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ΠΡΟ: 

Όπςξ μ Πίκαθαξ Απμδεθηώκ 

 

 

 

ΘΓΜΑ: «Απμδμπή από ηηξ δεμόζηεξ οπενεζίεξ ακηηγνάθςκ εγγνάθςκ πμο 

ζοκμδεύμκηαη με οπεύζοκε δήιςζε, όπςξ ηα πνςηόηοπα θαη δηαδηθαζία 

απόδεηλεξ γεγμκόηςκ ή ζημηπείςκ». 

 

1. Τμ Υπμονγείμ Δημηθεηηθήξ Μεηαννύζμηζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ 

Δηαθοβένκεζεξ, εκ όρεη ηςκ θμηκςκηθμμηθμκμμηθώκ ελειίλεςκ θαη ηεξ ακάγθεξ 

γηα ηεκ επηηάποκζε ημο δημηθεηηθμύ ένγμο θαη ηεξ μοζηαζηηθόηενεξ θαη 

πμημηηθόηενεξ ελοπενέηεζεξ ηςκ πμιηηώκ θαη ηςκ επηπεηνήζεςκ μη μπμίμη 

δμθημάδμκηαη ιόγς ηεξ δύζθμιεξ μηθμκμμηθήξ ζογθονίαξ, ζεςνεί όηη ε ακάγθε 

ιήρεξ μέηνςκ γηα ηε μείςζε ηεξ γναθεημθναηίαξ είκαη επηηαθηηθόηενε. 

 

2. Σημ πιαίζημ αοηό θαη ςξ πνώημ μέηνμ άμεζεξ εθανμμγήξ γηα ηεκ 

απιμύζηεοζε ηςκ δημηθεηηθώκ δηαδηθαζηώκ, επηδηώθεηαη ε μεγηζημπμίεζε ημο 

μθέιμοξ από ηε δηεονομέκε πνήζε από ηε Δεμόζηα Δημίθεζε ηςκ νοζμίζεςκ 

ημο Κώδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ θαη εηδηθόηενα αοηώκ πμο αθμνμύκ ζηεκ 

οπεύζοκε δήιςζε όηακ πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ απιμύζηεοζε ηεξ δηαδηθαζίαξ 

επηθύνςζεξ ακηηγνάθςκ θαη ηεξ δηαδηθαζίαξ απόδεηλεξ γεγμκόηςκ ή 

ζημηπείςκ πμο δεκ απμδεηθκύμκηαη από ημ δειηίμ ηαοηόηεηαξ, (άνζνμ 8 ημο 

Ν. 1599/86, ΦΓΚ 75 Α΄ θαη ηα άνζνα 3 θαη 11 ημο Ν. 2690/99,  Κώδηθαξ 

Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ ΦΓΚ 45 Α΄, όπςξ ηζπύμοκ). 

 

3. Γπεηδή ε δηαδηθαζία επηθύνςζεξ ακηηγνάθςκ1 θαη ε δηαδηθαζία 

απόδεηλεξ γεγμκόηςκ ή ζημηπείςκ πμο δεκ απμδεηθκύμκηαη από ηεκ ηαοηόηεηα,     

                                                           
1 Γηα ηε δηαδηθαζία ηεξ επηθύνςζεξ ακηηγνάθςκ εγγνάθςκ, θαη΄εθανμμγή ηςκ 

δηαηάλεςκ ημο Κώδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ (Κ.Δ.Δ.), οπεκζομίδμκηαη ηα αθόιμοζα: 

Κάζε εκδηαθενόμεκμξ μπμνεί κα δεηά, από όιεξ ηηξ δημηθεηηθέξ ανπέξ θαη ηα Κ.Γ.Π, 

ηεκ επηθύνςζε ακηηγνάθςκ δημηθεηηθώκ εγγνάθςκ, από ημ πνςηόηοπμ ή από ημ αθνηβέξ 
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ζοκεπάγεηαη πμιιέξ θμνέξ ηαιαηπςνία ηςκ πμιηηώκ θαη μηθμκμμηθή 

επηβάνοκζε, επηδηώθεηαη, ζημ πιαίζημ ηεξ απιμύζηεοζεξ ηςκ δημηθεηηθώκ 

δηαδηθαζηώκ θαη ηεξ μηθμδόμεζεξ ζπέζεςκ εμπηζημζύκεξ με ημοξ πμιίηεξ, ε 

πιήνεξ αλημπμίεζε ηςκ νοζμίζεςκ ημο άνζνμο 8 ημο Ν. 1599/86 θαη ηςκ 

άνζνςκ 3 θαη 11 ημο Ν. 2690/99, όπςξ ηζπύμοκ, ηα μπμία θαζηζημύκ ηεκ 

οπεύζοκε δήιςζε απμηειεζμαηηθό μέζμ απιμύζηεοζεξ ηςκ δημηθεηηθώκ 

δηαδηθαζηώκ πμο δηεοθμιύκεη ηα μέγηζηα ημοξ πμιίηεξ θαηά ηηξ ζοκαιιαγέξ ημοξ 

με ηε Δημίθεζε. 

Γηδηθόηενα, με βάζε ηηξ ακςηένς νοζμίζεηξ ε οπεύζοκε δήιςζε μπμνεί 

κα πνεζημμπμηεζεί με δύμ ηνόπμοξ γηα ηεκ απιμύζηεοζε ηςκ δημηθεηηθώκ 

δηαδηθαζηώκ: 

Α) Σύμθςκα με ηεκ παν. 6 ημο άνζνμο 16 ημο κ.3345/2005 (ΦΓΚ 

138 Α΄/16-6-2005), ηα επηθονςμέκα, θαηά ηεκ θείμεκε κμμμζεζία, 

ακηίγναθα εγγνάθςκ πμο ελέδςζε δημηθεηηθή ανπή, θαζώξ θαη ηα απιά 

ακηίγναθα δημηθεηηθώκ εγγνάθςκ πμο ζοκμδεύμκηαη από ηεκ θαηά ηεκ παν. 5 

ημο άνζνμο 3 ημο Κώδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ οπεύζοκε δήιςζε, ζηεκ 

μπμία μ εκδηαθενόμεκμξ βεβαηώκεη ηεκ αθνίβεηα ηςκ ζημηπείςκ ημοξ, γίκμκηαη 

οπμπνεςηηθά απμδεθηά από ηε Δημίθεζε, όπςξ ηα πνςηόηοπα. 

Τμύημ ζεμαίκεη όηη δεκ απαηηείηαη ε επηθύνςζε ακηηγνάθςκ εγγνάθςκ 

πμο έπμοκ εθδμζεί από εμεδαπή δημηθεηηθή ανπή, εάκ ηα ακηίγναθα αοηά 

ζοκμδεύμκηαη από ηεκ ςξ άκς οπεύζοκε δήιςζε, ζηεκ μπμία μ εκδηαθενόμεκμξ 

βεβαηώκεη ηεκ αθνίβεηα ηςκ ζημηπείςκ, εθηόξ ακ από εηδηθέξ δηαηάλεηξ 

μνίδεηαη δηαθμνεηηθά, όπςξ γηα πανάδεηγμα, όηακ απαηηείηαη απμθιεηζηηθά ε 

οπμβμιή πνςημηύπμο ή αθνηβμύξ ακηηγνάθμο. 

Σεμεηώκεηαη εδώ όηη εκαπόθεηηαη ζηε δηαθνηηηθή εοπένεηα ηεξ 

Δημίθεζεξ κα εθανμόζεη ηεκ πημ πάκς νύζμηζε ακαιμγηθά θαη ζηα ηδηςηηθά 

εμεδαπά θαη αιιμδαπά έγγναθα θαη κα θάκεη απμδεθηά ηα απιά ακηίγναθά 

ημοξ όπςξ ηα πνςηόηοπα, ζοκμδεοόμεκα από ηεκ θαηά ηεκ παν. 5 ημο 

άνζνμο 3 ημο Κώδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ οπεύζοκε δήιςζε, ζηεκ 

μπμία μ εκδηαθενόμεκμξ βεβαηώκεη ηεκ αθνίβεηα ηςκ ζημηπείςκ. 
                                                                                                                                                                          

ακηίγναθμ ηεξ δημηθεηηθήξ ανπήξ πμο ημ ελέδςζε (άνζνμ 11, παν. 2 ημο κ. 2690/1999 ζε 

ζοκδοαζμό με ημ άνζνμ 16, παν. 5 ημο κ. 3345/2005 – ΦΓΚ 138 Α΄/16-6-2005).  

Γπίζεξ, θάζε εκδηαθενόμεκμξ μπμνεί κα δεηά, από όιεξ ηηξ δημηθεηηθέξ ανπέξ θαη ηα 

Κ.Γ.Π., ηεκ επηθύνςζε ακηηγνάθςκ ηδηςηηθώκ εγγνάθςκ ή εγγνάθςκ πμο έπμοκ εθδμζεί 

από αιιμδαπέξ ανπέξ, από αθνηβή ακηίγναθα αοηώκ, εθόζμκ έπμοκ επηθονςζεί, πνςηίζηςξ, 

από δηθεγόνμ. 

Υπεκζομίδμομε ζημ ζεμείμ αοηό όηη με ηε δηάηαλε ηεξ παν. 7 ημο άνζνμο 16 ημο κ. 

3345/2005 πανέπεηαη ε δοκαηόηεηα ζηηξ Υπενεζίεξ, γηα ελαίνεζε εγγνάθςκ ή δηαδηθαζηώκ, 

από ηηξ νοζμίζεηξ πμο αθμνμύκ ζηεκ επηθύνςζε ακηηγνάθςκ εγγνάθςκ, θαηά ηα ακςηένς, με 

ηεκ έθδμζε θμηκήξ απόθαζεξ ημο Υπμονγμύ Δημηθεηηθήξ Μεηαννύζμηζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ 

Δηαθοβένκεζεξ θαη ημο θαηά πενίπηςζε ανμόδημο Υπμονγμύ, εθόζμκ ημ επηβάιιμοκ εηδηθμί 

ιόγμη πμο ακαθένμκηαη νεηώξ ζε αοηήκ. 
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Β) Σύμθςκα με ηεκ παν. 5 ημο άνζνμο 3 ημο κ.2690/1999, «Γεγμκόηα ή 

ζημηπεία πμο δεκ απμδεηθκύμκηαη από ημ δειηίμ ηαοηόηεηαξ ή από ηα ακηίζημηπα 

έγγναθα, ακ εηδηθέξ δηαηάλεηξ δεκ μνίδμοκ δηαθμνεηηθά, γίκμκηαη δεθηά βάζεη 

οπεύζοκεξ δήιςζεξ ημο εκδηαθενμμέκμο ε μπμία θαη δηαηοπώκεηαη ζε 

πνμβιεπόμεκμ από ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ έκηοπμ. Ίδηα δήιςζε οπμβάιιεηαη 

θαη όηακ ηα ζημηπεία ημο δειηίμο ηαοηόηεηαξ γηα ηεκ μηθμγεκεηαθή θαηάζηαζε, 

ηε δηεύζοκζε ηεξ θαημηθίαξ θαη ημ επάγγειμα έπμοκ μεηαβιεζεί». 

Με ηηξ ςξ άκς δηαηάλεηξ, μοζηαζηηθά θαζηενώζεθε ε "αοημπηζημπμίεζε", 

ε δοκαηόηεηα, δειαδή, ημο πμιίηε κα βεβαηώκεη μ ίδημξ ηεκ αθνίβεηα μνηζμέκςκ 

ζημηπείςκ γηα ηεκ μηθμγεκεηαθή ή γηα ηεκ πενημοζηαθή ημο θαηάζηαζε, θ.ιπ., 

ακηί κα δεηά από ηηξ ανμόδηεξ οπενεζίεξ ηεκ έθδμζε ηςκ ζπεηηθώκ 

βεβαηώζεςκ ή πηζημπμηεηηθώκ.  

 

 4. Με ηηξ ακςηένς νοζμίζεηξ επηηογπάκεηαη ε ηαπύηενε, 

απμηειεζμαηηθόηενε θαη πςνίξ θόζημξ ελοπενέηεζε ηςκ πμιηηώκ αιιά 

ηαοηόπνμκα δηαζθαιίδεηαη θαη ημ δεμόζημ ζομθένμκ.  

 Καη ημύημ δηόηη ζύμθςκα με ηε δηάηαλε ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 8 ημο 

κ.1599/1986 (ΦΓΚ 75/Α΄/11-6-1986), «Οη οπενεζίεξ ημο δεμόζημο 

ημμέα ζηηξ μπμίεξ οπμβάιιεηαη οπεύζοκε δήιςζε μθείιμοκ κα ειέγλμοκ ηεκ 

αθνίβεηά ηεξ με δηαζηαύνςζή ηεξ με ημ ανπείμ άιιςκ οπενεζηώκ». 

οκαθώξ, θαη΄ εθανμμγή ηεξ δηάηαλεξ ηεξ παν. 3 ημο άνζνμο 10 ημο κ. 

3230/2004 (ΦΓΚ 44/Α΄/11-2-2004), «ηηξ πενηπηώζεηξ πμο 

πηζημπμηεηηθά ή άιια δηθαημιμγεηηθά ακηηθαζίζηακηαη θαηά ηα ακςηένς με 

οπεύζοκε δήιςζε ημο κ. 1599/1986, ε οπενεζία ζηεκ μπμία θαηαηέζεθακ 

μη δειώζεηξ, οπμπνεμύηαη κα δηεκενγεί δεηγμαημιεπηηθό έιεγπμ, ζε 

ημοιάπηζημκ πέκηε επί ημηξ εθαηό (5%) ηςκ δειώζεςκ πμο οπμβιήζεθακ θαηά 

ημ αμέζςξ πνμεγμύμεκμ ηνίμεκμ. Γάκ δηαπηζηςζεί θαηά ημκ οπμπνεςηηθό 

έιεγπμ, όηη δειώζεθακ ρεοδή γεγμκόηα ή απεθνύβεζακ αιεζηκά, 

ακελάνηεηα από ηεκ επηβμιή ηςκ θονώζεςκ ηεξ παν. 6 ημο άνζνμο 22 ημο 

κ.1599/1986 (ηημςνία με θοιάθηζε 3 μεκώκ, θάζεηνλε μέπνη 10 εηώκ) ε 

ζπεηηθή δημηθεηηθή πνάλε ακαθαιείηαη αμέζςξ». 

 

5. Πεναηηένς, γηα ηεκ οπεύζοκε δήιςζε, ζεμεηώκμκηαη ηα αθόιμοζα: 

Η οπεύζοκε δήιςζε, ημο άνζνμο 8 ημο κ. 1599/1986 ε μπμία, μεηά ηε 

ζπεηηθή πνάλε κμμμζεηηθμύ πενηεπμμέκμο (ΦΓΚ 288 Α΄/21-12-2001), 

ζοκηάζζεηαη ζε απιό θύιιμ πανηημύ θαη δηαηίζεηαη δςνεάκ, πνεζημμπμηείηαη, 

είηε αοημηειώξ, είηε εκζςμαηςμέκε, όπμο αοηό πνμζθένεηαη, ζηα έκηοπα ηςκ 

αηηήζεςκ ηα μπμία, ζύμθςκα με ημ άνζνμ 3 πανάγναθμξ 3 ημο N.2690/1999, 

μη δεμόζηεξ ανπέξ οπμπνεμύκηαη κα πμνεγμύκ ημοξ εκδηαθενμμέκμοξ, γηα όια  
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ηα ζέμαηα ηεξ ανμμδηόηεηάξ ημοξ, ή ζε έγγναθα ηα μπμία αθμνμύκ ζε 

δημηθεηηθέξ πνάλεηξ, ζομβόιαηα θ.ιπ. 

Τμ έκηοπμ ηεξ οπεύζοκεξ δήιςζεξ βνίζθεηαη ακανηεμέκμ θαη ζημκ 

ηζημπώνμ ηεξ οπενεζίαξ μαξ  www.ydmed.gov.gr ζηε δηαδνμμή: Ανπείμ 

ακαθμηκώζεςκ/Θέμαηα εκδηαθένμκημξ/Υπεύζοκε δήιςζε.  

 

Γπεηδή ε ζέζπηζε κμμμζεηηθώκ νοζμίζεςκ δεκ ανθεί, αιιά πανάιιεια 

απαηηείηαη θαη ε αλημπμίεζή θαη ε μνζή εθανμμγή ημοξ, θαιμύμε ηηξ 

Δημηθεηηθέξ ανπέξ κα αλημπμημύκ ηηξ δοκαηόηεηεξ απιμύζηεοζεξ ηςκ 

δημηθεηηθώκ δηαδηθαζηώκ πμο πανέπεη ημ, θαηά ηα ακςηένς, ηζπύμκ 

ζεζμηθό πιαίζημ, απμθεύγμκηαξ ενμεκεοηηθέξ πνμζεγγίζεηξ πμο 

πενημνίδμοκ ημ πεδίμ εθανμμγήξ ηςκ ζπεηηθώκ δηαηάλεςκ θαη, ςξ εθ 

ημύημο, ηα πνμθύπημκηα μθέιε, ηόζμ γηα ηηξ δεμόζηεξ οπενεζίεξ όζμ θαη 

γηα ημοξ πμιίηεξ. 

  

Κιείκμκηαξ, θαιμύμε ημοξ δεμμζίμοξ οπαιιήιμοξ, ζηε δύζθμιε αοηή 

πενίμδμ πμο δηακύεη ε πώνα, κα θαηαβάιμοκ θάζε δοκαηή πνμζπάζεηα 

αλημπμηώκηαξ ηηξ γκώζεηξ ημοξ θαη ηεκ εμπεηνία ημοξ, γηα κα βειηηώζμοκ ηεκ 

πμηόηεηα ηςκ οπενεζηώκ πμο πνμζθένεη ε Δεμόζηα Δημίθεζε ζημοξ πμιίηεξ θαη 

ηηξ επηπεηνήζεηξ, ζομβάιιμκηαξ ζηεκ ηαπύηενε θαη πςνίξ θόζημξ ελοπενέηεζή 

ημοξ θαηά ηηξ θαζεμενηκέξ ημοξ ζοκαιιαγέξ με ηε Δημίθεζε.  

 

Οη Δηεοζύκζεηξ Δημηθεηηθμύ ηςκ Τπμονγείςκ παναθαιμύκηαη κα 

γκςζημπμηήζμοκ ηεκ εγθύθιημ αοηή ζε όιμοξ ημοξ θμνείξ ημο δεμόζημο ημμέα 

πμο επμπηεύμοκ.  

 

Οη Δηεοζύκζεηξ Δημίθεζεξ ηςκ Απμθεκηνςμέκςκ Δημηθήζεςκ 

παναθαιμύκηαη κα γκςζημπμηήζμοκ ηεκ εγθύθιημ αοηή ζε όιμοξ ημοξ θμνείξ ημο 

δεμόζημο ημμέα πμο επμπηεύμοκ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ ΟΤΑ α΄ θαη 

β΄ βαζμμύ ηεξ πςνηθήξ ημοξ ανμμδηόηεηαξ. 

 

Γηα κα επηηεοπζεί μ ζθμπόξ ηεξ πανμύζαξ εγθοθιίμο, ζθόπημμ είκαη κα 

ιάβμοκ γκώζε ημο πενηεπμμέκμο ηεξ όιμη μη οπάιιειμη, ηδηαίηενα δε εθείκμη πμο 

έπμοκ ςξ απμζημιή ηεκ ελοπενέηεζε ηςκ πμιηηώκ.    

  

 Σαξ γκςνίδμομε όηη ε πανμύζα εγθύθιημξ έπεη θαηαπςνεζεί ζημ 

δηθηοαθό ηόπμ ηεξ Υπενεζίαξ μαξ: www.ydmed.gov.gr/Δημηθεηηθή 

Μεηαννύζμηζε/Σπέζεηξ Κνάημοξ-Πμιίηε/Θέμαηα Κώδηθα Δημηθεηηθήξ 

Δηαδηθαζίαξ. 

 

http://www.ydmed.gov.gr/
http://www.ydmed.gov.gr/Διοικητική
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Η Δηεύζοκζε Σπέζεςκ Κνάημοξ-Πμιίηε ηεξ Γεκηθήξ Δηεύζοκζεξ 

Δημηθεηηθήξ Ονγάκςζεξ θαη Δηαδηθαζηώκ ημο Υπμονγείμο Δημηθεηηθήξ 

Μεηαννύζμηζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ παναμέκεη ζηε δηάζεζή ζαξ 

γηα θάζε πεναηηένς δηεοθνίκηζε θαη ζοκενγαζία.         

                                  

                        Ο YΠΟΤΡΓΟ  

 

 

                  ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΑΝΙΣΑΚΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊςτάμενοσ του Τμήματοσ 
Γραμματείασ του Υπουργείου 

Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και 
Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ 

Γιώργοσ Μπάμπαλησ 



ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΓΚΣΩΝ Α΄ (με ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ):  

1. Όια ηα Υπμονγεία 

- Γναθεία θ. θ. Υπμονγώκ, Ακαπιενςηώκ Υπμονγώκ, Υθοπμονγώκ 

- Γναθεία θ. θ. Γεκηθώκ θαη Γηδηθώκ Γναμμαηέςκ 

- Δηεοζύκζεηξ Δημηθεηηθμύ 

2. Όιεξ ηηξ Ακελάνηεηεξ Δημηθεηηθέξ Ανπέξ 

3. Όιεξ ηηξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημηθήζεηξ ηεξ Φώναξ 

- Γναθεία θ.θ. Γεκηθώκ Γναμμαηέςκ  

- Δηεοζύκζεηξ Δημίθεζεξ 

4. Όια ηα Κ.Γ.Π. ηεξ Φώναξ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΓΚΣΩΝ Β΄(με ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ): 

1. Γεκηθό Γπηζεςνεηή Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ 

Λ. Κεθηζίαξ 1-3 & Αιελάκδναξ, 

Τ.Κ. 115 23, Αζήκα. 

2. Σώμα Γπηζεςνεηώκ Γιεγθηώκ Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ 

Σογγνμύ 60, Τ.Κ. 117 42, Αζήκα. 

3. Σώμα Γπηζεςνεηώκ Γιεγθηώκ  

Υπμονγείμο Μεηαθμνώκ & Γπηθμηκςκηώκ 

Ακζίμμο Γαδή 4 & Φν. Λαδά, 

Τ.Κ. 101 91, Αζήκα. 

4. Σώμα Γπηζεςνεηώκ Υπενεζηώκ Υγείαξ θαη Πνόκμηαξ 

Πεηναηώξ 205, Τ.Κ. 118 53, Αζήκα. 

 

ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γναθείμ θ. Υπμονγμύ 

2. Γναθεία θ. Υθοπμονγμύ 

3. Γναθείo θ. Γεκηθμύ Γναμμαηέα 

4. Γναθεία θ.θ. Πνμσζηαμέκςκ Γεκηθώκ Δηεοζύκζεςκ 

5. Γναθεία θ.θ. Πνμσζηαμέκςκ Δηεοζύκζεςκ 

6. Δηεύζοκζε Ηιεθηνμκηθήξ Γπελενγαζίαξ Σημηπείςκ. 

(απμζημιή ζηε δηεύζοκζε webupload@ydmed.gov.gr με ηεκ πανάθιεζε γηα ηε 

δεμμζίεοζε ηεξ πανμύζαξ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Υπενεζίαξ ζημ πεδίμ: 

«Δημηθεηηθή Μεηαννύζμηζε/πέζεηξ Κνάημοξ-Πμιίηε/Θέμαηα Κώδηθα 

Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ»). 
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