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Άξζξν 1 : Πεδίν εθαξκνγήο 

  

1. Οη δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη  θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ δηέπνληαη 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ ε ζχκβαζε εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΕΚ θαη 2004/18/ΕΚ ή ζηηο δηαηάμεηο κε ηηο 

νπνίεο νη ελ ιφγσ νδεγίεο κεηαθέξνληαη ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε.  

2.  ηνλ παξφληα λφκν ππάγνληαη θαη νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζπκθσληψλ - πιαηζίσλ,  ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 

δεκνζίσλ έξγσλ θαη  δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ αγνξψλ.  

 

 

Άξζξν 2 : Είδε δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο 

  

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί 

ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα 

ππνζηεί δεκία απφ παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο 

εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη, θαηά ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα 

ζηα επφκελα άξζξα, πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία, αθχξσζε ηεο 

παξάλνκεο πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο 

θαη επηδίθαζε απνδεκίσζεο.  

 

  

Άξζξν 3 : Αξκόδην δηθαζηήξην 

 

1.  Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε φισλ ησλ δηαθνξψλ ηνπ λφκνπ 

απηνχ είλαη ην δηνηθεηηθφ εθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κε 

ηξηκειή ζχλζεζε, ην νπνίν απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ  πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 18/1989. 

2. Αηηήζεηο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ηνπ λφκνπ απηνχ εθδηθάδνληαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν Εθεηψλ ηνπ νηθείνπ δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ ή απφ ηνλ εθέηε πνπ απηφο 

νξίδεη. ε πεξίπησζε ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ππφζεζεο, ν αλσηέξσ 

Πξφεδξνο ή εθέηεο κπνξεί λα εηζάγνπλ ηελ αίηεζε ζε ηξηκειέο ζπκβνχιην ηνπ 

δηθαζηεξίνπ, ζην νπνίν πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο Εθεηψλ θαη κεηέρεη ν εθέηεο 



 

 

 εηζεγεηήο. 

3. Καη’ εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ, 

δηαθνξέο ηνπ λφκνπ απηνχ πνπ αθνξνχλ ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δεκνζίσλ 

έξγσλ ή ππεξεζηψλ, ζπκβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

νδεγίαο 2004/17/ΕΚ ή ζπκβάζεηο κε πξνυπνινγηζκφ αλψηεξν ησλ 

15.000.000 επξψ εθδηθάδνληαη απφ ην πκβνχιην ηεο Επηθξαηείαο. 

4. Οη θαη’ άξζξν 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ δηαθνξέο εμαθνινπζνχλ λα 

εθδηθάδνληαη απφ ηα δηθαζηήξηα πνπ είλαη αξκφδηα θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο.  

 

 

Άξζξν 4  : Πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

 

1. Πξηλ ππνβάιεη ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη, 

κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ αθφηνπ έιαβε πιήξε γλψζε ηεο 

παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη 

πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Ωο πιήξεο λνείηαη ε 

γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ θαη ηεο αηηηνινγίαο ηεο. Η 

πξάμε, θαζψο θαη θάζε ζηνηρείν ηεο αηηηνινγίαο ηεο, κπνξεί λα απνζηέιιεηαη 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηειενκνηνηππία ή ειεθηξνληθφ κέζν. Εηδηθψο ε 

απφθαζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 35 

παξ. 2 ηνπ Π.Δ. 60/2007 θαη αλαθέξεη ηηο πξνζεζκίεο αλαζηνιήο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο.  

2. Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ 

πξνζθεχγνληνο ζηνλ εθπξφζσπν ή ηνλ αληίθιεην θάζε ζηγνκέλνπ απφ ηπρφλ  

νιηθή ή κεξηθή  παξαδνρή ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Η παξάιεηςε ηεο 

θνηλνπνίεζεο απηήο δελ επάγεηαη απαξάδεθην ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο.  

3. Δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε  πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο, ε 

νπνία δέρεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη πξνζθπγή άιινπ πξνζψπνπ.  

4. Η αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, κέζα ζε 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο θαη, αλ ηελ θξίλεη βάζηκε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Αλ 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία, ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο. Η αλαζέηνπζα αξρή πάλησο, δχλαηαη λα δερζεί ελ φισ ή ελ κέξεη 

ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, 

κέρξη ηεο πξνηεξαίαο ηεο πξψηεο νξηζζείζαο δηθαζίκνπ ηεο αίηεζεο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ζηελ πεξίπησζε δε απηή θαηαξγείηαη αληηζηνίρσο ε 

δίθε επί ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο. H αξρή δχλαηαη επίζεο λα παξαζέζεη αξρηθή ή 

ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, 

ε νπνία πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην δηθαζηήξην ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ, αξρηθή ή κεη’ αλαβνιή, δηθάζηκν ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 



 

 

 Η ηπρφλ θαζπζηεξεκέλε πεξηέιεπζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ δελ ππνρξεψλεη 

ην δηθαζηήξην ζε αλαβνιή.  

5. Σν δηθαζηήξην, ζηαζκίδνληαο ηηο ζπληξέρνπζεο ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπλζήθεο θαη εθφζνλ θξίλεη φηη ε παξάιεηςε αηηηνιφγεζεο ή ε θαζπζηεξεκέλε 

αηηηνιφγεζε ηεο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαζηζηά ηδηαηηέξσο 

δπζρεξή ηελ νπζηαζηηθή παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο, κπνξεί, κε ηελ 

απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, λα επηβάιιεη 

απηεπαγγέιησο ρξεκαηηθή θχξσζε ζηελ αξρή. Σν πνζφ ηεο θχξσζεο απηήο 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ πεληαθφζηα (500) επξψ νχηε κεγαιχηεξν 

απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ. Σν ζρεηηθφ πνζφ θαηαβάιιεηαη κία θνξά γηα 

θάζε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πεξηέξρεηαη ζηνλ αηηνχληα, ηνπ νπνίνπ ε 

αίηεζε εθδηθάδεηαη πξψηε. 

6.  ε δηαθνξέο δηεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα λφκν δελ εθαξκφδνληαη νη 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ θαηά εθηειεζηψλ πξάμεσλ 

ή παξαιείςεσλ ηεο δηαδηθαζίαο δηεμαγσγήο δεκφζησλ δηαγσληζκψλ. 

 

Άξζξν 5: Αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ 

 

1. Η αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα 

ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ξεηή ή ζησπεξή απφξξηςε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη αηηηάζεηο 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αηηηάζεηο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

 2. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ε άζθεζε 

απηήο, θαζψο θαη ε πξνζεζκία θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 

δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Εθφζνλ αζθεζεί αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ν αηηψλ εηδνπνηεί ζρεηηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε 

θάζε πξφζθνξν κέζν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ηεο 

ηειενκνηνηππίαο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο. 

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ θσιχεη ηελ 

πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο κε ηελ 

πξνζσξηλή δηαηαγή πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάγξαθν 4.  

3. Ο αξκφδηνο  δηθαζηήο νξίδεη κε πξάμε ηνπ ηελ εκέξα θαη ψξα εθδίθαζεο 

ηεο αηηήζεσο, θαζψο θαη ηελ πξνζεζκία θιήηεπζεο. Η εκεξνκελία εθδίθαζεο 

δελ πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

αηηήζεσο, ε δε πξνζεζκία θιήηεπζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 

δεθαπέληε (15) εκέξεο. Αληίγξαθν ηεο αηηήζεσο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη  κε ηε 

θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ ππεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν ηνπ νπνίνπ 

ηελ θιήηεπζε ζεσξεί αλαγθαία ν δηθαζηήο. Κάζε ελδηαθεξφκελνο,  ηνπ νπνίνπ 

επεξεάδνληαη ηα ζπκθέξνληα, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη παξέκβαζε. Οη δηάδηθνη 



 

 

 νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο φια ηα θξίζηκα 

έγγξαθα θαη ηα ινηπά απνδεηθηηθά κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο.  

4. Ο αξκφδηνο δηθαζηήο κπνξεί, κε ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο θαη κεηά θιήζε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξν ηξηψλ (3) εκεξψλ, λα εθδψζεη, απηεπαγγέιησο ή 

θαηφπηλ αηηήζεσο, πξνζσξηλή δηαηαγή, πνπ θαηαρσξίδεηαη θάησ απφ ηελ 

αίηεζε  θαη πεξηέρεη ηα κέηξα, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ σο ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο. ηα κέηξα απηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε άξζε ηεο απαγφξεπζεο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Λφγν άξζεο ηεο απαγφξεπζεο απηήο ζπληζηά ην 

πξνδήισο απαξάδεθην ή ην πξνδήισο αβάζηκν ηεο αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ, πεξί ηνπ νπνίνπ αξθεί απιή κλεία. Η πξνζσξηλή δηαηαγή κπνξεί λα 

αλαθιεζεί είηε απφ ην δηθαζηή πνπ ηε ρνξήγεζε, χζηεξα απφ αίηεζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη αθνχ θιεζεί πξνο αθξφαζε ν αηηψλ πξν ηξηψλ (3) 

εκεξψλ, είηε απφ ην δηθαζηήξην πνπ ζα δηθάζεη ηελ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ.  

5. Η αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γίλεηαη δεθηή, εθφζνλ πηζαλνινγείηαη 

ζνβαξά ε παξάβαζε θαλφλα ηνπ δηθαίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ 

εζσηεξηθνχ δηθαίνπ  θαη ε ιήςε ηνπ κέηξνπ είλαη αλαγθαία γηα λα αξζνχλ ηα 

δπζκελή απφ ηελ παξάβαζε απνηειέζκαηα ή λα απνηξαπεί ε δεκία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ αηηνχληνο. Η αίηεζε φκσο κπνξεί λα απνξξηθζεί αλ, απφ ηε 

ζηάζκηζε ηεο βιάβεο ηνπ αηηνχληνο, ησλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ θαη επηηαθηηθψλ 

ιφγσλ γεληθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θξίλεηαη φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

απφ ηελ  παξαδνρή  ζα είλαη ζνβαξφηεξεο  απφ ηελ σθέιεηα ηνπ αηηνχληνο. Η 

απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ ζίγεη άιια δηθαηψκαηα ηνπ 

αηηνχληνο.  

6. Σν δηθαζηήξην δηαηάδεη ηα θαηάιιεια αζθαιηζηηθά κέηξα, ρσξίο λα 

δεζκεχεηαη απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ δηαδίθσλ. Δηαηάδεη ηδίσο ηελ αλαζηνιή 

ηζρχνο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη νπνηνπδήπνηε 

άιινπ εγγξάθνπ ζρεηηθνχ κε ηελ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ αλαζηνιή 

εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηελ απαγφξεπζε 

λνκηθψλ ή πιηθψλ ελεξγεηψλ, ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ ζεηηθψλ 

πξάμεσλ, φπσο ε δηαηήξεζε εγγξάθσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηελ 

αλαζηνιή ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Η απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εθδίθαζε ηεο αίηεζεο.  

7. Η άζθεζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε άζθεζε ηνπ θχξηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο. Η πξνζεζκία άζθεζεο 

ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ δηαθφπηεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο Ο 

δηάδηθνο πνπ πέηπρε ππέξ απηνχ ηε ιήςε ελφο αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ, νθείιεη 

κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο 

απηήο, λα αζθήζεη ην θχξην έλδηθν βνήζεκα, δηαθνξεηηθά αίξεηαη απηνδηθαίσο 

ε ηζρχο ηνπ αζθαιηζηηθνχ κέηξνπ. Η δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζή ηνπ δελ 



 

 

 πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ  απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ.  

8. Εθφζνλ ε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γίλεη δεθηή, ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα ζπκκνξθσζεί πξνο ην δηαηαθηηθφ ή θαη ην ελ γέλεη πεξηερφκελν ηεο 

απφθαζεο θαη λα αλαθαιέζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη θαηάιιεια ηε δηνηθεηηθή 

πξάμε πνπ πξνθάιεζε ηε δηαθνξά, ή, επί παξάιεηςεο, λα εθδψζεη ηελ 

νθεηιφκελε ξεηή πξάμε. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ην ηπρφλ αζθεζέλ θχξην 

έλδηθν βνήζεκα εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ην άξζξν 32 παξ. 2 ηνπ π. δ/ηνο 

18/1989.  

 

Άξζξν 6 : Παξάλνκε ππνγξαθή ζύκβαζεο 

 

Η θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή δελ αληηηάζζεηαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν νχηε θσιχεη ηελ παξνρή ηεο πξνζήθνπζαο έλλνκεο 

πξνζηαζίαο. 

 

Άξζξν 7 : Αθύξσζε πξάμεο ή παξάιεηςεο 

 

1. Ο ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε θάζε πξάμεο ή 

παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ παξαβηάδεη θαλφλα ηνπ δηθαίνπ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο ή εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ζρεηηθνχ κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ 

αθχξσζε φξνπ πνπ πεξηέρεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ή ζε 

άιιν έγγξαθν ζρεηηθφ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλαθέξεηαη ζε 

ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη ησλ 

πξάμεσλ απνθιεηζκνχ απφ ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ θαη θαηαθχξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηνπ 

επφκελνπ άξζξνπ, αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ε ηειεπηαία δελ 

ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία 

θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε απφθαζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή 

πξνζσξηλή δηαηαγή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα 

αμηψζεη απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 9.   

3. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ άζθεζε ή άζθεζε αλεπηηπρψο ηελ αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε θαη νινθιεξψζεθε ε 

εθηέιεζή ηεο πξηλ απφ ηελ ζπδήηεζε ηνπ θχξηνπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο, 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ην άξζξν 32 παξ. 2 ηνπ π. δ/ηνο 18/1989. 

 

 

Άξζξν 8: Κήξπμε ηεο ζύκβαζεο σο άθπξεο 

 



 

 

 1. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο ηεο 

ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο εθφζνλ αλαηέζεθε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε 

πξνθήξπμεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή δελ 

ηεξήζεθε ε ππνρξέσζε αλαζηνιήο ηεο ζχλαςεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 5 ή, ζε πεξίπησζε ζχλαςεο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ θαη εθαξκνγήο 

δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο αγνξψλ, φηαλ παξαβηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξ. 4 δεχηεξν εδάθην, πεξ. β΄ ηνπ άξζξνπ 26 θαη ηηο  

παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ πδ 60/2007.  

2. Η θήξπμε ηεο ζχκβαζεο σο άθπξεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαδξνκηθή 

αθπξφηεηά ηεο θαη ηπρφλ αμηψζεηο ησλ κεξψλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί 

αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ. Οη ζρεηηθέο δηαθνξέο εθδηθάδνληαη απφ ην θαηά 

ηηο γεληθέο δηαηάμεηο αξκφδην δηθαζηήξην. Αλ ν αλάδνρνο γλψξηδε ή φθεηιε λα 

γλσξίδεη ηελ αθπξφηεηα ηεο ζχκβαζεο, δελ γελλάηαη έλαληη ηεο Δηνίθεζεο 

αμίσζή ηνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθαηνιφγεηνπ πινπηηζκνχ, ή ε ελ ιφγσ 

αμίσζή ηνπ ηθαλνπνηείηαη κφλν ελ κέξεη. 

3. Σν δηθαζηήξην εθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο θαη, ηδίσο, ην ζηάδην εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο, ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, κπνξεί λα θεξχμεη ηελ αθπξφηεηα κφλν ηνπ αλεθηέιεζηνπ 

κέξνπο ηεο ζχκβαζεο ή λα ζπληάκεη ηε δηάξθεηά ηεο.  

4. Εθφζνλ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάιινπλ ηε δηαηήξεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζχκβαζεο, παξφιν πνπ απηή είρε ζπλαθζεί θαηά 

παξάβαζε ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξ. 1, κπνξεί ην δηθαζηήξην λα κελ ηελ 

θεξχμεη άθπξε. Δελ ζεσξείηαη επηηαθηηθφο ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ε 

χπαξμε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζχκβαζεο, παξά κφλνλ αλ ε αθχξσζή ηεο ζα νδεγνχζε ζε δπζαλάινγεο 

ζπλέπεηεο. ε θάζε πεξίπησζε δελ απνηειεί ηέηνην ιφγν ε επηβάξπλζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κε έμνδα ιφγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, γηα ηε δηεμαγσγή λέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε ή γηα ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο 

πνπ ηπρφλ ζπλεπάγεηαη ε αθχξσζε ηεο ζχκβαζεο.   

5. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ην δηθαζηήξην 

νθείιεη, κε ηελ ίδηα απφθαζε, λα επηβάιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξφζηηκν, 

ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ ρξεκαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σν πξφζηηκν πεξηέξρεηαη ζηνλ αηηνχληα. Σν 

δηθαζηήξην ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ δεζκεχεηαη απφ ηα αηηήκαηα ησλ 

δηαδίθσλ, αιιά εθηηκά ειεπζέξσο ηηο ζπλζήθεο.  

6. Η πξνζθπγή αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ 

επνκέλε ηεο  δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη 

ηα άξζξα 30 θαη 31 ηνπ πδ 60/2007, εθφζνλ ζηε δεκνζίεπζε πεξηιακβάλεηαη 

αηηηνινγία γηα ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ή 

ηεο ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε άιιν ηξφπν. ηελ ελεκέξσζε απηή 

πξέπεη εθηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ 



 

 

 άξζξνπ 35 ηνπ πδ 60/2007. Η πξνζθπγή δελ κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε λα 

αζθεζεί κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο.  Εθφζνλ ε ζχκβαζε ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πδ 59/2007, νη 

πξνζεζκίεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδνπλ απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 15 θαη 

ηα άξζξα 33 θαη 35 ηνπ πδ απηνχ. ηελ ελεκέξσζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ πξέπεη, ζηελ πεξίπησζε απηή, λα εθηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ πδ.   

7. Η δηαδηθαζία πξνζθπγήο ηεο παξ. 1 δελ εθαξκφδεηαη, αλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή δεκνζίεπζε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

πξνθήξπμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ πδ 60/2007 ή ηελ παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 33 ηνπ πδ 59/2007, θαηά πεξίπησζε, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηεί ηελ 

πξφζεζή ηεο λα αλαζέζεη ηε ζχκβαζε θαη εθάξκνζε δεθαήκεξε ηνπιάρηζηνλ 

πξνζεζκία αλαζηνιήο ηεο ζχλαςεο, απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 

πξνθήξπμεο, εθφζνλ ε πξνθήξπμε απηή ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα XIV ηνπ Καλνληζκνχ 1564/2005 ηεο Επηηξνπήο ησλ Επξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ  Καλνληζκφ 1150/2009 ηεο ίδηαο 

Επηηξνπήο, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Επίζεο δελ επηηξέπεηαη πξνζθπγή ζε 

πεξίπησζε ζχλαςεο ζπκθσλίαο πιαηζίνπ θαη εθαξκνγήο δπλακηθνχ 

ζπζηήκαηνο αγνξψλ, φηαλ παξαβηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ παξ. 4 δεχηεξν εδάθην, πεξ. β΄ ηνπ άξζξνπ 26 θαη ηηο  παξ. 5 θαη 6 

ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ πδ 60/2007, αλ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνζηείιεη ηελ 

απφθαζε αλάζεζεο καδί κε ζπλνπηηθή έθζεζε ησλ ιφγσλ ηνπ άξζξνπ 35 

παξ. 2 ηνπ Π.Δ. 60/2007 ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνζθέξνληεο, 

αλαθέξνληαο ηηο πξνζεζκίεο αλαζηνιήο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαη 

εθαξκφζεη δεθαήκεξε ηνπιάρηζηνλ πξνζεζκία αλαζηνιήο ηεο ζχλαςεο, απφ 

ηελ επνκέλε ηεο απνδεδεηγκέλεο παξαιαβήο ηεο απφθαζεο απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πξνζθέξνληεο.  

8. ηηο ππνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη ξπζκίζεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η πξνζεζκία θαη ε θαηάζεζε ηεο αίηεζεο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ δελ έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα. Η δηαδηθαζία 

πξνζσξηλήο δηαηαγήο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Αλ ε αίηεζε 

γίλεη δεθηή, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ αλαζηνιή ηεο πεξαηηέξσ 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 9 : Αμίσζε απνδεκίσζεο  

 

1. Ο ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο απνθιείζζεθε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαγσληζκφ ή ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο ηνπ λφκνπ απηνχ, θαηά παξάβαζε 

θαλφλα ηνπ δηθαίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, 

δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απνδεκίσζε, θαη' εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο απνδείμεη 



 

 

 φηη ζα ηνπ αλεηίζεην ε ζχκβαζε αλ δελ είρε εκθηινρσξήζεη ε παξάβαζε, ηφηε 

δηθαηνχηαη απνδεκίσζε θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο. Κάζε δηάηαμε πνπ απνθιείεη 

ή πεξηνξίδεη ηελ αμίσζε απηή δελ εθαξκφδεηαη.  

2. Γηα ηελ επηδίθαζε ηεο απνδεκίσζεο απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε αθχξσζε 

ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. 

Επηηξέπεηαη ζψξεπζε ηεο αγσγήο απνδεκίσζεο  κε ηελ αγσγή αλαγλψξηζεο 

ηεο αθπξφηεηαο θαηά ηηο θνηλέο δηαηάμεηο. Η πξνυπφζεζε απηή δελ απαηηείηαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 θαη ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ παξφληνο ή φηαλ, ελ γέλεη, δελ θαζίζηαηαη εθηθηή ε δηθαζηηθή θήξπμε ηεο 

αθπξφηεηαο γηα ιφγνπο κε ζπλδεφκελνπο κε παξαιείςεηο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ.  

 

Άξζξν 10: Σπλεξγαζία ησλ ειιεληθώλ αξρώλ κε ηελ Επξσπατθή 

Επηηξνπή  

 

1. Όηαλ ε Επξσπατθή Επηηξνπή, ζεσξψληαο φηη έρεη δηαπξαρζεί ζνβαξή 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο 

ξπζκίδνπλ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ  ηνπ λφκνπ απηνχ, δεηεί ηελ 

άξζε απηήο, ε ππεξεζία ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ πνπ παξέιαβε ηε 

γλσζηνπνίεζε δηαβηβάδεη κέζα ζε είθνζη κία (21) εκέξεο ζηελ Επξσπατθή 

Επηηξνπή ηα αθφινπζα ζηνηρεία :  

α) βεβαίσζε φηη ε παξάβαζε δηνξζψζεθε ή β) αηηηνινγεκέλε απάληεζε κε 

ηελ νπνία εμεγεί γηα πνην ιφγν δελ έγηλε θακηά δηνξζσηηθή ελέξγεηα ή γ) 

γλσζηνπνίεζε φηη ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ππφςε ζχκβαζεο έρεη αλαζηαιεί 

είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είηε χζηεξα απφ αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 5.  

2. Η αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 

ζα ηεο δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξ., ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ λα απνζηείιεη ζε απηή θάζε 

ζρεηηθφ κε ηελ πηζαλνινγνχκελε παξάβαζε ζηνηρείν.  

3. ηελ πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1β ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

γλσζηνπνηεζεί ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή φηη δελ έγηλε θακία δηνξζσηηθή 

ελέξγεηα ιφγσ εθθξεκνχο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ε ππεξεζία ηνπ 

αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ελεκεξψλεη ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή γηα ην 

απνηέιεζκα ηεο δίθεο, φηαλ απηφ γίλεη γλσζηφ.  

4. ηελ πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

γλσζηνπνηεζεί φηη έρεη ρνξεγεζεί αλαζηνιή, ε ππεξεζία ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγείνπ  γλσζηνπνηεί ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή ηελ ηπρφλ αλάθιεζε ηεο 

αλαζηνιήο ή ηελ έλαξμε λέαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ ζπλδέεηαη 

ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο κε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία.  Η λέα 

απηή γλσζηνπνίεζε πξέπεη λα βεβαηψλεη  φηη ε πηζαλνινγνχκελε παξάβαζε 

έρεη δηνξζσζεί  ή λα πεξηέρεη αηηηνινγεκέλε απάληεζε θαη λα εμεγεί γηα πνην 



 

 

 ιφγν δελ έγηλε θακία δηνξζσηηθή ελέξγεηα.  

5. Οη ππεξεζίεο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ δηαβηβάδνπλ θάζε ρξφλν ζηελ 

Επξσπατθή Επηηξνπή πξηλ απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηα έλδηθα βνεζήκαηα παξνρήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηνλ 

παξφληα λφκν. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο νθείινπλ λα δηαβηβάδνπλ ζην αξκφδην 

Τπνπξγείν ηα απαηηνχκελα γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο 

ζηνηρεία, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή ζε 

ζπλελλφεζε κε ηε πκβνπιεπηηθή Επηηξνπή γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ Δεκνζίνπ.  

6. Ωο αξκφδην Τπνπξγείν, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη 

ην ππνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δηθηχσλ γηα ηηο ζπκβάζεηο 

δεκφζησλ έξγσλ θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο γηα ηηο ζπκβάζεηο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ηηο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ δχν Τπνπξγψλ κπνξεί λα αλαηίζεηαη ε 

θαηά ην παξφλ άξζξν αξκνδηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή 

θαη γηα ηνπο ηξεηο ηνκείο ζε κία ππάξρνπζα ή ζπληζηψκελε αξρή.  

  

 

'Αξζξν 11 : Τειηθέο δηαηάμεηο - Έλαξμε ηζρύνο  

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξ. 2 θαη 3, θαηαξγνχληαη απφ ηεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο: 

α) Ο Ν 2522/1997. 

β) Ο Ν 2854/2000, εθηφο ηνπ άξζξνπ 3 

2. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ 

ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Οη δηαηάμεηο γηα ηε δηθαηνδνζία θαη ηελ 

θαζ’ χιε αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη απφ ηε 16ε 

επηεκβξίνπ 2010. 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δηέπνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη 

απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ.   

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.   

 

 

Αζήλα,     Απξηιίνπ 2010 

 

O Πξφεδξνο ηεο Εηδηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο 

 

 

 

Αζαλάζηνο Ράληνο  

Αληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο  



 

 

  

 

Σα κέιε ηεο Εηδηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο  

 

 

 

 

Γεψξγηνο θνπινχδεο 

Εθέηεο Σαθηηθψλ Δηνηθεηηθψλ Δηθαζηεξίσλ 

 

 

 

 

Υξήζηνο Μεηθίδεο 

Πάξεδξνο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο 

 

 

 

 

Θεφδσξνο Φνξηζάθεο 

Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο 

 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο ακαξηδήο 

Δηθεγφξνο  

 

 

 

 

Η Γξακκαηέαο ηεο Εηδηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο 

 

 

 

 

Κσλζηαληίλα Υαηδή 

Δηνηθεηηθφο Τπάιιεινο ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δηθαηνζχλεο, Δηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ 

 

 


