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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4812 

Κύρωση της από  24.3.2021 τροποποίησης της 
από  3.2.2020 επιµέρους Σύµβασης ∆ωρεάς για 
rοΣργοΙ[Παράρτηµα5τουν.4564/2018]καιτης 
από  13.5.2021 τροποποίησης της από  6.9.2018 
σύµβασης δωρεάς µεταξύ  του Ιδρύµατος «Κοινω-
φελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος) και του Ελλη-
νικού  ∆ηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµι-
ση των υποδοµών στον τοµέα της υγείας και των 
Παραρτηµάτων της, Ρυθµίσεις για την αντιµετώ-
πιση της πανδηµίας του κορωνοϊού  COVID-19 και 
άλλες διατάξεις. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.3.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΠΟ 3.2.2020 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΩΡΕΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΓΟ Ι [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΤΟΥ Ν. 4564/2018] ΤΗΣ ΑΠΟ 
6.9.2018 ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑ=ΥΤΟΥ Ι∆ΡΥ-
ΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 
13.5.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑ-
ΣΗΣ ∆ΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑ=ΥΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Άρθρο πρώτο 
Κύρωση της από  243 2021 τροποποίησης της από  

3.2.2020 επιµέρους σύµβασης δωρεάς -'Εργο Ι (Παράρ-
τηµα 5 του ν. 4564/2018] της από  6.9.2018 κύριας σύµβα-
σης δωρεάς µεταξύ  του Ίδρύµατος «Κοινωφελέςίδρυµα 
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και ταυ Ελληνικού  ∆ηµοσίου για την 
ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της 
υγείας και των παραρτηµάτων της 
Άρθρο δειπερο 
Κύρωση της από  13.5.2021 τροποποίησης της από  

6.9.2018 σύµβασης δωρεάς µεταξύ  του Ιδρύµατος «Κοι-
νωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού  

∆ηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδο-
µών στον τοµέα της υγείας 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑ=ΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
Άρθρα τρίτο 
Εξέταση αιτηµάτων υποβολής σε ιατρικώς υποβοη-

θούµενη αναπαραγωγή  λόγω των εκτάκτων αναγκών 
δηµόσιας υγείας από  τη διάδοση της πανδηµίας του 
κορωνοϊού  COVID-19 
Άρθρο τέταρτο 
Ιδρυση φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας από  κοι-

νωφελή  ιδρύµατα - Αντικατάσταση του άρθρου 16 του 
ν. 3209/2003 
Άρθρο πέµπτο 
Ηλεκτρονικό  Αρχείο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας -81-

Αντικατάσταση του άρθρου 13Α του ν. 3370/2005 
Άρθρο έκτο 
Σύσταση Θέσεων ειδικευόµενων νοσηλευτών - Προ-

ϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και 
εξειδίκευσης -Τροποποίηση των παρ. 16, 19 και 20 του 
άρθρου 58 του ν. 4690/2020, προσθήκη παρ. 21 στο 
άρθρο 58 του ν. 4690/2020 και παράταση ισχύος της 
παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 
Άρθρο έβδοµο 
Παράταση συµβάσεων προσωπικού  Ι∆ΟΧ στην Κεντρι-

κή  Υπηρεσία ταυ Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνόίού  
Άρθρο όγδοο 
Σύσταση και έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και 

Αποζηµίωσης Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης - Αντι-
κατάσταση του άρθρου 247 του ν. 4512/2018 
Άρθρο ένατο 
Γραµµατειακή  Υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγη-

σης -Τροποποίηση του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19 
Άρθρο δέκατο 
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων του Ε.Ο.∆.Υ. για την 

αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού  
COVID-19 
Άρθρο ενδέκατο 
Συµβάσεις ιατρών Ε.Ο.∆.Υ. για κάλυψη των αναγκών 

των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοπαίησης και των Κέ-
ντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών 
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Ι. (Καταργείται) 
Κ. Κατόπιν γνώµης του ∆.Σ.του Εθνικού  Μουσείου Σύγ-

χρονης Τέχνης που εκδίδεται µετά  από  εισήγηση του 
Καλλιτεχνικού  ∆ιευθυντή  είναι δυνατός ο διορισµός έως 
και τεσσάρων (4) Συµβούλων Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης 
µε κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πο-
λιτισµού  και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των Συµβούλων 
Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης του πρώτου εδαφίου διαρκεί  
όσο η Θητεία του Καλλιτεχνικού  ∆ιευθυντή, τον οποίο 
επικουρούν και αναπληρώνουν στα καθήκοντά  του. Με 
την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Καλλι-
τεχνικού  ∆ιευθυντή  λήγει αυτοδικαίως και η Θητεία των 
Συµβούλων Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης χωρίς να θεµελι-
ώνεται δικαίωµα αποζηµίωσης ή  άλλης απαίτησης από  
οποιαδήποτε αιτία. Οι αποδοχές εκάστου των Συµβού-
λων Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης καθαρίζονται µε κοινή  
απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού  και Αθλητισµού  και 
Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται ατην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και οι αρµοδιότητες αυτών καθορίζονται 
µε απόφαση του ∆.Σ., κατόπιν εισήγησης του Καλλιτε-
χνικού  ∆ιευθυντή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Άρθρο εκατοστό  τρίτο 
Υποβολή  αίτησης επαναπροσδιορισµού  
υποθέσεων του άρθρου 1 του ν.4745/2020 -
Μη υπολογισµός προθεσµιών των άρθρων 
4Η, 4ΙΑ, 41ΣΤ και 412 του ν. 3869/2010 κατά  το 
χρονικό  διάστηµα από  1 η έως 31 η Αυγούστου 

1.'Οσες αιτήσεις επαναπροσδιορισµού  του άρθρου 
4Β του ν. 3869/2010 (Α' 130) δεν υποβλήθηκαν εντός 
των προθεσµιών του άρθρου 4∆ αυτού, δύνανται κατ' 
εξαίρεση να υποβληθούν από  την 1 η.7.2021 έως και τις 
15.7.2021. 

2.Το χρονικό  διάστηµα από  1 έως 31 Αυγούστου δεν 
υπολογίζεται για τις προθεσµίες των άρθρων 4Η, 4ΙΑ, 
4ΙΣ7 και 41Ζ του ν. 3869/2010. 

Άρθρο εκατοστό  τέταρτο 
Συναινετική  εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και 
µεταρρύθµιση προσηµείωσης υποθήκης 

1. Για το χρονικό  διάστηµα από  την 1 η.7.2021 έως 
και την 30ή.9.2021 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης 
άδειας συναινετικής εγγραφήςπροσηµείωσης υποθήκης 
διεξάγεται ως εξής: 

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά  παρέκκλιση 
της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολ∆ και οι διάδικοι παρί-
στανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου µε δήλωση, 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολ∆. 

β) Στη δήλωση της περ. α; που υπογράφεται από  τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ' ου η αίτηση, επισυνά-
πτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ' ου στην αιτού-
µενη προσηµείωση ή  του τρίτου κυρίου του ακινήτου, 
µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από  τον 
πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ' ου. 

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς 
η ασφαλιζόµενη µε την προσηµείωση απαίτηση και το 
ποσό  της απαίτησης για τα οποίο χορηγείται η συναινε-
τική  εγγραφή  προσηµείωσης και περιγράφεται λεπτο-
µερώς το προσηµειούµενο ακίνητο. 

Κατά  το χρονικό  διάστηµα της παρ: 1, η ανάκληση, 
η εξάλειψη και η µεταρρύθµιση συναινετικήςπΡοσΛµεί-
ωσης υποθήκηςγ ίνονται σύµφωνα µετη διαδικααίατης 
παρ. 1. Η συναίνεση του προσηµειούχου δανειστή  δίνε-
ται εγγράφως µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
του από  τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. 

Με απόφαση του Υπουργού  ∆ικαιοσύνης δύναται 
να παρατείνεται η ισχύςτου παρόντος, πάντως όχι πέραν 
της 31 ης ∆εκεµβρίου 2021. 

Άρθρο εκατοστό  πέµπτο 
∆ιατάξεις για την επαναλειτουργία των 
πολιτικών δικαστηρίων 

Σε περίπτωση, που η υπόθεση οποιουδήποτε βαθ-
µού  δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας απο-
σύρθηκε διαρκούσης της αναστολής λειτουργ ίας των 
δικαστηρίων, λόγω των έκτακτων µέτρων προστασίας 
της δηµόσιας υγείας από  την πανδηµία του κορωνοϊσύ  
COVID-19 και εξαιτίας αυτής ορίζεται αυτεπαγγέλτως, 
µε πράξη του προέδρου του τµήµατος ή  του προϊστα-
µένου του δικαστηρίου, νέα ηµέρα και ώρα συζήτησης 
στο ακροατήριο στη συντοµότερη διαθέσιµη δικάσιµο. 
Η εγγραφή  της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή  έκθεµα, 
το οποίο µπορεί  να τηρείται και ηλεκτρονικά, γ ίνεται µε 
πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση 
όλων των διαδίκων. Προς ενηµέρωση των διαδίκων, και 
πάντως όχι επί  ποινή  ακυρότητας, η νέα δικάσιµος γνω-
στοποιείται από  τον γραµµατέα στον δικηγορικό  σύλλo- 
γο της έδρας του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις µε διάδικο 
το Ελληνικό  ∆ηµόσια, ο γραµµατέας του δικαστηρίου 
γνωστοποιεί  στην Κεντρική  Υπηρεσία του Νοµικού  Συµ-
βουλίου του Κράτουςτη νέα δικάσιµο µετο οικείο πινά-
κιο ή  έκθεµα. Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα 
µπορεί  ναγνωστοποιείται η νέα δικάσιµος µε αποστολή  
ηλεκτρονικού  µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  
ταχυδροµείου των διαδίκων ή  µε ανάρτηση στην πύλη 
ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr  για όσα 
δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί  στο εν λόγω 
σύστηµα. 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολ∆ 
στον πρώτα και δεύτερο βαθµό, όπως και στον Άρειο 
Πάγο, στη συντοµότερη διαθέσιµη δικάσιµο, ο Πρόε-
δροςτουτµήµατος ή  ο Πρόεδροςτου δικαστηρίου κατα-
νέµει χρονικά, εντός της αυτής ηµέρας, τις εγγεγραµµέ-
νες στο πινάκιο ή  έκθεµα υποθέσεις και ο καταµερισµός 
αυτός µε πρωτοβουλία του γραµµατέα γνωστοποιείται 
ακολούθως και πάντως το αργότερο την προηγούµε-
νη της δικασίµου εργάσιµη ηµέρα, στους διαδίκους ή  
στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους µε αποστολή  
ηλεκτρονικού  µηνύµατος στον οικείο δικηγορικό  σύλ-
λογο, στην Κεντρική  Υπηρεσία του Νοµικού  Συµβουλίου 
του Κράτους, εφόσον συµπεριλαµβάνονται υποθέσεις µε 
διάδικο το Ελληνικό  ∆ηµόσιο και προσθέτως στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου τους, εφόσον είναι 
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γνωστή, ή  µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών 
δικαστηρίων solon.gov.gr  για όσα δικαστήρια και διαδι-
κασίες έχουν ενταχθεί  στο εν λόγω σύστηµα. Στις υποθέ-
σεις αυτές έως την 31 η.7.2021 παρέχεται η δυνατότητα 
αναβολής ατελώς, ήτοι χωρίς καταβολή  µεγαροσήµου 
και τέλους αναβολής και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρ-
θρου 241 ΚΠολ∆. Η αναβολή  µπορεί  να δοθεί  και χωρίς 
παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροα-
τήριο κατά  την εκφώνηση της υπόθεσης από  το οικείο 
πινάκιο ή  έκθεµα κατά  την ηµέρα της δικασίµου, εφόσον 
οι δικηγόροι αυτοί  διατυπώσουν σχετικό  αίτηµα σε κοινή  
ανέκκλητη δήλωσή  τους, κατά  την παρ. 2 του άρθρου 
242 ΚΠολ∆ και κατ' απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 
115 ΚΠολ∆, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραµµα-
τεία του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού  
ταχυδροµείου το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της 
προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας. 

Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν 
επιθυµούν να εξετάσουν κατά  τη συζήτηση των υποθέ-
σεων µάρτυρα, µπορούν να το δηλώσουν στη γραµµα-
τεία του δικαστηρίου µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού  
ταχυδροµείου, το αργότερο µέχρι τη δωδεκάτη ώρα της 
προηγούµενης της δικασίµου εργάσιµης ηµέρας, προ-
κειµένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί  στην 
αρχή  του πινακίου ή  εκθέµατος. 

Οι διάδικοι µπορούν να προσκοµίσουν ένορκες 
βεβαιώσεις που λαµβάνονται ενώπιον δικηγόρου της 
έδρας του δικαστηρίου ή  της κατοικίας ή  της διαµονής 
του µάρτυρα κατά  τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 
424 ΚΠολ∆, όπως αυτή  συµπληρώνεται µε τα επόµε-
να εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν µπορεί  να ληφθεί  
ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδί κων. 
Αµέσως µετά  τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικη-
γόρος ενώπιον του οποίου αυτή  δόθηκε, την αποστέλ-
λει ηλεκτρονικά  στον δικηγορικό  σύλλογο στον οποίο 
ανήκει και λαµβάνει ηλεκτρονική  απόδειξη λήψης. Με 
την ηλεκτρονική  απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά  
βέβαιη χρονολογ ία και µοναδικό  αριθµό. Ο δικηγόρος 
χορηγεί  αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης µαζί  µε την 
ως άνω ηλεκτρονική  απόδειξη λήψης. Όµοια αντίγρα-
φα χορηγεί  και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος µέσω 
της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία 
των ένορκων βεβαιώσεων που λαµβάνονται ενώπιον 
δικηγόρου κατά  την παρούσα, τηρούνται στους οικεί-
ους δικηγορικούς συλλόγους σύµφωνα µε αποφάσεις 
των δισικητικώντους συµβουλίων. Ένορκες βεβαιώσεις 
ενώπιον δικηγόρου µπορούν να ληφθούν και για διαφο-
ρές ή  υποθέσεις των ειδικών διαδικασιών, της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, κτηµατολογ ίου και ασφαλιστικών µέτρων, 
εφαρµοζοµένων κατά  τα λοιπά  των εκάστοτε ειδικότε-
ρων διατάξεων. 

Στις εκκρεµείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής δι-
αδικασίας του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, καθώς και 
στις εκκρεµείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, που αφο-
ρούν εφέσεις κατά  ερήµην αποφάσεων, που είχαν εκ-
δοθεί  κατά  την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από  
τη δικάσιµο, που πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι 
προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εµπίπτει 
στο χρονικό  διάστηµα της αναστολής της λειτουργίας  

των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας, σι δε διάδικοι 
δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις 
µετα σχετικά  αποδεικτικά  τους µέσα και διαδικαστικά  
έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί  
σε δικάσιµο µετά  την ηµεροµηνία λήξης της επιβολής 
του µέτρου τηςπροαωρινής αναστολήςτης λειτουργ ίας 
των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, ανα- 
βάλλονται αυτεπαγγέλτως και µε πράξη του προέδρου 
του τριµελούς συµβουλίου ή  του προέδρου τµήµατος 
ορίζεται οίκοθεν ηµέρα και ώρα συζήτησης στο ακρο-
ατήριο στην πλέον σύντοµη διαθέσιµη δικάσιµο. Η εγ-
γραφή  της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο µπορεί  
να τηρείται και ηλεκτρονικά, γ ίνεται µε πρωτοβουλία 
του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των δια-
δί κων. Προς ενηµέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι 
επί  ποινή  ακυρότητας η νέα δικάσιµος γνωστοποιείται 
από  τον γραµµατέα στον δικηγορικό  σύλλογο της έδρας 
του δικαστηρίου. Στις υποθέσεις µε διάδικο το Ελληνικό  
∆ηµόσιο, α γραµµατέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί  
στην Κεντρική  Υπηρεσία του Νοµικού  Συµβουλίου του 
Κράτους τη νέα δικάσιµο µετα οικείο πινάκιο ή  έκθεµα, 
εφόσον συµπεριλαµβάνει τέτοιες υποθέσεις. Με πρωτο-
βουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί  να γνωστοποιείται 
η δικάσιµος που ορίστηκε µε αποστολή  ηλεκτρονικού  
µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου 
των διαδίκων ή  µε ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπη-
ρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr  για όσα δικαστήρια 
και διαδικασίες έχουν ενταχθεί  στο εν λόγω σύστηµα. 

Αν οι προθεσµίες του άρθρου 228, της περ. β' της 
παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και 
της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολ∆, καθώς και οποιεσ-
δήποτε άλλες προθεσµίες κλήτευσης των διαδίκων 
έληγαν ή  λήγουν εντός του χρονικού  διαστήµατος της 
αναστολής και ο υπολειπόµενος χρόνος συµπλήρωσής 
τους όπως οριοθετείται στην παρ. 1, δεν επαρκεί  για την 
τήρηση των προθεσµιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλο-
νται υποχρεωτικά  µετά  από  αίτηµα οποιουδήποτε των 
διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσµεύσεις του άρθρου 
241 ΚΠολ∆. 

Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691 Α και 781 
ΚΠολ∆, καθώς και προσωρινές διαταγές ή  διατάξεις 
αποφάσεων επί  αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή  
της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και δια-
δικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν µέχρι τη µαταιωθείαα 
λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής 
αίτησης ή  ορίστηκε ότι ισχύουν υπότον όρο διεξαγωγής 
της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παρατα- 
θείσες µέχρι τη νέα δικάσιµο, που Θα ορισθεί. 

'Οταν το χρονικό  διάστηµα, µετά  τη λήξη της ανα-
στολής της λειτουργ ίας των πολιτικών δικαστηρίων της 
χώρας, δεν επαρκεί  για να τηρηθούν, σε σχέση µε την 
ορισθείσα δικάσιµο, οι προθεσµίες άσκησης των πρό-
σθετων λόγων ή  της αντέφεσης η συζήτηση αναβάλλε-
ται υποχρεωτικώς µε αίτηµα των διαδίκων, ατελώς και 
χωρίςτιςδεσµεύσειςτουάρθρου241 ΚΠολ∆. Στις εκκρε-
µείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου η κατά  τα ως 
άνω άσκηση των προσθέτων λόγων αναίρεσης στη νέα 
δικάσιµο είναι παραδεκτή. Στις ως άνω περιπτώσεις η 
µη άσκηση των πρόσθετων λόγων ή  της αντέφεσης από  
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τον διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως συνέπεια 
την επιβολή  ποινής τάξεως κατά  το άρθρο 205 ΚΠολ∆. 

Στις εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, 
όταν η κατά  την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολ∆ προθε-
σµία κατάθεσης των προτάσεων ή  η κατά  την παρ. 3 του 
άρθρου 570 ΚΠολ∆ προθεσµία κατάθεσης των εγγρά-
φων έληξε ή  λήγει εντός του χρονικού  διαστήµατος της 
αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων 
της χώρας όµως η συζήτηση της αναίρεσης έχει προσδι-
ορισθεί  σε χρόνο βραχύτερο της συµπλήρωσης των ως 
άνω προθεσµιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο βάρος 
διάδικος να υποβάλει αίτηµα αναβολής της συζήτησης 
της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο 
υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς και χωρίς 
τις δεσµεύσειςτου άρθρου 241 ΚΠολ∆. Αν ο διάδικος δεν 
προβεί  στις ενέργειες για τις οποίες του χορηγήθηκε η 
αναβολή, του επιβάλλεται ποινή  τάξης κατά  το άρθρο 
205 ΚΠολ∆. 

Από  την ηµεροµηνία επαναλειτουργ ίας των δικα-
στηρίων και εισαγγελιών της Χώρας επιτρέπονται όλες 
ανεξαιρέτως οι διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που 
ορίζονται στα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 και στο 
άρθρο 14α του ν. 3429/2005 και υπολογίζονται σι νόµι-
µες και δικαστικές προθεσµίες για τη διενέργεια αυτών. 

17. Οι παρ.1 έως 1 σ ισχύουν από  την 1 η.7.2021 έως πς 
30.9.2021. Κατ' εξαίρεση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 
ισχύει από  την 1 η.7.2021 έως την 31 η.7.2021. 

Άρθρο εκατοστό  έκτα 
∆ιατάξεις για την επαναλειτουργ ία των 
ποινικών δικαστηρίων 

Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά  τα άρθρα 
471 και 497 ΚΠ∆, ακύρωσης της διαδικασίας κατά  τα 
άρθρα 341 και 435 ΚΠ∆, ακύρωσης της απόφασης 
κατά  τα άρθρα 430 και 431 ΚΠ∆, αναβολής ή  διακοπής 
εκτέλεσης της ποινής κατά  τα άρθρα 555 και 557 ΚΠ∆, 
καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισµό  
συνολικής ποινής κατά  το άρθρο 551 ΚΠ∆, στην απότι-
ση της χρηµατικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσµίας 
κατά  τα άρθρα 80 του Ποινικού  Κώδικα (ν. 4619/2019, 
Α' 95) κτει 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α' 
106) και στη µετατροπή  της χρηµατικής ποινής ή  του 
προστίµου σε παροχή  κοινωφελούς εργασίας κατά  την 
παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ, δύνανται, 
µαζί  µετα συνοδευτικά  αυτών αποδεικτικά  έγγραφα, 
να υποβάλονται και µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµεί-
ου. Για την ορισθε(σα δικάσιµο ειδοποιείται ο αιτών ή  ο 
πληρεξούσιος δικηγόρος του, µε κάθε πρόσφορο µέσο 
και επισυνάπτεται στη δικογραφία σχετική  βεβαίωση 
ειδοποίησης ταυ αρµόδιου γραµµατέα. Κατά  την εκδί-
καση των αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει µε 
µόνη την παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου του 
αιτούντος, ο οποίος, στην περίπτωση που κρατείται, δεν 
µετάγεται. Στις περιπτώσεις κατά  τις οποίες ο αιτών δεν 
έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υπο-
βάλει µε κάθε πρόσφορο µέσο υπόµνηµα ενώπιον του 
δικαστηρίου. 

Αν κατά  την ενηµέρωση των διαδίκων ή  των πλη-
ρεξούσιων δικηγάρων τους για τη λήψη αντιγράφου ει- 

σαγγελικής πρότασης κατά  την παρ. 3 του άρθρου 138, 
την παρ. 2 του άρθρου 308 και την παρ. 2 ταυ άρθρου 
309 του ΚΠ∆, ο ενδιαφερόµενος διάδικος ή  πληρεξούσι-
ος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού  
ταχυδροµείου, στην οποία κατά  δήλωσή  του επιθυµεί  να 
λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, ο αρµόδιος 
γραµµατέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική  
πρόταση µε τον τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτήν, η 
ειδοποίηση αποδεικνύεται από  το µήνυµα ηλεκτρονικού  
ταχυδροµείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη 
δικογραφία. Η υποβολή  υποµνηµάτων κατσ τα άρθρα 
308 και 309 ΚΠ∆ διενεργείται και µέσω ηλεκτρονικού  
ταχυδροµείου. 

Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από  1.7.2021 έως 30.9.2021. 

Άρθρο εκατοστό  έβδοµο 
Ειδική  δικονοµική  ρύθµιση γιατο Συµβούλιο 
της Επικρατείας, το Ελεγκτικό  Συνέδριο και τα 
τακτικά  διοικητικά  δικαστήρια 

Οι δηλώσειςτηςπαρ. ότου άρθρου 33 του π.δ.18/1989 
(Α' 8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 2717/1999 και 
του άρθρου 231 του ν. 4700/2020 (Α' 127) µπορούν να 
συντάσσονται και ηλεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφι-
ακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σύµφωνα µετα 
οριζόµενα στο εικοστό  έβδοµο άρθρο της από  20.3.2020 
Πράξης Νοµοθετικού  Περιεχοµένου (Α'68), η οποία κυ-
ρώθηκε µετο όρθρο 1 του ν.4683/2020 (Α'83). Οι ως άνω 
υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στη δι-
εύθυνση ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου της Γραµµατείας 
του αρµόδιου δικαστικού  σχηµατισµού  το αργότερο 
έως τις 14:00 της παραµονής της δικασίµου, αντικαθι-
στούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη γραµµατεία 
και έχουν την ίδια νοµική  ισχύ  µε αυτήν. Στις εν λόγω 
δηλώσεις περιλαµβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονι-
κού  ταχυδροµείου των πληρεξούσιων ή  των ίδιων των 
διαδίκων, ατην οποία αποστέλλεται από  τη Γραµµατεία 
η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ.18/1989 ή  του άρθρου 
Ι 28Α του ν. 2717/1999, κατά  περίπτωση. Η αποστολή  της 
έκθεσης κατά  τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης 
γνωστοποίησης. Πριν από  τη συζήτηση της υπόθεσης, 
η οικεία Γραµµατεία εκτυπώνει, πρωτοκολλεt και Θέτει 
στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο εκατοστό  όγδοο 
Ρυθµίσεις για την εταιρεία ∆ΕΠΑ Υποδοµών -
Τροποποίηση των άρθρων 2, 80Γ, 88 του 
ν.4001/2011 

1. Η περ. (Θ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001 /201 1 
(Α' 179), αντικαθίσταται ως εξής: 

α(θ) ∆ίκτυο ∆ιανοµής Φυσικού  Αερίου: σι αγωγοί  συ-
µπεριλαµβανοµένων των παροχετευτικών αγωγών και 
των αγωγών σύνδεσης µε το Σύστηµα Μεταφοράς, οι 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, σι εγκαταστάσεις αποσυ-
µπίεσης ή  αεριοποίησης και µετρήσεων, ο εξοπλισµός 
και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης και γε- 
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από  τις ισχυρές βροχοmώσεις, τα έντονα πληµµυρικά  
φαινόµενα και τους θυελλώδεις ανέµους στην Περιφε-
ρειακή  Ενότητα Χανίων, για τη στελέχωση του Τοµέα 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Χανίων), 
που έχουν συναφθεί  σύµφωνα µε τα άρθρα 20 του 
ν. 2190/1994 (Α' 28) και 56 επ, του π.δ. 410/1988 (Α' 191), 
ανανεώνονται αυτοδίκαια από  τη λήξη τους και για διά-
στηµα δώδεκα (12) µηνών. 

Συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού  ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου του προσωπικού  όλων των ειδικοτήτων τωνΤο-
µέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστρο-
φών Ανατολικής και ∆υτικής Απικής της υπό  στοιχεία 
οικ./617/Γ∆ζ1 /24.7.2018 απόφασης του Υπουργού  Υπο-
δοµών και Μεταφορών (Β 3019) και της ∆ιεύθυνσης Απο-
κατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κε-
ντρικής Ελλάδας της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του 
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν 
συναφθεί  σύµφωνα µετα άρθρα 20 του ν. 2190/1994 και 
56 επ. του π.δ. 410/1988, που παρατάθηκαν µέχρι και 
τις 30.4.2021 δυνάµει του άρθρου 4 του ν. 4728/2020 
(Α' 186), ανανεώνονται αυτοδίκαια από  τη λήξη τους και 
για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. 

Συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού  ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου δεκαέξι (16) ατόµων όλων των ειδικοτήτων 
των Τοµέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 
Φυσικών Κσταστροφών Κεντρικής Ελλάδας, της Γενικής 
Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και 
Μεταφορών, οι οποίες έχουν συναφθεί  σύµφωνα µετα 
άρθρα 20του ν. 2190/1994 και 56 επ. του π.δ. 410/1988, 
και οι οποίες είχαν παραταθεί  δυνάµει του άρθρου 73 
του ν. 4663/2020 (Α' 30), για διάστηµα οκτώ  (8) µηνών, 
και εν συνεχεία παρατάθηκαν µέχρι και τις 30.4.2021 
δυνάµει του άρθρου 4 του ν. 4728/2020, ανανεώνονται 
αυτοδίκαια από  τη λήξη τους και για διάστηµα δώδεκα 
(12) µηνών. 

Οι ανανεώσεις κατ' εφαρµογή  του παρόντος δεν µε-
ταβάλλουν τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει 
της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέ-
σεις αυτές και δεν προσµετρώνται στο ανώτατο χρονικό  
διάστηµα των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, κατά  την 
έννοια των άρθρων 5,6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134). 

Άρθρο εκατοστό  εικοστό  
Παράταση συµβάσεων εργασίας προσωπικού  
Ιδιωτικού  ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

Η ισχύς των συµβάσεων εργασίας Ιδιωτικού  ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), που συνήφθησαν δυνά- 

µει της παρ. 6 τσυ άρθρου τριακοστού  όγδοου της από  
20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού  Περιεχοµένου (Α' 68), 
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α' 83) και παρατάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 123 
του ν. 4790/2021 (Α'48), παρατείνεται από  τη λήξη της 
έως την 31 η.12.2021. Η ανανέωση δεν µεταβάλλει τον 
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προ-
σλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις Θέσεις αυτές και δεν 
προσµετράται στο ανώτατο χρονικό  διάστηµα των είκο-
σι τεσσάρων (24) µηνών, κατά  την έννοια των άρθρων 
5,6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134). Κενές θέσεις, που 
δεν καλύπτονται µέχρι την έναρξη ισχύος της παρού-
σας αποκλειστικά  από  τις ως άνω συµβάσεις εργασίας, 
αναπληρώνονται από  τους επιτυχόντες κατά  σειρά  κα-
τάταξης του αντίστοιχου κωδικού  Θέσης σύµφωνα µε 
τους οριστικούς πίνακες κατάταξης. 

Άρθρο εκατοστά  εικοστό  πρώτο 
Λήψη µέτρων µετά  την επαναλειτουργία των 
δοµών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

Με κοινή  απόφαση του Υπουργού  Πολιτισµού  και 
Αθλητισµού  και του κατά  περίπτωση συναρµόδιου 
Υπουργού, άλλως µε απόφαση του Υπουργού  Πολιτι-
σµού  και Αθλητισµού, µπορεί  να λαµβάνεται, ειδικώς για 
τα σχολικά  έτη 2020-2021 και 2021-2022, και κατά  πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο 
µέτρο αναφορικά  µετην εκπαιδευτική  διαδικασία πάσης 
φύσεως δοµής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δηµόσιας 
ή  ιδιωτικής κάθε τύπου και βαθµού, που εποπτεύεται 
από  το Υπουργείο Πολιτισµού  και Αθλητισµού, ώστε να 
διασφαλίζονται η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η ανα-
πλήρωση διδακτικών ωρών και περιόδων (εξαµήνων), 
όπως µέσωτηςτροποποίησηςτηςηµεροµηνίας έναρξης 
και λήξης των µαθηµάτων, των περιόδων (εξαµήνων), 
του διδακτικού  και του σχολικού  έτους των ωρολογ ίων 
προγραµµάτων και των προγραµµάτων σπουδών, κάθε 
ζήτηµα σχετικό  µε τη διενέργεια πάσης φύσεως εξετά-
σεων (όπως ενδεικτικά  εισαγωγικών, κατατακτήριων, 
προαγωγικών, επαναληπτικών, διπλωµατικών, πτυχια-
κών), ακόµα δε και η µη διενέργειά  τους, κάθε ζήτηµα 
σχετικό  µετη χρονική  περίοδο εγγραφώντων µαθητών{ 
σπουδαστών και κάθε άλλα συναφές ειδικότερο ζήτηµα. 

ΜΕΡΟΣΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο εκατοστό  εικοστό  δεύτερο 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του νόµου αυτού  αρχίζει από  τη δηµοσίευσή  
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά  σε επιµέρους διατάξεις. 
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Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή  του ως νόµου 
νου Κράτους. 

ΑΘήνα, 30 Ιουνίου 2021 

Η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Οι Υπουργοί  

Οικονοµικών 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Εξωτερικών 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ 

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ 

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

∆ικαιοσύνης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

Υπουργός 
Μετανάστευσης και Ασύλου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 

Επικρατείας 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονοµικών 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών 
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙ7ΣΙΩΤΗΣ 

Εθνικής Αµυνας 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Υγε ί ας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

Πολιτισµού  και Αθλητισµού  

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝ∆ΩΝΗ 

Εσωτερικών 
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ 

Υποδοµών και Μεταφορών 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Τουρισµού  
ΟΕΟΧΑΡΗΣ ΟΕΟΧΑΡΗΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 

Προστασίας του Πολίτη 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ 

Παιδείας και Θρησκευµάτων 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

Αναπληρωτής 
Υπουργός Υγείας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 

Υφυπουργός 
Πολιτισµού  και Αθλητισµού  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΙ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών 
Σ7ΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

Επικρατείας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

ΑΘήνα, 30 Ιουνίου 2021 

Ο επί  της ∆ικαιοσύνης Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝ7ΙΝΟΣΤΣΙΑΡΑΣ 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

