του, αν υποβάλλεται δε από
νοµικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή οµάδα περιουσίας,
την επωνυµία και την έδρα τους, τον αριθµό φορολογι-
κού µητρώου, καθώς και το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυ-
µο, αριθµό φορολογικού µητρώου, ηλεκτρονική διεύθυν-
ση και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου
εργασίας του εκπροσώπου τους και, αν υπάρχουν, του
δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου τους, ενώ,
αν υποβάλλεται από το Δηµόσιο, τον τίτλο της δηµόσιας
υπηρεσίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και το όργανο που το
εκπροσωπεί,
δ) αν το δικόγραφο υπογράφεται από δικηγόρο, ανα-

γράφεται η ηλεκτρονική του διεύθυνση. Στο δικόγραφο
περιέχεται και συνοπτική έκθεση των τιθέµενων νοµικών
ζητηµάτων, η οποία δεν υπερβαίνει τις διακόσιες (200)
λέξεις. Το περιεχόµενο της έκθεσης µπορεί να καθορίζε-
ται µε απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, η οποία αναρτά-
ται σε πίνακες ανακοινώσεων ή στην ιστοσελίδα των τα-
κτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η υποχρέωση για σύ-
νταξη συνοπτικής έκθεσης δεν αφορά την αίτηση ανα-
στολής.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Άρθρο 16
Οδικός χάρτης και χρονοδιάγραµµα

Οι δράσεις που απαιτούνται για την ίδρυση, την οργά-
νωση και τη λειτουργία των δικαστικών γραφείων τηλε-
µατικής των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και την
εισαγωγή της χρήσης των τεχνολογιών τηλεµατικής σε
αυτά, υλοποιούνται µε βάση τη σύνοψη βηµάτων Οδικού
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Χάρτη και το χρονοδιάγραµµα που προσαρτώνται ως Πα-
ράρτηµα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρό-
ντος. 

Άρθρο 17
Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρµογής Οδικού Χάρτη

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Οδικού
Χάρτη συνιστάται, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, τριµελής Επιτροπή, που αποτελείται από τον Επί-
τροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικα-
στηρίων, έναν (1) Σύµβουλο Επικρατείας και έναν (1) δι-
καστικό λειτουργό της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η Επιτροπή συντάσσει εκθέ-
σεις για την πορεία εφαρµογής του Οδικού Χάρτη, στις
οποίες περιλαµβάνονται και προτάσεις για τις επιπλέον
δράσεις που απαιτείται να αναληφθούν για την υλοποίη-
σή του, την οποία απευθύνει προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
δύνανται να συνιστώνται Οµάδες Εργασίας, προς υπο-
βοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 18
Μετατροπή µεταβατικών εδρών τακτικών διοικητικών

δικαστηρίων σε δικαστικά γραφεία τηλεµατικής

Οι υφιστάµενες την 31η.12.2026 µεταβατικές έδρες
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων µετατρέπονται σε
δικαστικά γραφεία τηλεµατικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 19
Μεταβατική διάταξη

Η παρ. 1 του άρθρου 13 και το άρθρο 14 δεν καταλαµ-
βάνουν τα ένδικα βοηθήµατα και µέσα τα οποία έχουν
κατατεθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά τα
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 46, και οι σχετικές υ-
ποθέσεις κρατούνται και εκδικάζονται από το δικαστή-
ριο, στο οποίο ασκήθηκαν τα αντίστοιχα ένδικα βοηθή-
µατα και µέσα. Κατ’ εξαίρεση, οι υποθέσεις της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και της µεταβατικής έ-
δρας Ηγουµενίτσας, που δεν έχουν συζητηθεί έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά τα οριζόµενα στην
παρ. 2 του άρθρου 46, παραπέµπονται, µε πράξη του
προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 13, σύµ-
φωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 46 του παρόντος, καταρ-
γείται το π.δ. 404/1978 (Α΄ 83), περί «Καθορισµού εδρών
και περιφερειών των διοικητικών δικαστηρίων του Κρά-
τους».

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 21
Ορισµός εισηγητή δικαστή στο σύνολο των ενδίκων

βοηθηµάτων και µέσων - Τροποποίηση 
άρθρου 127 Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Στο άρθρο 127 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί ορισµού δικασίµου και εγγρα-
φής στο πινάκιο, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην
παρ. 3 αα) στο πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται η φράση
«συµβουλίου διεύθυνσης ή ο δικαστής που διευθύνει το
δικαστήριο ή ο πρόεδρος του τµήµατος, αµέσως µετά
την κατάθεση του ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου, µε πρά-
ξη του επ’ αυτού, ορίζει εισηγητή» από τη φράση «του
τµήµατος, µε πράξη του επί του ενδίκου βοηθήµατος ή
µέσου, ορίζει εισηγητή, τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες
πριν από τη δικάσιµο», αβ) στο δεύτερο εδάφιο διαγρά-
φεται η φράση «του συµβουλίου διεύθυνσης ή ο δικα-
στής που διευθύνει το δικαστήριο ή» και αγ) καταργού-
νται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 127 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 127
Ορισµός δικασίµου - Εγγραφή στο πινάκιο

1. Ο πρόεδρος του συµβουλίου ή ο δικαστής που διευ-
θύνει το δικαστήριο, µε πράξη του πάνω στα κατά το
προηγούµενο άρθρο δικόγραφα ορίζει δικάσιµο. Ο ίδιος
µπορεί, κατά τον ίδιο τρόπο, να ορίσει συντοµότερη δι-
κάσιµο από εκείνην που όρισε αρχικά είτε αυτεπαγγέλ-
τως είτε ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου. Ό-
σες από τις διαφορές της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6, που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα
του εφετείου, έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει τις πε-
ντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, προσδιορίζονται κα-
τά προτεραιότητα εντός τριών (3) µηνών από την κατά-
θεση του δικογράφου. Ως αντικείµενο της διαφοράς νο-
είται το ποσό της εισφοράς, φόρου, τέλους κλπ., χωρίς
προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους. 

2. Οι υποθέσεις που προσδιορίζονται για κάθε δικάσι-
µο, καταχωρούνται στο πινάκιο που προβλέπεται από το
π.δ. 402/1983, όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο και τηρεί-
ται από τη γραµµατεία.

3. Ο πρόεδρος του τµήµατος, µε πράξη του επί του εν-
δίκου βοηθήµατος ή µέσου, ορίζει εισηγητή, τουλάχι-
στον εξήντα (60) ηµέρες πριν από τη δικάσιµο, τόσο για
τις υποθέσεις τριµελούς όσο και µονοµελούς σύνθεσης
και δίνει εντολή να ανακοινωθεί η δικογραφία σε αυτόν.
Ο πρόεδρος του τµήµατος µπορεί οποτεδήποτε, ακόµη
και προφορικώς, να αντικαταστήσει τον εισηγητή σε πε-
ρίπτωση κωλύµατος.»
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Άρθρο 22
Ειδική καταγραφή του λόγου αναβολής 
της συζήτησης - Τροποποίηση παρ. 3 

άρθρου 135 Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Στην παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί µη παράστασης
διαδίκου και αναβολής της συζήτησης, µετά από το δεύ-
τερο εδάφιο, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 3
διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Με αίτηση του διαδίκου µπορεί να αναβληθεί η συ-
ζήτηση της υπόθεσης µόνο µία (1) φορά ανά βαθµό δι-
καιοδοσίας, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου,
συντρέχει σπουδαίος λόγος. Το δικαστήριο µπορεί πά-
ντοτε να αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης αυτε-
παγγέλτως, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Σε περί-
πτωση αναβολής της συζήτησης της υπόθεσης, ο λόγος
της αναβολής καταχωρίζεται, µε ειδική αιτιολογία, στο
οικείο πρακτικό. Για την υποβολή αιτήµατος αναβολής ο
διάδικος καταβάλλει παράβολο υπέρ του Ταµείου Χρη-
µατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) ως εξής: 
α) ποσού τριάντα (30) ευρώ, ενώπιον του µονοµελούς

πρωτοδικείου, 
β) ποσού σαράντα (40) ευρώ, ενώπιον του τριµελούς

πρωτοδικείου και 
γ) ποσού πενήντα (50) ευρώ, ενώπιον του εφετείου. 
Σε κοινό αίτηµα αναβολής περισσότερων διαδίκων κα-

ταβάλλεται ένα παράβολο, το οποίο επιµερίζεται ισοµε-
ρώς. Δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου το
Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.). Δεν καταβάλλεται παράβολο σε περίπτωση α-
ποχής των δικηγόρων. Το παράβολο επιστρέφεται αν το
αίτηµα της αναβολής απορριφθεί από το δικαστήριο.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) 

Άρθρο 23
Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής κατάθεσης 

στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων του Συµβούλιου της Επικρατείας και 

των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) -
Αντικατάσταση παρ. 7 και τροποποίηση παρ. 8 
άρθρου 126 Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας

Στο άρθρο 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί άσκησης ενδίκων βοηθηµά-
των και µέσων, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 7
αντικαθίσταται, β) στην παρ. 8: βα) στο πρώτο εδάφιο ε-
πέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, η λέξη «προηγµέ-
νη» αντικαθίσταται από τη λέξη «εγκεκριµένη» και επι-
καιροποιείται η νοµοθετική παραποµπή ως προς το ε-
φαρµοστέο δίκαιο για την ηλεκτρονική υπογραφή, ββ) το
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται και οι παρ. 7 και 8 δια-
µορφώνονται ως εξής:

«7. Τα δικόγραφα µπορούν να υποβάλλονται και µε η-
λεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρουν εγκεκριµένη ηλεκτρο-
νική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.

4727/2020 (Α΄ 184). Η ηλεκτρονική κατάθεση ολοκληρώ-
νεται µε την υποβολή και καταχώριση του οικείου δικο-
γράφου ή εγγράφου στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Δια-
χείρισης Δικαστικών Υποθέσεων του Συµβούλιου της Ε-
πικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
(ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 7
του άρθρου 1 του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75 ).

8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 26, των παρ. 2 και 3
του άρθρου 27, της παρ. 2 του άρθρου 29, της περ. β΄
της παρ. 2 του άρθρου 32, της παρ. 2 του άρθρου 58, του
άρθρου 126Β και του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ-
θρου 267, τα δικόγραφα και τα λοιπά έγγραφα υποβάλ-
λονται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα από την
1η.1.2021 και είναι έγκυρα εφόσον φέρουν εγκεκριµένη
ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 2
του ν. 4727/2020. Η ηλεκτρονική κατάθεση ολοκληρώνε-
ται µε την υποβολή και καταχώριση του οικείου δικογρά-
φου ή εγγράφου στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 40/2013.»

Άρθρο 24
Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής κατάθεσης στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ

- Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 19 π.δ. 18/1989 

Στην παρ. 8 του άρθρου 19 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), πε-
ρί της ηλεκτρονικής κατάθεσης και επίδοσης δικογρά-
φων και λοιπών εγγράφων, επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) στο πρώτο εδάφιο επικαιροποιείται η νοµοθετική πα-
ραποµπή ως προς το εφαρµοστέο δίκαιο για την ηλε-
κτρονική υπογραφή, β) αντικαθίσταται το δεύτερο εδά-
φιο και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Το ένδικο µέσο ή βοήθηµα µπορεί να υποβάλλεται
και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρει εγκεκριµένη η-
λεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 2
του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Η ηλεκτρονική κατάθεση ολο-
κληρώνεται µε την υποβολή και καταχώριση του οικείου
δικογράφου ή εγγράφου στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα
Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ), κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 1 του
π.δ. 40/2013 (Α΄ 75).»

Άρθρο 25
Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής κατάθεσης στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ

- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 70α π.δ. 18/1989 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70α του
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), περί της ηλεκτρονικής κατάθεσης
και επίδοσης δικογράφων και λοιπών εγγράφων, αντικα-
θίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 27 και
των αιτήσεων περί ευεργετήµατος πενίας, όπου στις
διατάξεις του παρόντος αναφέρεται η κατάθεση δικο-
γράφου ή εγγράφου σε έντυπη µορφή, από την
1η.1.2021 νοείται αποκλειστικώς η ηλεκτρονική κατάθε-
σή τους, εφόσον τα δικόγραφα ή έγγραφα αυτά φέρουν
εγκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Η ηλεκτρονική κα-
τάθεση ολοκληρώνεται µε την υποβολή και καταχώριση
του οικείου δικογράφου ή εγγράφου στο Ολοκληρωµένο
Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ-
ΔΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρ-
θρου 1 του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75).» 
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Άρθρο 26
Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου - 

Αντικατάσταση άρθρου 1 π.δ. 40/2013

Tο άρθρο 1 του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75), περί της διαδικα-
σίας ηλεκτρονικής κατάθεσης στο Συµβούλιο της Επι-
κρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης

1. Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και λοιπών
εγγράφων ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που προβλέπο-
νται στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 19 και στο άρθρο 70Α
του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) και στις παρ. 7 και 8 του άρθρου
126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999,
Α΄ 97), αντιστοίχως, ενεργείται µε την καταχώρισή τους
στην ηλεκτρονική εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Συ-
στήµατος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοι-
κητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ). Με την επιφύλαξη
του παρόντος, κατά την ηλεκτρονική κατάθεση ισχύουν
το π.δ. 18/1989, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας, κα-
θώς και οι ειδικοί νόµοι που ρυθµίζουν την άσκηση ενδί-
κων βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

2. Η ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση του καταθέτη
και η είσοδος στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ πραγµατοποιούνται, ιδίως,
µέσω: α) της εφαρµογής του Ενιαίου Πληροφοριακού
Συστήµατος Δικηγορικών Συλλόγων, β) της εφαρµογής
ethemis ID που είναι διαθέσιµη µέσω της διαδικτυακής
πύλης της διοικητικής δικαιοσύνης και γ) του Ολοκληρω-
µένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Νοµικού Συµ-
βουλίου του Κράτους (ΟΠΣ ΝΣΚ).

3. Όταν πραγµατοποιείται είσοδος µέσω του Ενιαίου
Πληροφοριακού Συστήµατος Δικηγορικών Συλλόγων, ο
καταθέτης:
α. εισάγει στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα Δικηγο-

ρικών Συλλόγων το µοναδικό αναγνωριστικό και συνθη-
µατικό που του έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 2
για αναγνώρισή του από το πληροφοριακό σύστηµα, ώ-
στε να επιβεβαιωθούν στη συνέχεια τα υπόλοιπα προσω-
πικά στοιχεία του,
β. επιλέγει το αρµόδιο δικαστήριο,
γ. καταχωρίζει τα στοιχεία που του ζητούνται,
δ. επιλέγει την κατηγορία και το είδος του δικογράφου

από τους αντίστοιχους πίνακες και συµπληρώνει τα στοι-
χεία των διαδίκων και του εντολέα του, σύµφωνα µε
τους όρους που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύου-
σα νοµοθεσία,
ε. εάν συντρέχει περίπτωση καταβολής τελών, ενσή-

µων, παραβόλων ή δαπανηµάτων, πραγµατοποιεί την η-
λεκτρονική πληρωµή των εκάστοτε προβλεποµένων τε-
λών, ενσήµων, παραβόλων και εν γένει δαπανηµάτων.
Μετά τη δέσµευση των αντίστοιχων ποσών από τον τρα-
πεζικό λογαριασµό του καταθέτη, ο τελευταίος κατευθύ-
νεται στην εφαρµογή ηλεκτρονικής κατάθεσης του ΟΣ-
ΔΔΥ-ΔΔ.

4. Για την πραγµατοποίηση εισόδου µέσω της εφαρµο-
γής ethemisID, απαιτείται η αυθεντικοποίηση του κατα-
θέτη είτε µε τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Δι-

οίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης (κωδικοί TAXISnet), σύµφωνα µε το άρθρο 24
του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) είτε µέσω του κόµβου eIDAS
µε τη χρήση της εθνικής ηλεκτρονικής του ταυτότητας
(eID). Στην περίπτωση που ο καταθέτης ενεργεί είσοδο
στην εφαρµογή ως δικηγόρος που διαθέτει ηλεκτρονική
ταυτότητα κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κατά την είσοδό του οφείλει να αποδείξει την ικανότητά
του να ενεργεί ως δικηγόρος ενώπιον δικαστικών αρχών
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε µε την επι-
σύναψη πρόσφορων προς τούτο δηµοσίων εγγράφων εί-
τε µε τη χρήση ειδικής προς τούτο εφαρµογής. Μετά την
αυθεντικοποίηση του καταθέτη, ο τελευταίος αποκτά
πρόσβαση στην εφαρµογή ηλεκτρονικής κατάθεσης του
ΟΣΔΔΥ-ΔΔ. 

5. Για την πραγµατοποίηση εισόδου µέσω του ΟΠΣ
ΝΣΚ ο καταθέτης αυθεντικοποιείται από το σύστηµα του
ΝΣΚ και προωθείται στη σελίδα κατάθεσης δικογράφων
του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ.

6. Στην εφαρµογή του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ ο καταθέτης συ-
µπληρώνει τα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία που
του ζητούνται και, µετά την ολοκλήρωση της καταχώρι-
σης όλων των αναγκαίων στοιχείων, επισυνάπτει το δι-
κόγραφο, το οποίο πρέπει να φέρει προηγµένη ή εγκε-
κριµένη ηλεκτρονική υπογραφή, σε ηλεκτρονική µορφή
και το υποβάλλει. Επισυνάπτει, επίσης, αντίγραφο της
προσβαλλόµενης διοικητικής πράξης ή δικαστικής από-
φασης σε ηλεκτρονική µορφή, εφόσον υπάρχει στην κα-
τοχή του. Ως προς τη µορφή και τον όγκο των ηλεκτρο-
νικών αρχείων εφαρµόζονται οι παρ. 2 και 3 του παρό-
ντος.

7. Η κατάθεση ολοκληρώνεται µε την υποβολή και κα-
ταχώριση του οικείου εγγράφου ή δικογράφου στο ΟΣ-
ΔΔΥ-ΔΔ και την εµφάνιση µηνύµατος επιβεβαίωσης της
επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης,
στο οποίο περιλαµβάνεται και ο αριθµός κατάθεσης του
δικογράφου. Συγχρόνως, παράγεται αυτοµάτως από το
ΟΣΔΔΥ-ΔΔ έκθεση κατάθεσης, η οποία φέρει προηγµένη
ή εγκεκριµένη ηλεκτρονική σφραγίδα και προηγµένη ή ε-
γκεκριµένη ηλεκτρονική υπογραφή και καταγράφει το δι-
καστήριο και τον αριθµό κατάθεσης, καθώς και την ακρι-
βή ηµεροµηνία και ώρα καταχώρισης, η οποία συνιστά
τον χρόνο κατάθεσης. Στην περίπτωση αδυναµίας αυτό-
µατης παραγωγής της ως άνω έκθεσης κατάθεσης, ο κα-
ταθέτης δύναται να εκτυπώσει το προαναφερθέν µήνυ-
µα επιβεβαίωσης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδι-
κασίας κατάθεσης και να αντλήσει την οικεία έκθεση κα-
τάθεσης ευθύς µόλις τούτο καταστεί δυνατό. Τα ρολόγια
των εξυπηρετητών που εµπλέκονται στην ηλεκτρονική
κατάθεση, συγχρονίζονται περιοδικά µε εξυπηρετητές ή
διαδικτυακές συσκευές που λειτουργούν ως σηµείο ανα-
φοράς ώρας.

8. Το ΟΣΔΔΥ-ΔΔ αποστέλλει την έκθεση κατάθεσης
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο καταθέτων έχει δη-
λώσει και στην ηλεκτρονική θυρίδα που έχει δηµιουργη-
θεί γι΄ αυτόν στο πληροφοριακό σύστηµα του δικαστηρί-
ου. Η επιβεβαίωση της κατάθεσης δικογράφου ή εγγρά-
φου, την οποία παρέχει το δικαστήριο, δεν επηρεάζει
την κρίση περί δικονοµικά παραδεκτού των διαβιβαζόµε-
νων δικογράφων ή εγγράφων.

9. Οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων αποτε-
λούν απλά αντίγραφα τους. Για τη δηµιουργία ακριβούς
αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου ηλεκτρονικού εγγράφου
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εφαρµόζεται αναλογικώς το άρθρο 14 του ν. 4727/2020.
10. Η ηλεκτρονική κατάθεση ενώπιον του Συµβουλίου

της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστη-
ρίων δεν ενεργείται µε την αποστολή δικογράφων και
λοιπών εγγράφων, όπως δηλώσεων, αποδεικτικών στοι-
χείων µε τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-
ου ή τη χρήση τηλεοµοιοτυπίας.»

Άρθρο 27
Αρµοδιότητες γραµµατείας δικαστηρίων σε σχέση 

µε την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου - 
Αντικατάσταση άρθρου 3 π.δ. 40/2013

Το άρθρο 3 του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75), περί των αρµο-
διοτήτων της γραµµατείας των δικαστηρίων, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Αρµοδιότητες Γραµµατείας Δικαστηρίων

1. Η Γραµµατεία των δικαστηρίων της παρ. 1 του άρ-
θρου 1, στην οποία κατατίθεται ηλεκτρονικά το δικόγρα-
φο, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α. υποδέχεται από το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα

των Δικηγορικών Συλλόγων, την εφαρµογή ethemisID
και το ΟΠΣ ΝΣΚ όλα τα έγγραφα, τα οποία έχουν κατα-
χωριστεί, και συγχρόνως ελέγχει και ενηµερώνει κατάλ-
ληλα τα δεδοµένα που διασφαλίζουν την εγκυρότητα
της επιχειρούµενης κατάθεσης,
β. υποδέχεται το συνηµµένο δικόγραφο,
γ. ελέγχει την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής υπογρα-

φής,
δ. παρέχει καθηµερινώς τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής

κατάθεσης από το πληροφοριακό σύστηµα που διαθέτει,
εκτός από την καθορισµένη ώρα καθηµερινής συντήρη-
σης και λήψης αντιγράφων (back up), εφόσον τα πληρο-
φοριακά συστήµατα που εµπλέκονται στη διαδικασία η-
λεκτρονικής κατάθεσης δεν είναι εκτός λειτουργίας για
λόγους συντήρησης ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, 
ε. ενηµερώνει το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα Δικη-

γορικών Συλλόγων για την κατάθεση του δικογράφου,
στ. εξασφαλίζει στους διαδίκους, στους πληρεξούσι-

ους δικηγόρους και στα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολού-
θησης της εξέλιξης της διαδικασίας,
ζ. παρέχει στους δικαιούµενους προς τούτο πληρεξού-

σιους δικηγόρους ή µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους ηλεκτρονικό αντίγραφο των δικαστικών αποφά-
σεων, το οποίο φέρει προηγµένη ή άλλη ισοδύναµη ηλε-
κτρονική υπογραφή.

2. Η σύνδεση µε τις παραπάνω ιστοσελίδες γίνεται µέ-
σω ασφαλούς πρωτοκόλλου. Τα επισυναπτόµενα έγγρα-
φα, όπως εισαγωγικά δικόγραφα, υποµνήµατα και άλλα
σχετικά έγγραφα, πρέπει να είναι σε µορφή Portable
Document Format (PDF) και δεν πρέπει να υπερβαίνουν
σε όγκο τα 12 MB. Στην ιστοσελίδα κάθε δικαστηρίου α-
ναρτάται οδηγός χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
κατάθεσης, στον οποίο εξειδικεύονται περαιτέρω οι τε-
χνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σε σχέση µε τις επι-
τρεπτές µορφές ηλεκτρονικών εγγράφων και τον επι-
τρεπόµενο όγκο των αρχείων.

3. Οι διάδικοι της υποθέσεως, µε τη χρήση ειδικού κω-
δικού, αποκτούν δικαίωµα ηλεκτρονικής παρακολούθη-

σης της υπόθεσης και πρόσβασης κατά τις οικείες δικο-
νοµικές διατάξεις στον φάκελο της υπόθεσης στο ΟΣ-
ΔΔΥ-ΔΔ. Από την καταχώριση των ηλεκτρονικώς κατα-
τεθέντων δικογράφων και λοιπών εγγράφων της δίκης
στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ δύναται να χρησιµοποιείται οιαδήποτε
τεχνολογική δυνατότητα, πρόσφορη προς την επίτευξη
του σκοπού της διασφάλισης του εµπιστευτικού χαρα-
κτήρα των εγγράφων της δίκης, ιδίως δε η θέση επί των
ως άνω εγγράφων ψηφιακού υδατοσήµου (digital
watermark), που περιέχει τον κωδικό του δικηγόρου ή µέ-
λους του Ν.Σ.Κ. που ασκεί το δικαίωµα πρόσβασης και α-
ναφέρει τα εξής: «η πρόσβαση επιτρέπεται µόνο στους
διαδίκους της συγκεκριµένης υπόθεσης, περιορίζεται
στο πλαίσιο της συγκεκριµένης διοικητικής δίκης, η δε
χρήση ή αναπαραγωγή τους, για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό, απαγορεύεται χωρίς άδεια του δικαστηρίου».» 

Άρθρο 28
Διαδικασία ψηφιακής χορήγησης δικαστικών 

πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων -
Τροποποίηση άρθρου 4 π.δ. 40/2013

Στο άρθρο 4 του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75), περί της χορή-
γησης πιστοποιητικών, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α)
στην παρ. 1 διαγράφεται η φράση «, εφ’ όσον η χορήγη-
σή τους προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις,», β) στην
παρ. 2 η λέξη «ταυτοποίηση» αντικαθίσταται από τη λέ-
ξη «αυθεντικοποίηση» και µετά από τη λέξη «προηγµέ-
νη» προστίθενται οι λέξεις «ή άλλη ισοδύναµη», γ) στην
παρ. 3 γα) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «αιτηθέν έγγρα-
φο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έγγραφο για τη χο-
ρήγηση του οποίου υποβλήθηκε αίτηση», µετά από τη
λέξη «προηγµένη» προστίθενται οι λέξεις «ή άλλη ισο-
δύναµη» και προστίθεται η αναφορά στην ηλεκτρονική
σφραγίδα και στον αποδέκτη του εγγράφου, γβ) το δεύ-
τερο εδάφιο διαγράφεται, γγ) µετά από το νέο δεύτερο
εδάφιο προστίθενται εδάφιο τρίτο, περί των εκτυπώσε-
ων των ηλεκτρονικών εγγράφων και εδάφιο τέταρτο, πε-
ρί των ακριβών αντιγράφων, δ) αντικαθίσταται η παρ. 4
και το άρθρο 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4
Χορήγηση πιστοποιητικών

1. Το Συµβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικη-
τικά δικαστήρια µπορούν να χορηγούν σε ψηφιακή µορ-
φή αποφάσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα έγγρα-
φα µετά από αίτηση δικηγόρου ή µέλους του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.

2. Ο αιτών δικηγόρος ή µέλος του Ν.Σ.Κ. καταχωρίζει
τα αναγκαία για την αυθεντικοποίησή του στοιχεία,
πραγµατοποιεί την ηλεκτρονική πληρωµή των προβλε-
πόµενων για τη σήµανση της αίτησης και του ζητούµε-
νου εγγράφου δαπανηµάτων, όπως οι παραπάνω ενέρ-
γειες καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, επισυνά-
πτει την αίτηση που φέρει προηγµένη ή άλλη ισοδύναµη
ηλεκτρονική υπογραφή και την αποστέλλει στο αρµόδιο
δικαστήριο.

3. Το δικαστήριο αποστέλλει το έγγραφο για τη χορή-
γηση του οποίου υποβλήθηκε αίτηση σε ψηφιακή µορφή
µε προηγµένη ή άλλη ισοδύναµη ηλεκτρονική υπογραφή
και µε προηγµένη ή άλλη ισοδύναµη ηλεκτρονική σφρα-
γίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αι-
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τών και στην ηλεκτρονική θυρίδα του στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ. Η
ενέργεια της αποστολής καταγράφεται ηλεκτρονικά. Οι
εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων αποτελούν α-
πλά αντίγραφα αυτών. Για τη δηµιουργία ακριβούς αντι-
γράφου εκ του πρωτοτύπου ηλεκτρονικού εγγράφου ε-
φαρµόζεται αναλογικώς το άρθρο 14 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184). 

4. Αίτηση για τη χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητι-
κών, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων µπορεί να υποβάλ-
λει στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ µέσω της εφαρµογής ethemisID κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο τελεί ή έχει τελέσει
διάδικος σε υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου, στη
γραµµατεία του οποίου απευθύνεται. Αν η αίτηση δεν α-
φορά υπόθεση, στην οποία ο αιτών είναι διάδικος, ο κα-
ταθέτων την αίτηση πρέπει να επικαλείται και να αποδει-
κνύει τόσο την ιδιότητα, υπό την οποία ενεργεί όσο και
το ειδικό έννοµο συµφέρον του µε την επισύναψη πρό-
σφορων προς τούτο δικαιολογητικών. Για την επεξεργα-
σία της ηλεκτρονικής αίτησης και τη χορήγηση σε ηλε-
κτρονική µορφή πιστοποιητικού ή βεβαίωσης απαιτείται
η ηλεκτρονική πληρωµή των προβλεποµένων ενσήµων
και η επισύναψη του οικείου αποδεικτικού. Το δικαστήριο
αποστέλλει το αιτηθέν έγγραφο σε ψηφιακή µορφή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών και
στην ηλεκτρονική θυρίδα του στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ. Η ενέρ-
γεια της αποστολής καταγράφεται ηλεκτρονικά. Οι εκτυ-
πώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων αποτελούν απλά α-
ντίγραφα αυτών. Για τη δηµιουργία ακριβούς αντιγράφου
εκ του πρωτοτύπου ηλεκτρονικού εγγράφου εφαρµόζε-
ται αναλογικώς το άρθρο 14 του ν. 4727/2020.»

Άρθρο 29
Αυτόµατη ενηµέρωση σε περίπτωση ανεπιτυχούς 

εισόδου ή κατάθεσης δικογράφου στο 
ΟΣΔΔΥ-ΔΔ - Τροποποίηση άρθρου 5 π.δ. 40/2013

Το άρθρο 5 του π.δ. 40/2013 (Α΄ 75), περί αυτόµατης
ενηµέρωσης του καταθέτοντος, τροποποιείται µε την
προσθήκη στις προϋποθέσεις της ανεπιτυχούς κατάθε-
σης του δικογράφου και το άρθρο 5 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 5
Ενηµέρωση

Αν δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η είσοδος στο ΟΣ-
ΔΔΥΔΔ ή η κατάθεση του δικογράφου, το αντίστοιχο σύ-
στηµα ενηµερώνει αυτόµατα τον καταθέτοντα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 30
Χρόνος συνδροµής της εκπλήρωσης των στρατιωτικών

υποχρεώσεων ως προϋπόθεσης διορισµού - 
Τροποποίηση άρθρου 10 Κώδικα Δικαστικών 

Υπαλλήλων

Στο άρθρο 10 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
(ν. 4798/2021, Α΄ 26), περί του χρόνου συνδροµής των
προϋποθέσεων διορισµού, προστίθεται δεύτερο εδάφιο

για τον χρόνο συνδροµής της εκπλήρωσης των στρατιω-
τικών υποχρεώσεων ως προϋπόθεσης διορισµού και το
άρθρο 10 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10
Χρόνος συνδροµής προϋποθέσεων διορισµού

Οι υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν τα προσό-
ντα και δεν έχουν τα κωλύµατα του διορισµού τόσο κατά
τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων ό-
σο και κατά τον χρόνο του διορισµού. Ειδικώς η µη εκ-
πλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυµα
διορισµού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά
τον χρόνο διορισµού του υπαλλήλου.»

Άρθρο 31
Χρόνος συνδροµής της εκπλήρωσης των στρατιωτικών

υποχρεώσεων ως προϋπόθεσης συµµετοχής 
στον διαγωνισµό για τις θέσεις του Κλάδου ΠΕ 

Τεκµηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου - 
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 Κώδικα Δικαστικών 

Υπαλλήλων 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α΄ 26), περί των αιτήσεων
συµµετοχής στον διαγωνισµό, µετά από τη φράση «και
δεν έχουν τα κωλύµατα που προβλέπονται στον Κώδι-
κα,» προστίθεται η φράση «πλην της εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων, η οποία πρέπει να συντρέ-
χει µόνον κατά τον χρόνο διορισµού τους ως δικαστικών
υπαλλήλων» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:  

«1. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι, κατά τον
χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έ-
χουν τα προσόντα και δεν έχουν τα κωλύµατα που προ-
βλέπονται στον Κώδικα, πλην της εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων, η οποία πρέπει να συντρέ-
χει µόνον κατά τον χρόνο διορισµού τους ως δικαστικών
υπαλλήλων.» 

2. Η παρ. 1 καταλαµβάνει και τις διαγωνιστικές διαδι-
κασίες που είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

Άρθρο 32
Χρόνος συνδροµής της εκπλήρωσης των στρατιωτικών

υποχρεώσεων ως προϋπόθεσης συµµετοχής στον 
διαγωνισµό για τις θέσεις του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής
Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων - Τροποποίηση
παρ. 3 άρθρου 68 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων 

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 68 του Κώδικα Δικα-
στικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α΄ 26), περί της πλή-
ρωσης θέσεων και των τυπικών προσόντων, προστίθεται
η φράση «πλην της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων, η οποία πρέπει να συντρέχει µόνον κατά τον
χρόνο διορισµού τους ως δικαστικών υπαλλήλων» και η
παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι, κατά τον
χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, έχουν
τα προσόντα και δεν έχουν τα κωλύµατα που προβλέπο-
νται στον παρόντα, πλην της εκπλήρωσης των στρατιω-
τικών υποχρεώσεων, η οποία πρέπει να συντρέχει µόνον
κατά τον χρόνο διορισµού τους ως δικαστικών υπαλλή-
λων.» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 33
Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών 

πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολι-
τικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής:
α) Των Αντιπροέδρων Αρείου Πάγου κατά µία (1), ορι-

ζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε έντεκα (11)
και
β) των Αρεοπαγιτών κατά δυο (2), οριζοµένου του συ-

νολικού αριθµού αυτών σε εβδοµήντα έξι (76).

Άρθρο 34
Ευθύνη νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων -

Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 927/1979 

Στο άρθρο 4 του ν. 927/1979 (Α΄ 139) επέρχονται οι ε-
ξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 µετά από
τις λέξεις «σωρευτικά ή διαζευκτικά» διαγράφονται οι
λέξεις «µετά από αµετάκλητη παραποµπή του φυσικού
προσώπου σε δίκη,», β) στην παρ. 2 µετά από τις λέξεις
«σωρευτικά ή διαζευκτικά,» διαγράφονται οι λέξεις «µε-
τά την αµετάκλητη παραποµπή του τελούντος υπό την ε-
ξουσία ή εποπτεία σε δίκη», γ) στην παρ. 4 οι λέξεις «µε-
τά την αµετάκλητη παραποµπή» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «µετά από την άσκηση της ποινικής δίωξης», και
το άρθρο 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4
Ευθύνη νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων

1. Αν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος
νόµου τελέσθηκε προς όφελος ή για λογαριασµό νοµι-
κού προσώπου ή ενώσεως προσώπων, από φυσικό πρό-
σωπο που ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου
του νοµικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων και
που καθ’ οιονδήποτε τρόπο το εκπροσωπεί, επιβάλλο-
νται στο νοµικό πρόσωπο ή στην ένωση προσώπων, µε
κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ-
γείου, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες διοικητι-
κές κυρώσεις: α) πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) έ-
ως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, β) αποκλεισµός από
δηµόσιες παροχές, επιχορηγήσεις, ενισχύσεις, επιδοτή-
σεις ή αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προµήθειες, δια-
φηµίσεις και διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των νοµικών
προσώπων του δηµόσιου τοµέα από έναν έως έξι (6) µή-
νες. Η διοικητική κύρωση του στοιχείου α επιβάλλεται
πάντοτε, ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων.
Σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις του στοιχείου β
µπορεί να προσαυξηθούν µέχρι του διπλασίου του ανω-
τάτου ορίου.

2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό
πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατέστη-
σε δυνατή την τέλεση κάποιας από τις αξιόποινες πρά-
ξεις του παρόντος νόµου από πρόσωπο που τελεί υπό
την εξουσία του, προς όφελος ή για λογαριασµό νοµικού
προσώπου ή της ενώσεως προσώπων, επιβάλλονται στο
νοµικό πρόσωπο ή στην ένωση προσώπων, σωρευτικά ή

διαζευκτικά, οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: α) πρό-
στιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ, β) οι προβλεπόµενες στο στοιχείο β της
προηγούµενης παραγράφου, για χρονικό διάστηµα έως
έξι (6) µήνες.

3. Ουδεµία κύρωση επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη
κλήτευση του νοµικού προσώπου ή της ενώσεως προσώ-
πων προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται
τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµέρα της α-
κρόασης. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητι-
κής Διαδικασίας.

4. Οι εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, µετά από την άσκηση της ποινικής δίωξης,
για υποθέσεις στις οποίες υπάρχει εµπλοκή φυσικού
προσώπου, υπό την έννοια των παραγράφων 1 και 2 και
του κοινοποιούν τις εκδιδόµενες σχετικές δικαστικές α-
ποφάσεις.

5. Εάν η πράξη τελέστηκε σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτι-
κή εκποµπή, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το πα-
ρόν άρθρο επιβάλλονται από το Εθνικό Συµβούλιο Ρα-
διοτηλεόρασης, προς το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

6. Σε περίπτωση αµετάκλητης απαλλαγής του παρα-
πεµφθέντος οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις επιβολής δι-
οικητικών κυρώσεων ανακαλούνται.

7. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν
εφαρµόζονται ως προς το κράτος, τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου, τα δηµόσια νοµικά πρόσωπα κατά την
άσκηση δηµόσιας εξουσίας και τους διεθνείς οργανι-
σµούς δηµοσίου δικαίου.»

Άρθρο 35
Ειδικός ανακριτής για την καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων - Προσθήκη άρθρου 5Α στον ν. 4198/2013

Στον ν. 4198/2013 (A΄ 215) µετά από το άρθρο 5, προ-
στίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α
Ορισµός ειδικού ανακριτή για τις υποθέσεις εµπορίας
ανθρώπων και εγκληµάτων κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης 

της γενετήσιας ζωής και της παράνοµης διακίνησης,
απασχόλησης και εργασιακής εκµετάλλευσης πολιτών

τρίτων χωρών

Με απόφαση της ολοµέλειας του οικείου δικαστηρίου
και σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Κώδικα Οργανισµού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α΄ 109), στα Πρωτοδικεία Αθηνών και
Θεσσαλονίκης ορίζονται ειδικοί ανακριτές για τις υποθέ-
σεις εµπορίας ανθρώπων και εγκληµάτων κατά της γενε-
τήσιας ελευθερίας και της οικονοµικής εκµετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής και της παράνοµης διακίνησης, α-
πασχόλησης και εργασιακής εκµετάλλευσης πολιτών
τρίτων χωρών, όπως και τα συναφή µε αυτά εγκλήµατα.
Ο αριθµός των ειδικών ανακριτών προσδιορίζεται ανάλο-
γα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες από την ολοµέλεια του
οικείου δικαστηρίου. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 4022/2011 (Α΄ 219) εφαρµόζεται και για τους ανακρι-
τές του παρόντος.»
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Άρθρο 36
Χρόνος έναρξης διαγωνισµού για την πλήρωση 
θέσεων Κλάδου ΠΕ Τεκµηρίωσης και Επικουρίας 

Δικαστικού Έργου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 27
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

1. Στην περ. γ΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 27 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
(ν. 4798/2021, Α΄68) διαγράφονται οι λέξεις «εντός του
µηνός Οκτωβρίου του έτους δηµοσίευσης της προκήρυ-
ξης» και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Στην προκήρυξη ορίζονται: α) ο αριθµός των προς
πλήρωση οργανικών θέσεων ανά δικαστήριο, εισαγγελία
και γενική επιτροπεία, β) ο συνολικός αριθµός των εισα-
κτέων ανά κατεύθυνση, γ) ο τόπος και ο χρόνος έναρξης
του διαγωνισµού, δ) η προθεσµία υποβολής των αιτήσε-
ων συµµετοχής, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της προ-
κήρυξης, καθώς και ε) κατάλογος των δικαιολογητικών
που συνυποβάλλονται µε την αίτηση συµµετοχής. Στην
προκήρυξη προσαρτάται παράρτηµα, στο οποίο απαριθ-
µούνται πενήντα (50) αποφάσεις του ανώτατου δικαστη-
ρίου του δικαιοδοτικού κλάδου, το κείµενο των οποίων
αναρτάται στην ιστοσελίδα του, καθώς και δέκα (10) α-
ποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δέκα (10) αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, που έχουν επιλεγεί από τη
Διοικητική Ολοµέλεια του ανώτατου δικαστηρίου.»

2. Η παρ. 1 καταλαµβάνει και τις διαγωνιστικές διαδι-
κασίες που είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

Άρθρο 37
Ρυθµίσεις για το πενταµελές δικαστικό συµβούλιο 

των δικαστικών υπαλλήλων του εφετείου και 
του διοικητικού εφετείου - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 84, παρ. 1 άρθρου 85, παρ. 2 και 7 άρθρου 86,
τροποποίηση παρ. 1, 2 και προσθήκη παρ. 1Α 
στο άρθρο 88 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 84 του Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α΄ 68), περί δικαστικών συµ-
βουλίων για τους δικαστικούς υπαλλήλους, προστίθεται
περ. γ΄ ως εξής:

«γ. πενταµελές δικαστικό συµβούλιο σε κάθε εφετείο
και σε κάθε διοικητικό εφετείο.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 85 του Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων, περί συγκρότησης των δικαστικών συµβου-
λίων, προστίθενται περ. γ΄ και δ΄ ως εξής:

«γ. Το πενταµελές δικαστικό συµβούλιο σε κάθε εφε-
τείο συγκροτείται από τον νεότερο πρόεδρο εφετών ως
πρόεδρο, δύο (2) εφέτες και δύο (2) αντιεισαγγελείς ε-
φετών, ως µέλη.
δ. Το πενταµελές δικαστικό συµβούλιο σε κάθε διοικη-

τικό εφετείο συγκροτείται από τον νεότερο πρόεδρο ε-
φετών ως πρόεδρο και τέσσερις (4) εφέτες, ως µέλη.»

3. Στο άρθρο 86 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων ε-
πέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 2 αα) στο πρώ-
το εδάφιο µετά από τις λέξεις «µέλη των» προστίθενται
οι λέξεις «δικαστικών και» και η φράση «που υπηρετούν
στο εφετείο ή διοικητικό εφετείο και των Αντεισαγγελέ-
ων εφετών που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών» α-
ντικαθίσταται από τη φράση «που υπηρετούν στο εφε-

τείο, των αντεισαγγελέων εφετών που υπηρετούν στην
Εισαγγελία Εφετών και των εφετών που υπηρετούν στο
διοικητικό εφετείο, αντιστοίχως.», αβ) στο τέλος του
δεύτερου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις «και του διοι-
κητικού εφετείου, αντιστοίχως.», β) στο τρίτο εδάφιο
της παρ. 7 µετά από τις λέξεις ο «πρόεδρος του» προ-
στίθενται οι λέξεις «δικαστικού ή» και µετά από τη λέξη
«εφετείου» προστίθενται οι λέξεις «ή διοικητικού εφε-
τείου» και το άρθρο 86 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 86
Ανάδειξη µελών δικαστικών 
και υπηρεσιακών συµβουλίων

1. Οι δικαστικοί λειτουργοί µέλη των δικαστικών και υ-
πηρεσιακών συµβουλίων, µε ισάριθµους αναπληρωτές,
αναδεικνύονται µε κλήρωση που γίνεται τον Ιούνιο κάθε
έτους. Η θητεία τους αρχίζει την 1η Ιουλίου του ίδιου έ-
τους και λήγει την 30ή Ιουνίου του εποµένου. Για την
κλήρωση εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία η οποία ι-
σχύει για τα ανώτατα δικαστικά συµβούλια.

2. Οι δικαστικοί λειτουργοί µέλη των δικαστικών και υ-
πηρεσιακών συµβουλίων των εφετείων και των διοικητι-
κών εφετείων και οι αναπληρωτές τους αναδεικνύονται
µε κληρώσεις µεταξύ των εφετών που υπηρετούν στο ε-
φετείο, των αντεισαγγελέων εφετών που υπηρετούν
στην Εισαγγελία Εφετών και των εφετών που υπηρε-
τούν στο διοικητικό εφετείο, αντιστοίχως. Αν οι υπηρε-
τούντες δεν επαρκούν, αναδεικνύονται µε την ίδια διαδι-
κασία αντιστοίχως ως τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη
του συµβουλίου πρόεδροι πρωτοδικών ή εισαγγελείς
πρωτοδικών της εφετειακής περιφέρειας, και εφόσον
αυτοί δεν επαρκούν, πρωτοδίκες ή αντεισαγγελείς πρω-
τοδικών που υπηρετούν στην έδρα του εφετείου και του
διοικητικού εφετείου, αντιστοίχως.

3. Οι δικαστικοί λειτουργοί µέλη των δικαστικών και υ-
πηρεσιακών συµβουλίων του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας και οι αναπληρωτές τους αναδεικνύονται µε κλήρωση
µεταξύ όλων των Συµβούλων της Επικρατείας.

4. Οι δικαστικοί λειτουργοί µέλη των δικαστικών συµ-
βουλίων του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου και οι αναπληρωτές τους αναδεικνύονται µε κλήρωση
στην οποία µετέχουν αντιστοίχως όλοι οι Αρεοπαγίτες ή
οι Σύµβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Οι δικαστικοί λειτουργοί µέλη των υπηρεσιακών
συµβουλίων του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου και οι αναπληρωτές τους αναδεικνύονται µε κλη-
ρώσεις στις οποίες µετέχουν αντιστοίχως όλοι οι Αρεο-
παγίτες ή οι Σύµβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ό-
λοι οι Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου ή οι Αντεπίτρο-
ποι της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

6. Όσοι έχουν κληρωθεί ως µέλη πρωτοβάθµιου δικα-
στικού ή υπηρεσιακού συµβουλίου δεν µπορούν να κλη-
ρωθούν ως µέλη του αντίστοιχου δευτεροβάθµιου συµ-
βουλίου και αντιστρόφως.

7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο πρόεδρος
του πενταµελούς δικαστικού συµβουλίου, καθώς και του
πενταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου ανώτατου δικα-
στηρίου αναπληρώνεται από τον αµέσως αρχαιότερό
του Αντιπρόεδρο του ανώτατου δικαστηρίου. Σε περί-
πτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο πρόεδρος του επταµε-
λούς δικαστικού ή υπηρεσιακού συµβουλίου αναπληρώ-
νεται από τον αµέσως νεότερό του Αντιπρόεδρο. Σε πε-
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ρίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, ο πρόεδρος του δικα-
στικού ή υπηρεσιακού συµβουλίου εφετείου ή διοικητι-
κού εφετείου αναπληρώνεται από τον αµέσως αρχαιότε-
ρό του Πρόεδρο Εφετών και αν δεν υπηρετεί άλλος πρό-
εδρος εφετών, από τον αρχαιότερο Εφέτη.

8. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, µέλη των υπηρεσιακών
συµβουλίων και παρατηρητές στα δικαστικά συµβούλια
και οι αναπληρωτές τους αναδεικνύονται µε εκλογές οι
οποίες διεξάγονται ανά διετία µε τη χρήση ενιαίου ψη-
φοδελτίου και µε καθολική και µυστική ψηφοφορία, το
αργότερο µέχρι τη 15η Ιουνίου του έτους εκλογής.

9. Εκλόγιµοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι µε τουλάχι-
στον δέκα (10) έτη υπηρεσίας. Εξαιρούνται οι προϊστά-
µενοι γενικής διεύθυνσης, οι προϊστάµενοι διεύθυνσης
και οι Γενικοί Συντονιστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο-
µοίως εξαιρούνται οι γραµµατείς των υπηρεσιακών και
δικαστικών συµβουλίων µε τους αναπληρωτές τους για
όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, καθώς και όσοι
τελούν σε κατάσταση αργίας. Οι υπάλληλοι που τελούν
σε απόσπαση έχουν το δικαίωµα να εκλέγονται στα υπη-
ρεσιακά συµβούλια της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται
οργανικά.

10. Για την περίπτωση εκλογής ως µελών υπηρεσια-
κού συµβουλίου εφετείου ή διοικητικού εφετείου, οι υ-
ποψήφιοι πρέπει να υπηρετούν σε υπηρεσία της περιφέ-
ρειας του εφετείου. Αν οι υποψήφιοι δεν επαρκούν, ανα-
δεικνύονται µε την ίδια διαδικασία αντιστοίχως ως τακτι-
κά ή αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου και δικαστι-
κοί υπάλληλοι µε υπηρεσία µικρότερη της δεκαετίας. Ε-
άν και πάλι δεν επαρκούν οι υποψήφιοι, γίνεται κλήρωση
µεταξύ όλων των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν
στην έδρα του εφετείου, µε επιµέλεια του Προϊσταµέ-
νου ή του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου διεύθυν-
σης του δικαστηρίου, κατά περίπτωση.

11. Όσοι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν εκλεγεί ως µέλη
πρωτοβάθµιου υπηρεσιακού συµβουλίου, δεν µπορεί να
εκλεγούν ως µέλη του δευτεροβάθµιου και αντιστρό-
φως.

12. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού µέ-
λους του συµβουλίου, τακτικό µέλος ορίζεται το πρώτο
αναπληρωµατικό µέλος και το αναπληρωµατικό µέλος α-
ναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά εκλογής µέλος
για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της θητείας του.

13. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ΟΔΥΕ και του Συλλό-
γου των Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά
περίπτωση, προκηρύσσονται οι εκλογές και ρυθµίζονται
οι λεπτοµέρειες της κατά την παρ. 8 διεξαγωγής τους
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

4. Στο άρθρο 88 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων ε-
πέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 µετά από τις
λέξεις «των δικαστικών υπαλλήλων» προστίθεται φράση
«του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου», β) προστίθε-
ται παρ. 1Α, γ) η παρ. 2 τροποποιείται µε τον προσδιορι-
σµό των επταµελών δικαστικών συµβουλίων που αποφα-
σίζουν κατά των αποφάσεων των πενταµελών δικαστι-
κών συµβουλίων της οικείας δικαιοδοσίας και το άρθρο
88 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 88
Αρµοδιότητα δικαστικών και υπηρεσιακών 

συµβουλίων

1. Το πενταµελές δικαστικό συµβούλιο του Συµβουλί-
ου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου αποφασίζει σε πρώτο βαθµό για τη µονι-
µοποίηση και την παύση των δικαστικών υπαλλήλων του
αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου για βαρύ πειθαρχικό
παράπτωµα, ασθένεια, αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρ-
κεια.

1Α. Το πενταµελές δικαστικό συµβούλιο του εφετείου
και του διοικητικού εφετείου αποφασίζει σε πρώτο βαθ-
µό για τη µονιµοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων που
υπηρετούν στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες της περι-
φέρειάς τους και στη Γενική Επιτροπεία των τακτικών δι-
οικητικών δικαστηρίων, καθώς και για την παύση τους
για βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα, ασθένεια, αναπηρία ή
υπηρεσιακή ανεπάρκεια.

2. Το επταµελές δικαστικό συµβούλιο του Συµβουλίου
της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού
Συνεδρίου αποφασίζει σε δεύτερο βαθµό επί διαφωνίας
του Υπουργού Δικαιοσύνης ή προσφυγής δικαστικού υ-
παλλήλου κατά των αποφάσεων των πενταµελών δικα-
στικών συµβουλίων της οικείας δικαιοδοσίας.

3. Το υπηρεσιακό συµβούλιο του εφετείου και του διοι-
κητικού εφετείου επιλαµβάνεται σε πρώτο βαθµό για κά-
θε θέµα υπηρεσιακής κατάστασης και για τις πειθαρχικές
υποθέσεις των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν
στις γραµµατείες δικαστηρίων και εισαγγελιών της περι-
φέρειάς τους, για την επιλογή και τοποθέτηση προϊστα-
µένων τµηµάτων στις ίδιες γραµµατείες, καθώς και για
την εξέταση των ενστάσεων κατά των εκθέσεων αξιολό-
γησης των δικαστικών υπαλλήλων. Για τους υπαλλήλους
της γραµµατείας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατεί-
ας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων αρµόδιο είναι
το υπηρεσιακό συµβούλιο του Διοικητικού Εφετείου Α-
θηνών.

4. Στην αρµοδιότητα του πενταµελούς υπηρεσιακού
συµβουλίου του Συµβουλίου της Επικρατείας υπάγονται:
α. Τα θέµατα της παρ. 3 που αφορούν στους υπαλλή-

λους της γραµµατείας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
β. Η µετάθεση και η απόσπαση υπαλλήλων της γραµ-

µατείας των διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Ε-
πιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δι-
καστηρίων από την περιφέρεια ενός διοικητικού εφετεί-
ου σε άλλη, καθώς και η απόσπαση στη γραµµατεία του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
γ. Η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων γενικών

διευθύνσεων και διευθύνσεων των υπηρεσιών που ανα-
φέρονται στην περ. β).
δ. Η απόφαση σε δεύτερο βαθµό επί διαφωνίας του Υ-

πουργού Δικαιοσύνης ή προσφυγής δικαστικού υπαλλή-
λου κατά των αποφάσεων των πενταµελών υπηρεσια-
κών συµβουλίων των διοικητικών εφετείων.

5. Στην αρµοδιότητα του πενταµελούς υπηρεσιακού
συµβουλίου του Αρείου Πάγου υπάγονται:
α. Τα θέµατα της παρ. 3 που αφορούν στους υπαλλή-

λους του και τους υπαλλήλους της γραµµατείας της ει-
σαγγελίας του.
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β. Η µετάθεση και η απόσπαση υπαλλήλων του δικα-
στηρίου αυτού και της γραµµατείας της εισαγγελίας του,
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγ-
γελιών τους από την περιφέρεια ενός εφετείου σε άλλη
ή στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου ή της εισαγγελίας
του.
γ. Η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων γενικών

διευθύνσεων και διευθύνσεων των υπηρεσιών που προ-
βλέπονται στην περ. β).
δ. Η απόφαση σε δεύτερο βαθµό επί διαφωνίας του Υ-

πουργού Δικαιοσύνης ή προσφυγής δικαστικού υπαλλή-
λου κατά των αποφάσεων των πενταµελών υπηρεσια-
κών συµβουλίων των εφετείων.

6. Στην αρµοδιότητα του πενταµελούς υπηρεσιακού
συµβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπάγονται τα θέ-
µατα υπηρεσιακής κατάστασης και οι πειθαρχικές υποθέ-
σεις των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της
Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συ-
νέδριο, η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων οργα-
νικών µονάδων, καθώς και η εξέταση των ενστάσεων κα-
τά των εκθέσεων αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλή-
λων.

7. Το επταµελές υπηρεσιακό συµβούλιο αποφασίζει σε
δεύτερο βαθµό επί διαφωνίας του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης ή προσφυγής δικαστικού υπαλλήλου κατά των απο-
φάσεων των πενταµελών υπηρεσιακών συµβουλίων των
ανώτατων δικαστηρίων του ίδιου κλάδου δικαιοδοσίας.

8. Τα επταµελή υπηρεσιακά συµβούλια του τοµέα γνω-
µοδοτούν για την απονοµή επαίνου και µεταλλίου διακε-
κριµένων πράξεων.

9. Tα δικαστικά και υπηρεσιακά συµβούλια αποφασί-
ζουν ή γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα υπηρεσιακής
κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, για το οποίο α-
παιτείται κατά νόµο απόφαση ή γνωµοδότηση, αντιστοί-
χως, του υπηρεσιακού συµβουλίου.»

Άρθρο 38
Κοινοποίηση πίνακα µε αναλυτικά αποτελέσµατα 

σταυροδοσίας των υποψηφίων - 
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 98 π.δ. 26/2012

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 98 του
π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) τροποποιείται µε την προσθήκη της
υποχρέωσης κοινοποίησης του πίνακα µε τα αναλυτικά
αποτελέσµατα σταυροδοσίας των υποψηφίων στον Ά-
ρειο Πάγο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσµατα όλων των
εφορευτικών επιτροπών της εκλογικής περιφέρειας, το
Πρωτοδικείο προβαίνει σε αρίθµηση των ψήφων και συ-
ντάσσει τον πίνακα αποτελεσµάτων της παραγράφου 4.
Επίσης συντάσσει πίνακα µε αναλυτικά αποτελέσµατα
σταυροδοσίας των υποψηφίων, τον οποίο αποστέλλει ά-
µεσα σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στο Υπουργείο Ε-
σωτερικών και τον κοινοποιεί στον Άρειο Πάγο.»

Άρθρο 39
Αρµόδια όργανα για επίδοση - Τροποποίηση παρ. 1 

άρθρου 107 π.δ. 26/2012

Στην παρ. 1 του άρθρου 107 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57)
µετά από τις λέξεις «δηµοτικούς υπαλλήλους» προστί-
θενται οι λέξεις «και τους υπαλλήλους των οικείων δι-
πλωµατικών και προξενικών αρχών» και η παρ. 1 διαµορ-

φώνεται ως εξής:
«1. Οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις και τοιχοκολλήσεις

που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, γίνο-
νται µε δικαστικούς επιµελητές, από τα όργανα της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας, της δηµοτικής αστυνοµίας, καθώς
και από δηµοτικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους
των οικείων διπλωµατικών και προξενικών αρχών.»

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 40
Ρύθµιση για τα έξοδα κηδείας των προσώπων 

που κηδεύονται δηµοσία δαπάνη

Τα έξοδα κηδείας προσώπων που κηδεύονται δηµοσία
δαπάνη, σύµφωνα µε τον ν. 409/1976 (Α΄ 209), ορίζονται
ως ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δηµοσίου
ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάτα-
ξης, δεν εµπίπτουν σε καµία κατηγορία εισοδήµατος,
δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν
δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα
χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γέ-
νει, τους δήµους, τις περιφέρειες και τα νοµικά τους
πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµα-
τα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την
καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοια-
κού χαρακτήρα.

Άρθρο  41
Προκαταβολή επικουρικής σύνταξης - 

Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 89 του ν. 5018/2023 - 
Εξουσιοδοτική διάταξη

Στο άρθρο 89 του ν. 5018/2023 (Α΄ 25), περί προκατα-
βολής επικουρικής σύνταξης, προστίθεται παρ. 6 ως ε-
ξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών δύναται να µε-
τατίθεται το καταληκτικό χρονικό σηµείο των παρ. 1 και
2.»

Άρθρο  42
Ρυθµίσεις για τη βεβαίωση περί µη οφειλής Τέλους 

Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) - 
Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Στην περ. α΄ της παρ. 18 του άρθρου 24 του
ν. 2130/1993 (Α΄ 62) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο
δεύτερο εδάφιο αα) προστίθεται η φράση «χορηγείται
κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή», αβ) οι λέξεις «για έ-
να (1) έτος από την έκδοσή της» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «µέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της» και β)
προστίθενται τέταρτο και πέµπτο εδάφια και η περ. α΄
της παρ. 18 διαµορφώνεται ως εξής:

«18.α. Σε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας των
πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ
της υπογραφής του συµβολαίου, απαιτείται βεβαίωση
περί µη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.),
άλλως η συµβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν ε-
πάγεται οποιαδήποτε έννοµη συνέπεια. Η βεβαίωση χο-
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ρηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται
αυτεπάγγελτα από τον συµβολαιογράφο ή προσκοµίζε-
ται από τον µεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) η-
µερών µε βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δή-
µος και ισχύει µέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Η
βεβαίωση που χορηγεί ο δήµος δύναται να είναι και ψη-
φιακή και να χρησιµοποιείται και για την ηλεκτρονική µε-
ταβίβαση του ακινήτου. Ο δήµος ζητά ως δικαιολογητικά
για τη χορήγηση της βεβαίωσης µόνον α) για την περί-
πτωση ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου, φωτοτυπία τελευ-
ταίου λογαριασµού ρεύµατος µαζί µε το αποδεικτικό ε-
ξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότη-
τας Κτιρίου/Διηρηµένης Ιδιοκτησίας, και β) για την περί-
πτωση µη ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου, βεβαίωση δια-
κοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού
Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), µε
ηµεροµηνία διακοπής, Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυ-
τότητας Κτιρίου/Διηρηµένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη
δήλωση του ιδιοκτήτη για τη µη χρήση του ακινήτου. Η
βεβαίωση εκδίδεται για τα τετραγωνικά µέτρα που ανα-
φέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας
Κτιρίου/Διηρηµένης Ιδιοκτησίας.»

Άρθρο  43
Έναρξη ισχύος των εφαρµογών τεχνολογίας 
διαδικτύου των πραγµάτων του ν. 4961/2022 - 
Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 116 ν. 4961/2022

Η παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4961/2022 (Α΄ 146)
τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος του Κεφαλαί-
ου Γ΄ του Μέρους Β΄, περί εφαρµογών τεχνολογίας δια-
δικτύου των πραγµάτων, και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως
εξής:

«3. Η ισχύς του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Β΄ αρχίζει
την 1η.9.2023.»

Άρθρο  44
Παράταση συµβάσεων προσωπικού ορισµένου 

χρόνου στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

1. Συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρό-

νου προσωπικού που προσλήφθηκε από την ανώνυµη ε-
ταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), δυνάµει των υπ’ αρ. 1/2022 και
2/2022 προκηρύξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου, οι
οποίες συµβάσεις λήγουν την 28η.2.2023 και την
30ή.4.2023 αντίστοιχα, το οποίο απασχολείται στην ε-
ταιρεία την 28η.2.2023, παρατείνονται αυτοδικαίως από
τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρό-
σληψης µόνιµου τακτικού προσωπικού που διενεργείται
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.9.2023.

2. Η παράταση των συµβάσεων της παρ. 1, δεν µετα-
βάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της
οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι, απαγορευο-
µένης σε κάθε περίπτωση της µετατροπής τους σε συµ-
βάσεις αορίστου χρόνου.

Άρθρο  45
Μηνιαία αποζηµίωση υπηρεσίας αλλοδαπής 

του Προϊσταµένου/Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως -
Παράταση ισχύος παρ. 11 άρθρου 429 ν. 4781/2021

Η ισχύς της παρ. 11 του άρθρου 429 του ν. 4781/2021
(Α΄ 31), ως προς τη µηνιαία αποζηµίωση υπηρεσίας αλ-
λοδαπής σε ευρώ του Προϊσταµένου/Πρέσβη της Πρε-
σβείας Τριπόλεως (ΛΙΒΥΗ), παρατείνεται για ένα (1) α-
κόµη έτος από τη λήξη της αρχικής παράτασής της.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 η ισχύς του παρόντος
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 13 και του άρθρου 14
αρχίζει την 30ή.6.2023.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύνοψη Βηµάτων Οδικού Χάρτη και Χρονοδιάγραµµα
ενεργειών

Ι. Βήµατα Οδικού Χάρτη
Με τον Οδικό Χάρτη που συνέταξε η Οµάδα Εργασίας,

η οποία συγκροτήθηκε δυνάµει της υπό στοιχεία
50390/φ. 363/27.10.2022 απόφασης του Υπουργού Δι-
καιοσύνης (Υ.Ο.Δ.Δ. 1013), όπως τροποποιήθηκε µε την
υπό στοιχεία 54664/φ. 363/18.11.2022 όµοιά της
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1089), αποτυπώνονται κατά στάδια, συγκεκρι-
µένα πεδία κρατικής παρέµβασης και οι ειδικότερες δρά-
σεις που πρέπει να αναληφθούν κατά τα αµέσως επόµε-
να χρόνια, για την αναδιάταξη των Περιφερειών και την
αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων των Τακτικών Διοικητι-
κών Δικαστηρίων (Τ.Δ.Δ.), στην κατεύθυνση της ορθολο-
γικότερης οργάνωσής τους, υπό το πρίσµα µιας ολιστι-
κής προσέγγισης, που αναγνωρίζει την ανάγκη σύνδε-
σης της πολιτικής για τη χωροταξία µε τις λοιπές δηµό-
σιες τοµεακές πολιτικές για τη δικαιοσύνη. 
Ειδικότερα:
1. Το έργο «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια

και σωφρονιστικά καταστήµατα και παροχή υπηρεσιών
ενηµέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεµά-
των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)» του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης που βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης και α-
ναµένεται η έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας
στις 18.4.2024, θα εξυπηρετήσει, ενόψει του σχεδια-
σµού του, µόνο τις υφιστάµενες µεταβατικές έδρες των
Τ.Δ.Δ.. Προς τούτο απαιτείται να διασφαλιστεί η πλήρης
διαλειτουργικότητά του µε το υφιστάµενο Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.
Δ.Δ..

2. Με την παράδοση στις 18.4.2024, του ως άνω έρ-
γου, ξεκινά άµεσα (16.9.2024) η πιλοτική εφαρµογή δι-
καστικών γραφείων τηλεµατικής στις µεταβατικές έδρες
των Τ.Δ.Δ., µε την εισαγωγή εµβόλιµων επιπλέον δικασί-
µων σε αυτές, ώστε να εξοικειωθούν το προσωπικό και
οι διάδικοι µε τη χρήση της τηλεµατικής και παράλληλα
να περιοριστεί το φαινόµενο της χορήγησης αναβολών
σε απώτερο χρόνο στις έδρες αυτές. 

3. Μετά από την επιτυχή δοκιµασία, για δύο (2) πλήρη
δικαστικά έτη, των δικαστικών γραφείων τηλεµατικής,
µετατρέπονται οι µεταβατικές έδρες σε δικαστικά γρα-
φεία τηλεµατικής, από το δικαστικό έτος 2026-2027, ο-
πότε θα έχει παραδοθεί και το έργο της αναβάθµισης
του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.- Δ.Δ., που αποτελεί βασική προϋπόθεση
για την επίτευξη των στόχων του παρόντος οδικού χάρ-
τη.

4. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να συνταχθεί µελέτη,
προκειµένου να εξεταστούν οι αναγκαίες µεταβολές
στον σχεδιασµό και την υλοποίηση του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.-Δ.Δ.,
ώστε αυτό να προσαρµοστεί στις ανωτέρω προτεινόµε-
νες αλλαγές.

5.  Εντός του έτους 2023, εκκινεί η διαδικασία για την
ανακατανοµή των οργανικών θέσεων των δικαστικών
λειτουργών, η οποία θα ολοκληρωθεί σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 3 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α΄ 109), καθώς παρατηρούνται σηµαντι-
κότατες αποκλίσεις στον όγκο των εκκρεµών υποθέσε-
ων µεταξύ των ΤΔΔ. 

6. Παράλληλα επιβάλλεται να συνταχθεί συνολική µε-
λέτη για το κτηριακό πρόβληµα, µε πρόταξη των Τ.Δ.Δ.
που διατηρούνται και λειτουργούν σε µισθωµένα κτήρια.

7. Σε περίπτωση που µετά τον συνολικό ανασχεδιασµό
των αρµοδιοτήτων στα διοικητικά δικαστήρια και µε τα
δεδοµένα που θα έχουν διαµορφωθεί στο µεταξύ, διαπι-
στώνεται ότι συνεχίζεται η σταθερή µείωση στις εισροές
που παρατηρείται ήδη κατά την τελευταία δεκαετία, σε
βαθµό που δεν επιτρέπει τη διατήρηση σύνθεσης δικα-
στηρίου, έστω και µονοτµηµατικού, τότε κατά την κρίση
της Επιτροπής, µπορεί να προταθεί είτε η κινητικότητα
των δικαστών του δικαστηρίου αυτού εντός της ίδιας ε-
φετειακής περιφέρειας είτε η διατήρηση του δικαστηρί-
ου στον αποµακρυσµένο τόπο µε τη µετατροπή του σε
δικαστικό γραφείο τηλεµατικής.

8. Στην τελευταία περίπτωση ανατίθεται µελέτη για
την εγκατάσταση στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εξο-
πλισµού για υπηρεσίες τηλεµατικής συνεδρίασης και τη-
λεδιάσκεψης και για την εκπόνηση σχετικής διακήρυξης
για δηµόσιο διαγωνισµό. 
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Αθήνα,                                                                2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ


