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Άνζνμ 1 - ύζηαζε
"οκηζηάηαη κμμηθυ πνυζςπμ δεμμζίμο δηθαίμο με ηεκ επςκομία "Σεπκηθυ Γπημειεηήνημ
Γιιάδαξ" (ΣΓΓ), ημ μπμίμ εδνεφεη ζηεκ Αζήκα θαη έπεη πενηθενεηαθή δηάνζνςζε. Σμ Σ.Γ.Γ.
οπάγεηαη ζηεκ επμπηεία ημο Τπμονγείμο Δεμμζίςκ Ένγςκ".
πόιηα
-

Σμ ανζν. 1 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ημ ανζν. 1 Κμμ. 1486/1984>.

Άνζνμ 2 - Μέιε ημο ΣΕΕ. Εηδηθόηεηεξ
"1. Ωξ ηαθηηθά μέιε ημο ΣΓΓ εγγνάθμκηαη οπμπνεςηηθά υιμη μη Γιιεκηθήξ ηζαγέκεηαξ ή μη
έπμκηεξ ηεκ ηζαγέκεηα θνάημοξ - μέιμοξ ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ, δηπιςμαημφπμη ημο
Γζκηθμφ Ιεηζμβίμο Πμιοηεπκείμο ηςκ Πμιοηεπκηθχκ πμιχκ ηεξ Υχναξ θαη ηςκ
ηζμηίμςκ ζπμιχκ ημο ελςηενηθμφ μεηά ηε ιήρε ηεξ άδεηαξ άζθεζεξ ημο επαγγέιμαημξ.
Γηδηθέξ δηαηάλεηξ πμο πνμβιέπμοκ ηεκ εγγναθή ζημ ΣΓΓ πςνίξ Γιιεκηθή ηζαγέκεηα ή ηεκ
ηζαγέκεηα Ηνάημοξ μέιμοξ ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ δηαηενμφκηαη ζε ηζπφ".
πόιηα
-

Ε μέζα ζε "" παν. 1, ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ημ ανζν. 2 ημο Π.Δ. 512/30 Κμεμ.-12 Δεθ. 1991
(ΦΓΗ Α 190).

2. Γπίηημα μέιε ημο Σ.Γ.Γ. μπμνμφκ κα ακαθενοπζμφκ με απυθαζε ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο
Σ.Γ.Γ., πμο ιαμβάκεηαη με ηεκ απυιοηε πιεημρεθία ημο υιμο ανηζμμφ ηςκ μειχκ ηεξ,
έιιεκεξ θαη λέκμη οπήθμμη πμο έπμοκ πνμζθένεη ελαηνεηηθέξ ή εηδηθέξ οπενεζίεξ γηα ηεκ
εουδςζε ηςκ ζθμπχκ ημο Σ.Γ.Γ.
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3. Ομυηημα μέιε ημο Σ.Γ.Γ. γίκμκηαη ηα ηαθηηθά μέιε ημο μεηά ηε ζοκηαλημδυηεζή ημοξ απυ
ημ Σαμείμ οκηάλεςξ Ιεπακηθχκ Γνγμιεπηχκ Δ.Γ.
4. Δεκ μπμνεί κα είκαη θακείξ μέιμξ ημο ΣΓΓ:
α) υηακ βνίζθεηαη ζε δηθαζηηθή απαγυνεοζε ή ακηίιερε
β) υηακ έπεη θαηαδηθαζηεί αμεηάθιεηα γηα θαθμφνγεμα θαη γηα ημ πνυκμ πμο εθηίεη ηεκ
πμηκή ημο.
5. Σα μέιε ημο ΣΓΓ εκηάζζμκηαη ζηηξ βαζηθέξ εηδηθυηεηεξ:
α) πμιηηηθχκ μεπακηθχκ, β) ανπηηεθηυκςκ μεπακηθχκ, γ) μεπακμιυγςκ μεπακηθχκ, δ)
ειεθηνμιυγςκ μεπακηθχκ, ε) αγνμκυμςκ ημπμγνάθςκ μεπακηθχκ,
ζη) πεμηθχκ μεπακηθχκ, δ) μεπακηθχκ μεηαιιείςκ - μεηαιιμονγχκ, ε) καοπεγχκ
μεπακηθχκ, ζ) ειεθηνμκηθχκ μεπακηθχκ. Ιε π.δ/γμα, εθδίδεηαη με πνυηαζε ημο Τπμονγμφ
Δεμμζίςκ Ένγςκ μεηά απυ ζφμθςκε γκχμε ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο ΣΓΓ, μπμνεί κα
ακαθαζμνίδμκηαη μη εηδηθυηεηεξ αοηέξ.
6. Γηδηθυηεηεξ πμο δεκ ζομπενηιαμβάκμκηαη ζ' αοηέξ πμο μνίδεη ε πνμεγμφμεκε
πανάγναθμξ εκηάζζμκηαη ζηε ζογγεκέζηενε εηδηθυηεηα απυ αοηυ, ημ μέιμξ ημο ΣΓΓ πμο
έπεη έηζη εκηαπζεί έπεη ηα επαγγειμαηηθά δηθαηχμαηα ηεξ εηδηθυηεηαξ ή μυκμ ηεξ
ελεηδίθεοζεξ, πμο ακαθένεηαη ζηεκ άδεηα άζθεζεξ επαγγέιμαημξ, υπςξ θαζμνίδμκηαη απυ
ηεκ εθάζημηε ηζπφμοζα κμμμζεζία".
πόιηα
-

Σμ ανζν. 2 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ημ ανζν. 2 Κμμ. 1486/1984.
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Άνζνμ 3 - Δηθαηώμαηα θαη οπμπνεώζεηξ μειώκ
"1. Σα ηαθηηθά μέιε ημο ΣΓΓ έπμοκ ηα δηθαηχμαηα:
α) κα εθιέγμοκ θαη κα εθιέγμκηαη γηα υια ηα υνγακα ημο ΣΓΓ, εθηυξ ακ πνμβιέπεηαη
δηαθμνεηηθά απυ εηδηθέξ δηαηάλεηξ.
β) κα ζομμεηέπμοκ ζε υιεξ ηηξ δναζηενηυηεηεξ ημο ΣΓΓ γηα ηεκ εθπιήνςζε ημο ζθμπμφ
ημο.
γ) κα πανίζηακηαη ζηηξ ζοκεδνηάζεηξ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο ΣΓΓ θαη ηςκ
Ακηηπνμζςπεηχκ ηςκ πενηθενεηαθχκ ημεμάηςκ πςνίξ υμςξ δηθαίςμα ιυγμο ή ρήθμο ακ
δεκ είκαη μέιε ημοξ.
δ) κα δεημφκ απυ ημ ανμυδημ υνγακμ ημο ΣΓΓ εκεμένςζε γηα θάζε ζέμα πμο αθμνά ηηξ
δναζηενηυηεηέξ ημο θαη κα ιαμβάκμοκ ηηξ πενημδηθέξ εθδυζεηξ ημο.
2. Σα ηζυηημα μέιε ημο ΣΓΓ έπμοκ ηα δηθαηχμαηα ηςκ πενηπη. β,γ θαη δ ηεξ πνμεγμφμεκεξ
παναγνάθμο θαη μπμνμφκ κα εθιέγμκηαη ςξ μέιε ηςκ πεηζανπηθχκ ζομβμοιίςκ.
3. Σα επίηημα μέιε ημο ΣΓΓ έπμοκ ηα δηθαηχμαηα ηςκ πενηπη. γ θαη δ ηεξ παν. 1.
4. Όια ηα μέιε ημο Σ.Γ.Γ. έπμοκ ηεκ οπμπνέςζε κα ζομβάιιμοκ ζηεκ εθπιήνςζε ηςκ
ζθμπχκ ημο.
5. Σα ηαθηηθά μέιε ημο Σ.Γ.Γ. έπμοκ ηεκ οπμπνέςζε κα ζομμεηέπμοκ ζηηξ δηάθμνεξ θαηά
πενίπηςζε δναζηενηυηεηεξ ημο Σ.Γ.Γ. κα ηενμφκ ηηξ οπμπνεχζεηξ πμο μνίδμκηαη με ηηξ
απμθάζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηεκ πενηπη. δ ηεξ παν. 1 ημο ανζν. 30 (θχδηθαξ
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δεμκημιμγίαξ ηςκ μεπακηθχκ) θαη ημοξ ζπεηηθμφξ με ηεκ άζθεζε ημο επαγγέιμαημξ κυμμοξ
θαη θακμκηζμμφξ, κα ζομμμνθχκμκηαη με ηηξ κυμημεξ απμθάζεηξ ηςκ εθιεγμέκςκ μνγάκςκ
ημο Σ.Γ.Γ., κα εθηειμφκ ηίμηα θαη εοζοκείδεηα ηα θαζήθμκηα πμο ημοξ ακαηίζεκηαη, κα
πανμοζηάδμκηαη υηακ θαιμφκηαη κυμημα ζηηξ πεηζανπηθέξ ανπέξ θαη θαηαβάιιμοκ ηε
κμμμζεηεμέκε εηζθμνά ημοξ". <Σμ ανζν. 3 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ημ ανζν. 3 Κμμ.
1486/1984>.

Άνζνμ 4
"1. Σμ ΣΓΓ έπεη ζθμπυ ηεκ πνμαγςγή ηεξ επηζηήμεξ ζημοξ ημμείξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ
εηδηθυηεηα ηςκ μειχκ ημο, ηεξ ηεπκηθήξ θαη ηεξ ηεπκμιμγίαξ γεκηθά θαη ηεκ αλημπμίεζή
ημοξ γηα ηεκ αοημδφκαμε μηθμκμμηθή, θμηκςκηθή θαη πμιηηηζηηθή ακάπηολε ηεξ Υχναξ.
2. Σμ ΣΓΓ ζηα πιαίζηα ημο ζθμπμφ ημο είκαη ηεπκηθυξ ζφμβμοιμξ ηεξ Ηοβένκεζεξ θαη
ηδηαίηενα:
α. μειεηά με δηθή ημο πνςημβμοιία ή έπεηηα απυ ακάζεζε ή αίηεζε, αοημηειχξ ή ζε
ζοκενγαζία με άιιμοξ θμηκςκηθμφξ ή επηζηεμμκηθμφξ θμνείξ ή επημειεηήνηα, μπμημδήπμηε
ζπεηηθυ επηζηεμμκηθυ ηεπκηθυ, ηεπκηθμμηθμκμμηθυ ή ακαπηοληαθυ ζέμα πμο εκδηαθένεη ημ
θμηκςκηθυ ζφκμιμ θαη δηαηοπχκεη απυρεηξ με πνςημβμοιία δηθή ημο ή έπεηηα απυ
πνυζθιεζε γηα ηε ζπεηηθή με ηα ζέμαηα αοηά κμμμζεζία.
β. γκςμμδμηεί έπεηηα απυ πνυζθιεζε ηςκ ανμυδηςκ ανπχκ ή άιιςκ θμνέςκ ημο δεμυζημο
ημμέα ή ζοκδηθαιηζηηθχκ θμνέςκ, θαη μέζα ζε μνηδυμεκμ εφιμγμ πνμκηθυ δηάζηεμα, γηα
μπμημδήπμηε ζέμα ηεξ ανμμδηυηεηάξ ημο.
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γ. ζοιιέγεη ζηαηηζηηθά ζημηπεία ζε ζπέζε με ημ ηεπκηθυ δοκαμηθυ, ηεκ ηεπκηθή,
επηζηεμμκηθή, θαηαζθεοαζηηθή θαη ζπεηηθή βημμεπακηθή δναζηενηυηεηα, ηα ηεπκηθά οιηθά,
ημκ ελμπιηζμυ θαη ηεπκμιμγία, θαηανηίδεη ζηαηηζηηθέξ θαη πανέπεη ζπεηηθέξ πιενμθμνίεξ
πνμξ ηηξ ανμυδηεξ ανπέξ ή άιιμοξ θμνείξ.
δ. πανέπεη ηε ζοκδνμμή ημο γηα ηεκ άνηηα θαηάνηηζε θαη εθανμμγή ηςκ ακαπηοληαθχκ
πνμγναμμάηςκ, ηεκ αλημπμίεζε ηςκ θοζηθχκ πυνςκ, ηε βειηίςζε πμηυηεηαξ δςήξ, ηεκ
πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ, εθπμκεί μυκμ ή ζε ζοκενγαζία με άιιμοξ θμνείξ ζπεηηθέξ
μειέηεξ θαη ένεοκεξ, ζπέδηα πνμδηαγναθχκ, θακμκηζμχκ, ζομβάζεςκ ένγςκ θαη μειεηχκ.
ε. ζομβάιιεη ζηεκ εθπυκεζε πνμγναμμάηςκ ηεπκηθήξ παηδείαξ, ζηεκ ακάπηολε ηεξ
εγπχνηαξ ένεοκαξ θαη ηεπκμιμγίαξ, ζηεκ αλημπμίεζε ακάπηολε, πνμγναμμαηηζμυ θαη
δηάνζνςζε ημο ηεπκηθμφ δοκαμηθμφ ζφμθςκα με ηηξ ακαπηοληαθέξ ακάγθεξ ηεξ Υχναξ.
ζη. εκεμενχκεη ηεκ θμηκή γκχμε με ακαθμηκχζεηξ, δεμμζηεφζεηξ, εθδυζεηξ ή με άιιμ
πνυζθμνμ ηνυπμ γηα μπμημδήπμηε ζέμα ηεξ ανμμδηυηεηάξ ημο εθιασθεφμκηαξ θαη
βμεζχκηαξ ζηεκ εονφηενε θαηακυεζε ηςκ ζπεηηθχκ ζεμάηςκ θαη πνμβιεμάηςκ.
δ. μεηέπεη ζε δηεζκείξ μνγακηζμμφξ, ζε εκχζεηξ επημειεηενίςκ, ζε δηεζκείξ εκχζεηξ
ηεπκηθχκ, ακαπηφζζεη ζπέζεηξ με ακηίζημηπμοξ μνγακηζμμφξ άιιςκ πςνχκ, μνγακχκεη
ζοκέδνηα εθζέζεηξ θαη άιιεξ εθδειχζεηξ γηα ηεκ πνμχζεζε ηςκ ζθμπχκ ημο.
3. Σμ Σ.Γ.Γ., ζε ζπέζε με ηα μέιε ημο, δηεκενγεί ηηξ ελεηάζεηξ θαη πμνεγεί ηηξ άδεηεξ
άζθεζεξ επαγγέιμαημξ ηςκ μεπακηθχκ, ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ, ηενεί ηα
μεηνχα ηςκ μεπακηθχκ θαη επςκομηχκ ηεπκηθχκ γναθείςκ θαη επηπεηνήζεςκ, μενημκά γηα
ηεκ είζπναλε ηςκ κυμημςκ αμμηβχκ ημοξ υπςξ πνμβιέπεηαη απυ ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ,
θνμκηίδεη γηα ηεκ απαζπυιεζε, ηεκ θμηκςκηθή αζθάιηζε, ηεκ πνμαγςγή θαη πνμζηαζία ημο
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θφνμοξ ηςκ μειχκ ημο, ηεκ επηζηεμμκηθή πνυμδμ, εκεμένςζε, επημυνθςζε θαη
ζοκεπηδυμεκε εθπαίδεοζή ημοξ, εθδίδεη εκεμενςηηθυ θαη επηζηεμμκηθυ ηφπμ θαη άιιεξ
εηδηθέξ εθδυζεηξ εκηζπφεη ημοξ θμνείξ ζοιιμγηθήξ εθπνμζχπεζεξ ηςκ μεπακηθχκ ζε
δναζηενηυηεηεξ ζπεηηθέξ με ημοξ ζθμπμφξ, ημο μειεηά κέεξ μμνθέξ επαγγειμαηηθήξ
μνγάκςζεξ θαη ενγαζίαξ ηςκ μειχκ ημο θαη αζθεί ζ' αοηά πεηζανπηθή ελμοζία, υπςξ
εηδηθυηενα μνίδεηαη ζηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο κυμμο.
«4. Σμ Σ.Γ.Γ. πμνεγεί άδεηεξ εγθαηάζηαζεξ, επέθηαζεξ, εθζογπνμκηζμμφ θαη ιεηημονγίαξ
ηςκ μεηαπμηεηηθχκ θαη ζοκαθχκ δναζηενημηήηςκ ζφμθςκα με ημκ μηθείμ κυμμ θαη δηεκενγεί
επηζεςνήζεηξ γηα ηε δηαπίζηςζε ηεξ ηήνεζεξ ηςκ υνςκ ιεηημονγίαξ ημοξ. Γλαηνμφκηαη
ανμμδηυηεηεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηηξ πενηβαιιμκηηθέξ εγθνίζεηξ θαη ηηξ άδεηεξ πνήζεξ
κενμφ. Ε οπενεζία πμνήγεζεξ αδεηχκ ημο Σ.Γ.Γ. πηζημπμηείηαη απυ ηε Γεκηθή Γναμμαηεία
Βημμεπακίαξ, μεηά απυ αλημιυγεζε ηεξ ζοκδνμμήξ ηςκ εθανμυζημςκ απαηηήζεςκ ημο
ζπεηηθμφ πνμηφπμο απυ ημ Γζκηθυ φζηεμα Δηαπίζηεοζεξ. Ε μιμθιήνςζε ηεξ δηαδηθαζίαξ
πηζημπμίεζεξ θαη ε ηθακυηεηα ημο Σ.Γ.Γ. κα αζθεί ηηξ παναπάκς ανμμδηυηεηεξ
δηαπηζηχκεηαη με απυθαζε ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα Βημμεπακίαξ, πμο ακανηάηαη ζημκ μηθείμ
δηαδηθηοαθυ ηυπμ. Δεκ μπμνεί κα μεηάζπεη ζηηξ ζοκεδνηάζεηξ ημο ανμυδημο μνγάκμο
πμνήγεζεξ μηαξ άδεηαξ πνυζςπμ, εθυζμκ ημ ίδημ ή ζογγεκήξ ημο έςξ ημ δεφηενμ βαζμυ ελ
αίμαημξ ή ελ αγπηζηείαξ, έπεη οιηθυ ή εζηθυ ζομθένμκ. Ιε πνμεδνηθυ δηάηαγμα, πμο
εθδίδεηαη με πνυηαζε ηςκ Τπμονγχκ Τπμδμμχκ, Ιεηαθμνχκ θαη Δηθηφςκ θαη Οηθμκμμίαξ,
Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ θαη Καοηηιίαξ, νοζμίδεηαη ακαιοηηθά ε δηαδηθαζία πηζημπμίεζεξ ηεξ
οπενεζίαξ πμνήγεζεξ αδεηχκ ημο Σ.Γ.Γ., ηα ζπεηηθά ζέμαηα με ηηξ ανμμδηυηεηεξ θαη ηηξ
επηζεςνήζεηξ γηα ηεκ έθδμζε ηςκ αδεηχκ θαη ηε δηαπίζηςζε ηεξ ηήνεζεξ ηςκ ηηζεμέκςκ ζε
αοηέξ υνςκ, μη δημηθεηηθέξ πνμζθογέξ θαηά ηςκ απμθάζεςκ θαη μη πνμζεζμίεξ άζθεζεξ
ημοξ, θαζχξ θαη θάζε άιιμ ζπεηηθυ ζέμα.»
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"5"4. Οη δηαηάλεηξ ημο ανζν. 46 ημο Κμμ. 1089/1980 "πενί εμπμνηθχκ θαη βημμεπακηθχκ
Γπημειεηενίςκ" (ΦΓΗ Α 261) εθανμυδμκηαη ακάιμγα θαη ζημ ΣΓΓ. Όπμο ζηηξ δηαηάλεηξ
αοηέξ ακαθένεηαη μ Τπμονγυξ Γμπμνίμο, κμείηαη μ Τπμονγυξ Δεμμζίςκ Ένγςκ".
πόιηα
- Σμ ανζν. 4 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ημ ανζν. 4 Κμμ. 1486/1984
- Ε παν. 4 ημο πανυκημξ ακανηζμείηαη ζε 5 θαη πνμζηίζεηαη κέα πανάγναθμξ 4 με ημ κ . 3982/2011 ΦΓΗ Α
143/17.6.2011

Άνζνμ 5 - Πενηθενεηαθή δηάνζνςζε ημο ΣΕΕ
"1. Ε πενηθενεηαθή δηάνζνςζε ημο ΣΓΓ ζηενίδεηαη ζηα πενηθενεηαθά ημήμαηα πμο
ηδνφμκηαη, θαηανγμφκηαη ή ακαδηανζνχκμκηαη έηζη χζηε ε θαηά ηυπμ ανμμδηυηεηά ημοξ κα
ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ γεςγναθηθέξ ζοκζήθεξ, ηε δημηθεηηθή δηαίνεζε θαη ηεκ θαηακμμή ημο
ηεπκηθμφ δοκαμηθμφ ηεξ Υχναξ.
2. Ε ίδνοζε, θαηάνγεζε ή ακαδηάνζνςζε ηςκ πενηθενεηαθχκ ημεμάηςκ γίκεηαη με π.δ/γμα,
πμο εθδίδεηαη με πνυηαζε ημο Τπμονγμφ Δεμμζίςκ Ένγςκ, φζηενα απυ ζφμθςκε γκχμε
ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο ΣΓΓ. Ιε ημ ζπεηηθυ π.δ/γμα νοζμίδμκηαη υια ηα ζέμαηα πμο
ζπεηίδμκηαη με ηε ζφζηαζε, πενηθενεηαθμφ ημήμαημξ, ηεκ έδνα, ηεκ θαηά ηυπμ ανμμδηυηεηα,
ηεκ ακαδηάνζνςζε οπανπυκηςκ πενηθενεηαθχκ ημεμάηςκ ηα πνμζςνηκά υνγακα μέπνη ηηξ
πνχηεξ εθιμγέξ θαη θάζε άιιε ζπεηηθή ιεπημμένεηα.
3. Σα πενηθενεηαθά ημήμαηα ημο ΣΓΓ απμηειμφκ ηεκ έθθναζε ημο ΣΓΓ ζηεκ πενημπή ημοξ
αζθμφκ ηηξ ανμμδηυηεηεξ πμο απμννέμοκ απυ ημοξ ζθμπμφξ ημο ΣΓΓ γηα θάζε ζέμα πμο
έπεη ζπέζε με ηεκ πενηθένεηά ημοξ θαη ηδίςξ:
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α. πνμςζμφκ ηεκ πμιηηηθή ημο ΣΓΓ ζηεκ πενηθένεηά ημοξ.
β. ζομβάιιμοκ ζηε δηαμυνθςζε ηεξ γεκηθήξ πμιηηηθήξ ημο ΣΓΓ ζε γεκηθά ζέμαηα θαη
μεηαθένμοκ γη' αοηά ημκ πνμβιεμαηηζμυ θαη ηηξ απυρεηξ ηεξ πενηθένεηαξ ζηα θεκηνηθά
υνγακα.
γ. αζθμφκ ηεκ πεηζανπηθή δηαδηθαζία ζε πνχημ βαζμυ, υπςξ εηδηθυηενα μνίδεηαη ζηηξ
ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ.
δ. ακηημεηςπίδμοκ επί ηυπμο ηα πνμβιήμαηα πμο έπμοκ ζπέζε με ηε ιεηημονγία ημο Σαμείμο
οκηάλεςξ Ιεπακηθχκ Γνγμιεπηχκ Δεμμζίςκ Ένγςκ (ΣΙΓΔΓ) θαη ημο Ηιάδμο Τγείαξ
Σεπκηθχκ (ΗΤΣ).
ε. αζπμιμφκηαη με ηα εηδηθά πνμβιήμαηα ηεξ πενηθένεηαξ.
4. Ιέιε ηςκ πενηθενεηαθχκ ημεμάηςκ ημο ΣΓΓ γίκμκηαη οπμπνεςηηθά μέιε ημο ΣΓΓ πμο
έπμοκ είηε μυκημε θαημηθία είηε επαγγειμαηηθή έδνα ζηεκ πενημπή ηςκ ημεμάηςκ. Ε
εγγναθή ζε πενηζζυηενα απυ έκα ημήμαηα απαγμνεφεηαη.
5. Ε πενηθενεηαθή δηάνζνςζε ημο ΣΓΓ ζομπιενχκεηαη, γηα ημοξ κμμμφξ πμο δεκ εδνεφεη ημ
ΣΓΓ ή πενηθενεηαθυ ημο ημήμα, με ηε ιεηημονγία ηςκ Κμμανπηαθχκ Γπηηνμπχκ ημο ανζν.
14".
πόιηα
-

Σμ ανζν. 5 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ημ ανζν. 5 Κμμ. 1486/1984.
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Άνζνμ 6 - Όνγακα ημο ΣΕΕ
"1. Ηεκηνηθά υνγακα ημο ΣΓΓ είκαη:
α) ε Ακηηπνμζςπεία,
β) ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή,
γ) μ Πνυεδνμξ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ,
δ) μη Γπηζηεμμκηθέξ Γπηηνμπέξ Γηδηθμηήηςκ
2. Πενηθενεηαθά υνγακα ημο ΣΓΓ είκαη:
α) ε Ακηηπνμζςπεία Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ
β) ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ.
γ) μη Κμμανπηαθέξ Γπηηνμπέξ.
3. Όνγακα γηα ηεκ άζθεζε ημο πεηζανπηθμφ ειέγπμο ζηα μέιε ημο ΣΓΓ είκαη ηα
πνςημβάζμηα θαη ημ Ακχηαημ Πεηζανπηθυ ομβμφιημ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηα ανζν. 28
θαη 29.
4. ημ ΣΓΓ ιεηημονγμφκ επίζεξ μυκημεξ θαη έθηαθηεξ επηηνμπέξ επελενγαζίαξ ζεμάηςκ
ζηεκ έδνα ή ζηα πενηθενεηαθά ημήμαηα, υπςξ εηδηθυηενα μνίδεηαη ζημ ανζν. 15.
5. Γηα ημοξ οπαιιήιμοξ ημο ΣΓΓ ιεηημονγμφκ οπενεζηαθά θαη πεηζανπηθά ζομβμφιηα πμο
πνμβιέπμκηαη απυ ηηξ γεκηθέξ δηαηάλεηξ πμο ηζπφμοκ γηα ημ πνμζςπηθυ ηςκ κ.π.δ.δ.".
«6. Σμ Σεπκηθυ Γπημειεηήνημ Γιιάδαξ δφκαηαη κα ηδνφεη επηζηεμμκηθά ή επαγγειμαηηθά
Σμήμαηα, με ζθμπμφξ ζπεηηδυμεκμοξ με ημ ηεπκηθυ δοκαμηθυ ηεξ πχναξ, ηεκ ηεπκηθή,
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επηζηεμμκηθή, θαηαζθεοαζηηθή θαη ζπεηηθή βημμεπακηθή δναζηενηυηεηα, ηε μειέηε θαη
αδεημδυηεζε ηςκ ηεπκηθχκ ένγςκ θαη ηηξ ηεπκμιμγίεξ πιενμθμνηθήξ θαη επηθμηκςκηχκ. ηα
επηζηεμμκηθά θαη επαγγειμαηηθά Σμήμαηα δφκαηαη κα ζομμεηέπμοκ μέιε ημο Σ.Γ.Γ. θαη
ακηεπηζηέιιμκηα μέιε, με μέιε ημο ΣΓΓ, πμο έπμοκ άμεζε ζπέζε με ημ ακηηθείμεκμ θαη ημ
ζθμπυ ημο Σμήμαημξ. Σα Σμήμαηα δηαηενμφκ μεηνχα μειχκ. Οη απμθάζεηξ ηςκ Σμεμάηςκ
δεζμεφμκηαη απυ ημ πνυγναμμα δνάζεξ θαη ημκ πνμτπμιμγηζμυ ημοξ πμο εγθνίκεηαη απυ ηε
Δ.Γ. ημο ΣΓΓ, ημ ανγυηενμ έκα μήκα μεηά ηεκ οπμβμιή ημο. Σα Σμήμαηα ιεηημονγμφκ
ζφμθςκα με ημκ θακμκηζμυ ιεηημονγίαξ ημοξ. πμο έπεη εγθνηζεί απυ ηε Δ.Γ. ημο ΣΓΓ. Ιε
απυθαζε ηεξ Δ.Γ. ημο ΣΓΓ δφκαηαη κα δηελάγμκηαη ηαοηυπνμκα με ηηξ εθιμγέξ ημο ΣΓΓ θαη
μη εθιμγέξ ηςκ επηζηεμμκηθχκ ημο ημεμάηςκ, με βάζε ημκ θακμκηζμυ εθιμγχκ ημο
επηζηεμμκηθμφ ημήμαημξ.»
πόιηα
-

Σμ ανζν. 6 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ημ ανζν. 6 Κμμ. 1486/1984.

-

φμθςκα με ηεκ παν. 3 ημο αν. 10 ημο κ. 2833/2000 (Α 150/30.6.2000), παναηείκεηαη ε ζεηεία
υιςκ ηςκ αηνεηχκ μνγάκςκ ημο Σεπκηθμφ Γπημειεηενίμο Γιιάδμξ, πμο πνμβιέπμκηαη ζημ πανυκ
άνζνμ, μέπνη ηεκ εμενμμεκία ακαθήνολεξ ηςκ μνγάκςκ ημο Σ.Γ.Γ., πμο ζα πνμθφρμοκ απυ ηηξ, μεηά
ηεκ παν. 2 ημο ακςηένς άνζνμο 10 ημο ηδίμο ςξ άκς κυμμο, εθιμγέξ, είηε ζφμθςκα με ημ άνζνμ 17
ημο π.δ. 327/1987, είηε, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 8 παν. 3 ημο πανυκημξ πδ.

-

Ε εκηυξ «» παν.6 πνμζεηέζε ζημ πανυκ με ημ άνζνμ 24 ημο κ. 4233/2014 (ΦΓΗ Α΄22/29.1.2014).

Άνζνμ 7 - Ακηηπνμζςπεία ημο ΣΕΕ
"1. Ε Ακηηπνμζςπεία ημο ΣΓΓ είκαη ημ ακχηαημ υνγακμ ημο ΣΓΓ, ακηηπνμζςπεοηηθυ υιςκ
ηςκ μειχκ ημο θαη έπεη ανμμδηυηεηα:
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α) ηεκ εθιμγή ηςκ μειχκ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ θαη ηεκ άνζε ηεξ εμπηζημζφκεξ ηεξ.
β) ηε πάναλε ηςκ γεκηθχκ θαηεοζφκζεςκ ζηα πιαίζηα ηςκ μπμίςκ θηκμφκηαη υια ηα υνγακά
ημο.
γ) ηεκ έγθνηζε ημο εηήζημο πνμγναμμαηηζμμφ θαη απμιμγηζμμφ ηεξ επηζηεμμκηθήξ θαη ιμηπήξ
δναζηενηυηεηαξ ημο ΣΓΓ.
δ) ημκ έιεγπμ θαη πνμέγθνηζε ημο εηήζημο πνμτπμιμγηζμμφ θαη μηθμκμμηθμφ απμιμγηζμμφ
ημο ΣΓΓ.
ε) ηεκ έγθνηζε ημο ανηζμμφ θαη ημο ακηηθεημέκμο ηςκ μυκημςκ επηηνμπχκ ηεξ έδναξ ημο
ΣΓΓ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ημ ανζν. 15 μεηά απυ εηζήγεζε ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο
ΣΓΓ.
ζη) ηεκ ακαθήνολε επίηημςκ μειχκ.
"2. Ε Ακηηπνμζςπεία ημο Σ.Γ.Γ. απμηειείηαη:
α) απυ 155 αηνεηά μέιε,
β) απυ ηα μέιε ηςκ Γπηζηεμμκηθχκ Γπηηνμπχκ ηςκ Γηδηθμηήηςκ ημο άνζνμο 10 θαη
[ γ) απυ ηα πνυζςπα πμο έπμοκ δηαηειέζεη εθιεγμέκμη Πνυεδνμη θαη Α' Ακηηπνυεδνμη ηεξ Δημηθμφζαξ
Γπηηνμπήξ, ημο Σ.Γ.Γ. ζηηξ αμέζςξ δφμ πνμεγμφμεκεξ ζεηείεξ. Σα πνυζςπα αοηά δεκ μπμνμφκ κα είκαη θαη
οπμρήθημη γηα ηηξ πνμεγμφμεκεξ α' θαη β' πενηπηχζεηξ, ακ μέπνη ηεκ ηειεοηαία εμένα ηεξ οπμβμιήξ
οπμρεθηυηεηαξ δεκ παναηηήζεθακ ηεξ ηδηυηεηαξ ημο ανηζηείκδεκ.
ΠΡΟΟΥΗ: Σμ εδάθημ γ ΗΑΣΑΡΓΕΘΕΗΓ με ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 14 ημο κ. 3481/2006 (Α΄
162/2.8.2006). ]
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3. Σα αηνεηά μέιε ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ εθιέγμκηαη με άμεζε, θαζμιηθή, μοζηηθή ρεθμθμνία
ηςκ ηαθηηθχκ μειχκ θαη με απιή ακαιμγηθή θαηά ζοκδοαζμυ οπμρεθίςκ ή μεμμκςμέκμ
οπμρήθημ. Ο ανηζμυξ μειχκ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ θαηά πενηθενεηαθυ ημήμα είκαη ακάιμγμξ
πνμξ ηα μέιε ημο ημήμαημξ ζε ζπέζε πνμξ ημκ μιηθυ ανηζμυ ηςκ μειχκ ημο ΣΓΓ θαη υπη
υμςξ μηθνυηενμξ απυ δφμ γηα πενηθένεηεξ με έκα κμμυ, θαη ηέζζενα γηα πενηθένεηεξ με
πενηζζυηενμοξ κμμμφξ. Ο πενημνηζμυξ πμο απμννέεη απυ ηεκ εθανμμγή ηεξ δηάηαλεξ αοηήξ
γίκεηαη ακαιμγηθά απυ ηα ημήμαηα ζηα μπμία ακηηζημηπμφκ δέθα θαη άκς μέιε. Ο ανηζμυξ
ηςκ μειχκ θαηά πενηθένεηα πνμζδημνίδεηαη θαη ακαθμηκχκεηαη με ηεκ πνμθήνολε ηςκ
εθιμγχκ, υπςξ εηδηθυηενα μνίδεηαη με ηα π.δ/ηα παναγνάθμο αοηήξ ζεςνμφκηαη ςξ
λεπςνηζηά πενηθενεηαθά ημήμαηα: α) μη Κμμμί Ανγμιίδμξ, Ανθαδίαξ, Θαθςκίαξ θαη
Ιεζζεκίαξ, β) μη Κμμμί Θέζβμο, Υίμο, άμμο θαη Ηοθιάδςκ,
γ) μη Κμμμί Βμηςηίαξ, Γφβμηαξ θαη Ημνηκζίαξ θαη δ) μ Κμμυξ Αηηηθήξ.
"4. [ Γηα ηεκ εθανμμγή ηεξ πενίπηςζεξ γ' ηεξ παν. 2, εθιεγέκηεξ ζεςνμφκηαη αοημί πμο έπμοκ μείκεη ζημ
αλίςμα ημοιάπηζημκ ηα δφμ ηνίηα ημο πνυκμο ηεξ ζεηείαξ".
ΠΡΟΟΥΗ: ε πεν. γ ηεξ παν. 2 ημο πανυκημξ θαηανγήζεθε με ημ άνζνμ 14 ημο κ. 3481/2006 ΦΓΗ Α
162/2.8.2006). ]

Ακ δεκ οπάνπμοκ πνυζςπα γηα ηεκ θαηάιερε μνηζμέκςκ ή υιςκ ηςκ ζέζεςκ ηςκ
πενηπηχζεςκ αοηχκ, ε Ακηηπνμζςπεία κυμημα ιεηημονγεί με θεκέξ ηηξ ζέζεηξ αοηέξ.
5. Ε Ακηηπνμζςπεία ημο ΣΓΓ ζογθαιείηαη ζε πνχηε ζοκεδνίαζε μέζα ζε 15 μένεξ απυ ηεκ
ακαθήνολε ηςκ μειχκ ηεξ, απυ ημκ Πνυεδνμ ηεξ πνμεγμφμεκεξ Ακηηπνμζςπείαξ, μ μπμίμξ
θαη πνμεδνεφεη ζηε ζοκεδνίαζε ςξ ηεκ εθιμγή ημο πνμεδνείμο ηεξ. ε πενίπηςζε
ειιείρεςξ, θςιφμαημξ ή απμοζίαξ ημο Πνμέδνμο ηα θαζήθμκηά ημο αζθμφκ θαηά ζεηνά μ
Ακηηπνυεδνμξ ή μ Πνυεδνμξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ή ημ ανπαηυηενμ
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ζηεκ Γπεηενίδα ημο ΣΓΓ μέιμξ ηεξ κέαξ Ακηηπνμζςπείαξ. Ηαηά ηεκ πνχηε αοηή
ζοκεδνίαζε ε Ακηηπνμζςπεία ημο ΣΓΓ:
"α) εθιέγεη απυ ηα μέιε ηεξ γηα υιε ηε ζεηεία ηεξ με μοζηηθή ρεθμθμνία ημκ Πνυεδνμ, ημκ
Α' ακηηπνυεδνμ, ημ Β' ακηηπνυεδνμ, ημ Γεκηθυ Γναμμαηέα θαη ημκ ακαπιενςηή Γεκηθυ
Γναμμαηέα θαη ημκ ακαπιενςηή Γεκηθυ Γναμμαηέα ηεξ ακηηπνμζςπείαξ, πμο απμηειμφκ ημ
Πνμεδνείμ ηεξ θαη"
β) εθιέγεη ζηε ζοκέπεηα ηε Δημηθμφζα Γπηηνμπή ημο ΣΓΓ, υπςξ εηδηθυηενα μνίδεηαη ζημ
άνζν. 8. ηεκ πνχηε αοηή ζοκεδνίαζε ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ δεκ εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ
ηςκ παν. 9 θαη 10 γηα ηεκ απανηία θαη πιεημρεθία, αιιά μη δηαηάλεηξ ημο ανζν. 8 παν. 2.
ηηξ αμέζςξ πνμζεπείξ ζοκεδνηάζεηξ ηεξ ε Ακηηπνμζςπεία εθιέγεη ηα μέιε ηςκ
Κμμανπηαθχκ Γπηηνμπχκ ΣΓΓ γηα υζμοξ κμμμφξ δεκ οπάγμκηαη ζε πενηθενεηαθά ημήμαηα
εθηυξ απυ ημ Κμμυ Αηηηθήξ, υπςξ εηδηθυηενα μνίδεηαη ζημ ανζν. 14.
6. Ο Πνυεδνμξ θαη ζε πενίπηςζε πμο αοηυξ θςιφεηαη ή απμοζηάδεη μ Ακηηπνυεδνμξ
ζογθαιεί ζε θάζε πενίπηςζε ηεκ Ακηηπνμζςπεία θαη δηεοζφκεη ηηξ ζοκεδνηάζεηξ. Σμ ίδημ
γίκεηαη θαη ζε πενίπηςζε πμο μ Πνυεδνμξ δεκ οπάνπεη, μέπνη ηεκ εθιμγή κέμο Πνμέδνμο.
Ο Γεκηθυξ Γναμμαηέαξ, με ηεκ βμήζεηα οπαιιήιςκ ημο ΣΓΓ θνμκηίδεη γηα ηεκ ηήνεζε
ζοκμπηηθχκ πναθηηθχκ πμο οπμγνάθμκηαη απυ ημκ Πνυεδνμ θαη ημ Γεκηθυ Γναμμαηέα. Ο
Πνυεδνμξ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο ΣΓΓ μπμνεί κα πανίζηαηαη ζηηξ ζοκεδνηάζεηξ ηεξ
Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο ΣΓΓ, υπςξ μνίδεηαη ζημ ανζν. 8 παν. 9.
7. Ε Ακηηπνμζςπεία ζοκένπεηαη ημοιάπηζημ μηα θμνά ημ 2μεκμ ή έθηαθημ υηακ θιεζεί απυ
ημκ Πνυεδνμ. Ο Πνυεδνμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα ζογθαιέζεη ηεκ Ακηηπνμζςπεία μέζα ζε
10 μένεξ ακ αοηυ ημ δεηήζεη α) ημ 1/5 ηςκ μειχκ ηεξ ή β) ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή ημο ΣΓΓ.
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8. Ε εμενήζηα δηάηαλε ηςκ ζεμάηςκ πμο ζα ζοδεηήζεη ε Ακηηπνμζςπεία θαη ε ζεηνά
ζοδήηεζήξ ημοξ γίκεηαη απυ ημκ Πνυεδνμ. ηεκ εμενήζηα δηάηαλε ζομπενηιαμβάκμκηαη
οπμπνεςηηθά ζέμαηα πμο έπεη δεηήζεη ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή ημο ΣΓΓ ή ημ έκα δέθαημ ηςκ
μειχκ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο ΣΓΓ.
9. Ε Ακηηπνμζςπεία ημο ΣΓΓ βνίζθεηαη ζε απανηία υηακ ηα πανυκηα μέιε είκαη
πενηζζυηενα απυ ηα απυκηα. Ακ δεκ επηηεοπζεί ε απανηία αοηή, ε ζοκεδνίαζε
επακαιαμβάκεηαη μέζα ζε πνμκηθυ δηάζηεμα 5-10 εμενχκ με ηα ίδηα αθνηβχξ ζέμαηα, μπυηε
ανθεί γηα ηεκ απανηία ε πανμοζία ημο 1/4 ηςκ μειχκ ηεξ. Ο πνυκμξ ηεξ δεφηενεξ αοηήξ
ζφγθιεζήξ ηεξ πνμζδημνίδεηαη μαδί με ηεκ πνυζθιεζε γηα ηεκ ανπηθή ζφγθιεζε ηεξ
Ακηηπνμζςπείαξ. Ακ θαη ζηε δεφηενε αοηή ζφγθιεζε δεκ επηηεοπζεί απανηία, ηυηε γηα ηα
ζέμαηα ηεξ εμενήζηαξ δηάηαλεξ επηιαμβάκεηαη οπμπνεςηηθά ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή ημο
ΣΓΓ, πμο ζηεκ πενίπηςζε αοηή αζθεί ηεκ ανμμδηυηεηα ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ, πιεκ ηςκ
πενηπη. α,γ,δ θαη ζη ηεξ παν. 1 ημο πανυκημξ άνζνμο. Γηα ηεκ πενηπη. δ ηεξ παν. 1
απμθαζίδεη μ Τπμονγυξ Δεμμζίςκ Ένγςκ.
10. Οη απμθάζεηξ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ιαμβάκμκηαη με πιεημρεθία ηςκ πανυκηςκ μειχκ
ηεξ εθηυξ απυ ηηξ πενηπηχζεηξ πμο μ κυμμξ απαηηεί ηζπονυηενε πιεημρεθία.
11. Οη ζοκεδνηάζεηξ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ γίκμκηαη δεμυζηα, δεκ επηηνέπεηαη υμςξ ε ακάμηλε
ζηηξ ζοδεηήζεηξ ηςκ με μειχκ ηεξ. ηηξ ζοκεδνηάζεηξ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ μπμνμφκ κα
πανίζηακηαη θαη κα ιαμβάκμοκ ημ ιυγμ θαη μη Πνυεδνμη ηςκ Δημηθμοζχκ Γπηηνμπχκ ηςκ
πενηθενεηαθχκ ημεμάηςκ πςνίξ δηθαίςμα ρήθμο, εθηυξ ακ είκαη μέιε ηεξ. Ο Πνυεδνμξ ή ε
Ακηηπνμζςπεία μπμνμφκ κα θαιέζμοκ ζηηξ ζοκεδνηάζεηξ ηεξ οπαιιήιμοξ ημο ΣΓΓ γηα κα
δχζμοκ πιενμθμνίεξ, θαζχξ επίζεξ θαη άιια πνυζςπα γηα κα αθμφζμοκ ηε γκχμε ημοξ.
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12. Αηνεηά μέιε ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ πμο απμοζηάδμοκ αδηθαημιυγεηα απυ 3 ζοκεπυμεκεξ
ζοκεδνηάζεηξ ακηηθαζίζηακηαη οπμπνεςηηθά απυ ημοξ επηιαπυκηεξ ημο ρεθμδειηίμο με ημ
μπμίμ εθιέπηεθακ. Ε ακηηθαηάζηαζε γίκεηαη με απυθαζε ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ".
πόιηα
-

Σμ πανυκ άνζνμ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 7 ημο κ. 1486/1984.

-

Ε πεν. α ηεξ παν. 5 ηίζεηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ηεκ παν. 4α ημο άνζ. 15 ημο κ. 2308/1995 θαη
ηζπφεη απυ 15.06.1995, ζφμθςκα δε με ηεκ παν. 4β ημο άνζνμο 15 ημο ίδημο κυμμο "θαηά ηεκ πνχηε
εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ηεξ παν. α' ημο πανυκημξ άνζνμο ε ακηηπνμζςπεία ημο Σ.Γ.Γ. ζογθαιείηαη
ζε εηδηθή ζοκεδνίαζε μέζα ζε δφμ (2) μήκεξ απυ ηεκ δεμμζίεοζε ημο πανυκημξ κυμμο ζηεκ εθεμενίδα
ηεξ Ηοβενκήζεςξ θαη εθιέγεη γηα ηεκ ζομπιήνςζε ημο Πνμεδνείμο ηεξ ημκ Β' Ακηηπνυεδνμ θαη ημκ
Ακαπιενςηή Γεκηθυ Γναμμαηέα με ηε δηαδηθαζία ηεξ παν. 5 ημο πανυκημξ άνζνμο υπςξ ηζπφεη.

-

Ε παν. 2 ηίζεηαη υπςξ ακηηθαζηάζεθε απυ ηεκ παν. 1 άνζνμο 14 Κ. 2187/1994 (ΦΓΗ Α' 16), ηεξ
μπμίαξ παναγνάθμο ε ηζπφξ ανπίδεη απυ 8.2.1994.

-

Σμ εκηυξ "...." πνχημ εδάθημ ηεξ παν. 4 ηίζεηαη υπςξ ακηηθαζηάζεθε απυ ηεκ παν. 2 άνζνμο 14 Κ.
2187/1994 (ΦΓΗ Α' 16), ημο μπμίμο εδαθίμο ε ηζπφξ ανπίδεη απυ 8.2.1994. Βιέπε θαη εδάθημ β ηεξ
παν. 4 ημο άνζνμο 15 Κ. 2308/1995, γηα ηε ζφγθιηζε ηεξ ακηηπνμζςπείαξ ημο Σ.Γ.Γ. θαηά ηε πνχηε
εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ηεξ πενηπηχζεςξ α' ηεξ παν. 5 ημο πανυκημξ άνζνμο 7.

Άνζνμ 8 - Δημηθμύζα Επηηνμπή
"1. Ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή ημο ΣΓΓ είκαη ημ ακχηαημ εθηειεζηηθυ θαη ζοκημκηζηηθυ υνγακμ
ημο ΣΓΓ γηα ηεκ οιμπμίεζε ηεξ πμιηηηθήξ ημο, υπςξ αοηή δηαμμνθχκεηαη απυ ηεκ
Ακηηπνμζςπεία, εηδηθυηενα ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή:
α) θαηανηίδεη θαη πνμηείκεη ζηεκ Ακηηπνμζςπεία γηα έγθνηζε ηα εηήζηα πνμγνάμμαηα
επηζηεμμκηθήξ δναζηενηυηεηαξ θαη ημκ πνμτπμιμγηζμυ.
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β) θαηανηίδεη θαη οπμβάιιεη γηα έγθνηζε ζηεκ Ακηηπνμζςπεία ημκ μηθμκμμηθυ απμιμγηζμυ
θαη απμιμγηζμυ δνάζεξ ημο ΣΓΓ γηα θάζε πνυκμ πμο πέναζε.
γ) εθηειεί ημ πνυγναμμα θαη πνμτπμιμγηζμυ θαη εκεμενχκεη ηεκ Ακηηπνμζςπεία ζε θάζε
ηαθηηθή ζοκεδνίαζή ηεξ γηα ηε δναζηενηυηεηα ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ πάκς ζε ζμβανά
ζέμαηα.
δ) δηαπεηνίδεηαη ηεκ πενημοζία ημο ΣΓΓ.
ε) ζοκηζηά θαη ζογθνμηεί ηηξ μυκημεξ επηηνμπέξ ηεξ έδναξ ημο ΣΓΓ πμο έπμοκ εγθνηζεί απυ
ηεκ Ακηηπνμζςπεία ημο ΣΓΓ ζφμθςκα με ηεκ πενηπη. ε ηεξ παν. 1 ημο ανζν. 7 θαζχξ θαη
ηηξ έθηαθηεξ επηηνμπέξ ή μμάδεξ ενγαζίαξ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ημ ανζν. 15.
ζη) απμθαζίδεη ζε υια ηα δεηήμαηα ηεξ ανμμδηυηεηαξ ημο ΣΓΓ πμο δεκ πνεηάδεηαη
παναπμμπή ζηεκ Ακηηπνμζςπεία θαη ζε εθείκα πμο ηεξ παναπέμπεη ε Ακηηπνμζςπεία, με
ηεκ επηθφιαλε ηςκ ανμμδημηήηςκ ηςκ άιιςκ μνγάκςκ ημο ΣΓΓ.
δ) θαζμνίδεη ηα ηνέπμκηα δεηήμαηα ιεηημονγίαξ ημο ΣΓΓ γηα ηα μπμία μεηαβηβάδεη ζημκ
Πνυεδνυ ηεξ ηεκ ανμμδηυηεηα γηα ηε ιήρε απμθάζεςξ. Γπίζεξ ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή
μπμνεί κα μεηαβηβάζεη θαη άιιεξ ανμμδηυηεηεξ ηεξ ζημκ Πνυεδνυ ηεξ ή ζε μέιε ηεξ ή θαη
ζε οπαιιήιμοξ ημο ΣΓΓ. Οη ζπεηηθέξ πνάλεηξ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ δεμμζηεφμκηαη ζημ
Γκεμενςηηθυ Δειηίμ ημο ΣΓΓ.
ε) ζοκημκίδεη ημ επηζηεμμκηθυ ένγμ ηςκ Γπηζηεμμκηθχκ Γπηηνμπχκ Γηδηθμηήηςκ θαη ηςκ
Γπηηνμπχκ θαη μμάδςκ ημο ανζν. 15.
ζ) εθθνάδεη ηηξ απυρεηξ ημο ΣΓΓ δεμυζηα μέζς ημο Πνμέδνμο ηεξ ή άιιμο μέιμοξ ηεξ,
εηδηθά ελμοζημδμηεμέκμο απ' αοηήκ.
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η) εηζεγείηαη ζηεκ Ακηηπνμζςπεία γηα ηα ζπεηηθά ζέμαηα.
ηα) μνίδεη ημοξ εθπνμζχπμοξ ημο ΣΓΓ ζε ζομβμφιηα, επηηνμπέξ ή μμάδεξ ενγαζίαξ ηςκ
δεμυζηςκ οπενεζηχκ ή μπμηςκδήπμηε άιιςκ θμνέςκ εθηυξ ακ ηεκ ανμμδηυηεηα αοηή
αζθμφκ μη Δημηθμφζεξ Γπηηνμπέξ Πενηθενεηαθχκ Σμεμάηςκ ή μη Κμμανπηαθέξ Γπηηνμπέξ
ημο ΣΓΓ.
2. Ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή απμηειείηαη απυ ημκ Πνυεδνμ, δφμ Ακηηπνμέδνμοξ (Α θαη Β
Ακηηπνυεδνμ), ημ Γεκηθυ Γναμμαηέα, ημκ Ακαπιενςηή Γεκηθυ Γναμμαηέα, πμο απμηειμφκ
ημ Πνμεδνείμ, θαη δέθα μέιε πμο εθιέγμκηαη υιμη απυ ηεκ Ακηηπνμζςπεία μεηαλφ ηςκ
μειχκ ηεξ ζηεκ εηδηθή ζοκεδνίαζε πμο πνμβιέπεηαη απυ ηεκ παν. 5 ημο ανζν. 7.
ηεκ πνχηε ζφγθιεζε ηεξ εηδηθήξ αοηήξ ζοκεδνίαζεξ απαηηείηαη απανηία ηςκ δφμ ηνίηςκ
ημο υιμο ανηζμμφ ηςκ μειχκ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ. Ακ δεκ ζογθεκηνςζεί ε απανηία αοηή ε
Ακηηπνμζςπεία ζοκένπεηαη αοημδίθαηα μεηά απυ ηνεηξ μένεξ, μπυηε ανθεί γηα ημ
ζπεμαηηζμυ απανηίαξ πάκς απ ημ μηζυ ημο υιμο ανηζμμφ ηςκ μειχκ ηεξ. ηεκ πνυζθιεζε
γηα ηεκ εηδηθή αοηή ζοκεδνίαζε ακαγνάθμκηαη μη παναπάκς δφμ εμενμμεκίεξ δηαδμπηθχκ
ζογθιήζεςκ θαη θαζμνίδμκηαη ε χνα θαη μ ηυπμξ ζφγθιεζεξ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ. "Ε
εθιμγή γίκεηαη με μοζηηθή ρεθμθμνία αθμφ εθιεγμφκ απυ ηεκ Ακηηπνμζςπεία ςξ
ρεθμιέθηεξ δφμ μέιε ηεξ. Γηα ηεκ εθιμγή ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ θαηαηίζεκηαη ζημκ
Πνυεδνμ,φζηενα απυ πνυζθιεζή ημο, ηα ρεθμδέιηηα ηςκ οπμρεθίςκ πμο πνμηείκμκηαη απυ
πέκηε ημοιάπηζημκ πανυκηα μέιε ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ. Αθμφ ιήλεη ε πανάδμζε ηςκ
ρεθμδειηίςκ ηςκ οπμρεθίςκ, γίκεηαη ε εθιμγή με απιή ακαιμγηθή θαηά ρεθμδέιηημ
οπμρεθίςκ. Ιεηά ηεκ εθιμγή ηςκ μειχκ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ, ε Ακηηπνμζςπεία
εθιέγεη μεηαλφ ηςκ μειχκ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ, θαηά ζεηνά, ημκ Πνυεδνμ, ημκ Α θαη
Β Ακηηπνυεδνμ, ημ Γεκηθυ Γναμμαηέα θαη ημκ ακαπιενςηή Γεκηθυ Γναμμαηέα, με μοζηηθή
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ρεθμθμνία. Γηα ηεκ εθιμγή θάζε μέιμοξ ημο Πνμεδνείμο, θαηαηίζεκηαη ζημκ Πνυεδνμ,
φζηενα απυ πνυζθιεζή ημο, οπμρεθηυηεηεξ πνμηεηκυμεκεξ απυ (10) ημοιάπηζημκ μέιε.
Αθμφ ιήλεη ε οπμβμιή οπμρεθημηήηςκ, ακαθμηκχκμκηαη μη οπμρεθηυηεηεξ θαη αθμιμοζεί ε
ρεθμθμνία. Σηξ ζέζεηξ ημο Πνμεδνείμο θαηαιαμβάκμοκ μη οπμρήθημη πμο ζογθεκηνχκμοκ
ρήθμοξ πενηζζυηενμοξ απυ ημ μηζυ ημο υιμο ανηζμμφ ηςκ μειχκ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ. Ακ
θάπμημξ οπμρήθημξ δεκ ζογθεκηνχκεη ηεκ πιεημρεθία αοηή, ε ρεθμθμνία επακαιαμβάκεηαη
με ημοξ αοημφξ ε κέμοξ οπμρεθίμοξ, αθμιμοζεί ρεθμθμνία θαη εθιέγμκηαη γηα ηηξ
ακηίζημηπεξ ζέζεηξ μη οπμρήθημη πμο ζογθέκηνςζακ ημ μεγαιφηενμ ανηζμυ ρήθςκ".
3. Οη επηηοπυκηεξ ακαθενφζζμκηαη αμέζςξ με πνάλε ημο Πνμεδνείμο ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ
πμο οπμβάιιεηαη ζημ Τπμονγείμ Δεμμζίςκ Ένγςκ θαη ακαθμηκχκεηαη με ημηπμθυιιεζε ζημ
Ηεκηνηθυ Ηαηάζηεμα ημο ΣΓΓ. Ε πνάλε δεμμζηεφεηαη επίζεξ ζημ Γκεμενςηηθυ Δειηίμ ημο
ΣΓΓ.
4. "Ακάθιεζε ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ή μέιμοξ ημο Πνμεδνείμο απυ ηεκ ηδηυηεηα πμο
θαηέπεη ζε αοηυ, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζεηείαξ ημοξ, μπμνεί κα απμθαζηζηεί απυ ηεκ
Ακηηπνμζςπεία, ακ ζοκηνέπεη ζπμοδαίμξ ιυγμξ, με αίηεζε, ε μπμία οπμβάιιεηαη ζημκ
Πνυεδνμξ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ θαη οπμγνάθεηαη ημοιάπηζημκ απυ ημ 1/3 ηςκ μειχκ ηεξ".
Αίηεζε γηα ακάθιεζε μπμνεί κα οπμβιεζεί μεηά απυ έκα πνυκμ απυ ηεκ εθιμγή ή απυ ηοπυκ
απυννηρε ηεξ πνμεγμφμεκεξ αίηεζεξ. "Ε ακάθιεζε γίκεηαη δεθηή με πιεημρεθία ημο υιμο
ανηζμμφ ηςκ μειχκ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ θαη επηπιέμκ γηα ηα μέιε ημο Πνμεδνείμο ζε θαμία
πενίπηςζε, με ιηγυηενεξ ρήθμοξ απυ αοηέξ πμο έιαβακ θαηά ηεκ εθιμγή".
ηεκ πενίπηςζε πμο γίκεηαη δεθηή ε ακάθιεζε, γίκεηαη κέα εθιμγή απυ ηεκ Ακηηπνμζςπεία
με ακάιμγε εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ με ηηξ μπμίεξ έγηκε θαη ε ανπηθή εθιμγή. Ακάθιεζε
γίκεηαη επίζεξ θαη γηα μέιε πμο απμοζηάδμοκ αδηθαημιυγεηα απυ ηηξ ζοκεδνηάζεηξ
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πενηζζυηενμ απυ ηνεηξ μήκεξ. ηεκ πενίπηςζε αοηή ε αίηεζε γηα ακάθιεζε γίκεηαη είηε απυ
ηε Δημηθμφζα Γπηηνμπή είηε απυ ημ 1/3 ηςκ μειχκ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ θαη εθανμυδμκηαη
μη δηαηάλεηξ ηεξ επυμεκεξ παναγνάθμο γηα ηεκ ακαπιήνςζή ημοξ.
5. Ιέιμξ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ πμο παναηηείηαη ή μπςζδήπμηε εθιείπεη
ακηηθαζίζηαηαη απυ ημκ αμέζςξ επυμεκμ ζε ζεηνά πνμηίμεζεξ οπμρήθημ ημο ίζημο
ρεθμδειηίμο. Ακ παναηηεζεί ή μπςζδήπμηε εθιείρεη μ Πνυεδνμξ ή άιιμ μέιμξ ημο
Πνμεδνείμο, εθιέγεηαη απυ ηεκ Ακηηπνμζςπεία ημο ΣΓΓ μ ακηηθαηαζηάηεξ ημο με ακάιμγε
εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ηεξ παν. 2. Ιέπνη ηεκ ακηηθαηάζηαζε ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή έπεη
κυμημε ζφκζεζε με ηα οπυιμηπα μέιε ηεξ. Ε Ακηηπνμζςπεία ημο ΣΓΓ θαιείηαη γηα ηεκ
εθιμγή ζε δέθα μένεξ.
6. Ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή ζοκένπεηαη με πνυζθιεζε ημο Πνμέδνμο ηεξ ημοιάπηζημ μηα θμνά
ημ 15ήμενμ ή υηακ ημ δεηήζεη ημ έκα πέμπημ ηςκ μειχκ ηεξ.
7. "Ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή ημο Σ.Γ.Γ. βνίζθεηαη ζε απανηία υηακ ηα πανυκηα μέιε αοηήξ,
μεηαλφ ηςκ μπμίςκ μ Πνυεδνμξ ή μ πνμεδνεφςκ ακηηπνυεδνμξ, είκαη πενηζζυηενα απυ ηα
απυκηα". Οη απμθάζεηξ παίνκμκηαη με πιεημρεθία ηςκ πανυκηςκ. Ακ έπμοκ παναηηεζεί ή
εθιείρεη μ Πνυεδνμξ θαη μη δφμ Ακηηπνυεδνμη, μέπνη ηεκ εθιμγή ακηηθαηαζηαηχκ
θαζήθμκηα Πνμέδνμο Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ αζθεί μ Πνυεδνμξ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο
ΣΓΓ.
8. Ο Γεκηθυξ Γναμμαηέαξ έπεη ηεκ εοζφκε ηήνεζεξ ηςκ πναθηηθχκ ηςκ ζοκεδνηάζεςκ ηεξ
Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ.
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9. Ο Πνυεδνμξ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ μπμνεί κα πανίζηαηαη θαη κα ιαμβάκεη ημ ιυγμ ζηηξ
ζοκεδνηάζεηξ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ πςνίξ δηθαίςμα ρήθμο εθηυξ ακ είκαη θαη μέιμξ
ηεξ".
πόιηα
-

Σμ ανζν. 8 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ημ ανζν. 8 Κμμ. 1486/1984>.

-

Σμ μέζα ζε "...." ηνίημ εδάθημ ηεξ παν. 2 ηίζεηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ηεκ παν. 3 άνζνμ 14 ημο
Κ. 2187/1994 (ΦΓΗ Α' 16, 8.2.1994).

-

Σα μέζα ζε "...." πνχημ θαη ηνίημ εδάθηα ηεξ παν. 4 ηίζεκηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθακ με ηεκ παν. 4
άνζνμ 14 ημο Κ. 2187/1994 (ΦΓΗ Α' 16, 8.2.1994).

-

Σμ μέζα ζε " " πνχημ εδάθημ ηεξ παν. 7 ηίζεηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ηεκ παν. 4γ ημο άνζ. 15
ημο κ. 2308/1995 (ΦΓΗ Α' 114) θαη ηζπφεη απυ 15.06.1995.

-

Σμ ηνίημ εδάθημ ηεξ παν. 2 ημο πανυκημξ άνζνμο ακηηθαηαζηάζεθε με ημκ Κ. 2187/1994 (ΦΓΗ Α'
16).

Άνζνμ 9 - Πνόεδνμξ ημο ΣΕΕ
"1. Ο Πνυεδνμξ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο ΣΓΓ (πνυεδνμξ ημο ΣΓΓ) εθηυξ απ' ηα
θαζήθμκηά ημο ςξ Πνμέδνμο ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ:
α. εθπνμζςπεί γεκηθά ημ ΣΓΓ.
β. δημηθεί ηηξ οπενεζίεξ ημο ΣΓΓ θαη θαηεοζφκεη ηηξ εκένγεηεξ ηςκ μνγάκςκ ημο ΣΓΓ γηα
ηεκ πνμχζεζε ηεξ πμιηηηθήξ ημο, πάκημηε μέζα ζηα πιαίζηα ηα θαζμνηζμέκα απυ ηε
Δημηθμφζα Γπηηνμπή θαη ηεκ Ακηηπνμζςπεία.
γ. επημειείηαη ηεκ εθηέιεζε ηςκ απμθάζεςκ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ.
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δ. εκηέιιεηαη ηηξ πιενςμέξ ημο ΣΓΓ θαη οπμγνάθεη ηα εκηάιμαηα ή άιιμοξ ζπεηηθμφξ
ηίηιμοξ.
ε. εθδίδεη πηζημπμηεηηθά ή άιια βεβαηςηηθά έγγναθα.
ζη. οπμγνάθεη ηα άιια έγγναθα ημο ΣΓΓ.
δ. αζθεί ηηξ ανμμδηυηεηεξ πμο ημο μεηαβηβάδεη ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή.
2. Ο Πνυεδνμξ μπμνεί κα ελμοζημδμηήζεη γηα μνηζμέκεξ απυ ηηξ ανμμδηυηεηέξ ημο οπάιιειμ
ημο ΣΓΓ.
3. Ο Πνυεδνμξ ζε πενίπηςζε θςιφμαημξ ή απμοζίαξ ακαπιενχκεηαη ζε υια ηα παναπάκς
θαζήθμκηά ημο απυ ημκ Α' ή Β' Ακηηπνυεδνμ θαηά ζεηνά". <Σμ ανζν. 9 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ
άκς απυ ημ ανζν. 9 Κμμ. 1486/1984>.

Άνζνμ 10
"1. ηεκ έδνα ημο ΣΓΓ ιεηημονγμφκ Γπηζηεμμκηθέξ Γπηηνμπέξ Γηδηθμηήηςκ, μηα γηα θαζεμηά
απυ ηηξ βαζηθέξ εηδηθυηεηεξ ηςκ μειχκ ημο, υπςξ μνίδεηαη ζηεκ παν. 5 ημο ανζν. 2.
2. Ηάζε Γπηζηεμμκηθή Γπηηνμπή Γηδηθυηεηαξ απμηειείηαη απυ πέκηε μέιε πμο εθιέγμκηαη
με άμεζε, μοζηηθή, θαζμιηθή ρεθμθμνία ηςκ μειχκ ημο ΣΓΓ ηεξ ακηίζημηπεξ επηζηεμμκηθήξ
εηδηθυηεηαξ. Ε εθιμγή γίκεηαη με απιή ακαιμγηθή θαηά ζοκδοαζμυ οπμρεθίςκ ή μεμμκςμέκμ
οπμρήθημ, υπςξ εηδηθυηενα μνίδεηαη με ηα π.δ/ηα ημο ανζν. 16.
3. Οη Γπηζηεμμκηθέξ Γπηηνμπέξ Γηδηθμηήηςκ είκαη ζομβμοιεοηηθά υνγακα, μειεημφκ με δηθή
ημοξ πνςημβμοιία ή φζηενα απυ παναπμμπή απυ ηε Δημηθμφζα Γπηηνμπή ηα επηζηεμμκηθά
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δεηήμαηα πμο ακαθένμκηαη ζηα εκδηαθένμκηα ηεξ εηδηθυηεηαξ, εηζεγμφκηαη γηα ηεκ
θαηάνηηζε ημο πνμγνάμμαημξ επηζηεμμκηθήξ δναζηενηυηεηαξ ημο ΣΓΓ θαη γκςμμδμημφκ
βμεζμφμεκα απυ επηηνμπέξ μυκημεξ ή έθηαθηεξ ημο ανζν. 15".
πόιηα

-

Σμ κέμ ανζν. 10 ηέζεθε ζηε ζέζε ημο παιαημφ ανζν. 10, πμο είπε θαηανγεζεί με ηεκ παν. 1 ανζν. 5
Κμμ. 36/1975 απυ ημ ανζν. 10 Κμμ. 1486/1984.

Άνζνμ 11 - (Καηανγήζεθε)
1. (Ηαηανγήζεθε με ηε παν. 1 ημο ανζν. 5 Κμμ. 36/1975).

2. Σαξ εκζηάζεηξ θαηά ηςκ εθιμγχκ εθδηθάδεη μ πνυεδνμξ ηςκ εκ Αζήκαηξ εθεηχκ. Ε
ζοδήηεζηξ γίκεηαη δεμμζία ηεκ πνχηεκ δηθάζημμκ μεηά ηεκ οπμβμιήκ ηςκ εκζηάζεςκ ή θαηά
ηεκ οπυ ημο πνμέδνμο μνηδμμέκεκ θαη δηα ημηπμθμιιήζεςξ γκςζημπμημομέκεκ δηθάζημμκ. Ε
απυθαζηξ ημο πνμέδνμο, εθδηδμμέκε εκηυξ δέθα πέκηε εμενχκ απυ ηεξ εθιμγήξ, εηξ μοδέκ
οπυθεηηαη έκδηθμκ μέζμκ. Ε δηαδηθαζία είκαη αηειήξ.
"3. Αη θαηά ηςκ εθιμγχκ εκζηάζεηξ οπμβάιιμκηαη πανά πακηυξ έπμκημξ έκκμμμκ ζομθένμκ
εκηυξ ακαηνεπηηθήξ πνμζεζμίαξ δέθα εμενχκ απυ ηεξ εθιμγήξ".
πόιηα
-

Ε παν. 3 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ηε παν. 2 ημο ανζν. 5 Κμμ. 36/1975.
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Άνζνμ 12 - Ακηηπνμζςπεία Πενηθενεηαθμύ Σμήμαημξ
"1. Ε Ακηηπνμζςπεία ημο θάζε Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ είκαη ημ ακχηαημ υνγακμ ημο
Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ ακηηπνμζςπεοηηθυ υιςκ ηςκ μειχκ ημο θαη γηα ηα ζέμαηα ηεξ
πενηθένεηαξ μέζα ζηε γεκηθή πμιηηηθή ημο ΣΓΓ, υπςξ πανάδεηαη απυ ηεκ Ακηηπνμζςπεία
ημο ΣΓΓ, έπεη ανμμδηυηεηα:
α) ηεκ εθιμγή ηςκ μειχκ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ θαη ηςκ
μειχκ ηςκ Κμμανπηαθχκ Γπηηνμπχκ.
β) ηεκ πνμέγθνηζε ημο πνμτπμιμγηζμμφ ημο ημήμαημξ μέζα ζηα πιαίζηα ημο πνμτπμιμγηζμμφ
ημο ΣΓΓ, ημο πνμγναμμαηηζμμφ θαη απμιμγηζμμφ δναζηενηυηεηαξ θαζχξ θαη ημο
μηθμκμμηθμφ απμιμγηζμμφ ημο Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ γηα θάζε πνυκμ.
γ) εηζεγήζεηξ ζηεκ Ακηηπνμζςπεία ημο ΣΓΓ γηα ηε πάναλε ηεξ γεκηθήξ πμιηηηθήξ ημο ΣΓΓ
θαη ηςκ βαζηθχκ ανπχκ θαη ζέζεχκ ημο.
δ) ηεκ έγθνηζε ημο ανηζμμφ θαη ημο ακηηθεημέκμο ηςκ Ιυκημςκ Γπηηνμπχκ ημο Σμήμαημξ
πμο πνμβιέπμκηαη απυ ημ ανζν. 14 μεηά απυ εηζήγεζε ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο
Σμήμαημξ.
2. Ε Ακηηπνμζςπεία Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ απμηειείηαη απυ:
α) αηνεηά μέιε,
β) "(Παναιείπεηαη ςξ με ηζπφμκ)".

3. Ο ανηζμυξ ηςκ αηνεηχκ μειχκ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ γηα θάζε Πενηθενεηαθυ Σμήμα
μνίδεηαη με ηεκ πνμθήνολε ηςκ εθιμγχκ με βάζε ημκ ανηζμυ ηςκ μειχκ ημο Σμήμαημξ. Γηα
Σμήμαηα με ανηζμυ μειχκ μέπνη 500, μ ανηζμυξ μειχκ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ μνίδεηαη ζε 25.
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Γηα θάζε πιήνε εθαημκηάδα μειχκ πένα απυ ηα 500 θαη μέπνη δέθα εθαημκηάδεξ
πνμζζέημκηαη απυ δφμ μέιε θαηά εθαημκηάδα. Γηα θάζε πιήνε εθαημκηάδα πένα απυ ηα
1500 μέιε θαη μέπνη δεθαπέκηε εθαημκηάδεξ πνμζηίζεηαη απυ 1 μέιμξ θαηά εθαημκηάδα. Ο
ανηζμυξ 60 απμηειεί ημ ακχηαημ υνημ αηνεηχκ μειχκ Ακηηπνμζςπείαξ Σμήμαημξ. Σα
αηνεηά μέιε εθιέγμκηαη με άμεζε, θαζμιηθή, μοζηηθή ρεθμθμνία ηςκ μειχκ θάζε
Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ με ημ ζφζηεμα ηεξ απιήξ ακαιμγηθήξ θαηά ζοκδοαζμυ ή
μεμμκςμέκμ οπμρήθημ. ηα αηνεηά μέιε ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο Σμήμαημξ πνέπεη κα
πενηιαμβάκεηαη ανηζμυξ μειχκ θαηά κμμυ ακάιμγμξ πνμξ ηα μέιε πμο θαημηθμφκ ή έπμοκ
επαγγειμαηηθή εγθαηάζηαζε ζημ κμμυ ζε ζπέζε πνμξ ημ μιηθυ ανηζμυ ηςκ μειχκ ημο
Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ θαη υπη μηθνυηενμξ απυ ημκ ανηζμ. 3 θαηά κμμυ, υπςξ εηδηθυηενα
μνίδεηαη με ημ π.δ/γμα ημο ανζν. 16 παν. 6. "4. Ε Ακηηπνμζςπεία ημο Πενηθενεηαθμφ
Σμήμαημξ ζηεκ πνχηε ηεξ ζοκεδνίαζε εθιέγεη, απυ ηα μέιε ηεξ πνχηα ημκ Πνυεδνμ,
Ακηηπνυεδνμ θαη Γεκηθυ Γναμμαηέα ηεξ θαη μεηά ηα μέιε ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ, υπςξ
μνίδεηαη ζηεκ παν. 2 ημο άνζνμο 13 ημο πανυκημξ".
5. ηηξ ζοκεδνηάζεηξ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ Σμήμαημξ ζομμεηέπμοκ πςνίξ ρήθμ αιιά με
δηθαίςμα ιυγμο ηα μέιε ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο ΣΓΓ πμο είκαη μέιε ημο Πενηθενεηαθμφ
Σμήμαημξ. Γπίζεξ μπμνεί κα ζομμεηέπμοκ με δηθαίςμα ιυγμο πςνίξ ρήθμ ηα μέιε ηεξ
Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο ΣΓΓ. Οη δηαηάλεηξ ηςκ παν. 5 έςξ 12 ημο ανζν. 7 εθανμυδμκηαη
ακάιμγα θαη γηα ηεκ Ακηηπνμζςπεία Πενηθενεηαθχκ Σμεμάηςκ".
πόιηα
-

Σμ κέμ ανζν. 12 ηέζεθε ζηε ζέζε ημο παιαημφ ανζν. 12, πμο είπε θαηανγεζεί με ηεκ παν. 1 ανζν. 5
Κμμ. 36/1975, απυ ημ ανζν. 11 Κμμ. 1486/1984.

-

Σμ εδάθημ β' ηεξ παν. 2 θαηανγήζεθε απυ ηεκ παν. 5 άνζνμο 14 Κ. 2187/1994 (ΦΓΗ Α' 16).
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-

Ε παν. 4 ηίζεηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ηεκ παν. 6 άνζνμο 14 ημο Κ. 2187/1994 (ΦΓΗ Α' 16),
ηεξ μπμίαξ παναγνάθμο ε ηζπφξ ανπίδεη απυ 8.2.1994.

Άνζνμ 13 - Δημηθμύζα Επηηνμπή Πενηθενεηαθμύ Σμήμαημξ
"1. Ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή είκαη ημ εθηειεζηηθυ θαη ζοκημκηζηηθυ υνγακμ ημο Πενηθενεηαθμφ
Σμήμαημξ γηα ηεκ οιμπμίεζε ηεξ πμιηηηθήξ ημο ΣΓΓ, υπςξ αοηή γηα ηα πενηθενεηαθά
ζέμαηα ελεηδηθεφεηαη, δηαμμνθχκεηαη θαη απμθαζίδεηαη απυ ηεκ Ακηηπνμζςπεία ημο
Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ. Ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή ημο Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ αζθεί γηα
ηεκ πενηθένεηά ηεξ ακάιμγα θαζήθμκηα με αοηά πμο πνμβιέπμκηαη ζημ ανζν. 8 παν. 1 γηα
ηε Δημηθμφζα Γπηηνμπή ημο ΣΓΓ. Ο δημνηζμυξ εθπνμζχπςκ ημο ΣΓΓ ζε ζομβμφιηα θαη
επηηνμπέξ γίκεηαη απυ ηε Δημηθμφζα Γπηηνμπή ημο Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ μυκμ γηα ηηξ
πενηπηχζεηξ ημο κμμμφ πμο ημ ημήμα έπεη ηεκ έδνα ημο.
2." Ε Δημηθμφζα Γπηηνμπή Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ απμηειείηαη απυ ημκ Πνυεδνμ,
Ακηηπνυεδνμ θαη Γεκηθυ Γναμμαηέα, πμο απμηειμφκ ημ Πνμεδνείμ θαη απυ έλη μέιε. Γηδηθά
γηα Πενηθενεηαθά Σμήμαηα με πενηζζυηενα απυ 4.000 μέιε μ ανηζμυξ ηςκ μειχκ ηεξ
Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ μνίδεηαη ζε μθηχ (8). Ε εθιμγή γίκεηαη με ακάιμγε εθανμμγή ηςκ
δηαηάλεςκ ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο 8. Ε εθιμγή γίκεηαη ζηεκ πνχηε ζοκεδνίαζε ηεξ
Ακηηπνμζςπείαξ, πμο πναγμαημπμηείηαη πέκηε (5) εμένεξ μεηά ηεκ εθιμγή ηεξ, με θνμκηίδα
ημο πνμεγμφμεκμο Πνμέδνμο ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ".
"Οη Δημηθμφζεξ Γπηηνμπέξ βνίζθμκηαη ζε απανηία ακ ηα πανυκηα μέιε είκαη πενηζζυηενα
απυ ηα απυκηα". Ιέιμξ πμο παναηηείηαη ή εθιείπεη ακηηθαζίζηαηαη απυ ημοξ επηιαπυκηεξ
ηςκ ρεθμδειηίςκ θαηά ζεηνά πνμηίμεζεξ.
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3. Ο Πνυεδνμξ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ηε ζογθαιεί ζε ζοκεδνίαζε, θαηανηίδεη ηεκ
εμενήζηα δηάηαλε θαη πνμεδεφεη ζηηξ ζοκεδνηάζεηξ. Ο Πνυεδνμξ επίζεξ θνμκηίδεη γηα ηεκ
εθηέιεζε ηςκ απμθάζεςκ, εθπνμζςπεί ημ Πενηθενεηαθυ Σμήμα θαη δηεοζφκεη ηεκ οπενεζία
ημο, εκηέιιεηαη ηηξ πιενςμέξ, εθδίδεη ηα ζπεηηθά πηζημπμηεηηθά ή άιια βεβαηςηηθά
έγγναθα, οπμγνάθεη ηεκ αιιειμγναθία ημο Σμήμαημξ θαη μπμνεί κα ελμοζημδμηήζεη άιιμ
μέιμξ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ή οπάιιειμ γηα μπμηεζδήπμηε απυ ηηξ ανμμδηυηεηεξ ημο
εδαθίμο αοημφ. Ο Πνυεδνμξ ακαπιενχκεηαη ζε υια ηα θαζήθμκηά ημο απυ ημκ
Ακηηπνυεδνμ.
"4. Οη πανάγναθμη 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 9 ημο άνζνμο 8 έπμοκ ακάιμγε εθανμμγή θαη γηα ηε
Δημηθμφζα Γπηηνμπή Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ. Γηδηθά γηα ηεκ ακάθιεζε ηεξ Δημηθμφζαξ
Γπηηνμπήξ ή μέιμοξ αοηήξ ή μέιμοξ ημο Πνμεδνείμο, ζφμθςκα με ημ πνχημ εδάθημ ηεξ
παν. 4 ημο άνζνμο 8, απαηηείηαη πιεημρεθία ημο υιμο ανηζμμφ ηςκ μειχκ ηεξ
Ακηηπνμζςπείαξ ημο Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ".
πόιηα
-

Σμ κέμ άνζν. 13 ηέζεθε ζηε ζέζε ημο παιαημφ ανζν. 13, πμο είπε θαηανγεζεί με ημ ανζν. 6 Κμμ.
36/1975, απυ ημ ανζν. 12 Κμμ. 1486/1984.

-

Σμ μέζα ζε " " πνμηειεοηαίμ εδάθημ ηεξ παν. 2 ηίζεηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ηεκ παν. 4δ ημο
άνζ. 15 ημο κ. 2308/1995 (ΦΓΗ Α' 114) θαη ηζπφεη απυ 15.06.1995.

-

Σμ εκηυξ "...." πνχημ εδάθημ ηεξ παν. 2 ηίζεηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ηεκ παν. 7 άνζνμο 14 Κ.
2187/1994 (ΦΓΗ Α' 16), ημο μπμίμο εδαθίμο ε ηζπφξ ανπίδεη απυ 8.2.1994.

-

Ε παν. 4 ηίζεηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ηεκ παν. 8 άνζνμο 14 Κ. 2187/1994 (ΦΓΗ Α' 16) ηεξ
μπμίαξ παναγνάθμο ε ηζπφξ ανπίδεη απυ 8.2.1994.
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Άνζνμ 14 - Νμμανπηαθέξ Επηηνμπέξ Σ.Ε.Ε.
"1. ε θάζε κμμυ, εθηυξ απυ ημοξ κμμμφξ πμο εδνεφεη ημ ΣΓΓ ή Πενηθενεηαθυ ημο Σμήμα,
ιεηημονγεί Κμμανπηαθή Γπηηνμπή Σ.Γ.Γ.
2. "Ε Κμμανπηαθή Γπηηνμπή απμηειείηαη απυ πέκηε (5) μέιε". ημοξ κμμμφξ πμο οπάγμκηαη
ζε Πενηθενεηαθυ Σμήμα ε εθιμγή γίκεηαη απυ ηεκ Ακηηπνμζςπεία ημο Πενηθενεηαθμφ
Σμήμαημξ θαη απυ μέιε Σμήμαημξ πμο έπμοκ είηε θαημηθία είηε επαγγειμαηηθή εγθαηάζηαζε
ζημ κμμυ. ημοξ άιιμοξ κμμμφξ ε εθιμγή γίκεηαη απυ ηεκ Ακηηπνμζςπεία ημο ΣΓΓ απυ μέιε
ημο Σ.Γ.Γ. πμο έπμοκ είηε θαημηθία είηε επαγγειμαηηθή εγθαηάζηαζε ζημ κμμυ.
3. Οη Κμμανπηαθέξ Γπηηνμπέξ Σ.Γ.Γ.:
α) επελενγάδμκηαη ηα ζέμαηα απμθιεηζηηθά κμμανπηαθμφ εκδηαθένμκημξ θαη εηζεγμφκηαη
ζπεηηθά ζηεκ Ακηηπνμζςπεία πμο ηηξ έπεη μνίζεη ή ηεκ ακηίζημηπε Δημηθμφζα Γπηηνμπή.
Ιπμνμφκ επίζεξ κα θάκμοκ πνμηάζεηξ θαη γηα γεκηθυηενα ζέμαηα.
β) μνίδμοκ ημοξ εθπνμζχπμοξ ημο ΣΓΓ ζε Γπηηνμπέξ ή άιια υνγακα κμμανπηαθμφ
επηπέδμο.
γ) εθθνάδμοκ ηηξ απυρεηξ ημο ΣΓΓ ζε κμμανπηαθυ επίπεδμ πάκηα μέζα ζηα πιαίζηα ηςκ
γεκηθχκ θαηεοζφκζεςκ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο ΣΓΓ ή ημο ακηίζημηπμο μνγάκμο ημο
Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ.
4. ε πενίπηςζε αδοκαμίαξ ηεξ Κμμανπηαθήξ Γπηηνμπήξ γηα ηεκ άζθεζε μπμηαδήπμηε
ανμμδηυηεηάξ ηεξ μπμνεί κα δεηήζεη ηεκ άζθεζε αοηήξ απυ ηα ανμυδηα υνγακα ημο θέκηνμο
ή ημο Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ ακηίζημηπα.
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5. Ε Ακηηπνμζςπεία ημο ΣΓΓ ή ημο Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ θαηά πενίπηςζε μπμνεί κα
απμζφνεη ηεκ εμπηζημζφκε ηεξ απυ Κμμανπηαθή Γπηηνμπή. ηεκ πενίπηςζε αοηή, υπςξ θαη
ακ παναηηεζεί ή εθιείπεη μέιμξ ηεξ Κμμανπηαθήξ Γπηηνμπήξ, γίκεηαη εθιμγή κέςκ μειχκ
απυ ηεκ ανμυδηα Ακηηπνμζςπεία. Γηα ηεκ ακάθιεζε θαηά ηα ιμηπά εθανμυδεηαη ακάιμγα ε
δηάηαλε ηεξ παν. 4 ημο ανζν. 8".
πόιηα
-

Σμ πανυκ άνζνμ ηίζεηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 13 Κ. 1486/1984.

-

Σμ εκηυξ " " πνχημ εδάθημ ηεξ παν. 2 ηίζεηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ 08.02.1994 με ηεκ παν. 9
άνζνμο 14 Κ. 2187/1994 (ΦΓΗ Α' 16).

Άνζνμ 15 - Επηηνμπέξ θαη μμάδεξ ενγαζίαξ ημο ΣΕΕ
""1. Οη μυκημεξ επηηνμπέξ ημο Σ.Γ.Γ. είκαη υνγακα με εηζεγεηηθυ θαη γκςμμδμηηθυ
παναθηήνα γηα ηα ζέμαηα πμο παναπέμπμκηαη ζ αοηέξ. ηηξ μυκημε επηηνμπέξ ζομμεηέπμοκ
μέιε ηςκ Γπηζηεμμκηθχκ Γπηηνμπχκ Γηδηθμηήηςκ θαη ιμηπά μέιε ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο
Σ.Γ.Γ. θαζχξ θαη άιια μέιε ημο Σ.Γ.Γ.
Όηακ πανίζηαηαη ακάγθε, ζογθνμημφκηαη έθηαθηεξ επηηνμπέξ γηα ελέηαζε εηδηθχκ ζεμάηςκ
ή μμάδεξ ενγαζίαξ γηα ηεκ εθηέιεζε ζογθεθνημέκμο θάζε θμνά επηζηεμμκηθμφ ένγμο, ζηηξ
μπμίεξ, εθηυξ απυ ηα παναπάκς μέιε, μπμνεί κα ζομμεηέπμοκ θαη με μέιε ημο Σ.Γ.Γ. Σμ
ένγμ ηςκ έθηαθηςκ επηηνμπχκ ή μμάδςκ ενγαζίαξ θαηεοζφκεηαη απυ ηηξ ζογγεκέζηενεξ ςξ
πνμξ ημ ακηηθείμεκυ ημοξ μυκημεξ επηηνμπέξ ή Γπηζηεμμκηθέξ Γπηηνμπέξ Γηδηθμηήηςκ ή
απεοζείαξ απυ ηε Δημηθμφζα Γπηηνμπή".
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2. ηα πενηθενεηαθά ημήμαηα ημο ΣΓΓ μπμνμφκ κα ζογθνμημφκηαη μυκημεξ θαη έθηαθηεξ
επηηνμπέξ θαη μμάδεξ ενγαζίαξ γηα ηεκ ελέηαζε ημπηθήξ ζεμαζίαξ ζεμάηςκ. Γηα ηε
ζομμεημπή ζ' αοηέξ εθανμυδεηαη ακάιμγα ε παν.1.
3. Ο ανηζμυξ θαη ημ ακηηθείμεκμ ηςκ μυκημςκ επηηνμπχκ θαζμνίδεηαη απυ ηεκ
Ακηηπνμζςπεία ημο ΣΓΓ ή ημο Πενηθ. Σμήμαημξ, θαηά πενίπηςζε, υπςξ μνίδεηαη ζηηξ
πενηπηχζεηξ ζη θαη ε ηςκ παν. 1 ηςκ ανζν. 7 θαη 12. Ε ζφζηαζε θαη ζογθνυηεζε ηςκ
επηηνμπχκ αοηχκ γίκεηαη με απυθαζε ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο Σ.Γ.Γ. ή ημο
Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ θαηά πενίπηςζε, πμο δεμμζηεφεηαη ζημ Γκεμενςηηθυ Δειηίμ ημο
ΣΓΓ, πςνίξ κα απαηηείηαη δεμμζίεοζε ζηεκ Γθεμενίδα ηεξ Ηοβενκήζεςξ.
4. Ε ζφζηαζε ηςκ έθηαθηςκ επηηνμπχκ ή μμάδςκ ενγαζίαξ γίκεηαη με αηηημιμγεμέκεξ
απμθάζεηξ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο ΣΓΓ ή ημο Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ θαηά
πενίπηςζε. Γηα ηε δεμμζίεοζε ηςκ απμθάζεςκ αοηχκ εθανμυδεηαη ημ ηειεοηαίμ εδάθημ ηεξ
πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμο.
5. Οη εηζεγήζεηξ θαη γκςμμδμηήζεηξ ηςκ μυκημςκ θαη έθηαθηςκ επηηνμπχκ θα ηςκ μμάδςκ
ενγαζίαξ οπμβάιιμκηαη ζηα ανμυδηα υνγακα ημο ΣΓΓ, πμο απμθαζίδμοκ γηα ηε δεμυζηα
ακαθμίκςζε ηςκ ζομπεναζμάηςκ, υηακ ζοκηνέπεη ηέημηα πενίπηςζε. Οη ιμηπέξ
ιεπημμένεηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ επηηνμπχκ θαη μμάδςκ νοζμίδμκηαη με θακμκηζμυ πμο
εγθνίκεηαη ζφμθςκα με ημ ανζν. 17.
6. ημκ πνμτπμιμγηζμυ ημο ΣΓΓ θαη ηςκ Πενηθενεηαθχκ ημο Σμεμάηςκ πνμβιέπεηαη θάζε
πνυκμ εηδηθυ θμκδφιημ γηα ηεκ θάιορε ηςκ απμδεμηχζεςκ θαη αμμηβχκ ηςκ μειχκ ηςκ
επηηνμπχκ θαη μμάδςκ ενγαζίαξ".
πόιηα :
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-

Σμ πανυκ άνζνμ ηίζεηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 14 Κ. 1486/1984 (ΦΓΗ Α' 430).
-

φμθςκα με ημ άνζνμ 50 Κ. 1947/1991 (ΦΓΗ Α' 70), μη δηαηάλεηξ ημο πανυκημξ άνζνμο
ζοκεπίδμοκ κα ηζπφμοκ θαη κα εθανμυδμκηαη θαη μεηά ηεκ ηζπφ ημο Κ. 1505/1984
"Ακαδηάνζνςζε μηζζμιμγίμο πνμζςπηθμφ Δεμυζηαξ Δημηθήζεςξ θαη άιιςκ ζοκαθχκ
δηαηάλεςκ" θαη ηςκ μεηαγεκέζηενςκ ηνμπμπμηήζεςκ αοημφ.

-

Ε παν. 1 ηίζεηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ 24.08.1993 με ηεκ παν. 39 άνζνμο 27 Κ.
2166/1993 (ΦΓΗ Α' 137).

Άνζνμ 16 - Εθιμγέξ ΣΕΕ
"1. Ε εθιμγή γηα ηεκ ακάδεηλε ηςκ αηνεηχκ μειχκ ηςκ μνγάκςκ ημο Σεπκηθμφ
Γπημειεηενίμο Γιιάδμξ (Σ.Γ.Γ.) δηεκενγείηαη εκηυξ ημο μεκυξ Κμεμβνίμο θάζε ηνίημο
έημοξ, ζε μία ή δφμ ζοκεπυμεκεξ εμένεξ, πμο θαζμνίδμκηαη με απυθαζε ηεξ Δημηθμφζαξ
Γπηηνμπήξ ημο Σεπκηθμφ Γπημειεηενίμο Γιιάδμξ (Σ.Γ.Γ.),ηαοηυπνμκα ζηηξ έδνεξ υιςκ ηςκ
κμμανπηχκ θαη επανπηχκ ηεξ Υχναξ, θάζε δε μέιμξ μπμνεί κα ρεθίδεη ζημκ ηυπμ πμο
βνίζθεηαη ηεκ εμένα ηεξ εθιμγήξ."
2. Οη εθιμγέξ δηεκενγμφκηαη με μοζηηθή ρεθμθμνία θαη με ρεθμδέιηηα ζοκδοαζμχκ
οπμρεθίςκ ή μεμμκςμέκςκ οπμρεθίςκ.
3. Γηα κα είκαη εθιυγημμ μέιμξ ημο ΣΓΓ πνέπεη:
α) κα μεκ έπεη ζηενεζεί ηεξ ειεφζενεξ δηαπείνηζεξ ηεξ πενημοζίαξ ημο θαη
β) κα μεκ έπεη θαηαδηθαζηεί μφηε κα είκαη οπυδηθμξ γηα αδηθήμαηα, υπςξ μνίδεηαη ζημ ανζν.
22 ημο Π.Δ. 611/1977 (ΦΓΗ Α 198), πμο έπεη ακάιμγε εθανμμγή θαη ζηεκ πενίπηςζε ηςκ
αηνεηχκ μειχκ ηςκ μνγάκςκ ημο ΣΓΓ.
- 33 -

"4. O Πνυεδνμξ, μ Ακηηπνυεδνμξ, μ Γεκηθυξ Γναμμαηέαξ, μ Ακαπιενςηήξ Γεκηθυξ
Γναμμαηέαξ θαη μη φμβμοιμη ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο Σ.Γ.Γ. θαη ηςκ Δημηθμοζχκ
Γπηηνμπχκ ηςκ Πενηθενεηαθχκ Σμεμάηςκ δεκ μπμνμφκ κα είκαη οπμρήθημη γηα υνγακα ηςκ
δημηθεηηθχκ ζομβμοιίςκ ζοιιυγςκ εηδηθμηήηςκ ακάιμγςκ με εθείκεξ ηςκ μειχκ ημο Σ.Γ.Γ.
ή άιιςκ πανεμθενχκ ζοκδηθαιηζηηθχκ μνγακχζεςκ, ακ δεκ παναηηεζμφκ απυ ηε ζέζε ημοξ
μέπνη ηεκ ηειεοηαία εμένα οπμβμιήξ οπμρεθηυηεηαξ.
Ιέιε ηςκ δημηθεηηθχκ ζομβμοιίςκ ηςκ παναπάκς ζοιιυγςκ ή μνγακχζεςκ δεκ μπμνμφκ
κα είκαη οπμρήθημη γηα μέιε ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο Σ.Γ.Γ. θαη ηςκ Δημηθμοζχκ
Γπηηνμπχκ ηςκ Πενηθενεηαθχκ Σμεμάηςκ, ακ δεκ παναηηεζμφκ απυ ηηξ ζέζεηξ ημοξ μέπνη
ηεκ ηειεοηαία εμένα οπμβμιήξ οπμρεθηυηεηαξ".
5. ηηξ εθιμγέξ ηεξ παν. 1 αοημφ ημο άνζνμο ε άζθεζε ημο εθιμγηθμφ δηθαηχμαημξ
απμηειεί οπμπνέςζε γηα υια ηα μέιε ημο ΣΓΓ θαη ε αδηθαημιυγεηε πανάιεηρε ηεξ
ζοκεπάγεηαη ηεκ επηβμιή ηεξ πνεμαηηθήξ πμηκήξ ηεξ παν. 2 ημο ανζν. 30 αοημφ ημο
Π.Δ/ημξ, εθηυξ ακ ζοκηνέπμοκ μη πενηπηχζεηξ θαηά ηηξ μπμίεξ παναμέκεη αηημχνεημξ
υπμημξ δεκ αζθεί ημ εθιμγηθυ ημο δηθαίςμα ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ γηα ηεκ εθιμγή
βμοιεοηχκ.
6. Ιε Π.Δ/γμα, πμο εθδίδεηαη με πνυηαζε ημο Τπμονγμφ Δεμμζίςκ Ένγςκ, νοζμίδεηαη
θάζε ζέμα πμο ακαθένεηαη ζηε δηελαγςγή ηςκ εθιμγχκ θαη θονίςξ ηα ζέμαηα πμο
ακαθένμκηαη ζηε δεμμζίεοζε ηεξ πνμθήνολεξ ηςκ εθιμγχκ, ζημκ θαζμνηζμυ εθιμγηθχκ
πενηθενεηχκ, ζηεκ οπμβμιή ηςκ οπμρεθημηήηςκ, ζηα ρεθμδέιηηα, ζηεκ ακαγναθή ηςκ
οπμρεθίςκ ζηα ρεθμδέιηηα, ζηεκ ακαγναθή ηςκ οπμρεθίςκ ζηα ρεθμδέιηηα θαη ζημκ ηυπμ
πμο εθδειχκεηαη ε πνμηίμεζε πνμξ θάπμημοξ απ' αοημφξ, ζηεκ θαηακμμή ηςκ οπμιμίπςκ
ζε υζεξ πενηπηχζεηξ δεκ ανθμφκ γηα ηεκ θαηάιερε έδναξ, ζημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ
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επηηογπάκεηαη ε θαηά κμμμφξ ή πενηθένεηεξ ακηηπνμζχπεοζε μέζα ζημκ μιηθυ ανηζμυ εδνχκ
πμο ακηηζημηπεί ζε θάζε ζοκδηαζμυ οπμρεθίςκ ή μεμμκςμέκμ οπμρήθημ, ζηεκ επηιμγή
ζέζεςξ απυ πνυζςπα πμο εθιέγμκηαη θαη ηαοηυπνμκα ζομμεηέπμοκ ζηα υνγακα έκεθα
άιιεξ ηδηυηεηάξ ημοξ, ζηε με άζθεζε ημο εθιμγηθμφ δηθαηχμαημξ γηα ηεκ εθιμγή μνγάκςκ
ηςκ Πενηθενεηαθχκ Σμεμάηςκ απυ εθιμγείξ πμο ρεθίδμοκ εθηυξ ηεξ πενηθένεηαξ ημο
ημήμαημξ, ζημκ ανηζμυ ηςκ εθιμγηθχκ ημεμάηςκ ζε θάζε έδνα κμμμφ θαη ζηε ζφκζεζε ηςκ
εθμνεοηηθχκ επηηνμπχκ, ζηε ζφζηαζε Ηεκηνηθήξ Γθμνεοηηθήξ Γπηηνμπήξ, ζηε
ζογθέκηνςζε ηςκ απμηειεζμάηςκ θαη ηεκ ακαθήνολε ηςκ επηηοπυκηςκ, ζημκ ηνυπμ
ακαθήνολεξ αοηχκ θαη γεκηθά ζηηξ δαπάκεξ, ζηεκ μνγάκςζε θαη δηελαγςγή ηςκ εθιμγχκ θαη
ζηεκ ελαγςγή ημο απμηειέζμαηυξ ημοξ. Ιε υμμημ Π.Δ/γμα νοζμίδεηαη θαη θάζε ζέμα πμο
ακαθένεηαη ζηεκ επμπηεία πάκς ζηε δηεκένγεηα ηςκ εθιμγχκ θαη ζηεκ ακηηθαηάζηαζε ή
ακαπιήνςζε μειχκ ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο δεκ μνίδεηαη ε ακηηθαηάζηαζε ή ακαπιήνςζε με
ημ κυμμ αοηυκ. "Γπίζεξ με υμμημ π.δ/γμα νοζμίδεηαη θαη θάζε ζέμα πμο ακαθένεηαη ζηεκ
εθιμγή ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο Σ.Γ.Γ. θαη ηςκ πενηθενεηαθχκ ημεμάηςκ γηα ηεκ
εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ηςκ παν. 2 ημο ανζν. 8 θαη 2 ημο ανζν. 13". «Ιε απυθαζε ημο
Τπμονγμφ Πενηβάιιμκημξ, Υςνμηαλίαξ θαη Δεμυζηςκ Γνγςκ, ε μπμία εθδίδεηαη πνηκ ηεκ
πνμθήνολε ηςκ εθιμγχκ ημο Σ.Γ.Γ. μπμνμφκ - γηα ηεπκηθμφξ ιυγμοξ - κα πνμζδημνίδμκηαη ή
κα ηνμπμπμημφκηαη μη δηαζηάζεηξ θαη ημ πενηεπυμεκμ ηςκ ρεθμδειηίςκ εθιμγήξ υιςκ ηςκ
μνγάκςκ ημο Σ.Γ.Γ»**.
7. Ο πνυκμξ δηεκένγεηαξ ηςκ εθιμγχκ πμο μνίδεηαη ζηεκ παν. 1 αοημφ ημο άνζνμο μπμνεί
κα μεηαηίζεηαη μέπνη πέκηε μήκεξ θαη' ακχηαημ υνημ ζε πενηπηχζεηξ πμο μ πνυκμξ αοηυξ ή
ημ πνμεγμφμεκμ απ' αοηυκ δίμεκμ ζομπίπηεη με ημ πνυκμ δηεκένγεηαξ βμοιεοηηθχκ εθιμγχκ
ή ζοκηνέπμοκ άιιμη ζμβανμί ιυγμη πμο θαζηζημφκ αδφκαηε ή δοζπενή ηε δηεκένγεηα ηςκ
εθιμγχκ ηςκ μνγάκςκ ημο ΣΓΓ θαηά ημ πνυκμ πμο μνίδεηαη ζηεκ παν. 1 αοημφ ημο άνζνμο.
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Ε μεηάζεζε ημο πνυκμο ηςκ εθιμγχκ ζφμθςκα με ηα παναπάκς γίκεηαη με απυθαζε ημο
Τπμονγμφ Δεμμζίςκ Ένγςκ, με ηεκ μπμία μεηαηίζεκηαη ακάιμγα θαη υιεξ μη πνμζεζμίεξ μη
ζπεηηθέξ με ηηξ εθιμγέξ θαη νοζμίδμκηαη υιεξ μη οπυιμηπεξ ακαγθαίεξ ζπεηηθέξ
ιεπημμένεηεξ".
πόιηα
-

Σμ πανυκ άνζνμ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 15 ημο κ. 1486/1984.
Οη παν. 1 θαη 4 ηίζεκηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθακ με ηεκ παν. 10 άνζνμο 14 Κ. 2187/1994 (Α΄
16/8.2.1994).

-

Ε εκηυξ " " παν. 1 ηίζεηαη υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε με ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 10 ημο κ. 2833/2000 (Α΄
150/30.6.2000).- Σμ εκηυξ " " ηειεοηαίμ εδάθημ ηεξ παν. 6 πνμζηέζεθε με ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 5
ημο κ. 1799/4-12 Αογ. 1988 (Α΄ 167).

-

** Σμ εκηυξ " " ηειεοηαίμ εδάθημ ηεξ παν. 6 πνμζηέζεθε με ηεκ παν. 4 ημο άνζνμο 14 ημο κ.
3481/2006 (Α΄ 162/12.8.2006).

Άνζνμ 17 – Λεηημονγία ζοιιμγηθώκ μνγάκςκ
"1. Ιε απυθαζε ημο Τπμονγμφ Δεμμζίςκ Ένγςκ, πμο εθδίδεηαη φζηενα απυ γκχμε ηεξ
Ακηηπνμζςπείαξ, θακμκίδεηαη μ ηνυπμξ ιεηημονγίαξ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ, ηςκ
Ακηηπνμζςπείαξ Πενηθενεηαθχκ Σμεμάηςκ, ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο ΣΓΓ, ηςκ
Δημηθμοζχκ Γπηηνμπχκ ηςκ
Πενηθενεηαθχκ Σμεμάηςκ θαη ηςκ επηηνμπχκ επηζηεμμκηθχκ εηδηθμηήηςκ, εηδηθυηενα δε μη
πνμζεζμίεξ πνμζθιήζεςξ γηα ηηξ ζοκεδνηάζεηξ, ηα ηεξ ρεθμθμνίαξ θαη μ ηνυπμξ ζφκηαλεξ
θαη επηθφνςζεξ ηςκ πναθηηθχκ ζε θάζε πενίπηςζε.
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2. Ιε απυθαζε ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ, πμο δεμμζηεφεηαη ζημ εκεμενςηηθυ δειηίμ ημο Σ.Γ.Γ.,
νοζμίδμκηαη υια ηα ιμηπά ζέμαηα ιεηημονγίαξ ηςκ μνγάκςκ ηεξ πνμεγμφμεκεξ
παναγνάθμο".
πυιηα
-

Σμ ανζν. 17 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ημ ανζν. 16 Κμμ. 1486/1984.

Άνζνμ 18 - Απμδεμίςζε μειώκ Δημηθμύζαξ Επηηνμπήξ ημο ΣΕΕ θιπ
"1. ημκ Πνυεδνμ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο ΣΓΓ θαηαβάιιμκηαη θαηά μήκα έλμδα
παναζηάζεςξ πμο ημ πμζυ ημοξ μνίδεηαη με απυθαζε ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο ΣΓΓ μέζα
ζηα υνηα ηςκ εγθνίζεςκ πνμτπμιμγηζμμφ.
2. ημκ Πνυεδνμ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ, ζημ Γεκηθυ Γναμμαηέα ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ
θαη ζημοξ Πνμέδνμοξ ηςκ Πενηθενεηαθχκ Σμεμάηςκ θαηαβάιιμκηαη έλμδα παναζηάζεςξ,
ζε πμζμζηυ μέπνη 50% ηςκ θαηαβαιιυμεκςκ ζημκ Πνυεδνμ ημο ΣΓΓ, πμο μνίδμκηαη υπςξ
ζηεκ παν. 1.
3. ηα Ιέιε ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ, ηςκ Δημηθμοζχκ Γπηηνμπχκ ηςκ Πενηθενεηαθχκ
Σμεμάηςκ θαη ηςκ Γπηηνμπχκ Σμεμάηςκ εηδηθμηήηςκ Ιειχκ, θαηαβάιιεηαη απμδεμίςζε
θαηά ζοκεδνίαζε, πμο μνίδεηαη ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ.
4. ηα Ιέιε ημο ΣΓΓ πμο μεηαθηκμφκηαη απυ ημκ ηυπμ ηεξ μυκημεξ θαημηθίαξ ημοξ γηα ηε
ζομμεημπή ζηηξ ζοκεδνηάζεηξ ηςκ ζοιιμγηθχκ ημο μνγάκςκ, ή γηα εθηέιεζε ακαηεζείζαξ
ενγαζίαξ, ακελάνηεηα απυ άιιε ηοπυκ αμμηβή ημοξ, θαηαβάιιεηαη απμδεμίςζε εθηυξ έδναξ
γηα ακηημεηχπηζε ηςκ ζπεηηθχκ δαπακχκ".
- 37 -

<Σμ ανζν. 18 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ημ ανζν. 17 Κμμ. 1486/1984>.

Άνζνα 19-26 - Καηανγήζεθακ
Ηαηανγήζεθακ απυ ηεκ πενηπη. α ανζν. 23 Κμμ. 1486/1984.

Άνζνμ 27
"1. Σμ Σεπκηθυκ Γπημειεηήνημκ δφκαηαη κα πνμζιάβε δηα ηεκ ιεηημονγίακ ημο ημ ακαγθαημφκ
αοηχ πνμζςπηθυκ, ήημη έκα ηεπκηθυκ ζφμβμοιμκ εθ ηςκ μειχκ αοημφ έκα κμμηθυκ
ζφμβμοιμκ θαη οπαιιειηθυκ πνμζςπηθυκ. Ο ανηζμυξ ηςκ οπαιιήιςκ ημφηςκ, μίηηκεξ δεκ
δφκαηαη κα οπενβχζη ημοξ 25, ηα πνμζυκηα ηεξ πνμζιήρεςξ, ηα δηθαηχμαηα θαη μη
οπμπνεχζεηξ ηα ηεξ δηαβαζμίζεςξ, πνμαγςγήξ, απμδμπχκ θαη πμηκχκ, ςξ θαη πάζα
ακαγθαία δηα ηεκ μνγάκςζηκ ημο πνμζςπηθμφ ημφημο θαη ηεκ ιεηημονγίακ ηεξ οπενεζίαξ ημο
Σ.Γ.Γ. ιεπημμένεηα, θακμκηζζήζεηαη δηα Β.Δ/ηςκ μεηά γκχμεκ ηεξ ακηηπνμζςπείαξ.
2. Σμ θαηά ηεκ ηζπφκ ημο πανυκημξ οπενεημφκ εκ γέκεη πνμζςπηθυκ ημο Σ.Γ.Γ., πενί μο ε
πνμεγμομέκε πανάγναθμξ, δηαηενείηαη εηξ ηαξ ζέζεηξ ημο, πιεκ ηςκ πνμζςνηκχκ
οπαιιήιςκ, ςξ πνμξ μοξ ηζπφμοκ αη πενί αοηχκ εηδηθαί δηαηάλεηξ".
πόιηα
-

Ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ημ ανζν. 3 ημο Α.Κ. 912/1937>.

-

Γηξ εθηέιεζηκ ημο παιαημφ άνζνμο 27 ελεδυζε ημ Π.Δ/μα ηεξ 31 Αογ./12 επη. 1934 πενί
εγθνίζεςξ εζςηενηθμφ θακμκηζμμφ ημο Σεπκηθμφ Γπημειεηενίμο ηεξ Γιιάδμξ, ηζπφμκ έηη θαη κοκ
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Σχόλιο [δκ2]: ΠΡΟΟΥΕ: Βάζεη ηςκ
άνζνςκ 24 & 26§1ε, έπεη εγθνηζεί μ
«επαγγειμαηηθυξ Ηχδηθαξ ηςκ
Γιιήκςκ Δηπιςμαημφπςκ Ιεπακηθχκ»
απυ ηεκ Ακηηπνμζςπεία ηεξ 18-2-61

ζομθχκςξ ης ακςηένς άνζνς θαη ης ανζν. 6 παν. 4 ημο Α.Κ. 912/1937 θαη ημ ΒΔ 29 Ζακ./5 Φεβν.
1940 πενί ηςκ οπαιιήιςκ θαη ηςκ οπενεζηχκ ημο Σ.Γ.Γ. ηνμπμπμηεζέκ δηα ηςκ Η.Δ. 11/25 Ιαΐμο
1943, Β.Δ. 3/6 Οθη. 1945, Β.Δ. 19 Ιανη./8 Ιαΐμο 1947 θαη Β.Δ. 13/15 Δεθ. 1950.

Άνζνμ 28 - Πεηζανπηθόκ ζομβμύιημκ
"1. Σα πεηζανπηθά παναπηχμαηα ηςκ μειχκ ημο ΣΓΓ εθδηθάδμκηαη απυ ηα Πεηζανπηθά
ομβμφιηα μεηά από έγγναθε ακαθμνά ∆εμόζηαξ Ανπήξ, ημο Πνμέδνμο ημο Σ.Ε.Ε. ή
ηςκ ∆ημηθεηηθώκ ομβμοιίςκ ζοιιμγηθώκ θμνέςκ, επηζηεμμκηθώκ ή ενγαζηαθώκ ηςκ
Μεπακηθώκ, μεηά από κόμημε Απόθαζε ηςκ ζοιιμγηθώκ ημοξ θμνέςκ ή μεηά από
έγγναθε θαηαγγειία μπμημοδήπμηε έπεη έκκμμμ ζομθένμκ είηε αοηεπάγγειηα με
πνςημβμοιία μπμημοδήπμηε μέιμοξ ημοξ, θαη φζηενα απυ έθεζε απυ ημ Ακχηαημ

Σχόλιο [δκ3]: ΠΡΟΟΥΗ:
Θα πνέπεη κα πνμβιεμαηηζημύμε γηα
ηε δηαηύπςζε ώζηε κα
ζομπενηιεθζμύκ θη όζμη με
μπμημδήπμηε ηνόπμ μπμνμύκ ελαζθμύκ
ημ επάγγειμα πςνίξ κα εγγνάθμκηαη
ζημ ΣΕΕ. Ππ
«πηζημπμηεμέκμη» (ππ ειεγθηέξ

δηαθυνςκ εηδηθμηήηςκ υπςξ γεςιυγμη
θιπ), μεπακηθμί ή εηαηνείεξ πμο
ελαζθμύκ επαγγέιμαηα από ημ
ελςηενηθό (=παγθμζμημπμίεζε) θιπ

δηθαημδμζία ηςκ ομβμοιίςκ αοηχκ ΔΕΝ ελαηνμφκηαη μη δεμυζημη οπάιιειμη, μη οπάιιειμη

Γεκηθά πνέπεη κα ζθεθηόμαζηε
ζοκέπεηα πςξ ζα ακηημεηςπίζμομε ηηξ
ηοπόκ ηνμπμπμηήζεηξ ηεξ κμμμζεζίαξ
ζηα πιαίζηα ηεξ ειεύζενεξ αγμνάξ,
ημκ αζέμηημ ακηαγςκηζμό ζηηξ κέεξ
ζοκζήθεξ άζθεζεξ επαγγέιμαημξ..

Κ.Π.Δ.Δ. θαη μη οπάιιειμη άιιςκ θμνέςκ ημο δεμυζημο ημμέα, πμο οπάγμκηαη ζηηξ

Σχόλιο [δκ4]: Πνόηαζε ΠΣ ΣΕΕ
Κεκην. Μαθεδμκίαξ, άνζνμ 11

πεηζανπηθέξ δηαδηθαζίεξ πμο ηζπφμοκ γηα ημ θμνέα, εθηόξ ακ ηα παναπηώμαηα ηειμύκηαη

Σχόλιο [δκ5]: Πνόηαζε ΠΣ ΣΕΕ
Κεκην. Μαθεδμκίαξ
Ίζςξ απμηειεί ηεκ θαιύηενε ιύζε,
με ηνμπμπμίεζε θάζε ακηίζεημο
Νόμμο.

Πεηζανπηθυ ομβμφιημ ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ επυμεκςκ άνζνςκ. Απυ ηε

από αοημύξ θαηά ηεκ εκάζθεζε ειεοζένμο επαγγέιμαημξ με ή πςνίξ ηε ζπεηηθή άδεηα
ηεξ Τπενεζίαξ ημοξ ή δεκ έπμοκ ζπέζε με (ηεκ οπενεζηαθή ημοξ ηδηόηεηα) ηα
Τπενεζηαθά ημοξ θαζήθμκηα (ή είκαη πένα από ηα οπενεζηαθά ημοξ θαζήθμκηα). ηε
δηθαημδμζία ηςκ ομβμοιίςκ οπάγμκηαη επί πιέμκ πςνίξ ελαηνέζεηξ μη μεπακηθμί μέιε
επηηνμπώκ, εθπνόζςπμη ημο ΣΕΕ, θαζώξ θαη όζμη θαηά πενίπηςζε ελμμμηώκμκηαη με
δεμμζίμοξ οπαιιήιμοξ. ηηξ πενηπηώζεηξ αοηέξ μη πμηκέξ θμηκμπμημύκηαη θαη ζηεκ
Τπενεζία ημοξ. Πεηζανπηθά ομβμφιηα ζοκηζηχκηαη απυ έκα ζηεκ έδνα ημο ΣΓΓ θαη ζηηξ
έδνεξ ηςκ Πενηθενεηαθχκ Σμεμάηςκ. Σα Πεηζανπηθά ομβμφιηα ζηεκ έδνα ημο
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Σχόλιο [δκ6]: … ελαηνμφκηαη, ζε
ημμείξ πμο δεκ είκαη ζπεηηθμί με ηεκ
άδεηα ελαζθήζεςξ ημο επαγγέιμαημξ
ημο μεπακηθμύ, μη δεμυζημη……
Σχόλιο [δκ7]: Πνμζμπή: Έμμεζε
ακαγκχνηζε δηθαηχμαημξ άζθεζεξ
ειεοζένμο επαγγέιμαημξ ζε ΔΤ =
Αζέμηημξ ακηαγςκηζμυξ.
Γκαιιαθηηθή δηαηφπςζε: …. θαηά ηεκ
εκάζθεζε ειεοζένμο επαγγέιμαημξ ζηα
πιαίζηα οπενεζηαθήξ εκημιήξ….
Σχόλιο [δκ8]: Ππ Ειεγθηέξ δόμεζεξ.
Δηθαζηηθμί πναγμαημγκχμμκεξ, πάζεξ
θφζεξ επηζεςνεηέξ, δηαηηεηέξ θιπ

Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ είκαη ανμυδηα γηα ηα πεηζανπηθά παναπηχμαηα ηςκ μειχκ ημο
Σμήμαημξ ακελάνηεηα απυ ημκ ηυπμ πμο έπεη δηαπναπζεί ημ πανάπηςμα. ε πενίπηςζε
αδοκαμίαξ ιεηημονγίαξ γηα μπμημδήπμηε ιόγμ αοηώκ ηςκ ζομβμοιίςκ, ηόηε ανμόδημ γηα
ηα πεηζανπηθά παναπηώμαηα είκαη ημ Πεηζανπηθό ομβμύιημ ζηεκ έδνα ημκ ΣΕΕ. Το
Πεηζανπηθυ ομβμφιημ ζηεκ έδνα ημο ΣΓΓ είκαη ανμυδημ γηα ηηξ παναβάζεηξ υιςκ ηςκ
άιιςκ μειχκ ημο ΣΓΓ υπςξ θαη γηα ηηξ πενηπηχζεηξ ηεξ επυμεκεξ παναγνάθμο. Σμ

Σχόλιο [δκ9]: Γκαιιαθηηθυ θείμεκμ:
…. αδοκαμίαξ ζύγθιηζεξ πένακ ηςκ 6
μεκώκ γηα μπμημδήπμηε ιόγμ….
Σχόλιο [δκ10]: Θα πνέπεη κα ιεθζεί
οπ’ υρε ημ πνυζζεημ θυζημξ θαζυζμκ,
είηε μη δηάδηθμη ζα πνέπεη κα ένζμοκ
ζηεκ έδνα ημο ΣΓΓ γηα θαηαζέζεηξ θιπ,
είηε κα μεηαβεί επί ηυπμο μ εηζεγεηήξ

Ακχηαημ Πεηζανπηθυ ομβμφιημ εδνεφεη, ζηεκ έδνα ημο ΣΓΓ θαη είκαη ανμυδημ γηα ηηξ
εθέζεηξ θαηά απμθάζεςκ υιςκ ηςκ Πεηζανπηθχκ ομβμοιίςκ".
2. Γηξ ηεκ δηθαημδμζίακ ηςκ Πεηζανπηθχκ ομβμοιίςκ ηςκ μειχκ ημο Σ.Γ.Γ. οπυθεηκηαη
πιεκ ηςκ μειχκ αοημφ άπακηεξ μη βάζεη ηςκ Κμμ. 4663/1930 "πενί αζθήζεςξ
επαγγέιμαημξ Πμιηηηθμφ Ιεπακηθμφ Ανπηηέθημκμξ θαη Σμπμγνάθμο θαη 6422/1934 "πενί
αζθήζεςξ επαγγέιμαημξ ημο Ιεπακμιυγμο, ημο Ειεθηνμιυγμο θαη ημο Ιεπακμιυγμο Ειεθηνμιυγμο Ιεπακηθμφ, ςξ θαη ημο Καοπεγμφ", ςξ μφημη ηζπφμοκ, αζθμφκηεξ εκ υις ή
εκ μένεη ηα οπυ ηςκ Κυμςκ ημφηςκ θαζμνηδυμεκα επαγγέιμαηα, αιιά μυκμκ ςξ πνμξ ηαξ,
οπυ ζημηπ. α,β θαη γ ηεξ παν. 1 ημο ανζν. 30, παναβάζεηξ, ςξ επίζεξ θαη πάκηεξ μη
οπμπίπημκηεξ εηξ ηαξ θαηά ημ ανζν. 4 ημο Α.Κ. 410/1968 "πενί αοζαηνέηςκ μηθμδμμηθχκ
θαηαζθεοχκ "παναβηάζεηξ".

Σχόλιο [δκ11]: Πνέπεη κα
πενηιεθζμφκ θη υιμη μη ζφγπνμκμη
θιάδμη ππ μεπακηθμί πενηβάιιμκημξ
θιπ
Σχόλιο [δκ12]: Πνμζμπή ζημοξ
κέμοξ κόμμοξ, θμηκμηηθέξ μδεγίεξ θιπ
πμο απμδίδμοκ δηθαηώμαηα θαη
ηζμηημίεξ.
Σχόλιο [δκ13]:
Γηαηί όπη θαη ε παν. 1ε ;
Αθόμα θαη ημ 1δ ζα πνέπεη κα
ηζπύεη, ώζηε κα απμθεοπζεί μ
αζέμηημξ ακηαγςκηζμόξ (ππ ειιηπή

ζημηπεία ζε ζθναγίδεξ, παναπιακεηηθέξ
δηαθεμίζεηξ θιπ)

πόιηα
- Σμ ανζν. 28 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ημ ανζν. 1 Κ.Δ. 783/1970.
- Ε παν. 1 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς απυ ηεκ παν. 1 ανζν. 18 Κμμ. 1486/1984, βιέπε θαη παν. 2 ανζν. 18 άκς
κυμμο>.
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Άνζνμ 29
"1. Σα Πεηζανπηθά ομβμφιηα είκαη επηαμειή. Πέκηε απυ ηα μέιε θάζε Πεηζανπηθμφ
ομβμοιίμο εθιέγμκηαη μεηαλφ ηςκ ηαθηηθχκ μειχκ ημο Σ.Γ.Γ. πμο έπμοκ ζομπιενχζεη
δεθαπέκηε έηε άζθεζεξ ημο επαγγέιμαημξ θαη ηςκ μμυηημςκ μειχκ θαηά ηηξ ανπαηνεζίεξ
ηςκ μνγάκςκ ημο ΣΓΓ με ηζάνηζμμοξ ακαπιενςηέξ ακελάνηεηα απυ εηδηθυηεηα θαη ηα
οπυιμηπα δφμ μνίδμκηαη έκα απυ ημκ Τπμονγυ Δεμμζίςκ Ένγςκ θαη έκα από ημκ Τπμονγό
Υςνμηαλίαξ θαη είκαη μέιε ημο ΣΓΓ, δεμυζημη οπάιιειμη.
Οη οπμρήθημη γηα ηα Πεηζανπηθά ομβμύιηα δεκ επηηνέπεηαη κα είκαη οπμρήθημη γηα
άιια όνγακα ημο ΣΕΕ.

Σμ θάζε πεηζανπηθυ ζομβμφιημ ζηεκ πνχηε ημο ζοκεδνίαζε εθιέγεη ημκ πνυεδνυ ημο δύμ
Ακηηπνμέδνμοξ (γηα ημ Π. Αζήκαξ) θαη ημοξ ακαπιενςηέξ ημοξ. Ε ζεηεία ημοξ
ζομπίπηεη με ηε ζεηεία ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο. ηηξ ζοκεδνηάζεηξ ημο Πεηζανπηθμφ
ομβμοιίμο μπμνεί κα μεηέπεη ζομβμοιεοηηθά, πςνίξ ρήθμ, μ κμμηθυξ ζφμβμοιμξ ημο ΣΓΓ

Σχόλιο [δκ14]: Πνέπεη κα ακαθενζεί
μπςζδήπμηε πμημξ ημοξ μνίδεη ππ μ
πνυεδνμξ ημο ημήμαημξ.

Γηδηθά ημ Πεηζανπηθυ ομβμφιημ ηεξ Αζήκαξ έπεη 21 μέιε, απυ ηα μπμία δεθαπέκηε
εθιέγμκηαη υπςξ παναπάκς, ηνία μνίδμκηαη απυ ημκ Τπμονγυ Δεμμζίςκ Ένγςκ θαη ηνία ,
από ημκ Τπμονγό Υςνμηαλίαξ, έκα ακά ημήμα θαη ακά Τπμονγό, ηα μπμία είκαη εκενγά
μέιε ημο ΣΓΓ, δεμυζημη οπάιιειμη Σμ ομβμφιημ αοηυ ζηεκ πνχηε ημο ζοκεδνίαζε εθιέγεη
ημκ Πνυεδνμ θαη δφμ Ακηηπνμέδνμοξ ημο θαη ηζάνηζμμοξ ακαπιενςηέξ.
Σμ ομβμφιημ Αζήκαξ με απυθαζε ηεξ Οιμμέιεηάξ ημο πςνίδεηαη ζε ηνία επηαμειή
ημήμαηα πμο ενγάδμκηαη αοημηειχξ. Ηάζε ημήμα πνμεδνεφεη απυ ημκ Πνυεδνμ ή έκακ απυ
ημοξ Ακηηπνμέδνμοξ θαη πενηιαμβάκεη 5 αηνεηά θαη δφμ δημνηδυμεκα μέιε. Ο Πνυεδνμξ ημο
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Σχόλιο [δκ15]: Οιόθιενε ε
πανάγναθμξ πνεηάδεηαη
επακαδηαηύπςζε
Σχόλιο [δκ16]:
Πνόηαζε ΠΣ Θνάθεξ:
Ε ζφκζεζε ημο Πεηζανπηθμφ
ομβμοιίμο δεκ είκαη ζηαζενή αιιά
μνίδεηαη δηαθμνεηηθή γηα θάζε
πενίπηςζε ελέηαζεξ πεηζανπηθμφ
παναπηχμαημξ με θιήνςζε απυ ηεκ
Δημηθμφζα Γπηηνμπή ημο ΣΓΓ

Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο ηεξ Αζήκαξ θαη ζε πενίπηςζε θςιφμαηυξ ημο μ έκαξ απυ ημοξ
Ακηηπνμέδνμοξ θαηακέμεη ηηξ οπμζέζεηξ ζηα ημήμαηά ημο.
Όπμο ζηηξ ιμηπέξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ ακαθένεηαη Πεηζανπηθυ ομβμφιημ κμείηαη θαη

Σχόλιο [δκ17]:
Πμηα ηα θνηηήνηα θαηακμμήξ;
Γλεηδίθεοζε ηςκ ημεμάηςκ;
Πςξ ελαζθαιίδεηαη ε αμενμιερία ημο
Πνμέδνμο ημο Π;

θαζέκα απυ ηα Σμήμαηα ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο ηεξ Αζήκαξ θαη υπμο μ Πνυεδνμξ
κμμφκηαη θαη μη πνμεδνεφμκηεξ Ακηηπνυεδνμη Σμεμάηςκ.
2. Σα αηνεηά μέιε ηςκ Πεηζανπηθχκ ομβμοιίςκ εθιέγμκηαη με άμεζε, μοζηηθή ρεθμθμνία
θαη με απιή ακαιμγηθή θαηά ζοκδοαζμυ οπμρεθίςκ ή μεμμκςμέκμ οπμρήθημ, υπςξ
εηδηθυηενα θαζμνίδεηαη με ημ Π.Δ/γμα ηεξ παν. 6 ημο ανζν. 16. Γηα ηα πεηζανπηθά
ζομβμφιηα ζηηξ έδνεξ ηςκ Πενηθενεηαθχκ Σμεμάηςκ ρεθίδμοκ μυκμ ηα μέιε ημο Σμήμαημξ
θαη γηα ημ Πεηζανπηθυ ομβμφιημ ηεξ Αζήκαξ ηα οπυιμηπα μέιε ημο ΣΓΓ, εθυζμκ έπμοκ
δηθαίςμα ρήθμο. Ε εθιμγή ηςκ αηνεηχκ μειχκ ημο Ακχηαημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο
γίκεηαη με θαζμιηθή ρεθμθμνία ηςκ μειχκ ημο ΣΓΓ". <Οη παν. 1 θαη 2 ακηηθαηαζηάζεθακ ςξ
άκς απυ ηεκ παν. 1 ανζν. 19 Κμμ. 1486/84>.
Σα Π. ζοκεπίδμοκ θακμκηθά ηεκ ιεηημονγία ημοξ θαη μεηά ηεκ δηεκένγεηα ηςκ
εθιμγώκ μέπνη ηεκ ζογθνόηεζε ζε ζώμα ηςκ κέςκ.
Σα μέιε ηςκ Πεηζανπηθώκ ομβμοιίςκ, πιεκ ημο Ακςηάημο Πεηζανπηθμύ, δεκ
μπμνμύκ κα μεηέπμοκ ζηα ομβμύιηα γηα πενηζζόηενεξ από 2 ζοκεπόμεκεξ ζεηείεξ ή 3
ζοκμιηθά.
Μέιε Πεηζανπηθώκ ομβμοιίςκ πμο απέπμοκ ηςκ θαζεθόκηςκ ημοξ αδηθαημιμγήηςξ
γηα 3 ζοκεπείξ ζοκεδνηάζεηξ ή πιέμκ ημο 1/3 ηςκ ζοκεδνηάζεςκ ημο ημήμαημξ
ζοκμιηθά, ακηηθαζίζηακηαη από ηα ακαπιενςμαηηθά ημοξ θαη ζηενμύκηαη ημο
δηθαηώμαημξ εθιμγήξ γηα ηηξ 2 επόμεκεξ πενηόδμοξ ανπαηνεζηώκ ημο ΣΕΕ.
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Σχόλιο [δκ18]: Ση αθνηβώξ ηζπύεη
γηα ηα Πεηζανπηθά ομβμύιηα
Πενηθενεηαθώκ Σμεμάηςκ;
Έπμοκ 3 ημήμαηα θαη ακηίζημηπεξ
δηαδηθαζίεξ;
Πνέπεη κα πενηγναθμύκ ηα πάκηα
ιεπημμενώξ.

Σχόλιο [δκ19]: Γκαιιαθηηθυ θείμεκμ:
Η ζεηεία ηςκ Πεηζανπηθώκ
ομβμοιίςκ ιήγεη με ηε ζογθνόηεζε
ζε ζώμα ηςκ Πεηζανπηθώκ
ομβμοιίςκ πμο ζα πνμέιζμοκ από
ηηξ επόμεκεξ ηεξ εθιμγήξ ημοξ,
ανπαηνεζίεξ ημο ΣΕΕ.

3. Πανά ης Πεηζανπηθχ ομβμοιίς μνίδεηαη δη' εθάζηεκ οπυζεζηκ εηζεγεηήξ μέιμξ ημο
Σ.Γ.Γ. εθ ηςκ επυκηςκ 10εηίακ ημοιάπηζημκ απυ ηεξ θηήζεςξ ηεξ αδείαξ αζθήζεςξ
επαγγέιμαημξ, ιαμβακυμεκμξ εθ πίκαθμξ θαηανηηδμμέκμο οπυ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ημο
Σ.Γ.Γ θαη ηζπύμκημξ μέπνη ηεξ ακηηθαηαζηάζεςξ ημο από κέμ. Οη έπμκηεξ θαηά ημκ
πνυκμκ ιήλεςξ ηεξ ζεηείαξ εθθνεμείξ εηξ πείναξ ηςκ οπμζέζεηξ εηζεγεηαί ζοκεπίδμοκ

Σχόλιο [δκ20]: Γηα ηεκ εγγναθή ζημοξ
πίκαθεξ ζα πνέπεη κα πνμβιεθζεί
εθπαίδεοζε εθπαίδεοζε ζε ζημηπεηχδε
κμμηθά ζέμαηα, είηε πνμ ηεξ εγγναθήξ
ζημοξ πίκαθεξ, είηε μεηά απυ αοηήκ .

ηαφηαξ μέπνη πεναηχζεςξ αοηχκ, εγθφνςξ εηζεγμφμεκμη θαη πανηζηάμεκμη εηξ ημκ κέμκ
Πεηζανπηθυκ ομβμφιημκ. Γηξ ημκ πίκαθα ηςκ εηζεγεηχκ δφκακηαη κα πενηιεθζμφκ θαη
μμυηημα μέιε ημο Σ.Γ.Γ. Ο εκ ιυγς πίκαλ πενηιαμβάκεη ημοιάπηζημκ 30 εηζεγεηάξ.

Σχόλιο [δκ21]: Πνυβιερε
ακαπιενςμαηηθχκ εηζεγεηχκ.
Ση γίκεηαη με οπμζέζεηξ

4. Ο Πνυεδνμξ, ηα αηνεηά μέιε ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο θαη ημο Ακςηάημο
Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο θαη μη εηζεγεηαί, οπέπμοκ ηαξ εοζφκαξ ηςκ Δεμμζίςκ Τπαιιήιςκ
θαη πνμ ηεξ ακαιήρεςξ ηςκ θαζεθυκηςκ ηςκ μνθίδμκηαη εκχπημκ ημο Πνμέδνμο ημο
Σ.Γ.Γ., ςξ αθμιμφζςξ:
"Ονθίδμμαη κα αζθήζς ηα ακαηεζέκηα μμη θαζήθμκηα μεηά πάζεξ αμενμιερίαξ θαη
επημειείαξ θαη εκ πάζε μοζηηθυηεηη, έπςκ ςξ μυκμκ ζθμπυκ ηεκ ακαθάιορηκ ηεξ αιεζείαξ".
Ο υνθμξ δίδεηαη θαηά ημκ ηφπμκ ηεξ ζνεζθείαξ ημο μνθηδμμέκμο. Γηξ ημοξ εθ ηςκ ακςηένς
Δεμμζίμοξ Τπαιιήιμοξ ή Τπαιιήιμοξ Κ.Π.Δ.Δ. οπμμημκήζθεηαη μ δμζείξ παν' αοηχκ
υνθμξ.
5. Αη πενί ελαηνέζεςξ Δηθαζηχκ δηαηάλεηξ ηεξ Πμιηηηθήξ Δηθμκμμίαξ, ηζπφμοκ θαη δηα ημκ
Πνυεδνμκ θαη ηα μέιε ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο, ςξ θαη δηα ημοξ Γηζεγεηάξ. Ε πενί
ελαηνέζεςξ αίηεζηξ, απεοζοκμμέκε εηξ ημκ Πνυεδνμκ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο,
θαηαηίζεηαη εηξ ηεκ Γναμμαηείακ ηςκ Πεηζανπηθχκ ομβμοιίςκ. Σμ Πεηζανπηθυκ
ομβμφιημκ απμθαίκεηαη επί ηεξ αηηήζεςξ ηαφηεξ. Ηαηά ηεκ ζοδήηεζηκ δφκαηαη κα παναζηή
- 43 -

Σχόλιο [δκ22]: ή δηα ιόγμο ηημήξ

θαη μ αηηχκ. Γπί ηεξ αηηήζεςξ δη' ελαίνεζηκ Γηζεγεημφ απμθαίκεηαη μ Πνυεδνμξ ημο
Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο, μνίδςκ άμα έηενμκ Γηζεγεηήκ, εθ' υζμκ απμδεπζή ηαφηεκ. Όηακ
δεηήηαη ε ελαίνεζηξ μειχκ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο, πένακ ημο εκυξ ή θαη μιμθιήνμο
ημφημο, ε ζπεηηθή αίηεζηξ απεοζοκμμέκε εηξ ημκ Πνυεδνμκ ημο θαηά ημ ανζν. 32 ημο
πανυκημξ Ακςηάημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο θαηαηίζεηαη εηξ ηεκ Γναμμαηείακ. Σμ

Σχόλιο [δκ23]: Κα ζομπιενςζεί:
….ημο ημήμαημξ ημο Πεηζανπηθμύ
ομβμοιίμο

Ακχηαημκ Πεηζανπηθυκ ομβμφιημκ, είκαη ανμυδημκ πνμξ εθδίθαζηκ ηεξ πενί ελαηνέζεςξ
αηηήζεςξ θαη απμθαίκεηαη πενί ημο βαζίμμο ή με ηεξ αηημομέκεξ ελαηνέζεςξ, ημο αηημφκημξ
δηθαημομέκμο κα παναζηή εηξ ηεκ εθδίθαζηκ ηεξ αηηήζεχξ ημο.
Ο πεηζανπηθχξ δηςθυμεκμξ, άπαλ μυκμκ θαηά βαζμυκ δηθαημδμζίαξ δφκαηαη κα δεηήζε
ελαίνεζηκ μειχκ ή μιμθιήνμο ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο θαη δε πνμ ηεξ εκάνλεςξ ηεξ
ζοδεηήζεςξ ηεξ οπμζέζεςξ. Άπαλ μυκμκ επίζεξ δφκαηαη κα δεηήζε ηεκ ελαίνεζηκ
Γηζεγεημφ θαη δε εκηυξ πέκηε εμενχκ απυ ηεξ εηξ αοηυκ θμηκμπμηήζεςξ ημο μνηζμμφ ημο.
6. Ε ζομμεημπή μμμηίμμο μέιμοξ εηξ ημ Πεηζανπηθυκ ομβμφιημκ ή ςξ εηζεγεημφ αοημφ,
δεκ ζεςνείηαη άζθεζηξ επαγγέιμαημξ θαηά ηαξ πενί Σαμείμο οκηάλεςξ Ιεπακηθχκ
Γνγμιεπηχκ Δεμμζίςκ Ένγςκ (Σ..Ι.Γ.Δ.Γ.) θεημέκαξ δηαηάλεηξ.
7. Γηξ ημκ Πνυεδνμκ, ηα μέιε, ημοξ Γηζεγεηάξ ημοξ Γναμμαηείξ ηςκ
Πεηζανπηθχκομβμοιίςκ θαη ημοξ οπυ ημο Πνμέδνμο ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο
μνηδμμέκμοξ εηδηθμφξ Γναμμαηείξ ηςκ Γηζεγεηχκ ελ οπαιιήιςκ ημο Σ.Γ.Γ δηαηηζεμέκςκ
πνμξ ημφημ οπυ ημο Πνμέδνμο ημο Γπημειεηενίμο θαηαβάιιεηαη απμδεμίςζηξ θαζμνηδμμέκε
απυ ηεκ Ακηηπνμζςπεία θαηυπηκ εηζεγήζεςξ ηεξ Δημηθμφζεξ Γπηηνμπήξ ημο Σ.Γ.Γ. γηα
ημκ θαζμνηζμό ηεξ μπμίαξ ιαμβάκμκηαη οπ’ όρε μη ηδηαηηενόηεηεξ ηεξ οπόζεζεξ.
πόιηα

- 44 -

Σχόλιο [δκ24]: Γηδηθά γηα ημοξ
εηζεγεηέξ, επεηδή οπάνπμοκ οπμζέζεηξ
με πιείμκεξ ημο εκόξ εγθαιμύμεκμοξ
θαη ηδηαηηενόηεηεξ, ζα πνέπεη κα μεκ
θαηανγεζεί ε δοκαηυηεηα
δηαθμνμπμίεζεξ ηεξ απμδεμίςζεξ μεηά
απυ αηηημιμγεμέκε πνυηαζε ηεξ
Γπηηνμπήξ Γηζεγήζεςκ ή ημο
Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο)
Από ηεκ Ακηηπνμζςπεία ζα πνέπεη κα
θαζμνίδεηαη θαη ημ πμζό ηςκ
ιεηημονγηθώκ ελόδςκ πμο ζα πνέπεη
κα θαηαβάιιμκηαη από όπμημκ πάζεη
ηεκ πεηζανπηθή «δίθε», οπέν ΣΕΕ.
(ππ 350€/ εγθαιμύμεκμ)
Σχόλιο [δκ25]: Ππ πιήζμξ
εγθαιμομέκςκ, ελεηδηθεομέκμ
ακηηθείμεκμ θιπ

-

Σμ ανζν. 29 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ημ ανζν. 1 Κ.Δ. 783/1970.

-

φμθςκα με ηεκ παν. 2 ανζν. 19 Κμμ. 1486/1984, ε άκς πανάγναθμξ "εθανμυδεηαη θαη γηα ηα
Πεηζανπηθά ομβμφιηα ζηηξ έδνεξ ηςκ Πενηθενεηαθχκ Σμεμάηςκ, υπμο ημκ πίκαθα εηζεγεηχκ
θαηανηίδεη ε Ακηηπνμζςπεία ημο Σμήμαημξ. Ο ειάπηζημξ ανηζμυξ εηζεγεηχκ ζημοξ πίκαθεξ ηςκ
Πενηθενεηαθχκ Σμεμάηςκ μνίδεηαη ζε 20 γηα ημ Πενηθ. Σμήμα Ηεκηνηθήξ θαη Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ
θαη ζε 10 γηα ηα άιια Πενηθενεηαθά Σμήμαηα".

Άνζνμ 30
"1. Ωξ πεηζανπηθά παναπηχμαηα ζεςνμφκηαη:
α) ε, εκ ηε εκαζθήζεη ημο επαγγέιμαημξ πανάβαζηξ θεημέκςκ κυμςκ,
β) ε πανάβαζηξ ηςκ δηαηάλεςκ ημο απυ 17-7/16.8.23 Κ.Δ/ημξ "πενί ζπεδίςκ πυιεςκ,
θςμχκ θαη ζοκμηθηζμχκ ημο Ηνάημοξ θαη μηθμδμμήξ αοηχκ" θαη ηςκ μεηαγεκεζηένςκ αοημφ
ηνμπμπμηήζεςκ, ε πανάβαζηξ ηςκ δηαηάλεςκ ηςκ κόμςκ, "πενί αοζαηνέηςκ
μηθμδμμηθώκ θαηαζθεοώκ, «πενί ηνόπμο εθδόζεςξ μηθμδμμηθώκ αδεηώκ θαη ειέγπμο
θαηαζθεοώκ», « πενί οπένβαζεξ ηεξ ηζπύμοζαξ πμιεμδμμηθήξ κμμμζεζίαξ θαη ηςκ
όνςκ δόμεζεξ» θαη ηςκ μεηαγεκεζηένςκ αοηώκ ηνμπμπμηήζεςκ
γ) ε απμδεδεηγμέκε πιεμμέιεηα πενί ηεκ εθηέιεζηκ ηςκ επαγγειμαηηθχκ θαζεθυκηςκ θαη
οπμπνεχζεςκ, θαζχξ θαη πάζα επηζηεμμκηθή πιεμμέιεηα ή πανάιεηρε πμο επηβάιιεηαη απυ
Κυμμ, Ηχδηθα ή Σεπκηθή Οδεγία
δ) ε πανάβαζηξ ηςκ δηα ηςκ κμμίμςκ εθδηδμμέκςκ απμθάζεςκ ημο Γπημειεηενίμο
μνηδμμέκςκ θαζεθυκηςκ θαη οπμπνεχζεςκ ηςκ μειχκ ημο Σεπκηθμφ Γπημειεηενίμο θαη
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Σχόλιο [δκ26]:
ΠΡΟΟΥΕ: Ε ελεηδίθεοζε αοηή
παναπέμπεη ζε θακμκηζμυ πμο αθμνά
μυκμ θηηνηαθά ένγα….
Σχόλιο [δκ27]:
Πμηα κμμμζεζία είκαη αοηή;
Γεκηθά ε δηαηφπςζε είκαη άζημπε θαη
επηθαιοπηυμεκε…..
Γηδηθά υηακ έπεη πνμεγεζεί ε ακαθμνά
ζημ ΠΔ ’23 θαη ηα αοζαίνεηα.
Σχόλιο [δκ28]: Πνυηαζε ΠΣ Θνάθεξ
Σχόλιο [δκ29]: Πνμζμπή: Ε δηάηαλε
αοηή, με μαζεμαηηθή αθνίβεηα μπμνεί κα
μδεγήζεη ζε ζθαγή, θαζυζμκ είκαη ίδηα
με ηε κμμμζεζία πενί αοζαηνέηςκ (ππ
 ηήνεζε δεθάδςκ άγκςζηςκ ΓΚ =
αδφκαημκ)

ε) ε αζομβίβαζημξ πνμξ ηεκ επηζηεμμκηθήκ αλημπνέπεηακ δηαγςγή.
ζη) Ε με ηήνεζε ημο Ηχδηθα Δεμκημιμγίαξ άζθεζεξ επαγγέιμαημξ
δ) Ε με ηήνεζε ημο Ηχδηθα Γθπνμζςπήζεςκ θαη μειχκ θάζε θφζεξ Γπηηνμπχκ, θαζχξ
θαη ημο ακηηζημίπμο θχδηθα εθπυκεζεξ Πναγμαημγκςμμζοκχκ ημο ΣΓΓ ή ημο εθάζημηε
Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ ημο ΣΓΓ.
ε) Ε παναβίαζε ηςκ εγθεθνημέκςκ πιαηζίςκ ιεηημονγίαξ ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ, ηεξ
Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ, ηςκ Κμμανπηαθχκ Γπηηνμπχκ, ηςκ Ιμκίμςκ Γπηηνμπχκ ημο ΣΓΓ,
ηςκ θαηαζηαηηθώκ θαη θακμκηζμώκ ηςκ θιαδηθώκ οιιόγςκ μεπακηθώκ.
ζ) Η πνήζε εμθακώξ πανάηοπςκ ε πανάκμμςκ απμθάζεςκ μπμημοδήπμηε μνγάκμο.

Σχόλιο [δκ30]: Πνόηαζε ΠΣ Θνάθεξ
Σχόλιο [δκ31]: Πνμζμπή:
1.Έπεη θαηανγεζεί (βι. παναηήνεζε
ζηα άνζνα 19-26 ημο πανυκημξ)
2.Υνεηάδεηαη μπςζδήπμηε
επηθαηνμπμίεζε. ιυγς κέςκ
δεδμμέκςκ (ππ θαηάνγεζε θχδηθα
αμμηβχκ, ζοκζήθεξ ειεφζενεξ
αγμνάξ  ρεοδείξ δηαθεμίζεηξ,
ρεοδείξ ηίηιμη ζε ζθναγίδεξ /
γναθεία δει. παναπμίεζε
επαγγέιμαημξ θιπ)
Σχόλιο [δκ32]: Πνόηαζε ΠΣ Θνάθεξ
Σχόλιο [δκ33]: Πνέπεη κα ζοκηαπζεί
ηδηαίηενμξ θχδηθαξ δεμκημιμγίαξ γηα
ηηξ επηηνμπέξ, θαζυζμκ έπεη
δεμημονγεζεί ήδε απανάδεθημ θιίμα
οπέν θιάδςκ μεπακηθχκ θιπ (ππ
επηηνμπέξ δηαγςκηζμχκ, ΤΠΟΘΑ,
.Α θιπ )
Σχόλιο [δκ34]: Πνόηαζε ΠΣ Θνάθεξ

2. Αη οπυ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο επηβαιιυμεκαη πμηκαί είκαη:

Σχόλιο [δκ36]: Ππ
ακηηζοκηαγμαηηθχκ δηαηάλεςκ, πιαζηέξ
άδεηεξ, πιεμμειείξ απμθάζεηξ γηα
ενγαζία ΔΤ θιπ

α) Γπίπιεληξ.
β) Πνυζηημμκ μέπνη 300€.

Σχόλιο [δκ35]: Ππ ηςκ
εθμνεοηηθώκ, ελειεγθηηθώκ θιπ
επηηνμπώκ

δναπ. 1.000

γ) Υνεμαηηθή πμηκή μέπνη 5000€.

δναπ. 10.000

δ) ηένεζηξ αδείαξ αζθήζεςξ επαγγέιμαημξ απυ ηνηχκ μεκχκ μέπνη δύμ εηώκ δέθα μεκχκ.
Γκ οπμηνμπή δηα πανάβαζηκ ζοκεπαγμμέκεκ επίζεξ ζηένεζηκ αδείαξ θαη δηαπναηημμέκεκ
εκηυξ δηεηίαξ απυ ηεξ απμηίζεςξ ηεξ πνμγεκεζηέναξ ημηαφηεξ πμηκήξ ημ υνημκ ηεξ εκ ιυγς
πμηκήξ δηπιαζηάδεηαη.
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Σχόλιο [δκ37]:
Πνόηαζε ΠΣ Θνάθεξ:
Ιέπνη ημο ½ ημο βαζηθμφ μηζζμφ
κεμδημνηζζέκηα δεμμζίμο οπαιιήιμο
ΠΓ
Σχόλιο [δκ38]: Πνόηαζε ΠΣ
Θνάθεξ:
Ιέπνη ημο πεκηαπιαζίμο ημο βαζηθμφ
μηζζμφ κεμδημνηζζέκηα δεμμζίμο
οπαιιήιμο ΠΓ.

ε) Ονηζηηθή ζηένεζε άδεηαξ άζθεζεξ επαγγέιμαημξ ζε πενίπηςζε ηειεζίδηθεξ
θαηαδίθεξ γηα θαθμύνγεμα, ε ακ έπμοκ ήδε επηβιεζεί πέκηε θαηαδίθεξ γηα ζηένεζε
άδεηαξ άζθεζεξ επαγγέιμαημξ.
Σα πμζά ηςκ οπυ ζημηπ. β θαη γ πμηκχκ, ακαπνμζανμυδμκηαη δηα Π.Δ/ηςκ εθδηδμμέκςκ

Σχόλιο [δκ39]: Ονζυηενμ :
ε πενίπηςζε ζοκμιηθήξ ζηένεζεξ
αδείαξ ελαζθήζεςξ επαγγέιμαημξ άκς
ηςκ …… εηχκ, θαηά ηε δηάνθεηα
άζθεζεξ ημο επαγγέιμαηυξ ημο.

πνμηάζεη ημο Τπμονγμφ Δεμ. Ένγςκ μεη' απυθαζηκ ηεξ Δ. Γπηηνμπήξ ημο Σ.Γ.Γ.".

Σχόλιο [δκ40]: Ηαιφηενα κα
ακαπνμζανμυδμκηαη αοηυμαηα: ππ
ζφκδεζε με ημ «ιάμδα»

ε μμόηημα μέιε ημο ΣΕΕ επηβάιιμκηαη μόκμ μη πμηκέξ πμο πνμβιέπμκηαη από ηηξ παν.

Σχόλιο [δκ41]: Σςκ οπμονγχκ
ΤΠΓΗΑ θαη ΔΓ (ΗΤΑ)

α, β, γ ημο πανόκημξ, με ηηξ πνμζαολήζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη από ηεκ παν. δ ζε
πενηπηώζεηξ οπμηνμπήξ.
Οη παναπάκς πμηκέξ δηπιαζηάδμκηαη ζε πενηπηώζεηξ δηάπναλεξ πεηζανπηθμύ

Σχόλιο [δκ42]: Πνέπεη κα
πνμβιεθζμφκ θαη πμηκέξ γηα μμυηημα
μέιε γηα αδηθήμαηα πνμ ηεξ ζοκη/ζεξ ή
θαηά ηε ζομμεημπή ημοξ ζε επηηνμπέξ
θιπ.
Δηαθμνεηηθά ζα ακαπηοπζεί βημμεπακία
παναβάζεςκ (ππ αοημθμνάθεδεξ θιπ)

παναπηώμαημξ από μέιε Επηηνμπώκ ή μεπακηθώκ πμο εθηειμύκ πνέε Δεμμζίμο
Λεηημονγμύ, έζης θαη πνμζςνηκά.

Σχόλιο [δκ43]: Ππ ειεγθηέξ δόμεζεξ

ε πενίπηςζε επηβμιήξ ηςκ πμηκώκ πμο πνμβιέπμκηαη από ηηξ παν. α, β, γ ημο
πανόκημξ επηβάιιεηαη ε άμεζε έθπηςζε από ζομμεημπή ζε όνγακα ή εθπνμζςπήζεηξ
θαη ε απαγόνεοζε ζομμεημπήξ ημοξ ζ’ αοηά επί ηνία έηε.
πόιηα
-

Σμ ανζν. 30 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ημ ανζν. 1 Κ.Δ. 783/1970.

Άνζνμ 31
"1. Σμ Πεηζανπηθυκ ομβμφιημκ, επηιαμβάκεηαη ηεξ δηχλεςξ αοηεπαγγέιηςξ ή επί
εγγνάθς ακαθμηκχζεη Δεμμζίαξ Ανπήξ ή επί ακαθμνά ημο Πνμέδνμο ημο Σ.Γ.Γ. ή επί
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Σχόλιο [δκ44]: Βι & Πνόηαζε ΠΣ
Κεκην. Μαθεδμκίαξ, άνζνμ 10§5

αηηήζεη πακηυξ έπμκημξ έκκμμμκ ζομθένμκ, ή επί απμθάζεςξ ηεξ Δ/ζαξ Γπηηνμπήξ ημο
ΣΓΓ, ή επί εγγνάθμο θαηαγγειίαξ Δ.. επηζηεμμκηθμφ οιιυγμο ή Φμνέα
Ε αίηεζε ζοκμδεφεηαη επί πμηκή απαναδέθημο, απυ πανάβμιμ 100€ οπέν ημο ΣΓΓ θαη από
ηα ζημηπεία πμο θαηά ηε γκώμε ημο ηεθμενηώκμοκ ηεκ θαηεγμνία. Με ηεκ αίηεζε
δηαηοπώκεηαη θαη μ επηζομεηόξ κόμημμξ έγγναθμξ ή ειεθηνμκηθόξ ηνόπμξ επηθμηκςκίαξ.
2. Άμα ηε οπμβμιή πνμξ ημ Σεπκηθυκ Γπημειεηήνημκ ηεξ Γιιάδμξ ακαθμηκχζεςξ ή
ακαθμνάξ θαηά μέιμοξ αοημφ ή θαηά ηηκμξ ηςκ εκ παν. 2 ημο ανζν. 28 ακαθενμμέκςκ ή επί
ηε γκχζεη μημοδήπμηε παναπηχμαημξ, μ Πνυεδνμξ ημο Σεπκηθμφ Γπημειεηενίμο ηεξ
Γιιάδμξ ή μ κυμημμξ αοημφ ακαπιενςηήξ δηαβηβάδεη παναπνήμα ηαφηεκ εηξ ημκ Πνυεδνμκ
ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο.
Κάζε μήκα μη θαηαηηζέμεκεξ ζημ ΣΕΕ θαηαγγειίεξ , παναιαμβάκμκηαη από 3μειή
επηηνμπή πμο απανηίδεηαη από ημκ Πνόεδνμ θαη 2 μέιε ημο Πεηζανπηθμύ θαη
ελεηάδμκηαη ςξ πνμξ:
1. Σεκ μνζυηεηα θαη ημ βάζημμ ηεξ θαηαγγειίαξ
2. Σεκ ηοπυκ παναγναθή ηεξ θαηαγγειίαξ, ιυγς πανέιεοζεξ 3εηίαξ απυ ηεκ ηέιεζε αοηήξ
3. Σεκ δοκαηυηεηα ζομβηβαζμμφ.

Σχόλιο [δκ45]: Σμ πανάβμιμ
επηζηνέθεηαη αηόθςξ ζημκ αηημύκηα,
ζε πενίπηςζε πμο ημ αίηεμά ημο
θνηζεί ελ μιμθιήνμο δίθαημ. (πνμζμπή

ζηηξ πενηπηχζεηξ μενηθήξ απμδμπήξ
θαηεγμνεηενίμο). Ακ υμςξ ε θαηαγγειία
απμδεηπζεί άδηθε, θαηαβάιιεηαη επί
πιέμκ ε δηαθμνά ηςκ ιεηημονγηθχκ
ελυδςκ.

Πνυβιερε με θαηαβμιήξ παναβυιμο
απυ άπμνμοξ.
Η απμκμμή δηθαημζύκεξ, δεκ πνέπεη
κα απμθιείεη ημοξ με έπμκηεξ.
Σχόλιο [δκ46]:
Γκαιιαθηηθυ θείμεκμ:
Εκηόξ μεκόξ από ηεκ θαηάζεζή ημοξ
μη θαηαγγειίεξ γηα πεηζανπηθά
παναπηώμαηα πνμξ ημ ΣΕΕ, με
εοζύκε ημο πνμέδνμο ημο
Πεηζανπηθμύ ομβμοιίμο,
δηαβηβάδμκηαη θαη ελεηάδμκηαη από
3μειή επηηνμπή πμο απανηίδεηαη από
ημοξ πνμέδνμοξ ηςκ ημεμάηςκ ή –ζε
πενίπηςζε απμοζίαξ- ημοξ
ακαπιενςηέξ ημοξ, ςξ πνμξ: ….
Πμηα δηαδηθαζία ζα αθμιμοζείηαη ζηα
Πενηθενεηαθά ημήμαηα;

Ιεηά ηεκ ελέηαζε ε επηηνμπή, εκηόξ 60 εμενώκ από ηεκ παναπμμπή ζ’ αοηήκ, δηαβηβάδεη
ηηξ πνμξ ελέηαζε οπμζέζεηξ ζημ Πνυεδνμ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο ηηξ δε οπυιμηπεξ
ηηξ ζέηεη ζημ ανπείμ.

ε πενίπηςζε αδοκαμίαξ ηεξ Γπηηνμπήξ γηα ηεκ έγθαηνε δηεθπεναίςζε ημο ένγμο ηεξ, θαη
μεηά ηε ζοζζχνεοζε πιέμκ ημο 20% ηςκ εθθνεμχκ οπμζέζεςκ, μη πιεμκάδμοζεξ
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Σχόλιο [δκ47]: Πνέπεη κα μνηζηεί μ
ηνυπμξ ζογθνυηεζεξ ηεξ επηηνμπήξ, ε
ζεηεία, μ ηνυπμξ ιεηημονγίαξ ηεξ θιπ
Σχόλιο [δκ48]: Οη μεγαιφηενεξ
θαζοζηενήζεηξ μθείιμκηαη ζηηξ
δηαδηθαζίεξ μέπνη ημκ μνηζμυ εηζεγεηή.
Γίκαη αδηακυεημ μη εζειμκηέξ-εηζεγεηέξ
κα δηχθμκηαη μοζηαζηηθά γηα
θαζοζηενήζεηξ, εκχ ηα μέιε ηςκ
ομβμοιίςκ κα θςιοζηενγμφκ πςνίξ
επηπηχζεηξ.
Σχόλιο [δκ49]: Δει. μη
θαζοζηενμύμεκεξ.

οπμζέζεηξ ακαηίζεκηαη ζε 2ε Γπηηνμπή πμο ζογθνμηείηαη δηα θιενχζεςξ 1 μέιμοξ απυ θάζε
ημήμα, γηα ημ ζθμπυ αοηυ. ε πενίπηςζε θαζοζηένεζεξ δηεθπεναίςζεξ ηεξ δηαδηθαζίαξ
οπυζεζεξ πένακ ημο ελαμήκμο, ηα μέιε ηςκ επηηνμπχκ ακηηθαζίζηακηαη οπμπνεςηηθά θαη
δεκ μπμνμφκ κα μεηέπμοκ ζε ακηίζημηπεξ επηηνμπέξ μέπνη ηε ιήλε ηεξ ζεηείαξ ημοξ.

ηε ζοκέπεηα, μ Πνυεδνμξ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο, εκηόξ 30 εμενώκ από ηεκ
παναπμμπή ζ’ αοηόκ, δηαηοπώκεη με αθνίβεηα ημ θαηεγμνεηήνημ, απαγγέιεη θαηεγμνίακ
θαη μνίδεη εηζεγεηήκ, ηάζζςκ αοηχ πνμζεζμίακ έςξ 4 μήκεξ πνμξ οπμβμιήκ ηεξ εθζέζεχξ
ημο. Ε πνμζεζμία αφηε δφκαηαη κα παναηαζή οπυ ημο Πνμέδνμο άπαλ μυκμκ έςξ 2 μήκεξ
πεναηηένς δε οπυ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο μυκμκ εθ' υζμκ ζοκηνέπμοκ ζμβανμί πνμξ
ημφημ ιυγμη.
Γπί ηδηαηηένςκ οπμζέζεςκ ή ηε αηηήζεη ημο Γηζεγεημφ ζε μημδήπμηε ζηάδημ, είκαη δοκαηυκ
κα μνίδεηαη θαη 2μξ εηζεγεηήξ γηα ηεκ οπμβμήζεζεκ ημο ένγμο ημο.
Γκ πανειεφζεη ηςκ πνμζεζμηχκ μ Γηζεγεηήξ ακηηθαζίζηαηαη οπυ ημο Πνμέδνμο θαη
δηαγνάθεηαη ηζμβίςξ απυ ημοξ πίκαθεξ ηςκ Γηζεγεηχκ. Πνμ ηεξ θαηάζεζεξ ηεξ
εηζήγεζεξ, δεκ επηηνέπεηαη ακηηθαηάζηαζε ημο εηζεγεηή, πανά μόκμ μεηά από
αηηημιμγεμέκε απόθαζε ημο Ακςηάημο Πεηζανπηθμύ, με πνόηαζε ημο Πνμέδνμο ημο
Πεηζανπηθμύ ομβμοιίμο.
ε πενίπηςζε θςιύμαημξ (αζομβίβαζημ), μ εηζεγεηήξ μθείιεη κα αηηεζεί ηεκ ελαίνεζή
ημο με αίηεζε πνμξ ημκ Πνόεδνμ ημο Πεηζανπηθμύ πμο πνςημθμιιείηαη εηξ ηεκ
γναμμαηείακ ημο Πεηζανπηθμύ ομβμοιίμο εκηόξ 5 εμενώκ από ηεκ παναιαβή ημο
μνηζμμύ ημο, πμο ημο απμζηέιιεηαη με θάζε έκηοπμ ή ειεθηνμκηθό κόμημμ ηνόπμ. Σμ
βάζημμ ηςκ ιόγςκ ηεξ ελαίνεζεξ θνίκεηαη από ημκ Πνόεδνμ ημο Πεηζανπηθμύ.
- 49 -

Σχόλιο [δκ50]: Οη μεγαιφηενεξ
θαζοζηενήζεηξ μθείιμκηαη ζηηξ
δηαδηθαζίεξ μέπνη ημκ μνηζμυ εηζεγεηή.
Γίκαη αδηακυεημ μη εζειμκηέξ-εηζεγεηέξ
κα δηχθμκηαη μοζηαζηηθά γηα
θαζοζηενήζεηξ, εκχ ηα μέιε ηςκ
ομβμοιίςκ κα θςιοζηενγμφκ πςνίξ
επηπηχζεηξ.
Σχόλιο [δκ51]: Ονηζμόξ δηα
θιενώζεςξ, μεηαλφ αοηχκ πμο δεκ
έπμοκ ακαιάβεη οπυζεζε (
αμενμιερία), εθηυξ ελεηδηθεομέκςκ
πενηπηχζεςκ πμο απαηημφκ
ελεηδηθεομέκεξ γκχζεηξ θαη εμπεηνία
ζημ ακηηθείμεκμ
Σχόλιο [δκ52]: Πνόηαζε ΠΣ Κεκην.
Μαθεδμκίαξ:
ε πενίπηςζε ανκήζεώξ ημο γηα
ακάιερε ηεξ οπόζεζεξ, μνίδεηαη
άιιμξ. Μεηά 2 αδηθαημιόγεηεξ
ανκήζεηξ, μ εηζεγεηήξ δηαγνάθεηαη
από ημοξ ηνέπμκηεξ θαηαιόγμοξ
εηζεγεηώκ.
Σχόλιο [δκ53]: Ππ θςιοζηενγίαξ
μανηφνςκ ή δηαδίθςκ, πιήζμξ
εγθαιμομέκςκ θαη αηηηχκ έγθιεζεξ,
θαζοζηένεζε πνμζθυμηζεξ ζημηπείςκ
απυ ΔΤ θιπ, αιιά θαη πιήζμξ
οπμζέζεςκ πμο έπμοκ ακαηεζεί
ηαοηυπνμκα ζημκ ίδημ εηζεγεηή.
Σχόλιο [δκ54]: Απανάδεθημ θαη ςξ
εκένγεηα θαη ςξ δηαδηθαζία.
Κακέκαξ δεκ ηημςνείηαη ακ
πνμεγμομέκςξ δεκ απμιμγεζεί, δει.
πνέπεη κα ελεηάδμκηαη μη ιόγμη θαη μη
ιμηπέξ ζοκζήθεξ ηεξ θαζοζηένεζεξ.

3. Ο Γηζεγεηήξ εκενγεί πάζακ ακαγθαίακ ελέηαζηκ ή αοημρίακ, δηθαημφηαη δε κα θαιή θαη
ελεηάδε μάνηοναξ εκυνθςξ ή ακςμμηί, θαηά ηεκ θνίζηκ ημο κα δεηή έγγναθα πανά πάζεξ
ανπήξ θαη Δηθαζηενίμο. Οη πνμζθιεζέκηεξ πνμξ ελέηαζηκ θαη απεηζμφκηεξ μάνηονεξ
ηημςνμφκηαη δηα ηςκ πμηκχκ ημο ανζν. 458 ημο Πμηκηθμφ Ηχδηθμξ. Πνμηάζεη ημο
Γηζεγεημφ μ Πνυεδνμξ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο δφκαηαη κα αηηήηαη ηεκ δηεκένγεηακ

Σχόλιο [δκ55]: Τπάνπεη ακάγθε
ακαθμνάξ ημο ηζπφμκημξ κμμηθμφ
πιαηζίμο θαηά ηεκ εηζήγεζε, χζηε μη
εηζεγεηέξ κα γκςνίδμοκ ηη πνέπεη κα
πνάλμοκ ζε αδηθήμαηα πμο
δηαπηζηχκμοκ θαηά ηεκ ένεοκα θιπ,
χζηε κα οπάνπεη μμμηυμμνθε
ακηημεηχπηζε ηςκ πενηπηχζεςκ.
Δει. ηειηθά ηςκ δηθαηςμάηςκ θαη
οπμπνεχζεςκ ημο εηζεγεηή (=)

ηςκ εθηυξ ηεξ έδναξ ημο Σεπκηθμφ Γπημειεηενίμο ηεξ Γιιάδμξ ςξ άκς πνάλεςκ πανά ημο
ανμμδίμο Γηνεκμδίθμο.
4. Ο Γηζεγεηήξ θαιεί ανπηθά ημοξ εγθαιμύκηεξ δηα θιήζεςξ επηδηδμμέκεξ πνμξ αοηόκ
με μπμημδήπμηε έκηοπμ ή ειεθηνμκηθό κόμημμ ηνόπμ, πνμθεημέκμο κα απμζαθεκηζηεί
θάζε ακαγθαία ιεπημμένεηα θαη κα ζπεμαηηζζεί ε δηθμγναθία. ηε ζοκέπεηα μ
Εηζεγεηήξ θαιεί ημκ εγθαιμύμεκμ ημκ δηςθυμεκμκ δηα θιήζεςξ επηδηδμμέκεξ πνμξ αοηυκ
δηα δηθαζηηθμφ θιεηήνμξ, ίκα ιάβε γκχζηκ ημο θαηεγμνεηενίμο θαη ηεξ μέπνη ηυηε
ζπεμαηηζζείζεξ δηθμγναθίαξ θαη απμιμγεζή εκηυξ δεθαπέκηε εμενχκ απυ ηεξ επηδυζεςξ
με δοκαηυηεηα παναηάζεςξ θαηά 10 εμένεξ, Ε απμιμγία δφκαηαη κα γίκε θαη δη'
οπμμκήμαημξ θαηαηηζεμέκμο εηξ ηεκ Γναμμαηείακ ηςκ Πεηζανπηθχκ ομβμοιίςκ.

Σχόλιο [δκ56]: Πνμζμπή δηυηη πνέπεη
κα δμζεί ε δοκαηυηεηα ζημκ
εγθαιμφμεκμ κα οπμβάιεη αίηεζε
ελαίνεζεξ γηα ημκ εηζεγεηή, εκηυξ
ζογθεθνημέκεξ πνμζεζμίαξ (ππ άπαλ
θαη 5 εμενχκ) –
βι & μιμθιενςμέκε
Πνόηαζε ΠΣ Κεκην. Μαθεδμκίαξ,
άνζνμ 8

Πεηζανπηθή πμηκή δεκ επηβάιιεηαη πνηκ ή απμιμγεζή μ δηςθυμεκμξ ή πανέιζε άπναθημξ ή
εηξ ημκ πνμζεθυκηςξ θιεζέκηα ηαπζείζα πνμζεζμία. Οπμηαδήπμηε μεηαγεκέζηενε θιήζε
ηεξ ανπηθήξ ή επηθμηκςκία ημο εηζεγεημύ με ημοξ ηςκ δηαδίθμοξ είκαη δοκαηόκ κα
πναγμαημπμηεζεί με μπμημδήπμηε γναπηό ή έκηοπμ κόμημμ ηνόπμ, ηεξ επηιμγήξ ημο
εηζεγεημύ, μέζς ηςκ οπενεζηώκ ημο ΣΕΕ.
Ακ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ένεοκαξ ηεξ οπόζεζεξ δηαπηζηςζμύκ πανά ημο εηζεγεημύ
αληόπμηκεξ πνάλεηξ, ή άιιεξ παναβάζεηξ Πεηζανπηθώκ δηαηάλεςκ ηόζμκ ημο
εγθαιμύμεκμο όζμκ θαη μπμημοδήπμηε ηνίημο έμμεζα εμπιεθόμεκμο, ή όηη ημ πεηζανπηθυ
αδίθεμα πνμθιήζεθε απυ πανμπή ακαθνηβχκ ζημηπείςκ απυ Δεμυζηεξ Τπενεζίεξ,
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Σχόλιο [δκ57]: Ππ δμζμιερίεξ με
Δ.Τ.
Σχόλιο [δκ58]: Ππ πηέζεηξ από
εηαηνείεξ γηα οπμγναθέξ μεπακηθώκ
ζε με κόμημεξ ή επηθίκδοκεξ
θαηαζθεοέξ θιπ

ακαγνάθμκηαη οπμπνεςηηθά εηξ ηεκ εηζήγεζε γηα ηεκ εκεμένςζε ημο ομβμοιίμο γηα ηηξ
πεναηηένς κόμημεξ εκένγεηεξ.

5. Ιεηά ηεκ οπμβμιήκ ηεξ απμιμγίαξ ή ηεκ πάνμδμκ ηεξ ηεηαγμέκεξ πνμζεζμίαξ, αθμφ
πεναηχζε ηεκ ακάθνηζηκ, μ Γηζεγεηήξ ζοκηάζζεη ζπεηηθήκ έθζεζηκ θαη ακαθμηκμί ημφημ εηξ
ημκ Πνυεδνμκ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο, υζηηξ μνίδεη εμένακ θαη χνακ ζοκεδνηάζεςξ
αοημφ, θαζ' εκ πανίζηαηαη θαη μ Γηζεγεηήξ. Η εμένα ηεξ ζοκεδνηάζεςξ μνίδεηαη εκηόξ

Σχόλιο [δκ59]: Πνόηαζε ΠΣ Κεκην.
Μαθεδμκίαξ, άνζνμ 9:
Ηακμκηζμυξ ιεηημονγίαξ

δημήκμο από ηεξ παναδόζεςξ ηεξ εηζεγήζεςξ. ε πενηπηώζεηξ μεηαγεκέζηενμο
πνμζδημνηζμμύ ηεξ εμεν/κίαξ ζοκεδνίαζεξ, μ πνόεδνμξ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο
οπμβάιεη αηηημιμγηθή έθζεζε ζημ Ακώηαημ Πεηζανπηθό ομβμύιημ, πμο θμηκμπμηείηαη
θαη ζηεκ Ακηηπνμζςπεία ΣΕΕ γηα εκεμένςζε ηςκ μειώκ ηεξ.
Ο δηςθυμεκμξ θαιείηαη δηα πνάλεςξ ημο Πνμέδνμο θμηκμπμημομέκεξ αοηχ πέκηε
ημοιάπηζημκ εμέναξ πνμ ηεξ εθδηθάζεςξ δηα δηθαζηηθμφ θιεηήνμξ, ή ζοζηεμέκεξ επηζημιήξ
ή ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο ή ηειεμμμημηοπείμο (fax) ή μπμημδήπμηε άιιμ κυμημμ ηνυπμ,
δηθαημφηαη δε κα παναζηή εκχπημκ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο θαη μεηά πιενελμοζίμο
Δηθεγυνμο. Ομμίςξ θαιείηαη δοκάμεκμξ κα παναζηή θαη μ εθθαιχκ. Γθθαιχκ θαη
εθθαιμφμεκμη δεκ δηθαημφκηαη κα ιάβμοκ γκχζηκ ηεξ εηζεγήζεςξ.
6. Σμ Πεηζανπηθυκ ομβμφιημκ, θαηά ηεκ πνμζδημνηζζείζακ εμένακ, δφκαηαη θαηά ηεκ
θνίζηκ ημο θαη κα ελεηάζε ή επακελεηάζε μάνηοναξ, μεηά δε ηεκ πνμθμνηθήκ εκχπηυκ ημο
απμιμγίακ ημο δηςθμμέκμο ή εκ πενηπηχζεη με εμθακίζεχξ ημο, μεηά ηεκ δηαπίζηςζηκ ηεξ
κμμίμμο θιεηεφζεςξ αοημφ, εθδίδεη παναπνήμα ηεκ απυθαζίκ ημο, δφκαηαη υμςξ, ακ θνίκε
ακαγθαίμκ, κα δηαηάζζε ηεκ ζομπιήνςζηκ ημο θαηεγμνεηενίμο θαη ηεξ ακαθνίζεςξ. Γκ ηε
πενηπηχζεη ηαφηε μ δηςθυμεκμξ, δέμκ κα θαιήηαη θαη αφζηξ θαηά ηα εκ παν. 4 μνηδυμεκα. Σμ
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Σχόλιο [δκ60]: Να ζομπιενςζεί
ηε ζοκεδνίαζε θαιείηαη κα παναζηεί
θαη μ εηζεγεηήξ, με δηθαίςμα ιόγμο
θαη οπμβμιήξ δηεοθνηκηζηηθώκ
ενςηήζεςκ πνμξ ημοξ «δηαδίθμοξ»,
γηα ηεκ πανμοζίαζε ηεξ εηζήγεζεξ θαη
ηεκ πανμπή θάζε ακαγθαίαξ
δηεοθνίκεζεξ.

Πεηζανπηθυκ ομβμφιημκ δφκαηαη επίζεξ άπαλ κα ακαβάιε ηεκ ιήρηκ απμθάζεςξ ίκα
εκχπημκ αοημφ ελεηάζε ή επακελεηάζε μάνηοναξ, μνίδμκ άμα επ' αθνμαηενίς ηεκ πνμξ
ημφημ κέακ αοημφ δηθάζημμκ. Γηξ ηεκ πενίπηςζηκ ηαφηεκ θιήζηξ ημο δηςθμομέκμο απαηηείηαη
μυκμκ εάκ μφημξ ήημ απχκ. Οη μάνηονεξ, ζε μπμημδήπμηε ζηάδημ ηεξ δηαδηθαζίαξ,
πνμζένπμκηαη επημειεία ηςκ εκδηαθενμμέκςκ. Ε με πνμζέιεοζηξ ηςκ μανηφνςκ δεκ θςιφεη
ηεκ ιήρηκ απμθάζεςξ.

Σχόλιο [δκ61]: Δει. θαηά ηεκ
εηζήγεζε ή ηε δίθε ζηα Π
Πνέπεη κα θαζμνηζηεί ακχηαημξ
ανηζμυξ μανηφνςκ.

7. Σμ Πεηζανπηθυκ ομβμφιημκ ζοκεδνηάδεη πανυκηςκ ημο Πνμέδνμο ή ημο ακαπιενςημφ
ημο θαη ηεζζάνςκ ημοιάπηζημκ εθ ηςκ μειχκ αοημφ, ηςκ απμθάζεςκ ιαμβακμμέκςκ θαηά
πιεημρεθίακ ηςκ πανυκηςκ, ημοιάπηζημκ ακα δίμεκμ. Γκ πενηπηχζεη ζπεμαηηζμμφ ηνηχκ
γκςμχκ ε ρεθμθμνία επακαιαμβάκεηαη μεηαλφ ηςκ δφμ επηθναημοζχκ. Γκ αμθηβμιία ςξ
πνμξ ηαξ επηθναηεζάζαξ, απμθαίκεηαη ημ ομβμφιημκ θαηά πιεημρεθίακ ηςκ πανυκηςκ. Γηξ
πάζακ πενίπηςζηκ ηζμρεθίαξ επηθναηεί ε γκχμε οπέν εξ ε ρήθμξ ημο Πνμέδνμο ή ημο
ακαπιενςημφ αοημφ. Ε απυθαζηξ, εηδηθχξ εηημιμγεμέκε ζοκηάζζεηαη εγγνάθςξ, πενί ηςκ
ζοκεδνηάζεςκ δε ηενμφκηαη ζοκμπηηθά πναθηηθά, άηηκα δεκ ακαθμηκμφκηαη εηξ ημοξ
εκδηαθενμμέκμοξ. Ε ηοπυκ οπάνπμοζα μεημρεθία μκεμμκεφεηαη μυκμκ εηξ ηα πναθηηθά.
8. Δηα ηεξ επηβαιιμφζεξ πμηκήκ απμθάζεςξ επηβάιιμκηαη εηξ βάνμξ ημο θαηαδηθαζζέκημξ
θαη ηα έλμδα ηεξ δίθεξ άηηκα πνμθαηαβάιιμκηαη πάκημηε οπυ ημο Σ.Γ.Γ.
9. Αη απμθάζεηξ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο θμηκμπμημφκηαη αμειιεηί επημειεία ημο
Πνμέδνμο αοημφ εηξ ημκ Πνυεδνμκ ημο Σ.Γ.Γ. θαη πνμξ ημοξ εκδηαθενυμεκμοξ, δηα
δηθαζηηθμφ θιεηήνμξ, ή ζοζηεμέκεξ επηζημιήξ ή ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο ή
ηειεμμμημηοπείμο (fax) ή μπμημδήπμηε άιιμ κυμημμ ηνυπμ.
"10. Ακ ε πνμβιεπυμεκε απυ ηεκ παν. 5 έθζεζε ημο εηζεγεηή πενηιαμβάκεη απαιιαθηηθή
πνυηαζε, μπμνεί μ Πνυεδνμξ κα ηεκ εηζαγάγεη ζημ Πεηζανπηθυ ομβμφιημ πμο μπμνεί κα
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Σχόλιο [δκ62]: Δεκ κμείηαη Π κα
μεκ ζοκεδνηάδεη ηαθηηθά.

απμθαζίζεη γηα ηεκ απαιιαγή ημο δηςθμμέκμο. Ακ απυ ημ Πεηζανπηθυ ομβμφιημ δεκ γίκεη
απμδεθηή ε πνυηαζε αοηή, ζοκεπίδεηαη ε δηαδηθαζία ηςκ παν. 5 θαη 6 ημο άνζνμο αοημφ".
πόιηα
-

φμθςκα με ηεκ παν. 1 ανζν. 20 Κμμ. 1486/1984, υπμο ζηεκ ακςηένς πανάγναθμ ακαθένεηαη ε
έδνα ημο ΣΓΓ κμείηαη ε έδνα ημο ανμμδίμο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο.

-

Ε παν. 10 πνμζηέζεθε απυ ηεκ παν. 2 ανζν. 20 Κμμ. 1486/1984>. <Σμ ανζν. 31 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ
άκς με ημ ανζν. 1 Κ.Δ. 783/1970.

Άνζνμ 32
"1. Ηαη' απμθάζεςκ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο, εθ' υζμκ αφηαη δεκ απαγγέιμοκ πμηκήκ
επηπιήλεςξ θαη πνμζηίμμο, υηε είκαη ακέθθιεημη, επηηνέπεηαη έθεζηξ εκχπημκ ημο
Ακςηάημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο θαηαηηζεμέκε εηξ ηεκ Γναμμαηείακ ηςκ Πεηζανπηθχκ
ομβμοιίςκ ημο Σεπκηθμφ Γπημειεηενίμο ηεξ Γιιάδμξ, εκηυξ 15εμένμο απυ ηεξ
θμηκμπμηήζεχξ ηςκ. Δηθαίςμα εθέζεςξ θαη' απμθάζεςξ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο,
έπεη μ θαηαδηθαζζείξ θαη μ Πνυεδνμξ ημο Σ.Γ.Γ. Οφημξ δφκαηαη κα αζθήζε έθεζηκ θαη θαηά
ηςκ ακεθθιήηςκ απμθάζεςκ ημο ομβμοιίμο. Ε πνμζεζμία πνμξ έθεζηκ θαη ε άζθεζηξ ηεξ
εθέζεςξ έπμοκ δεκ ακαζηαιηηθήκ δφκαμηκ εθηυξ ακ ζηεκ απυθαζε μνίδεηαη δηαθμνεηηθά.
Πνμτπυζεζε ηεξ άζθεζεξ έθεζεξ είκαη ε θαηαβμιή ηςκ δηθαζηηθχκ ελυδςκ.
2. Αη εθέζεηξ εθδηθάδμκηαη οπυ ημο Ακςηάημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο. Σμφημ
απανηίδεηαη απυ επηά μέιε εθ ηςκ μπμίςκ απυ έκα μέιμξ μνίδεηαη απυ ημοξ Τπμονγμφξ
Δεμμζίςκ Ένγςκ θαη Υςνμηαλίαξ απυ δεμμζίμοξ οπαιιήιμοξ-μέιε ημο ΣΓΓ θαη 4 πέκηε
έηενα μέιε εθιεγυμεκα μεηά ηζανίζμςκ ακαπιενςηχκ θαηά ηαξ ανπαηνεζίαξ ηςκ
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Σχόλιο [δκ63]: Απανάδεθημ
Πνέπεη κα ηζπύζεη όηη θαη ζηα
πμιηηηθά δηθαζηήνηα. Εκ πάζε
πενηπηώζεη ημ Πεηζανπηθό Σμήμα δεκ
μπμνεί κα ζεςνεί ημκ εαοηόκ ημο
αιάζεημ…..
Μέπνη μάιηζηα ηεκ ηοπόκ ηειεζίδηθε
θαηαδίθε ημο, μ εγθαιμύμεκμξ είκαη
αζώμξ.

Δημηθεηηθχκ Ανπχκ ημο Σ.Γ.Γ., ακελανηήηςξ εηδηθυηεημξ θαη θαηεγμνίαξ, μεηαλφ ηςκ εκ ηε
πενηθενεία ηεξ ηέςξ Δημηθήζεςξ Πνςηεομφζεξ θαημηθμφκηςκ μειχκ ηςκ επί εηθμζαεηίακ
ημοιάπηζημκ αζθμφκηςκ ημ επάγγειμα αοηχκ, με ηεκ πνμτπυζεζε υηη έπμοκ ήδε δηαηειέζεη
μέιε Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο ΣΓΓ γηα μία ημοιάπηζημκ πιήνε ζεηεία. Ωξ ημηαφηα μέιε
ημο Ακςηάημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο θαη οπυ ηαξ αοηάξ πνμτπμζέζεηξ, δφκακηαη κα
εθιεγμφκ θαη μμυηημα μέιε ημο Σ.Γ.Γ. Ε ζεηεία ηςκ μειχκ ημο Ακςηάημο Πεηζανπηθμφ
ομβμοιίμο, ηαοηίδεηαη πνμξ ηεκ ηςκ μειχκ ηςκ Πεηζανπηθχκ ομβμοιίςκ ιμηπχκ Ανπχκ
ημο Σ.Γ.Γ. Σμ Ακχηαημ Πεηζανπηθυ ομβμφιημ ζηεκ πνχηε ημο ζοκεδνίαζε εθιέγεη ημκ
Πνυεδνυ ημο θαη ημκ ακαπιενςηή ημο.
ηηξ ζοκεδνηάζεηξ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο μεηέπεη οπμπνεςηηθά, πςνίξ ρήθμ,
κμμηθυξ απυ ηεκ Κμμηθή Τπενεζία ημο ΣΓΓ μνηδυμεκμξ απυ ηεκ Δημηθμφζα ημο ΣΓΓ.

3. Σμ Ακχηαημκ Πεηζανπηθυκ ομβμφιημκ, δφκαηαη κα δηαηάλε κέακ ακάθνηζηκ, δηα ηεξ
απμθάζεςξ αοημφ, επηθονμί, μεηαννοζμίδεη ή ελαθακίδεη ηεκ εθθαιμομέκεκ απυθαζηκ. Σμ
Ακχηαημκ Πεηζανπηθυκ ομβμφιημκ εκ πενηπηχζεη εθέζεςξ ημο δηςθμμέκμο, δεκ δφκαηαη
κα θαηαζηήζε πείνμκα ηεκ ζέζηκ αοημφ, εκ πενηπηχζεη δ' εθέζεςξ ημο Πνμέδνμο ημο
Σ.Γ.Γ., δεκ δφκαηαη κα θαηαζηήζε εοκμσθςηένακ ηαφηεκ. Αη απμθάζεηξ ημο Ακςηάημο
Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο είκαη αμεηάθιεημη.
4. Αη παν. 2,5,6 θαη 7 ημο ανζν. 29 θαη 7 ημο ανζν. 31 εθανμυδμκηαη ακαιυγςξ θαη επί ημο
Ακςηάημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο. Αίηεζηξ ελαηνέζεςξ μιμθιήνμο ημο ομβμοιίμο δεκ
είκαη δεθηή.
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Σχόλιο [δκ64]: Πνέπεη κα
πνμβιεθημφκ δηαδηθαζίεξ
ακηηθαηάζηαζεξ, ακ πνεηαζηεί γηα
μπμημδήπμηε ιυγμ.
Αθυμα πνέπεη κα θαζμνηζηεί ηνυπμξ
ιεηημονγίαξ (απανηία θιπ)

5. Γηξ ηεκ ανμμδηυηεηα ημο Ακςηάημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο οπάγεηαη επίζεξ μ έιεγπμξ
θαη ε επμπηεία δηα ηεκ ηαπείακ θαη πνμζήθμοζακ δηελαγςγήκ ηςκ οπμζέζεςκ ημο
Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο".
πόιηα
-

Σμ ανζν. 32 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ημ ανζν. 1 Κ.Δ. 783/1970.

Άνζνμ 33
"1. Ηαζήθμκηα Γναμμαηέςξ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο θαη ημο Ακςηάημο Πεηζανπηθμφ
ομβμοιίμο εθηειμφκ οπάιιειμη ημο Σ.Γ.Γ. μνηδυμεκμη μεηά ηςκ ακαπιενςηχκ ηςκ δηα
πνάλεςξ ημο Πνμέδνμο ηεξ Δημηθμφζεξ Γπηηνμπήξ ημο Σ.Γ.Γ., μεη' απυθαζηκ ηεξ εκ ιυγς
Δημηθμφζεξ Γπηηνμπήξ. Ε δηελαγςγή ηεξ υιεξ οπενεζίαξ ηςκ Πεηζανπηθχκ ομβμοιίςκ,
δηεκενγείηαη οπυ Γναμμαηείαξ εηξ εκ ημπμζεηείηαη δη' μμμίαξ πνάλεςξ ημ δηα ηεξ
ιεηημονγίαξ αοηήξ ακαγθαημφκ πνμζςπηθυκ εθ ημο οπενεημφκημξ εηξ ημ Σ.Γ.Γ.
2. Αη απμθάζεηξ ημο Ακςηάημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο θμηκμπμημφκηαη επημειεία ημο
Πνμέδνμο αοημφ ηόζμκ πνμξ ημοξ εκδηαθενόμεκμοξ, δηα δηθαζηηθμύ θιεηήνμξ, ή
ζοζηεμέκεξ επηζημιήξ ή ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο ή ηειεμμμημηοπείμο (fax) ή
μπμημδήπμηε άιιμ κόμημμ ηνόπμ, όζμκ θαη πνμξ ημκ Πνυεδνμκ ημο Σεπκηθμφ
Γπημειεηενίμο ηεξ Γιιάδμξ δηα ηεκ εκεμένςζε ηςκ οπενεζηώκ ημο, ηε δεμμζίεοζηκ εηξ ημ
επίζεμμκ δειηίμκ εηξ ηα έκηοπα θαη ειεθηνμκηθά μέζα εκεμένςζεξ ημο Σεπκηθμφ
Γπημειεηενίμο ηεξ Γιιάδμξ θαη ηεκ οπμβμιήκ εηξ ηαξ ανμμδίαξ Ανπάξ πνμξ γκχζηκ θαη
εθηέιεζηκ. Σα αοηά ηζπφμοκ θαη δηα ηαξ ακεθθιήημοξ ιυγς πμηκήξ ή ιυγς πανυδμο ηεξ πνμξ
άζθεζηκ ηεξ εθέζεςξ πνμζεζμίαξ απμθάζεηξ ημο Πεηζανπηθμφ ομβμοιίμο.
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Σχόλιο [δκ65]: Ππ επί ζηένεζεξ
αδείαξ άζθεζεξ επαγγέιμαημξ πνέπεη
κα «θμπμφκ» μη θςδηθμί πνόζβαζεξ ζε
ειεθηνμκηθά ζοζηήμαηα.
Με ημ ΣΜΕΔΕ ηη γίκεηαη, μ
ζηενεζήξ ηεξ αδείαξ, ηη δηθαηώμαηα
θαη οπμπνεώζεηξ έπεη;
Σχόλιο [δκ66]: Τπάνπεη οπμπνέςζε
δεμμζίεοζεξ ζημ «Δηαύγεηα»;

3. Σα επηβαιιυμεκα πνυζηημα ή πνεμαηηθαί πμηκαί ςξ θαη ηα επηβιεζέκηα έλμδα ηεξ
πεηζανπηθήξ δηαδηθαζίαξ θαηαβάιιμκηαη οπυ ημο θαηαδηθαζζέκημξ εηξ ημ Σαμείμκ ημο

Σχόλιο [δκ67]: Απυ πμφ
πνμβιέπμκηαη;

Σ.Γ.Γ. θαη οπέν αοημύ, εκηυξ μεκυξ απυ ηεξ ηειεζηδηθίαξ θαη γκςζημπμηήζεςξ ηεξ
απμθάζεςξ. Γκ θαζοζηενήζεη πνμαολάκμκηαη θαηά 1% δη' έθαζημκ πανενπυμεκμκ μήκα θαη
μέπνη 50%. Γηδηθά γηα Πεηζανπηθά παναπηχμαηα πμο εθδηθάδμκηαη οπυ Πενηθενεηαθχκ
Σμεμάηςκ ημο ΣΓΓ, ηα εηζπναηηυμεκα πνυζηημα θαη ηα δηθαζηηθά έλμδα απμδίδμκηαη εκ
ηέιεη ζημ Πενηθενεηαθυ Σμήμα πμο δηελήγαγε ηεκ πεηζανπηθή δηαδηθαζία.

Σχόλιο [δκ68]: Πνυηαζε ΠΣ Θνάθεξ

Σα δηθαζηηθά έλμδα θαηαιμγίδμκηαη θαη εηζπνάηημκηαη μέζς ημο ζοζηήμαημξ ζοκδνμμχκ.

Σχόλιο [δκ69]: Απυ πμφ
πνμβιέπμκηαη;

ε πενίπηςζε με θαηαβμιήξ δεκ πμνεγείηαη εκεμενυηεηα Σ.Γ.Γ θαη απμθιείμκηαη απυ ηηξ
ειεθηνμκηθέξ Τπενεζίεξ ημο ΣΓΓ.
Οη με εθηίζακηεξ ηαξ επηβιεζείζαξ αοημίξ πμηκάξ δεκ εθιέγμκηαη μοδέ εθιέγμοκ θαηά ηαξ
ανπαηνεζίαξ ημο Σ.Γ.Γ., μοδέ δφκακηαη κα οπμβάιμοκ εγθφνςξ μειέηεκ εηξ Δεμμζίακ Ανπήκ
ή κα ακαιάβμοκ ημηαφηεκ μειέηεκ πανά Δεμμζίαξ Ανπήξ ή πανά ΚΠΔΔ ή Ονγακηζμμφ
Ημηκήξ Ωθειείαξ. Ομμίςξ δεκ πμνεγείηαη αοημίξ πηοπίμκ Γνγμιήπημο Δεμ. Ένγςκ, μοδέ
ακακεμφηαη ημ εηξ πείναξ ηςκ ημημφημκ.

4. Αη ηειεζίδηθμη Απμθάζεηξ εγγνάθμκηαη εηξ Ιεηνχμκ Πεηζανπηθχκ Απμθάζεςκ
ηενμφμεκμκ πανά ημο Σ.Γ.Γ. θαηά ηα δη' Απμθάζεςξ ηεξ Δημηθμφζεξ Γπηηνμπήξ αοημφ
μνηδυμεκα. Αη ηειεζηδίθςξ επηβάιιμοζαη πμηκάξ Απμθάζεηξ δηαγνάθμκηαη εθ ημο Ιεηνχμο
εθ' υζμκ αη δη' αοηχκ επηβιεζείζαη πμηκαί ελεηέζεζακ μεηά πεκηαεηίακ μεκ απυ ηεξ
επηβμιήξ ηςκ πνμθεημέκμο πενί πμηκχκ επηπιήλεςξ ή πνμζηίμςκ, μεηά δεθαεηίακ δε
πνμθεημέκμο πενί ηςκ ιμηπχκ πμηκχκ. Γηξ ημ Ιεηνχμκ ζεμεημφηαη απαναηηήηςξ ε έθηαζηξ
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Σχόλιο [δκ70]: Πνέπεη κα μνηζημύκ
πνμδηαγναθέξ ηήνεζεξ, ζέμαηα
πνόζβαζεξ, επηπηώζεηξ θιπ

ηεξ πμηκήξ, ήηηξ απμδεηθκφεηαη μυκμκ δηα βεβαηχζεςξ εθ ημο Ιεηνχμο ημφημο". <Σμ ανζν.
33 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ημ ανζν. 1 Κ.Δ. 783/1970>.
πόιηα
-

Ε παν. 2 ανζν. 18 Κμμ. 1486/1984, υνηζε υηη "υπμο ζηηξ δηαηάλεηξ ηςκ ανζν. 28 μέπνη θαη 33 ημο
ηδίμο Π.Δ/ημξ ηεξ 27.11/14.12.1926, υπςξ ηνμπμπμημφκηαη με ημ κυμμ αοηυκ, ακαθένεηαη
Πεηζανπηθυ ομβμφιημ κμμφκηαη ηα Πεηζανπηθά ομβμφιηα ηεξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμο θαη υπμο
μ Πνυεδνμξ ημο ΣΓΓ κμείηαη μ Πνυεδνμξ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο ΣΓΓ υηακ πνυθεηηαη γηα ημ
Πεηζανπηθυ ομβμφιημ ηεξ έδναξ ημο ΣΓΓ ή μ Πνυεδνμξ ηεξ Δημηθμφζαξ Γπηηνμπήξ ημο ακηίζημηπμο
Πενηθενεηαθμφ Σμήμαημξ ζηηξ άιιεξ πενηπηχζεηξ".

Άνζνμ 34
"1. Ε πεηζανπηθή δίθε είκαη αοημηειήξ θαη ακελάνηεημξ πάζεξ άιιεξ δίθεξ. Ε πμηκηθή δίθε
δεκ ακαζηέιιεη ηεκ πεηζανπηθήκ, δφκαηαη υμςξ ημ Πεηζανπηθυκ ομβμφιημκ δη' απμθάζεχξ
ημο, κα δηαηάλε δη' ελαηνεηηθμφξ ιυγμοξ ηεκ ακαζημιήκ ηεξ πεηζανπηθήξ δίθεξ μέπνη
πέναημξ ηεξ πμηκηθήξ. Πναγμαηηθά γεγμκυηα, ςκ ε φπανληξ ή ακοπανλία δηεπηζηχζε δηα
ηειεζηδίθμο απμθάζεςξ πμηκηθμφ δηθαζηενίμο, ιαμβάκμκηαη εκ ηε πεηζανπηθή δίθε ςξ εκ ηε
πμηκηθή μοδυιςξ υμςξ θςιφεηαη εκηεφζεκ ημ Πεηζανπηθυκ ομβμφιημκ κα εθδχζε
απυθαζηκ δηάθμνμκ ηεξ πμηκηθήξ. Γκ πενηπηχζεη πεηζανπηθήξ αζςχζεςξ ή επηβμιήξ ηεξ
πμηκήξ ηεξ επηπιήλεςξ, εάκ επεθμιμφζεζε θαηαδίθε οπυ ημο Πμηκηθμφ Δηθαζηενίμο, ε
πεηζανπηθή δίθε επακαιαμβάκεηαη.
2. Σα πεηζανπηθά παναπηχμαηα, παναγνάθμκηαη μεηά ηνηεηίακ απυ ηεξ ηειέζεςξ αοηχκ,
πάζα υμςξ πνάληξ πεηζανπηθήξ δηαδηθαζίαξ, ςξ θαη ε οπμβμιή ηεξ εγθιήζεςξ θαη πάζα
πνάληξ πμηκηθήξ δηχλεςξ, δηαθυπηεη ηεκ παναγναθήκ. Γκ πάζε πενηπηχζεη ε πνμξ
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παναγναθήκ πνμζεζμία μοδέπμηε δφκαηαη κα οπενβή ηα πέκηε έηε απυ ηεξ ηειέζεςξ ηεξ
πνάλεςξ, πιεκ ηεξ πενηπηχζεςξ θαζ' εκ δηεηάπζε ε ακαζημιή ηεξ πεηζανπηθήξ δηχλεςξ
υηε μ πνυκμξ ηεξ παναγναθήξ ημο πεηζανπηθμφ παναπηχμαημξ δεκ ζομπιενμφηαη πνμξ ηεξ
πανυδμο έημοξ απυ ηεξ ηειεζηδηθίαξ ηεξ απμθάζεςξ ημο Πμηκηθμφ Δηθαζηενίμο".
Επί οπμζέζεςκ πμο πνμβιέπεηαη παναγναθή εκηόξ έημοξ από ηεκ έγθιεζε, με εοζύκε
ημο Πνμέδνμο ημο Πεηζανπηθμύ ομβμοιίμο, όιεξ ακελαηνέηςξ μη πνμακαθενόμεκεξ
πνμζεζμίεξ μεηώκμκηαη ακαιόγςξ γηα ηεκ απμηνμπή ηεξ παναγναθήξ. ε θάζε
πενίπηςζε παναγναθήξ, μ Πνόεδνμξ ημο Π οπμβάιεη έθζεζε πνμξ ηεκ
Ακηηπνμζςπεία ΣΕΕ γηα ηεκ αηηημιόγεζή ηεξ.
ε πενηπηώζεηξ όπμο θαηά ηεκ πεηζανπηθή δηαδηθαζία δηαπηζηώκμκηαη πμηκηθά ή άιια
αδηθήμαηα πμο δεκ δηενεοκμύκηαη, μ Πνόεδνμξ ημο Πεηζανπηθμύ οπμπνεμύηαη κα
εκεμενώζεη ηηξ ανμόδηεξ ανπέξ γηα ηε δηενεύκεζή ημοξ.
πόιηα
-

Σμ ανζν. 34 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ημ ανζν. 1 Κ.Δ. 783/1970.

Άνζνμ 35
Α) Πυνμη ημο Σεπκηθμφ Γπημειεηενίμο εηζίκ: 1) Γηεζία ζοκδνμμή ηςκ μειχκ (εθ δνπ. 240),
δοκαμέκε κα μεηαβιεζή δηα Δ/ημξ, πνμηάζεη ημο οπμονγμφ ηεξ ογθμηκςκίαξ μεη'
απυθαζηκ ηεξ ακηηπνμζςπείαξ ημο Γπημειεηενίμο. "Ε ςξ άκς ζοκδνμμή δφκαηαη κα
μεηαβάιιεηαη μεηά γκχμεκ ηεξ ακηηπνμζςπείαξ θαη θαηά ηνυπμκ δηαθμνηθυκ ακαιυγςξ ημο
πνυκμο αζθήζεςξ ημο επαγγέιμαημξ ηςκ μειχκ ημο Σ.Γ.Γ. εηξ δε ημοξ εθ ημφηςκ
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Σχόλιο [δκ71]: ΓΔΔ, ΓΓΔΔ,
εηζαγγειία θιπ

αζθμφκηαξ ημ επάγγειμα ημο ενγμιάβμο Δεμμζίςκ ένγςκ δφκαηαη κα επηβάιιεηαη θαηά ημκ
αοηυκ ηνυπμκ θαη εηδηθή επηπνυζζεημξ ζοκδνμμή με δοκαμέκε κα οπενβαίκε ηαξ πηιίαξ
δναπμάξ θαη' έημξ. Γηξ ηεκ ηειεοηαίακ ημφηεκ επί πιέμκ ζοκδνμμήκ οπμπνεμφκηαη μη
ενγμιάβμη, μυκμκ εθ' υζμκ ήζθεζακ απμδεδεηγμέκςξ ημ επάγγειμα ημφημ, βεβαημομέκμο
ημο γεγμκυημξ δη' εκυνθμο βεβαηχζεςξ (ημο γεγμκυημξ δη' εκυνθμο βεβαηχζεςξ) ημο
εκδηαθενμμέκμο πανά ης ανμμδίς εηνεκμδίθε. Ωξ άζθεζηξ ημο επαγγέιμαημξ κμείηαη ε θαζ'
μημκδήπμηε ηνυπμκ ζομμεημπή εηξ δεμμπναζίακ, δη' εκ απαηηείηαη δίπιςμα μηθμκμμηθήξ
πνήζεςξ, ςξ επίζεξ θαη ε θαηά ηεκ δηάνθεηακ εθάζημο ηςκ ελαμήκςκ ηςκ μηθμκμμηθχκ
πνήζεςκ εθηέιεζηξ ένγμο θαηαθονςζέκημξ βάζεη δεμμπναζίαξ απαηημφζεξ ημημφημ
δίπιςμα, δηεκενγεζείζεξ εκ ης πανειζυκηη".
πυιηα
-

Οη μέζα ζε "" δηαηάλεηξ ηεξ παν. 1 πνμζηέζεθακ με ημ ανζν. 4 ημο Α.Κ. 912/1937.

Απυ ηεκ παν. Α ηεξ ΓΔ5/4/103/7 Ιανη.-7 Απν. 1983 (ΦΓΗ Β 158) απμθ. Τπ. Οηθμκ. θαη
Δεμ. Ένγςκ ακαπνμζανμυζηεθε απυ 1 Ζακ. 1983 ε άκς εηήζηα ζοκδνμμή ηςκ μειχκ ημο
Σ.Γ.Γ. ςξ ελήξ:
α) οκδνμμέξ μειχκ
Απυ ηεξ θηήζεςξ ημο δηπιχμαημξ ή ηεξ αδείαξ αζθήζεςξ επαγγέιμαημξ:
1. Γηα ημ 1μ-5μ έημξ δνπ. 900
2. Γηα ημ 6μ-10μ έημξ 1.800
3. Γηα ημ 11μ θαη άκς έημξ 2.400
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β) οκδνμμέξ ενγμιεπηχκ:
1. Όζμη απυ ηα μέιε έπμοκ θαη πηοπίμ ενγμιήπημο Δεμμζίςκ Ένγςκ θαηαβάιιμοκ
πνυζζεηε εηήζηα ζοκδνμμή 1.000 δνπ.
Ιε ηεκ Δ16γ/011/130/Γ/21 Φεβν. -8 Ιανη. 1991 (ΦΓΗ Β 134), απμθ. Τπ. Οηθμκμμ.
Πενηβαι. Υςνμηαλ. θαη Δεμμζίςκ Ένγςκ, θαζμνίζηεθακ απυ 1.1.1991 μη ζοκδνμμέξ ηςκ
μειχκ ημο Σ.Γ.Γ. ςξ αθμιμφζςξ: Α. Ε εηήζηα ζοκδνμμή ηςκ μειχκ ημο ΣΓΓ πμο
πνμβιέπεηαη απυ ηεκ παν. 1 ημο ανζν. 35 ημο απυ 27/11/14.12.26 Π.Δ/ημξ "πενί
θςδηθμπμηήζεςξ ηςκ πενί ζοζηάζεςξ Σεπκηθμφ Γπημειεηενίμο ηεξ Γιιάδμξ θεημέκςκ
δηαηάλεςκ", υπςξ αοηυ ηνμπμπμηήζεθε με ημ ανζν. 4 ημο Α.Κ. 912/1937, μνίδεηαη ςξ
θαηςηένς:
1. Γηήζηεξ ζοκδνμμέξ μειχκ
Γηα υζμοξ έπμοκ 1-5 πνυκηα άζθεζεξ επαγγέιμαημξ δνπ. 2.500 Γηα υζμοξ έπμοκ 6-10
πνυκηα άζθεζεξ επαγγέιμαημξ δνπ. 5.000 Γηα υζμοξ έπμοκ απυ 11 θαη πάκς πνυκηα
άζθεζεξ επαγγέιμαημξ δνπ. 7.000.
2. Γηήζηεξ ζοκδνμμέξ ηςκ γναμμέκςκ ζημ Ιεηνχμ Γμπεηνίαξ Ηαηαζθεοαζηχκ (ΙΓΗ) θαη
ζημ Ιεηνχμ Γπηπεηνήζεςκ (ΙΓΓΠ). Γηα ηα μέιε πμο είκαη γναμμέκα ζημ Ιεηνχμ
Γμπεηνίαξ Ηαηαζθεοαζηχκ (ΙΓΗ).
α) Γθ' υζμκ αζθμφκ αημμηθή επηπείνηζε Α,Β,Γ θαη Δ ηάλεςξ ημο ΙΓΓΠ δνπ. 1.000.
β) Γθ' υζμκ ζοζηήζεη πνμζςπηθή εηαηνεία ή εηαηνεία πενηςνηζμέκεξ εοζφκεξ (ΓΠΓ) Α, Β, ή
Δ ηάλεςξ ημο ΙΓΓΠ δνπ. 5.000.
γ) Γθ' υζμκ έπμοκ ζοζηήζεη Ακχκομε Γηαηνεία ή ΓΠΓ Δ ηάλεςξ ημο ΙΓΓΠ δνπ. 10.000.
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δ) Οη εηξ ηεκ παν. γ' ακαθενυμεκεξ εηαηνείεξ Γ ηάλεςξ ημο ΙΓΓΠ δνπ. 30.000.
ε) Οη εηξ ηεκ παν. γ' ακαθενυμεκεξ εηαηνείεξ Σ ηάλεςξ ημο ΙΓΓΠ δνπ. 50.000.
ζη) Οη εηξ ηεκ παν. γ' ακαθενυμεκεξ εηαηνείεξ Δ ηάλεςξ ημο ΙΓΓΠ δνπ. 70.000.
3. Γηα υιεξ ηηξ ιμηπέξ εηαηνείεξ εηήζηα ζοκδνμμή δνπ. 30.000. Ιέπνηξ εγγναθήξ ηςκ
ενγμιεπηηθχκ εηαηνεηχκ πμο έπμοκ πηοπίμ Γ ηάλεςξ ζημ Ιεηνχμ Γνγμιεπηηθχκ
Γπηπεηνήζεςκ (ΙΓΓΠ) δνπ. 30.000. Πηοπίμ Α' έςξ Α' ηάλεςξ ζημ ΙΓΗ δνπ. 1.000>.
2. Δηθαίςμα εγγναθήξ ηςκ μειχκ εθ (δνπ. 100) εθ' άπαλ.
<Απυ ηεκ παν. Β ηεξ ΓΔ5/4/103/7 Ιανη. -7 Απν. 1983 (ΦΓΗ Β 158) απμθ.Τπ. Οηθμκ. θαη
Δεμ. Ένγςκ ακαπνμζανμυζηεθε απυ 1 Ζακ. 1983 ημ άκς δηθαίςμα εγγναθήξ ηςκ μειχκ ζε
500 δνπ.
Ιε ηεκ Δ16γ/011/130/Γ/21 Φεβν. -8 Ιανη. 1991 (ΦΓΗ Β 134), απμθ. Τπ. Οηθμκμμ. θαη
Πενηβάιιμκημξ, ακαπνμζανμυζηεθε απυ 1.1.1991 ημ άκς δηθαίςμα εγγναθήξ ζε 1.000 δνπ.
Ιε ηεκ Δ16γ/13/984/79/δ/14-22 Φεβν. 1994 (ΦΓΗ Β 117) απμθ. Τπ. Οηθμκμμ. θαη
ΠΓ.ΥΩ.ΔΓ θαζμνίζηεθακ μη ζοκδνμμέξ ηςκ μειχκ ημο Σ.Γ.Γ. ςξ αθμιμφζςξ:
1. Γηήζηεξ ζοκδνμμέξ μειχκ:
α) Γηα υζμοξ έπμοκ 1-5 πνυκηα άζθεζεξ επαγγέιμαημξ, δνπ. 5.000. β) Γηα υζμοξ έπμοκ 6
θαη πάκς πνυκηα άζθεζεξ επαγγέιμαημξ δνπ. 12.000.
γ) Σμ δηθαίςμα εγγναθήξ πμο πνμβιέπεηαη απυ ηεκ παν. 2 ημο ανζν. 35 ημο απυ
27.11/14.12.26 Π.Δ/ημξ δνπ. 5.000.
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2. Γηήζηεξ ζοκδνμμέξ ηςκ μειχκ ηςκ γναμμέκςκ ζημ Ιεηνχμ Γμπεηνίαξ Ηαηαζθεοαζηχκ
(ΙΓΗ) θαη ζημ Ιεηνχμ Γνγμιεπηηθχκ Γπηπεηνήζεςκ (ΙΓΓΠ):
α) Γθ' υζμκ αζθμφκ αημμηθή επηπείνηζε Α',Β',Γ' θαη Δ' ηάλεςξ ημο ΙΓΓΠ ή έπμοκ
ζοζηήζεη πνμζςπηθή εηαηνεία ή ΓΠΓ Α',Β',Γ', ηάλεςξ ημο ΙΓΓΠ, δνπ. 10.000.
β) Γθ' υζμκ έπμοκ ζοζηήζεη ΑΓ ή ΓΠΓ Δ' ηάλεςξ ημο ΙΓΓΠ, δνπ. 20.000.
γ) Γθ' υζμκ έπμοκ ζοζηήζεη ΑΓ ή ΓΠΓ Γ' ηάλεςξ ημο ΙΓΓΠ, δνπ. 40.000.
δ) Γθ' υζμκ έπμοκ ζοζηήζεη ΑΓ ή ΓΠΓ Σ' ηάλεςξ ημο ΙΓΓΠ, δνπ. 70.000.
ε) Γθ' υζμκ έπμοκ ζοζηήζεη ΑΓ ή ΓΠΓ Δ' ηάλεςξ ημο ΙΓΓΠ, δνπ. 100.000.
ζη) Γηα ηηξ μειεηεηηθέξ εηαηνείεξ πμο είκαη γναμμέκεξ ζημ Ιεηνχμ Γναθείμο Ιειεηχκ
(ΓΓΙ), μέπνη θαη Γ' ηάλεςξ δνπ. 10.000. δ) Γηα ηηξ μειεηεηηθέξ εηαηνείεξ ηςκ Ιεηνχςκ
Γναθείςκ Ιειεηχκ (ΓΓΙ) Δ' θαη Γ' ηάλεςξ, δνπ. 20.000.
ε) Γηα υιεξ ηηξ ιμηπέξ εηαηνείεξ δνπ. 50.000.
3. Οη μθεηιυμεκεξ ζοκδνμμέξ πνμεγμφμεκςκ εηχκ πμο ζα θαηαβιεζμφκ μεηά ηεκ 1.1.1994
ζα πιενςζμφκ ζφμθςκα με ηηξ ςξ άκς κέεξ πνμζανμμζμέκεξ ηημέξ>.
3. Πμζμζηυκ εκυξ επί ημηξ πηιίμηξ εθ ηςκ θαηαβαιιμμέκςκ πμζχκ εηξ ενγμιάβμοξ δηα ηεκ
εθηέιεζηκ ένγςκ δεμμζίςκ, δεμμηηθχκ, θμηκμηηθχκ, ιημεκηθχκ ή οπυ κμμηθχκ πνμζχπςκ
δεμμζίμο δηθαίμο εθηειμομέκςκ, πιεκ ηςκ οπαγμμέκςκ εηξ ηεκ ανμμδηυηεηα ηςκ
οπμονγείςκ ηναηηςηηθχκ, Καοηηθχκ θαη Θνεζθεομάηςκ θαη Παηδείαξ.
 Βι. ανζν. 5 Κ.Δ. 1076/1942.
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4. Πμζμζηυκ εκυξ ηεηάνημο επί ημηξ πηιίμηξ επί ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηςκ ακεγεηνμμέκςκ ή
επηζθεοαδμμέκςκ μηθμδμμχκ επί ηε βάζεη αδεηχκ ηςκ ανμμδίςκ οπενεζηχκ ηςκ δεμμζίςκ
ένγςκ, ημο ηέιμοξ ημφημο με δοκαμέκμο κα ε ειάζζμκμξ ηςκ δνπ. 25 δη' εθάζηεκ κέακ
μηθμδμμήκ θαη 5 δη' εθάζηεκ επηζθεοήκ. Γηξ αξ πυιεηξ δεκ είκαη οπμπνεςηηθή ε οπμβμιή
πνμτπμιμγηζμμφ πνμξ έθδμζηκ αδείαξ, ημ ηέιμξ μνίδεηαη εηξ δνπ. 25 δηα ηαξ μμκμνυθμοξ
κέαξ μηθμδμμάξ, 50 δηα ηαξ δηςνυθμοξ, 75 δηα ηαξ ηνημνυθμοξ, θαη 100 δηα ηαξ επμφζαξ
πιείμκαξ ηςκ ηνηχκ μνυθμοξ, εηξ δναπμάξ δε 5 δηα ηαξ αδείαξ επηζθεοήξ μηαζδήπμηε
μηθμδμμήξ.
5. Γηεζία ζοκδνμμή εθ μένμοξ ακςκφμςκ εηαηνηχκ, επηπεηνήζεςκ μηθμδμμηθχκ ένγςκ ή
θαηαζθεοήξ θαη εθμεηαιιεφζεςξ δεμμζίςκ, δεμμηηθχκ, θμηκμηηθχκ θαη εκ γέκεη θμηκήξ
ςθειείαξ ένγςκ, οπμιμγηδμμέκε εηξ δφμ δεθάθηξ πηιημζηά επί ημο εηαηνηθμφ αοηχκ
θεθαιαίμο θαη με δοκαμέκε κα οπενβή ηαξ δναπμάξ 3.000 εηεζίςξ.
<Απυ ηεκ παν. Γ ηεξ ΓΔ5/4/103/7 Ιανη. - 7 Απν. 1983 (ΦΓΗ Β 158) απμθ. Τπ. Οηθμκ. θαη
Δε. Ένγςκ, ακαπνμζανμυζηεθε απυ 1 Ζακ. 1983 ε άκς εηήζηα ζοκδνμμή ηςκ Ακςκ. Γηαην.
ζε 10.000 δνπ>.
6. Δηθαηχμαηα δηα ηεκ εκ ης μηθείς εηδηθχ βηβιίς θαηαπχνηζηκ ηςκ επςκομηχκ θαη δηα ηεκ
έθδμζηκ πηζημπμηεηηθχκ ή άιιςκ εγγνάθςκ θαηά ηα δηα δηαηάγμαημξ μνηζζεζυμεκα.
7. Αη εθ ηςκ επηβαιιμμέκςκ εηξ ηα μέιε πνμζηίμςκ θαη πμηκχκ εηζπνάλεηξ.
8. Σα εθ ηεξ πενημοζίαξ ημο εηζμδήμαηα.
9. Αη εθμφζηαη πμνήγεζεηξ ηςκ μειχκ, ημο Ηνάημοξ θαη μηςκδήπμηε ηνίηςκ. Β) Σα ηοπυκ
οπυ ηςκ οπμπνέςκ υπςξ απμηειχζη μέιε ημο Σεπκηθμφ Γπημειεηενίμο θαηαβιεζέκηα πμζά
εηξ ηα εμπμνηθά θαη βημμεπακηθά Γπημειεηήνηα ιυγς ζοκδνμμήξ. Σα πμζά ηαφηα απμδίδμκηαη
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εηξ ημ Σεπκηθυκ Γπημειεηήνημκ, ηεξ απμδυζεςξ θακμκηζζεζμμέκεξ οπυ επηηνμπήξ
απμηειμομέκεξ εθ δφμ μειχκ ημο ηεπκηθμφ Γπημειεηενίμο, εθ δφμ μειχκ ημο εμπμνηθμφ θαη
βημμεπακηθμφ Γπημειεηενίμο, εκυξ ακηηπνμζχπμο ημο οπμονγείμο ογθμηκςκίαξ θαη ημο
μηθμκ. εθυνμο ή ημο κμμίμμο ακαπιενςημφ αοημφ.
<Σα πμζά ημο δηθαηχμαημξ εγγναθήξ ηςκ ζοκδνμμχκ θαη ηςκ ιμηπχκ πυνςκ θαζμνίδμκηαη
εθάζημηε δηα Δ/ημξ, βάζεη ηεξ παν. 1>.

Άνζνμ 36
"1. Ε θαηαβμιή ηςκ πυνςκ ημο Γπημειεηενίμο δηαζθαιίδεηαη εθανμμδμμέκςκ ηςκ πενί
εηζπνάλεςξ ηςκ δεμμζίςκ εζυδςκ δηαηάλεςκ.
2. Δηα Δ/ημξ εθδμζεζμμέκμο οπυ ημο επί ηεξ ογθμηκςκίαξ οπμονγμφ θαζμνηζζήζεηαη μ
ηνυπμξ εκ γέκεη ηεξ εηζπνάλεςξ ηςκ πυνςκ ημο ηεπκηθμφ Γπημειεηενίμο, ηςκ
ακαγναθμμέκςκ εκ ης άνζν. 35, αη οπμπνεχζεηξ ηςκ δεμμζίςκ ανπχκ δηα ηεκ είζπναληκ
ηςκ θυνςκ ημφηςκ πανά ηςκ οπμπνέςκ πνμξ θαηαβμιήκ θαη εκ γέκεη πάζα ζπεηηθή
ιεπημμένεηα.
3. "Ωξ πνμσζηάμεκμξ ημο οπυ ημο "πενί οπαιιήιςκ θαη οπενεζηχκ ημο Σ.Γ.Γ." απυ 29 Ζακ.
1940 Δ/ημξ πνμβιεπμμέκμο Σμήμαημξ Οηθμκμμηθχκ Τπενεζηχκ, δφκαηαη κα πνμζιεθζή
απ' εοζείαξ επί βαζμχ Γηζεγεημφ μ έπςκ δίπιςμα Ακςηάηεξ πμιήξ Οηθμκμμηθχκ θαη
Γμπμνηθχκ Γπηζηεμχκ, ή δίπιςμα Κμμηθήξ ημο Πακεπηζηεμίμο, ηεξ μηαξ ηςκ ζέζεςκ
Σμεμαηανπχκ ηςκ οπυ ημο ανζν. 10 "πενί μνγακηζμμφ ανηζμμφ οπαιιήιςκ ημο Σ.Γ.Γ." ημο
αοημφ ςξ άκς απυ 29 Ζακ. 1940 Δ/ημξ μνηδμμέκςκ, θαηαιαμβακμμέκεξ δηα πνμαγςγήξ,
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είηε ημο ςξ ακςηένς δημνηζζεζμμέκμο οπαιιήιμο, είηε εηένμο εθ ηςκ άκς οπενεημφκηςκ,
εθ' υζμκ μφημξ θέθηεηαη ημ ςξ άκς ηοπηθυ, ςξ θαη ηα μοζηαζηηθά πνμζυκηα θαηά ζεηνάκ
πνμαγςγήξ, μεη' απυθαζηκ ηεξ Δημηθμφζεξ Γπηηνμπήξ".
πόιηα
-

Ε παν. 3 ακηηθαηαζηάζεθε ςξ άκς με ημ ανζν. 4 Κμμ. 28/1946.

-

Γηξ εθηέιεζηκ ηεξ παν. 2 ημο ακςηένς άνζνμο ελεδυζε ημ Π.Δ. ηεξ 20/20 Ιανη. 1935 πενί
θαζμνηζμμφ ημο ηνυπμο εκ γέκεη ηεξ εηζπνάλεςξ ηςκ πυνςκ ημο Σ.Γ.Γ.

Άνζνμ 37
Ε μηθμκμμηθή πνήζηξ ημο Γπημειεηενίμο άνπεηαη ηεκ 1 Απνηιίμο εθάζημο έημοξ θαη ιήγεη
ηεκ 31 Ιανηίμο ημο επμμέκμο έημοξ.
"Ο Απμιμγηζμυξ ηεξ ιελάζεξ μηθμκμμηθήξ πνήζεςξ μεηά ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ζημηπείςκ
θαη μεηά εθζέζεςκ ηςκ πεπναγμέκςκ ημο Σ.Γ.Γ. θαηά ηεκ πενίμδμκ, οπμβάιιεηαη πνμξ
έιεγπμκ εηξ ηεκ ακηηπνμζςπείακ,
ζογθαιμομέκεκ πνμξ ημφημ εκηυξ ημο μεκυξ Ιαΐμο εθάζημο έημοξ, εθανμμδμμέκςκ ηςκ
δηαηάλεςκ ηεξ παν. 2 ημο ανζν. 14".
<Ε μέζα ζε "" πανάγναθμξ, πνμζηέζεθε με ημ ανζν. 5 Α.Κ. 912/1937, ακηηθαηαζηάζεθε ςξ
άκς με ημ ανζν. 1 Κ.Δ. 306/1947>.
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Άνζνμ 38 - Δηαηηεηηθή ιύζηξ δηαθμνώκ (Καηανγήζεθε)
Ηαηανγήζεθε με ημ ανζν. 48 Γηζαγ. Κυμμο Ηςδ. Πμιηη. Δηθμκ. Α.Κ. 44/1967.

Άνζνμ 39 - Σεπκηθαί επςκομίαη
1. Παξ μ αζθχκ εκ Γιιάδη μηαζδήπμηε θφζεςξ ηεπκηθυκ επάγγειμα οπμπνεμφηαη υπςξ ελ
μεκχκ απυ ηεξ εκάνλεςξ ηςκ ενγαζηχκ ημο Σεπκηθμφ Γπημειεηενίμο αγγείιε ημφημ δηα ηςκ
θαηά ηυπμοξ κμμμμεπακηθχκ πνμξ ημ Γπημειεηήνημκ, ζεμεηχκ ημ μκμμαηεπχκομμκ θαη ηεκ
θαημηθίακ αοημφ ή ηςκ μειχκ ηεξ εηαηνίαξ ή ηςκ δημηθεηχκ ηεξ ακςκφμμο εηαηνίαξ, εθ'
υζμκ πνυθεηηαη πενί εηαηνηχκ, ςξ θαη πάζακ άιιεκ πιενμθμνίακ ζπεηηδμμέκεκ πνμξ ηαξ
ζπμοδάξ θαη ηεκ επηζηεμμκηθήκ θαηάνηηζηκ ημο ακαγγειμμέκμο, ηεκ ηεπκηθήκ ή εηαηνηθήκ
επςκομίακ οθ' εκ δηελάγεηαη ε ενγαζία, ηεκ έδνακ θαη ημ είδμξ ηεξ ενγαζίαξ, ημοξ θιάδμοξ
αοηήξ, ημ δηαθνηηηθυκ ζεμείμκ απυ άιιςκ μμμίςκ επςκομηχκ, θαη πνμθεημέκμο πενί εηαηνίαξ
ηα θεθάιαηα αοηήξ.
2. Πνμθεημέκμο πενί εηαηνίαξ ηεκ οπμπνέςζηκ ηεξ ακαγγειίαξ οπέπεη πνμζςπηθχξ μ
δηεοζοκηήξ.
3. Πάζα μεηαβμιή επενπμμέκε εηξ ηα ακαγγειζέκηα ςξ άκς ζημηπεία γκςζημπμηείηαη
επίζεξ εκηυξ δφμ μεκχκ αθ' εξ ιάβε πχνμκ.
4. Γπί ηε βάζεη ηςκ θαηά ηα ακςηένς ακαγγειηχκ, ημ Γπημειεηήνημκ ηενεί ίδημκ βηβιίμκ
ηςκ ηεπκηθχκ επςκομηχκ, υπεν είκαη ημηξ πάζη πνμζηηυκ. Σμ βηβιίμκ ημφημ πενηέπεη ημκ
ανηζμυκ θαη ηεκ πνμκμιμγίακ ηεξ εγγναθήξ θαη ηα εκ πνχης εδαθίς ημο πανυκημξ άνζνμο
ακαγναθυμεκα ζημηπεία.
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5. Παναιεηπμμέκεξ ακαγγειίαξ ηηκυξ, ημ Γπημειεηήνημκ πνμβαίκεη ελ επαγγέιμαημξ εηξ ηεκ
εκ ης μηθείς βηβιίς θαηαπχνηζηκ ηεξ ζπεηηθήξ επςκομίαξ.
6. Δηα πάζακ εζθαιμέκεκ εγγναθήκ επηηνέπεηαη πνμζθογή εηξ ημκ πνυεδνμκ ηςκ
πνςημδηθχκ ηεξ πενηθενείαξ ηεξ έδναξ ημο πνμζθεφγμκημξ, υζηηξ δηθάδεη θαηά ηεκ επ'
ακαθμνά δηαδηθαζίακ, άκεο θιήζεςξ ημο
Γπημειεηενίμο.

Άνζνμ 40
Αη παναβάζεηξ ημο πανυκημξ, ή ηςκ βάζεη αοημφ εθδηδμμέκςκ Δ/ηςκ ή θακμκηζμχκ,
ηημςνμφκηαη, θαη' έγθιεζηκ ημο Γπημειεηενίμο, με πνυζηημμκ (μέπνη δναπμχκ
πεκηαθμζίςκ), εθ' υζμκ δεκ απμηειμφζηκ έηενμκ αδίθεμα, βανφηενμκ ηημςνμφμεκμκ.

Άνζνμ 41
Σμ Γπημειεηήνημκ αιιειμγναθεί ςξ ακελάνηεημξ ανπή θαη απμιαφεη υιςκ ηςκ αηειεηχκ θαη
πνμκμμηχκ ηςκ δεμμζίςκ ανπχκ, ηαζζυμεκμκ εκ ηε ζεηνά πνμβαδίζεςξ αμέζςξ μεηά ημ
Πμιοηεπκείμκ.

Άνζνμ 41Α
«Σμ Σεπκηθυ Γπημειεηήνημ Γιιάδμξ (Σ.Γ.Γ.) οπμπνεμφηαη κα ακανηά ζηεκ ηζημζειίδα ημο
μηθμκμμηθά θαη δημηθεηηθά ζημηπεία, υπςξ ημκ πνμτπμιμγηζμυ, απμιμγηζμυ, ηζμιμγηζμυ,
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αμμηβή ημο πνμέδνμο θαη ηςκ μειχκ ηεξ δημηθμφζαξ επηηνμπήξ, ζηαηηζηηθά ζημηπεία γηα
πεηζανπηθέξ θονχζεηξ, ακαθμνέξ, θαηαγγειίεξ θοζηθχκ θαη κμμηθχκ πνμζχπςκ, με ηεκ
επηθφιαλε ηςκ θακυκςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ημο αηυμμο απυ ηεκ επελενγαζία δεδμμέκςκ
πνμζςπηθμφ παναθηήνα, θαζχξ θαη ημκ Ηχδηθα Δεμκημιμγίαξ θαη ηηξ ηοπυκ ηνμπμπμηήζεηξ
ημο. Ιε απυθαζε ημο Τπμονγμφ Τπμδμμχκ Ιεηαθμνχκ θαη Δηθηφςκ πνμζδημνίδεηαη
εηδηθυηενα ημ είδμξ θαη ημ πενηεπυμεκμ ηςκ ζημηπείςκ αοηχκ θαη θάζε άιιμ ζπεηηθυ ζέμα
γηα ηεκ εθανμμγή ηεξ πανμφζαξ δηάηαλεξ».
πόιηα
- Σμ πανυκ άνζνμ πνμζηέζεθε με ηεκ πεν. α ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο 138 ημο κ. 4070/2012 (Α΄
82/10.4.2012).

Άνζνμ 42 - (Ηαηανγήζεθε)
Ηαηανγήζεθε απυ ηεκ πενηπη. α' ανζν. 23 Κμμ. 1486/1984.
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